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Information Security Policy
According to IS ISO 27001:2013

The Management of Metalicone Ltd., applies and assimilates a comprehensive quality management system,
aiming to be a leader in the precision mechanical parts production & assemblies.
Driven by the desire and commitment to supply a qualitative and reliable product to its customer,
Metalicone's Management adopts the AS9100c Quality Management standard and the ISO27001:2013
Information Security Management Standard.
To gain its customer's satisfaction and trust, Metalicone's Management implements the following Information
Security principles:
Confidentiality - the company Management maintains and implements the security and control actions
required to prevent exposure of information and knowledge of the Company and of its customers to
unauthorized parties within and outside Metalicone.
Reliability – the company employs reliable and trustworthy employees according to determined criteria
or standards applied or required by regulations, dedicated laws and signed agreements with the
customer.
Availability - Information stored in the company’s database is available at any time to authorized users
only, in both routine and emergency conditions.
Conformance – the company maintains a monitoring and control process to review its actions and
systems, examine the extent to which it fulfills the requirements of the law, of its Information Security
policy and the procedures derived from it, and its obligations to the customer.
Metalicone's Management appointed skilled position holders to manage and promote the Information
Security aspects of the Company on behalf of the Management and will constantly act to enhance their
proficiencies in this subject.
Metalicone's Management acts constantly to increase awareness of its employees and parties that work with
the Company to aspects of information and knowledge Security and to ways of protecting the Company's
assets and information against any damage and against reaching unauthorized parties.
By adopting this policy, Metalicone's Management is committed to act with fairness, sincerity and morality in
any relation with its customers, suppliers and employees.
The Management of Metalicone Ltd , hereby declares that reliability, service and morality are the foundations
of its long term existence as a leader in its field.

Sincerely,
Yuval Alimi, Quality Manager
Ram Bar Gil , CEO

מדיניות אבטחת מידע
לפי ת"י Iso27001:2013
 הנהלת חברת מטליקון בע"מ מיישמת ומטמיעה מערכת איכות ניהול כוללת
במטרה להיות החברה המובילה בתחום ייצור מכלולים וחלקים מדויקים
בטכנולוגיות עיבוד שבבי.
 מתוך רצון ומחויבות לספק ללקוח מוצר איכותי ואמין מאמצת הנהלת
מטליקון בע"מ את התקן לניהול האיכות  AS9100Dואת התקן לניהול
אבטחת מידע .Iso27001:2013
 לשם השגת שביעות רצון ואמון הלקוח עומדת הנהלת מטליקון בע"מ
בעקרונות אבטחת המידע הבאים:
 חיסיון – הנהלת החברה מקיימת ומיישמת את ההגנות והבקרות הנדרשות
למניעת חשיפת המידע והידע שלה ושל לקוחותיה אשר נמצא ברשותה,
לגורמים לא מורשים מתוך החברה ומחוצה לה.
 מהימנות  -החברה מעסיקה עובדים מהימנים ואמינים בהתאם לאמות
מידה אשר נקבעו או נדרשו בתקנות ,בחוקים ייעודיים ובהסכמים עם
הלקוח.
 זמינות  -המידע אשר אגור במאגרי המידע של החברה יהיה זמין בכל עת
למשתמשים מורשים בלבד ,בעת שגרה וחירום.
 תאימות  -החברה מקיימת הליך של ניטור ובקרה לשם סקירת פעולותיה
ומערכותיה ,לבחינת מידת עמידתה בדרישות החוק ,מדיניות אבטחת
המידע אשר אימצה והנהלים הנגזרים ממנה ,וכן למחויבות ללקוח.
 הנהלת החברה מינתה בעלי תפקיד מוכשרים לניהול וקידום היבטי אבטחת
מידע בחברה ,מטעם ההנהלה ותדאג בכל עת להעלאת המיומנויות שלהם
בנושא.
 הנהלת החברה פועלת בכל עת להעלאת מודעות עובדי החברה ,וכל גורם
אשר עובד איתה ,להיבטי אבטחת המידע והידע ולאופן ההגנה על נכסי
החברה והמידע ,לבל יינזק או יגיע לגורמים לא מורשים.
 הנהלת החברה ,באימוץ מדיניות זו ,מתחייבת להגינות כנות וערכיות בכל
קשר עם הזולת ,לקוחותיה ,ספקיה ועובדי החברה.
 הנהלת מטליקון בע"מ מצהירה בזאת כי אמינות שירותיות וערכיות הינם
מאבני היסוד לקיומה כחברה המובילה בתחומה לאורך זמן.
בברכה
יובל אלימי
מנהל איכות מטליקון טכנולוגיות
רם בר גיל מנכ"ל מטליקון
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