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דיגיטציה, ועדת ישיבת  פרוטוקול החלטות
 01/2023לוגיה וחדשנות וטכנ

 2023 בינואר 22מיום 

 תשפ"ג  כ"ט בטבת

 ירושלים
 

 
 :תהמשפטי צתהיועמ"מ 
 מרסיה צוגמןעו"ד 

 
 

 : מזכירת המועצה
 נילי פזגב' 

 
 
 

 :סדר יום
 

 אישור מדיניות אבטחת מידע והגנה בסייבר  .1
 מעקב מימוש הקרן לחידוש ציוד .2
 תיעדוף תקציבי לביצוע המלצות דו"ח הביקורת בנושא אבטחת מידע וסייבר  .3
 דיווח  -פרויקט הדיגיטציה  .4
 דיווח סטטוס האסטרטגיה הדיגיטלית ולוחות זמנים מעודכנים  .5

 

 
 
 

 11:00 :שעת תחילת הישיבה
 12:10 ישיבה ננעלה:ה

 

 

 מוזמנים: :הוועדהחברי 
  גב' אהובה פיינמסר  –יו"ר 

 ויזנטל יונהמר 
 מר יוחנן צנגן

 

 מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
 מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות

 מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים

 מר אלעד נקש, מנהל אבטחת מידע וסייבר
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 דיווח סטטוס האסטרטגיה הדיגיטלית ולוחות זמנים מעודכנים . 1

 הציג בפני הוועדה את סטטוס האסטרטגיה הדיגיטלית ולוחות הזמנים.  סמנכ"ל הדיגיטל

 ליצירת הכנסות. ומחשבה יעדים הוועדה ציינה כי יש לשלב בתכנון האסטרטגיה 

 . משתמשחווית התהליך בישיבת הוועדה הבאה יוצג גם 

 החלטה: פה אחד

 

 . מעקב מימוש הקרן לחידוש ציוד2

ועדכן את הוועדה   2023לוועדה על מימוש הקרן לחידוש ציוד בשנת    סמנכ"ל הנדסה וטכנלוגיות דיווח
 ניידת השידור.  סטטוס בנושא

 . ניידת השידורתוכנית לניצול לישיבתה הבאה הוועדה מבקשת להכין 

 פה אחד  החלטה:

 

 תיעדוף תקציבי לביצוע המלצות דו"ח הביקורת בנושא אבטחת מידע וסייבר . 3

חלק סמנכ"ל הנדסה טכנלוגיות הציג את התיעדוף התקציבי לביצוע המלצות הדוח וציין כי 
 מלש"ח.  3-עומד על כמהשירותים הבסיסיים כדי לממש את ההמלצות 

עונה  והגנה בסייבר שהובא לאישור הוועדה,מדיניות אבטחת מידע ציינה שמסמך  מבקרת הפנים
 דוח הביקורת. שעלו בבצורה טובה על ההמלצות 

במסגרת התיעדוף התקציבי   ההמלצותלמימוש תוכנית הוועדה מבקשת כי בישיבתה הבאה תוצג 
 מלש"ח, כפי שדווח ע"י סמנכ"ל ההנדסה והטכנולוגיות.  3-בגובה של כ

 החלטה: פה אחד

 

 ישור מדיניות אבטחת מידע והגנה בסייבר א. 4

מנהל אבטחת מידע וסייבר הציג בפני הוועדה את מסמך מדיניות אבטחת המידע והגנה בסייבר 
 והשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה.

 והגנה בסייבר. את מסמך המדיניות אבטחת מידע מאשרתהוועדה 

 החלטה: פה אחד
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 דיווח  -. פרויקט הדיגיטציה 5

 , כולל הסטטוס התקציביסמנכ"ל הנדסה וטכנלוגיות דיווח לוועדה על ביצוע פרויקט הדיגיטציה
 המעודכן והשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה. 

הוועדה תמשיך לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ומבקשת כי לישיבתה הבאה יוגש התקציב לפי 
 יקט. הסעיפים הראשיים של הפרו

 החלטה: פה אחד

 

 

 

 

________________ 
 אהובה פיינמסר                   

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                   
 


