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I. הלאומי מבנה מערך הסייבר 

 רקע: 
המערך( פועל לפי החוק  –מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה )להלן 

והחלטות הממשלה בתחום הגנת  9981-להסדרת הביטחון בגופים ציבורים, התשמ"ח

לקידום ההגנה על תפקודו התקין בשגרה ובחירום של מרחב  )כמפורט להלן(  הסייבר

 הסייבר הישראלי.

 ופעילות המערך כפועל יוצא:  תפיסת ההגנה הלאומית

המערך שהוגדרו בהחלטות הממשלה, גיבש המערך את המבנה תפקידי בהתאם ל

הארגוני כפי שהוא יוצג להלן, שנועד לתמוך את תפיסת ההגנה הלאומית על מרחב 

 הסייבר. 

בעיקרה, תפיסת ההגנה מחלקת את הפעילות ההגנתית בתחום הסייבר לשלוש 

 שכבות:

מכלול הפעולות להעלאת רמת ההגנה המשקית ולהעלאת יכולת  עמידות: .א

ההתמודדות וההכלה של אירועים בשגרה באמצעות היערכות, הכשרה, 

כשירות ואסדרה. בכלל זה, הנחיית והכוונת המשק, אסדרת שוק שירותי 

 ומוצרי הסייבר, פיתוח הון אנושי, תרגילים תמריצים וכו'.

. ניהול, הפעלה וביצוע של מאמצי ההגנה טיפול באירועים בזמן אמת חוסן: .ב

האופרטיביים, לרבות טיפול באיומים, גיבוש תמונת מצב, ריכוז מחקר 

 ומודיעין.

ניהול מערכה מדינתית כנגד איומים חמורים, כולל  הגנה לאומית: .ג

 התמודדות עם מקורות האיום.

 מידות וחוסן.ע -המערך מתמקד בפעילותו בשתי השכבות הראשונות
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 מכלול אופרטיבי  .א

כמענה לשכבת החוסן, עוסק המכלול בניהול אירועים אינטגרטיבי, שבבסיסו 

הקישור בין טכנולוגיה ייעודית ומתקדמת למבצעים, ולהשגת יתרון טכנולוגי 

 מבצעי בנושאי הגנה.

איומים ותקיפות סייבר על בגילוי, זיהוי, חקירה, שיתוף וטיפול  יעוד המכלול:

ם נזקים פוטנציאליים ולהבטיח רציפות תפקודית במשק מנת למנוע ולצמצ

 לפני אירוע, במהלכו ולאחריו.

 

 CERT -במסגרת המכלול פועל ה"מרכז הארצי לניהול אירועי סייבר" )ה

ל המרכז, אמדינות.  100-הלאומי(: מרכז לטיפול באירועי סייבר הקיים בכ

מאות דיווחים  ק בבאר שבע, מתנקזים מדי יוםט-שמקום מושבו בפארק ההיי

ומידע על ניסיונות או על חשדות למתקפות סייבר מהארץ ומהעולם, אשר 

נבדקים ומטופלים. המודל הקיים בישראל נחשב ייחודי בעולם בכך שמאגד 

תחתיו חמישה מרכזים מגזריים יעודיים לענפים ספציפיים במשק. המרכז 

לם ועם תעשיה הישראלי מקיים קשרי עבודה עם רוב המרכזים המקבילים בעו

מובילה, מתאם בין הגורמים השונים, משתף מידע, מוציא התרעות אזהרה 

 .למשק ומעניק סיוע וייעוץ לשותפים מדינתיים

לאומיים -תיאום בין גורמי תעשייה, ממשל ושותפים בין בין תפקידי המרכז:

בהתמודדות עם אירועי סייבר ובמתן מענה להם, פעילות מניעתית, שיתוף 

 מידע, הכנת והוצאת התרעות אזהרה למשק האזרחי. 

 

במרכז פועלים מסביב לשעון חמישה מרכזים קיברנטיים מגזריים ייעודים 

שמגיע מהם, מאפשר להרכיב תמונה  המידע )מק"מ( למגזרי המשק השונים. 

מצב מגזרית על מפת איומי הסייבר והתקיפות בישראל ולהעניק מענה ייחודי 
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לכל מגזר. המרכזים הקיימים עד כה הם בתחומי ביטחון פנים, פיננסים, 

 אנרגיה ותקשורת ובעתיד מתוכננים גם בתחומי בריאות, תחבורה ועוד.

 

 מכלול עמידות  .ב

 כמענה לשכבת העמידות בתפיסת ההגנה, הוקם במערך מכלול עמידות. 

: בניין כוח של המשק בישראל וקידום יכולות ההגנה שלו, צמצום יעוד המכלול

משטח התקיפה, יצירת סביבה המקשה על פעילות התקפית של יריבים 

 במרחב הסייבר, ובניין יכולות הכלה והתמודדות של המשק עם אירועי סייבר.

 

המכלול פועל לקידום היכולות של ארגונים במשק ושל תהליכם בין ארגוניים 

ומשקיים להתמיד בפעילות שגרתית באמצעות מניעה והדיפה של מרבית 

 התקיפות.

 

המכלול פועל לחיזוקי מאמצי ההגנה של ארגונים במרחב האזרחי ושואף ליצור 

פו במשק בהתאם מענה מותאם לגופים שונים, על פי חמישה סוגי גופים שמו

 , והשאר לפי מדרג.Aלקריטריונים מוגדרים: תשתיות קריטיות, גופי 

שכבת העמידות מאופיינת בהיערכות מתמדת של שגרת הגנה לקראת איומי 

ומשברי סייבר, ובפעולות הנחיה, אסדרה ומודעות תוך שיתוף פעולה עם גורמי 

 ממשל ורגולציה ושחקני המשק השונים. 

 

את בניין הכח הלאומי בתחומי ההכשרה, פיתוח ההון  המכלול גם מפתח

האנושי, תורה, הזדהות בטוחה, ביקורת, תרגילים והערכות למשברים. תפקיד 
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תחומים אלו לייצר סביבת סייבר בטוחה המפחיתה באופן ניכר את כמות אירועי 

 הסייבר במשק הישראלי ומגבירה את רציפות התפקוד. 

ינה קריטיים ומכווין גופים וארגונים במשק המכלול מנחה גופי תשתיות מד

באמצעות משרדי הממשלה המהווים רגולטורים מגזריים )מגזר אנרגיה, 

בריאות, תחבורה, פיננסים ועוד( ומנחים את הארגונים במגזרם גם בתחום 

הסייבר. לדוגמא, משרד הבריאות מנחה את בתי החולים וקופות החולים 

הגנה שגובשה על ידי המערך. כמו כן,  בתחום הגנת הסייבר על פי תורת

המערך מנחה את היחידה להגנת סייבר בממשלה )יה"ב( שברשות התקשוב 

 הממשלתי ובאמצעותה את יחידות הממשלה. 

 

כמו כן, המכלול אחראי לגיבוש מדיניות לאומית בנושאי הזדהות בטוחה, 

הטמעה והנגשה של מערכות הזדהות בטוחה למשרדי הממשלה ולמשק 

 ידום תהליכים טכנולוגיים בתחום.וק

 

 המכלול הטכנולוגי  .ג

המכלול מקים את התשתיות הטכנולוגיות הלאומיות בתחום הסייבר ומהווה 

 מוקד ידע בתחום.

המכלול מספק ליחידות המערך ולסקטור האזרחי מערכות  יעוד המכלול:

חדשניות, מתקדמות ומתאימות לצרכיהם, כמו גם כלים וידע המאפשרים 

ג אפקטיביות הגנתית של מרחב הסייבר ולהתמודד עם אתגרי המחר. להשי

בפעילותו, המכלול מקדם פרויקטים, מכווין מחקרים, ממפה ונערך 

להתפתחויות עתידיות, במטרה להגיע לקפיצת מדרגה הגנתית ברמה 

 הלאומית ולקידום חדשנות בתחום הגנת הסייבר. 
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תשתיתיים ברמת מדינה בין היתר עוסק המכלול בקידום פרויקט על 

המאפשרים גילוי, זיהוי וניתוח סיכונים של איומי סייבר במרחב האזרחי, לצורך 

יצירת תמונת מצב לאומית, הפצת ושיתוף מידע עם המשק והכוונת פעילות 

גופי המערך וצוותי ההגנה בארגונים השונים. המכלול אמון על קידום פתרונות 

ורכבות גבוהים, ובעלי השפעה מכרעת על אבטחה למגזרים בעלי רמת איום ומ

 החוסן המדינתי.

נוסף לכך, אמון המכלול על ניתוח כיווני התפתחות נוכחיים ועתידיים בזירה 

הטכנולוגית ובניית תפיסת מענה והיערכות בעולם ההגנה אל מול המגמות 

 הצפויות והאיומים וההזדמנויות הנגזרות מהן.

 

 לאומי-מובילות בסייבר ושיתוף פעולה בין אגף אסטרטגיה, .ד

המובילות הישראלית בתחום מהווה לא רק הזדמנות כלכלית באחד השווקים 

הצומחים בעולם, אלא גם נכס בהבטחת האיתנות הכלכלית הישראלית אל מול 

 איומי סייבר חיצוניים.

 

הון בישראל נבנה אקוסיסטם לאומי ייחודי בתחום הגנת הסייבר הכולל: פיתוח 

ס ישראל כמוקד ידע עולמי לאומי; וביסו-כותי; פיתוח ביןטכנולוגי אי -אנושי מדעי

 בתחום, כפי שממומש בבאר שבע.

 

לאומית נועדה לתמוך ביעדי המערך ובשימור -פעילות המערך בזירה הבין

האינטרסים של מדינת ישראל במרחב הסייבר. כחלק מתפיסה זו, המערך פועל 

עבודה עם סוכנויות ועם גופים מקבילים בחו"ל, במטרה  ליצירת ולטיפוח קשרי

לפתח קשרי הגנה עם מדינות העולם ולקדם את מעמדה של ישראל כמובילה 

 עולמית בתחום הסייבר.
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ינת ישראל בתחום הסייבר מהווה נדבך משמעותי לאומית של מד-המדיניות הבין

תופסות מקום הולך  בביטחון הלאומי וכוללת התייחסות לסוגיות כבדות משקל אשר

וגובר בשנים האחרונות, ומחייבות ראייה אסטרטגית כוללת בהתאם לזירות שונות, 

ליעדים ולאינטרסים הישראליים. גיבוש העמדה הישראלית בכל הקשור למדיניות 

 אומית נמצא באחריות ובהובלה של המערך. ל-הסייבר בזירה הבין

 לאומית על פי-מערך בזירה הביןהיעדים המרכזיים של פעילות שיתוף הפעולה ב

 סדר העדיפות הבא: 

 רשת הגנה מדינתית  .1

 שיתוף פעולה טכנולוגי .2

 לאומית-שיח מדיניות בין .3

 בניין כוח טכנולוגי .4

 סיוע למאמץ מדינות אחרות .5

ייחודיות המשימה היא בחיבור וההזנה הדדית בין הגנה למובילות, כפי שבא 

תעופה אזרחית, מדיסק )הגנת תחום לידי ביטוי במשימות המרכזיות: הגנת 

 .5G-הבריאות(, עידוד שוק ביטוחי הסייבר, ענן מוגן ו

 לשכה משפטית .ה

הלשכה המשפטית במערך הסייבר מסדירה את פעילות המערך בהתאם 

להחלטות הממשלה, ומלווה את ישומן. ללשכה אחריות לייעוץ המשפטי 

. בנוסף, הלשכה אחראית לבניית הפנימי בהיבטי רכש, מנהל תקין וכוח אדם

המסגרות המשפטיות לפעילות המערך בהתאם להחלטות הממשלה, בציר 

 העמידות ובציר החוסן. 

", CERT -בהתאם לכך הביאה הלשכה המשפטית לאישור "עקרונות ה

. מסמך זה מסדיר את אופן הפעולה של 2444בהתאם להחלטת הממשלה 
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מערך הסייבר הלאומי למול ארגונים, על בסיס העקרונות הבאים: הסכמה 

מדעת של הארגון, מיקוד באיסוף ועיבוד מידע טכנולוגי הנדרש להגנה, 

 מסגרת צמצום סיכוני פרטיות. 

"סייברנט", המהווה רשת בהמשך למסמך זה נקבע גם תקנון שיתופי לרשת 

קשר מאובטחת בין אנשי אבטחה הפועלים בינם לבין עצמם ובינם לבין 

 המערך. 

במימד פעילות המערך גיבשה הלשכה תהליכי עבודה פנימים שמטרתם 

איתור סיכונים מיחשובים בפעילות המערך והסדרתם וגיבוש טפסי טיפול 

 באירוע. 

וה הלשכה את הממשקים בתחום במימד פעילות המערך בתחום האסדרה מלו

 האסדרה מול משרדי הממשלה וארגונים במשק. 

לצד זאת גובש תזכיר חוק הגנת הסייבר, שתפקידו להסדיר בחקיקה ראשית 

 את סמכויות ותפקידי המערך. 

תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי הופץ להערות משרדי 

סדיר מסגרת משפטית מקיפה , על מנת לה20.06.18הממשלה והציבור ביום 

לפעילות המדינה בממשקיה השונים להגנת מרחב הסייבר. עקב התפזרות 

, וכהונתה של ממשלת מעבר מאז מועד זה ועד ליום 2018הכנסת בדצמבר 

, לא ניתן היה להביא את התזכיר לוועדת שרים לחקיקה. זאת 17.5.2020

חר קבלת הערות למרות שבוצעה עבודה רבה מאוד להכנת טיוטת חוק לא

 משרדי הממשלה והציבור.

 

 שמות בעלי תפקידים בכירים במערך הסייבר הלאומי: 
 ראש מערך הסייבר הלאומי –יגאל אונא  .1
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 תרשים ארגוני 

 

 

II. אור תחומי האחריות של הרשות הציבוריתית 

 רקע: 
בהחלטות הממשלה  אזרחי שהוקם-וא גוף ממשלתי ביטחוניה מערך הסייבר הלאומי

המערך הוא גוף  , הגנת. מטרתו 2018בתחילת בתחום הסייבר, ומוזג לארגון אחד 

ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס 

עוצמתה של ישראל בתחום. המערך פועל ברמת המדינה לחיזוק תמידי של רמת 

לטיפול בתקיפות סייבר ולסילוקן ולהיערכות לחירום. ההגנה של הארגונים והאזרחים, 

כחלק מתפקידיו, מקדם המערך פתרונות חדשניים וטכנולוגיות צופות פני עתיד, 

ח את ההון האנושי לאומית, ומפת-מתווה אסטרטגיה ומדיניות בזירות הלאומית והבין

זרחים, בתחום. המערך חותר לקיום מרחב סייבר מוגן, בטוח וחופשי עבור כלל הא

 .המאפשר את צמיחתה ואת ביסוס עוצמתה של מדינת ישראל
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מערך הסייבר הלאומי פועל באמצעות אגפיו בחמישה תחומי פעילות 
 מרכזיים בהתאם להחלטות הממשלה:

מערך הסייבר הלאומי מופקד על הובלת מאמצי ההגנה על מרחב  –הגנה  .א

י וסילוק תקיפות הסייבר הלאומי, הנכסים הקריטיים באמצעות גילוי, זיהו

 סייבר ומניעתן ברמה המדינית. 

לקדם את יכולתם של הציבור ושל המשק הישראלי להיערך  –חוסן המשק  .ב

לקראת איומי סייבר ולהתגונן מפניהם באמצעות הטמעת טכנולוגיות 

 . מתקדמות, הכוונה, פיתוח כח אדם מיומן והגברת המודעות לנושא

דיניות בתחום הסייבר בזירות לקדם אסטרטגיה ומ -אסטרטגיה ומדיניות  .ג

הוות מוקד ידע, סמכות מקצועית מרכזית ללאומית, וכן -הלאומית והבין

 בתחום וגוף מייעץ לראש הממשלה ולממשלה כולה. 

ום טכנולוגי בתח-לבסס ולחזק את בניין הכוח המדעי -מובילות וחדשנות  .ד

תחום ופיתוחו, עידוד הסייבר באמצעות הרחבת ההון האנושי האיכותי ב

מחקר אקדמי מתקדם, קידום מו"פ טכנולוגי חדשני ותעשייה חזקה 

ומובילה, במסגרת סביבה מפרה המשלבת בין כלל הגורמים והמגזרים 

 במדינה. 

נת ישראל למובילות עולמית בתחום לקדם את מדי - לאומית –עוצמה בין  .ה

-מעמדה הביןהסייבר במטרה לחזק את הגנתה, את חוסנה הכלכלי ואת 

אומיים, סיוע למדינות והובלת ל-לאומי, באמצעות שיתופי פעולה בין

 תהליכים גלובליים. 

 סמכויות:

המערך( פועל לפי החוק  –מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה )להלן 

והחלטות הממשלה בתחום הגנת  1998-להסדרת הביטחון בגופים ציבורים, התשמ"ח
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 תפקודו התקין בשגרה ובחירום של מרחב הסייבר הישראלי הסייבר לקידום ההגנה על

 כמפורט להלן: 

 

מיום  בנושא "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי" 3611החלטה מספר  .א

מסגרת החלטה זו, הוחלט על הקמת המטה הקיברנטי ב – 07.08.2011

גבש תפיסת הגנה לאומית לוהוטל עליו, בין היתר,  המטה( –הלאומי )להלן 

 למרחב הסייבר.

ו  בנושא "קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר" 2444החלטה מספר  .ב

בנושא "קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת  2443החלטה מספר 

 אישרה הממשלה את התפיסה שגיבש המטה. 15.02.2015מיום  הסייבר"

שבה נקבע כי המטה  3270החלטה מספר קיבלה הממשלה  17.12.17ביום  .ג

 מערך(.ה -ערך הסייבר הלאומי )להלן מ –והרשות יאוחדו לגוף אחד 

מערך להנחות הוסמך ה, החוק להסדרת הביטחון בגופים הציבורייםמתוקף  .ד

נה קריטיות המפורטים בתוספת החמישית מערכות מחשב בגופי תשתיות מדי

מודד עם סיכוני חברת החשמל, בנק ישראל ובנק הדם( כיצד להת לחוק )כדוג'

 הסייבר.

 המערך גם על ביטחון המידע והביטחון הפיזי של המערךאחראי מתוקף חוק זה 

ראש המערך הוא יועץ ראש הממשלה והממשלה לענייני סייבר )מכוח החלטת 

 .הממשלה(

ומערך הסייבר הלאומי. במסגרת  תזכיר חוק הגנת הסייברפורסם  19.06.2018ביום 

תזכיר החוק מקדם המערך מגוון סמכויות נוספות נדרשות בתחומים אופרטיביים של 

 ההגנה הלאומית על מרחב הסייבר ובתחומי הרגולציה הרלוונטיים לפעילות המערך.  
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III.  מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות

ושל בעלי תפקידים אחרים  לחוק 3מעניהם של הממונה לפי סעיף 

 שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם;

 אתר מערך הסייבר הלאומי: 

www.cyber.gov.il 

 לניהול אירועי סייבר  מבצעיהמרכז ה

team@cyber.gov.il  

 3990801-072 טלפון:

 פניות הציבור 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formTy

pe=ContactUs@pmo.gov.il# 

 דוברות מערך הסייבר הלאומי 

  119טלפון: 

 הממונה על חופש המידע במערך הסייבר הלאומי 

 הממונה על חופש המידע: עו"ד רעות ימין 

 Foi@cyber.gov.ilכתובת מייל: 

 לינק להגשת בקשה: 

https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?formTy

pe=hofeshmeyda@justice.gov.il&Kind=57&Authority=3063&PaymentTy

pe=NULL&infoFormType=1# 

http://www.cyber.gov.il/
http://www.cyber.gov.il/
mailto:team@cyber.gov.il
tel:072-3990801
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ContactUs@pmo.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ContactUs@pmo.gov.il
mailto:Foi@cyber.gov.il
https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il&Kind=57&Authority=3063&PaymentType=NULL&infoFormType=1
https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il&Kind=57&Authority=3063&PaymentType=NULL&infoFormType=1
https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il&Kind=57&Authority=3063&PaymentType=NULL&infoFormType=1
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IV.  פרישתן  -לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח

 י היחידות;הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפ

 המרכז המבצעי לניהול אירועי סייבר: 

שעות ביממה באנליסטים ובאנליסטיות,  24מאויש  המרכז, הראשון מסוגו בעולם,

אוניברסיטאות, מומחים בתחום אבטחת מידע והגנת  יחידות טכנולוגיות ובוגרי יוצאי

לספק את הסייבר, שתפקידם לזהות את סוג האיום, לאמוד היקף הנזק הנשקף ממנו, ו

המענה המותאם. האנליסטים במרכז מעניקים מענה ראשוני לאזרח בהתאם לרמת 

החומרה, הכוונה, כלים לטיפול באירוע והנחיות להעלאת רמות ההגנה של הנכסים 

 .הדיגטליים

 ?באילו מקרים ניתן לפנות למרכז המבצעי לניהול אירועי סייבר

 -הטלפון נייד נתון לאירוע סייבר ניתן לפנות למרכז במקרה של חשש שהמחשב או 

למשל אם קיבלתם הודעה שנראית חשודה כנסיון מתקפת סייבר כגון נסיונות דיוג, 

 'הונאה, קובץ שחשוד כמזיק, כופרה וכו

במרכז מתקבלות עשרות עד מאות פניות ביום בנוגע לאירועים המוגדרים אירועי סייבר 

  :דוגמאות לאירועי סייבר .ישראלימגופים ומארגונים במשק הישראלי ומהציבור ה

 ך הצגת החלפת של אתר אינטרנט לצור  - השחתות אתרי אינטרנט

   .מידע פוגעני או החדרת תוכן עוין מטעמו של מי שביצע את ההשחתה

 עמודי אינטרנט מזויפים  -ניסיונות דיוג )פישינג( והתחזות סייבר

 ומידע אישיהמתחזים לעמודי אינטרנט מוכרים לצורך גניבת זהות 

 י מידע או נתונים במערכת סגורה דולפים לגורם בלת -  הדלפת מידע

מורשה. לדוגמה: דליפת מאגר נתוני לקוחות )המכיל פרטי אשראי, 

  .למשל( של חברה מסחרית לרשת האינטרנט
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 מתקפות DDoS -   תקיפה שנועדה להשבית מערכת מחשב על ידי

  .יצירת עומס חריג על משאביה

  הצפנת המידע הגבלת הגישה של הגולש למערכות  - כופרהאירועי

  .המחשוב לצורך סחיטה כספית

 הגולש לצורך  ניצול משאבי המחשבים של - כריית מטבעות וירטואליים

 .כרייה של מטבעות וירטואליים, ללא ידיעת הגולש

V. ;סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת 

 2019מטרות ויעדי המערך לשנת 

 

 צום משטחי התקיפהצמ –קידום עמידות המשק  .1

 קידום ההגנה על שרשרת האספקה 1.1

 הכוונת האינטגרטורים הגדולים במשק לחיזוק הגנת הסייבר 1.2

 כתיבת "עץ התורות" להגנה לאומית בתחום הסייבר 1.3

 ביצוע הסמכה למקצוע חוקר הגנת סייבר 1.4

 הקידום ההיערכות לחירום בתחום הגנת הסייבר בכלל משרדי הממשל 1.5

 הרחבת תוכנית סייבר עילית לאוכלוסייה החרדית האקדמאית 1.6

 ניסויים 3מבצוע מעבדת ביומטריה ועריכת  1.7

 

 מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר .2

 התמודות עם אירועי סייבר וניהולם  2.1

 ים נוספים-CERTהרחבת השת"פ עם שמונה   2.2

 הקמת שלושה מרכזי ניטור מגזריים 2.3

 המכלול האופרטיבי ומבצועוהשלמת ההקמה של  2.4
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 בתחום הגנת הסייבר   פיתוח יכולות וטכנולוגיות .3

 בניית פתרונות וכלים להעלאת חוסן ארגוני 1.1

 הנגשת שירותי חוסן ועמידות לארגונים 1.2

 בניית מערכת לניהול ידע מודיעין  1.3

 בבאר שבע  SCADAהקמת מעבדת  1.4

 

 פיתוח הון אנושי ומחקר אקדמי בזיקה לצרכים הלאומיים .2

 הרחבת תוכניות סייבר עילית לנוער בתחום הגנת הסייבר 2.1

 הקמת מרכז מחקר בתחום הגנת הסייבר באוניברסיטת אריאל  2.2

 כנסים אקדמאיים בהשתתפות בינלאומית 5קיום   2.3

 

 מיחה בת קיימאצ –פיתוח וקידום התעשייה והחוסן הכלכלי  .3

 קידום הדומיננטיות של תעשיית הסייבר הישראלית בשוק העולמי 3.1

 יצירת מובילות תעשייתית אל מול אתגרי סייבר גלובליים עולמיים  3.2

 מיצוב באר שבע כמרכז חדשנות עולמי בסייבר 3.3

  

 קידום אינטרסים במערכת הבינלאומית להגנה ולמובילות .4

 חיזוק מעמדה של ישראל בעולם הפיתוח והסיוע המדינתי בסייבר 4.1

 בעולםכנולוגי ט-קידום השפעתה של ישראל על סדר היום המדעי 4.2

 חיזוק הקשרים האסטרטגיים בעולם בדגש על ארה"ב בתחום הסייבר 4.3
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 :מדדים מרכזיים לעבודת המערך
 

 הערות מגמה  2021 2020 2019 2018 שם המדד 

מספר הגופים  1

הממשלתיים 

-המחוברים ל SOC 

-הממשלתי )ב

CERT הלאומי(   

יתר   25   15

 הגופים

  עלייה  

 

 

 הערות מגמה 2021 2020 2019 2018 שם המדד 

משתמשים  2

ארגוניים במערכות 

שיתוף המידע של 

מערך הסייבר 

 הלאומי 

  עלייה 1400 1200 1000 700

 

 

 הערות מגמה 2021 2020 2019 2018 שם המדד 

כמות הפניות  3

שטופלו בחודש על 

ידי המרכז לניהול 

אירועי סייבר 

)CERT) 

  עלייה 500 400 300 200
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201 שם המדד

8 

2019 2020 202

1 

 הערות מגמה

הקמת כיתות לימוד  4

סייבר במערכת 

 החינוך הפורמלי

  עלייה 80 50 20  6

 

 

 הערות מגמה 2021 2020 2019 2018 שם המדד 

הפצת סקירות  5

טכנולוגיות בתחומי 

הגנת הסייבר לכלל 

 המשק

  עלייה 15 12 9 3

 

 הערות מגמה 2021 2020 2019 2018 שם המדד 

פרסומים אקדמיים  6

של מרכזי המחקר1 

 בתחום הסייבר

  עלייה 500 400 300 125

 

 

 

                                                        
מרכזי מחקר ייעודיים שהוקמו כמיזמים משותפים של מערך הסייבר הלאומי ושל אוניברסיטאות המחקר.  1

 מתייחסים למחקרים שהחלו תמיד בשנה קודמת והסתיימו בשנה נוכחית. המספרים
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 הערות מגמה 2021 2020 2019 2018 שם המדד 

ייצוא סייבר  7

ישראלי כולל של 

חברות 

המייצאות 

מתחת למאה 

 מיליון $ לשנה2

3 

מיליארד 

$ 

3.15 

מיליארד 

$ 

3.3 

מיליארד 

$ 

3.5 

מיליארד 

$ 

  עלייה

 

 :   2019פעילות המערך בשנת 
  קידום עמידות המשק צמצום משטחי התקיפה 

  תשתיות מדינה קריטיות 

  קידום הערכות המשק להתמודדות עם אירועי סייבר 

 העלאת מודעות להגנת הסייבר בקרב הציבור הרחב 

  הזדהות בטוחה וביומטריה 

  מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר 

  הגנה על אירועים בעלי חשיבות לאומית 

  מענה מבצעי לאירועי סייבר 

  חקר שיטות תקיפה טכנולוגיות 

  טיפול בצמצום חולשות במערכות של ארגונים 

  דיווחים  – 119 –פעילות המרכז המבצעי 

  פרויקטים טכנולוגיים לטובת הגנת הסייבר 

  פיתוח וקידום תעשייה והחוסן הכלכלי 

                                                        
המדד איננו מתייחס ליצואנים גדולים אשר ביצועיהם אינם רגישים באופן משמעותי להתערבות ממשלתית.  2

 דולים, בינוניים וקטנים. ג-מעוניינת להדגיש סיוע ליצואנים בינוניים הממשלה
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  הון אנושי 

  אקדמיה 

  באר שבע בירת הסייבר 

  מדיניות ציבורית בתחום הגנת הסייבר 

   וק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ח -המשפט והסייבר 

  ידום מסגרות משפטיות לשתפ בינלאומי בתחום ק –המשפט והסייבר

 הסייבר

  יזוק מסגרת שיתוף הפעולה מול המרחב האזרחיח –המשפט והסייבר 

  במערכת הבינלאומית להגנה ולמובילותקידום אינטרסים 

 

 י התקיפה טחקידום עמידות המשק וצמצום מש

 תשתיות מדינה קריטיות (1)

 1998התוספת החמישית של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 

תשתית מדינה קריטית, אשר הפגיעה בהן עלולה להסב נזק לאומי  -מגדירה תמ"ק

להנחיה לאומית צמודה בתחום הסייבר, כדי לוודא רמת מיוחד. תשתיות אלו זוכות 

הגנה מרבית. רשימת הגופים המונחים מעודכנת על ידי ועדה בין משרדית בראשות 

 ראש מערך הסייבר הלאומי.

 

מערכות קריטיות. השנה לא נרשמו  30-הנחה המערך מתוקף חוק זה כ 2019בשנת 

 אף עשרות אלפי ניסיונות. נזקים מתקיפות סייבר כנגד תשתיות קריטיות, על

 

 במסגרת חוק זה פועל המערך למימוש היעדים הבאים:
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העלאת רף הגנת הסייבר בכלל התשתיות הקריטיות לתקן המקסימלי ומניעת  +

 התממשות תרחיש תקיפת סייבר שבגינו הוגדרה המערכת כתמ"ק.

 + הנגשת פתרונות הגנה ייחודיים המייצרים יתרון איכותי למגן.

 ח מוגבר על שרשרת האספקה למערכות ליבה.+ פיקו

 + הטמעת תהליכי ניהול אירועים והתאוששות מהירה.

 + תרגילים וביקורות.

 + שמירה על סודות המדינה.

 במסגרת פעילות המערך השנה:

 ביקורות וסקרי סיכונים בגופי תמ"ק ובארגונים נבחרים. 30נערכו  .1

 רגילי סייבר.גופי תמ"ק ביצעו ת 20-כ .2

בארגון אשר בונה תמונת מצב נכסי בארגון  OT-ו ITפותחה מערכת למיפוי כלל רכיבי  .3

 ומסייעת לגופים לשפר את חוסנם הארגוני.

המערך ליווה פרויקטים לאומיים שבוצעו על ידי גופי תמ"ק כדי לוודא כבר בשלבים  .4

 "(. Secure by Designמוקדמים של התכנון את היבטי ביטחון הסייבר של הפרויקט )"

 קידום הערכות המשק להתמודדות עם אירועי סייבר   (2)

כחלק מתפקידיו המרכזיים מקדם המערך את יכולת המשק הישראלי להיערך לקראת 

איומי סייבר ולהתגונן מפניהם באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, הכוונה, הערכות 

יעד במשק למצבי חירום,  פיתוח כוח אדם מיומן והעלאת המודעות לנושא. לכל קהל 

הותאמה השנה תוכנית ייעודית וחבילת הגנה, על פי רמות האיום, יכולות ואופי 

 הארגון.

( הגנה למשק, נרקם שיתוף BPבמסגרת זו פורסמו השנה עשרה מסמכי המלצות )

פעולה עם התאחדות התעשיינים, לשכת העצמאיים והעסקים הקטנים )לה"ב(, מגזר 

IT  ולשכת רואי החשבון. פותחה והוטמעה מתודולוגיה להגנה על שרשרת אספקה של

 ארגונים, קוימו ימי עיון להעלאת המודעות לקהלי יעד שונים ועוד. 
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מניתוח של המערך עולה כי המודעות של עסקים קטנים ובינוניים לנושא הסייבר עדיין 

ים: תדירות, צורך, והיקף נמוכה. במסגרת העבודה מולם עלו בין היתר הקשיים הבא

הגיבויים לעסק;  שמירה על סיסמאות ואמצעי זיהוי אישיים; אופן בחירת סיסמא 

חזקה; חשיבות ואופן ביצוע עדכוני תוכנה.  כמענה לפערים לעיל, פיתח המערך 

מסמכי עזר ומודעות לעסקים קטנים ולאזרחים. בין היתר, הופצו מסמכים אלו בשדה 

"ף של הסוכנות לעסקים קטנים ובאתרים של איגודים מקצועיים התעופה, בסניפי מעו

 שונים.

  

מניתוח רמת ההגנה של ארגונים גדולים במשק עלו מספר פערים מרכזים: אי הקפדה 

על התקנת טלאי אבטחה בהתאם להמלצות היצרן בזמן סביר; העדר הטמעה של  

DMARC  משקי עבודה הכנסה והוצאה של קבצים מהרשת בצורה לא מאובטחת; מ

; AD ;VMמרחוק לא מאובטחים; הערכות לקויה למשבר; העדר הגנה מספקת על 

 העדרם של תהליכי פיתוח מאובטח; ושימוש מועט בטכנולוגיות להזדהות בטוחה.

 

מנגנון אבטחה  - DMARCכמו כן, המערך פעל השנה לעידוד ארגונים להטמעת 

קטרוני שמתקבלת משולח שזהותו לאימות זהות השולח, המבטיח כי הודעות דואר אל

אינה מאומתת, ייחסמו ולא יגיעו ליעדם. על פי נתוני האיגוד האינטרנט הישראלי, 

עמד שיעור  2018(, בסוף שנת ILהמנהל את מרחב שמות המתחם של ישראל )

, 4%על  ILבשרתי דואר אלקטרוני הפועלים תחת שמות מתחם ב  DMARCהיישום של 

 2019. בעקבות קמפיין של המערך, בשנת  2017מו משנת נתון אשר הכפיל את עצ

 13%וכן של  11%בקרב ארגונים במשק עמד על    DMARCשיעור ההטמעה של 

 .2018משנת  7%, עלייה של SPFבהטמעת 
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בהקשר זה, מערכת יוב"ל שפיתח המערך מאפשרת לארגונים למדוד בצורה עצמאית 

תיו ולקבל המלצות לשיפור רמת האבטחה  ואנונימית לחלוטין  את רמת ההגנה במערכו

 )הרחבה בפרק הטכנולוגי(.

 העלאת מודעות להגנת סייבר בקרב הציבור הרחב (3)

מרבית האזרחים בישראל מחוברים לטכנולוגיה במגוון צורות. הגנה על הציבור הרחב 

מתחילה במודעות להגנה על המכשירים שנמצאים בשימוש אישי של האזרח. לשימוש 

לוגיות אלו פרסם המערך מסמכי המלצה והתגוננות בטכנולוגיות שונות בטוח בטכנו

 המופיעים באתר המערך וכן ברשתות החברתיות שהמערך מפעיל. בין ההמלצות:

 . הגנה על מכשירים חכמים )שעון, טלפון וכו'(.1

 . הגנה על חשבונות המשתמש והפרופילים ברשתות חברתיות.2

 .באינטרנט בצורה בטוחה. רכישת מוצרים ושירותים 3

 . סיסמאות חזקות.4

 . משחקי מחשב.5

 . עצות לטסים לחו"ל.6

 . הימנעות מדיוג.7

 . הגנה על דוא"ל.8

 . עדכוני תכנה.9

 . גיבויים.10

נדבך נוסף בהגנה הוא הפקת התרעות על אירועי סייבר. חלק מההתרעות הוצאו 

מארגונים או מאזרחים.  של המערך, 119בעקבות פניות שהתקבלו במרכז המבצעי 

סיונות הנדסה חברתית יההתרעות הבולטות שיצאו לציבור הרחב השנה, עסקו בנ

שכוונו נגד אזרחים בישראל. הנדסה חברתית היא דרך פעולה מוכרת שבה מנצל 

התוקף חולשות אנושיות של קורבן התקיפה, במטרה להניע אותו לבצע פעולות אשר 

דרכי פעולה שכיחות: הראשונה, פריצה לשרת הדוא"ל יסייעו לו בהשגת מטרתו. שתי 
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והשנייה, התחזות באמצעות שמות מתחם דומים. שיטה זו יוצרת אשליה לפיה הדוא"ל 

הגיע ממקור אמין ולכן לא מעלה חשד אצל מקבלו. בין מגוון ההתרעות ניתן למנות 

 חמש מרכזיות הקשורות לציבור הרחב ושנצפו בהרחבה או לראשונה בישראל:

על פי דיווח שהתקבל במערך, דואר פנימי  -פנייה דרך רשתות חברתיות  .1

לכאורה מאיש ברשימת הקשר של הנתקף הכיל  Linkedinשנשלח ברשת 

הנעולים בסיסמה, אשר על מנת לפתוח אותם היה צורך להזין את  PDFקבצי 

פרטי ההתחברות האישיים לחשבון הדוא"ל האישי. העמוד להזנת הפרטים 

הציבור עמוד דיוג. המערך הוציא התרעה בנושא במטרה להזהיר את התגלה כ

  ולהעלות מודעות.

 

2. sms (smishing) - מהלך השנה זוהתה עלייה משמעותית בניסיונות דיוג ב

המתחזים בין השאר לחברות סלולר, אשראי ועוד  SMSבאמצעות מסרוני 

למטרות גניבת פרטי משתמשים כגון מספרי תעודות זהות, כרטיסי אשראי 

ופרטים אישיים נוספים.  מעבר להפצת התרעות בנושא בהתאם לחומרת 

האירועים, בחלק מהמקרים פעל המערך להסיר את האתר המהווה את 

 תשתית התקיפה. 
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3.  SIM Swapping-  עלייה במתקפות העושות שימוש ב"חטיפת סים" של

טלפונים סלולריים של אזרחים בישראל, בשיטה זו הצליחו האקרים לעקוף את 

ישה לחשבונות של רשתות חברתיות ושל שלבי ולקבל ג-מנגנון האימות הדו

חשבונות פיננסיים של בעלי הטלפון. המערך ביצע עבודה מול ספקיות הסלולר 

 ת מנגנוני האימות והזיהוי.במטרה להקשיח א

 

מהלך השנה בוצעו מספר הונאות ב - WhatsAppהונאות באמצעות היישומון  .4

, במסגרתן ניסו האקרים להשיג גישה לחשבון WhatsAppבאמצעות היישומון 

דרך קוד אימות אשר נשלח לקורבן. ההונאות בוצעו בשני   WhatsApp-ה

מתווים עיקריים: מתווה אחד כלל שימוש בתא הקולי של המכשיר הנייד ומתווה 

שני כלל שימוש במסרון המתחזה ליישומון. המערך העניק סיוע ראשוני 

 לאזרחים שפנו בשחזור החשבון והפיץ המלצות הגנה בנושא. 
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וג כנגד עסקים ניסיונות די -פגיעה בעסקים קטנים באמצעות רשתות חברתיות  .5

. לביצוע המתקפה, Facebookבישראל, תוך שימוש ברשת  בינוניים-קטנים

, בהם פורסמו Facebookנעשה שימוש בדפים המתחזים לדפי תמיכה של 

הודעות המתייגות דפים של עסקים בישראל, וקוראות להם לאמת את פרטי 

שבון דרך הקישור המצורף. במידה ולא יעשו זאת, חשבונם לכאורה יושבת. הח

להפצת התרעה בנושא, פעל המערך להסיר את האתר המהווה את תשתית 

 התקיפה.

 

 

 הזדהות בטוחה וביומטריה  (4)

המערך מקדם תשתית לאומית להזדהות אחודה שתשרת את האזרחים, המגזר 

הציבורי ואת כלל המשק. היחידה להזדהות וליישומים ביומטרים במערך מבצעת פיקוח 

שוטף על פרויקט התיעוד הלאומי החכם, מתוקף החוק להכללת אמצעי זיהוי 

דע. בין הפרויקטים שקודמו ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מי

 השנה: 

 בתחום הביומטריה: 
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  הדו"ח התמקד   -פרסום שני דוחות פיקוח על פרויקט התיעוד הלאומי החכם

בנושאים באחריות רשות האוכלוסין וההגירה, והרשות לניהול המאגר 

הביומטרי. בנוסף פורסם דו"ח תחקור אירוע של הממונה על היישומים 

 הביומטריים.

   ב(  2חוות דעת בנושא תכולת המאגר הביומטרי, בהתאם לסעיף פרסום(

להוראת השעה לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים 

במסמכי זיהוי ומאגר מידע. מחוות הדעת שחיבר הממונה על היישומים 

הביומטריים עולה כי קיימים אמצעים טכנולוגיים הנותנים מענה נאות לניהול 

ר ביומטרי המבוסס תמונות פנים, לצורך הנפקת תיעוד לאומי אמין מאג

 לתקופה של עשר שנים.

   .החלה הקמת מעבדה לאומית ליישומים ביומטריים 

  החל ביצוע ניסוי ראשון של קוראי טביעות אצבע, במטרה להשוות ביצועים של

 סוגים שונים של קוראי טביעות אצבע, בהיבטי איכות וזמן. 

  סה לאומית לשילוב טכנולוגיה ביומטרית לזיהוי אמין של נכנסים גובשה תפי

 ויוצאים מגבולות המדינה )אויר(.

  .סוכם על הקמת מרכז ביומטרי באוניברסיטת חיפה 

  אומיים ליישומים ביומטריים.ל-אומצו חמישה תקנים בין 

 בתחום ההזדהות הבטוחה: 

  דיווח ותאימות של רויקט פ -מימוש התוכנית הלאומית להזדהות בטוחה

 משרדי הממשלה למדיניות הלאומית להזדהות בטוחה.

   שומר זה"ב" לחיזוק ההזדהות במסגרתו פותח אבטיפוס  -פיתוח טכנולוגי"

 להשוואת טביעת אצבע ותמונות פנים אל מול השבב בתעודת זהות חכמה.
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  גיבוש ופרסום עמדה ביחס להסתמכות על תאריך הנפקת ת.ז. )כגורם אימות

  הות( בעת הרשמה למערכות הזדהות.ז

 מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר 

 הגנה על אירועים בעלי חשיבות לאומית (1)

בשנה החולפת ניהל המערך מבצעים בקנה מידה לאומי, בהם שני מבצעים להגנת 

( ומבצע להגנת סייבר על תחרות 22-ו 21סייבר על מערכות הבחירות לכנסת )

 האירוויזיון שנערכה בישראל. 

 הגנת סייבר על שתי מערכות בחירות לכנסת:

ומשאבים ייחודים בכדי מערך הסייבר פעל במשימה זו בעדיפות עליונה וריכז מאמצים 

 שהבחירות יתקיימו באופן תקין ומהימן תוך שמירה על ערך הדמוקרטיה. 

לבקשת הוועדה סייע המערך בהתמודדות כנגד איומי סייבר אשר היו עשויים לשבש 

את תהליך הבחירות, לפגוע ברציפות התפקודית של מערכות המחשב שבשימוש 

בטוהר התהליך. המערך היה אחראי על הוועדה ואף להטות את התוצאות ולפגוע 

 ההיערכות הלאומית הכוללת למניעת פגיעת סייבר בבחירות.

נוסף להגנה על מערכות המחשוב, ביצע המערך סקרי סיכונים וניתוח איומים 

שלאחריהם התגבשו המלצות להעלאת מודעות המשק הישראלי להגנת הסייבר על 

ת למנכ"לים ולמנהלי אבטחת מידע של תהליך הבחירות בכלל זה. נערכו ימי מודעו

המפלגות ומכוני הסקרים. מטרת המערך הייתה לסייע לוועדת הבחירות המרכזית 

לכנסת לקיים באופן תקין ומהימן את תהליך הבחירות כך שתוצאותיהן ישקפו את רצון 

 הבוחרים במדינה דמוקרטית.

 

 הגנת סייבר באירוויזיון:
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סייבר על אירועי האירוויזיון, במטרה לפגוע  המערך זיהה את האפשרות לפגיעות

בתדמית של ישראל, וסייע לאיגוד השידור האירופי במטרה לשמור על פעילות תקינה 

של השידורים. מעבר להגנה על התשתיות הממוחשבות, המערך נפגש עם ההפקה, 

העניק ייעוץ למשלחות ולמשתמשים הטכנולוגיים. המטרה המרכזית הייתה לאפשר 

בשבוע   שוטף של התחרות, חלק וללא הפרעות, זמינות האתרים והשידור. שידור

שידורי האירוויזיון הוקם צוות תגובה בשטח במהלך המופעים המשודרים וחמ"ל ניהולי 

שניטר ניסיונות לפגיעה.  כלל נסיונות התקיפה זוהו וטופלו על ידי המערך ולמבד 

האירוע והשידור עצמו התקיימו השחתה שארכה דקות ספורות על אחד מאתרי כאן, 

 ללא הפרעה ושודרו למאות מיליוני צופים בארץ ובעולם.

 מענה מבצעי לאירועי סייבר (2)

במהלך השנה טיפל המערך בגילוי, זיהוי וסילוק תקיפות סייבר משמעותיות במרחב 

האזרחי, בהם שני אירועים על סף התפרצות רחבה )אפידמיה( כולל בלימת תקיפה 

ת מאות אלפי מחשבים בישראל, ושלושה אירועים בדרגת חומרה שיכלה להשבי

 גבוהה. אירוע סייבר מתייחס לתקיפת סייבר או חשד לתקיפת סייבר.

במהלך השנה המערך התריע בפני גופים שנתקפו, עבד עם שותפים בארץ ובחו"ל, 

 והוביל סילוק של תקיפות משמעותיות במשק לצד פעילויות נוספות. 

 

 סילוק איומים

המערך עוסק בסילוק תקיפות ואיומים מתקדמים המתממשים בשוטף במשק 

בחיי אדם, בכסף,  -הישראלי, בדגש על תקיפות שעלולות לגרום לנזק משמעותי 

ופרמטרים נוספים. פעילות זו משלימה לפעילות המבוצעת בשוק הפרטי, מתבססת 

וביידוע הארגונים  על יכולות ומידע ייחודי הנמצא בבעלות המדינה ונעשית בשיתוף
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פעילות זו נעשית בהתבסס על המסגרת המשפטית לפיה פועל המערך  המותקפים.

 הלאומי, והסכמה לפעילות בידי הארגון.  CERT -כיום, כלומר עקרונות ה

 

 חקר שיטות תקיפה טכנולוגיות (3)

כחלק מחקירת מתקפות שקיים המערך לטובת הבנה טכנולוגית ובניית מנגנוני הגנה, 

ו כאן חמש שיטות תקיפה טכנולוגיות שנצפו השנה בישראל. בעקבות ניתוח יפורט

אירועים אלו הפיק המערך תובנות ליישום פעילויות הגנה ממוקדות למול אותן שיטות 

 500-וכן לזיהוי ולמניעה. כמו כן, במהלך השנה האחרונה הפיק המערך קרוב ל

ת המשק והציבור מבעוד התרעות שעוסקות בשיטות התקיפה השונות, כדי לחסן א

 מועד.

1. DNS HIJACKING- DNS Hijacking\Redirection 

ארגון הנתקף. השל  DNS-מתקפה אשר במסגרתה שולט התוקף בשאילתות ה

המתקפה יכולה להתממש באחת מהדרכים הבאות: הדבקת המחשב בנוזקה 

 לפי רצון התוקף; השתלטות על נתב ברשת ושינוי DNS-המנתבת את שאילתות ה

 DNSריצה לשרת ועריכתן; או פ DNS-לשרת התוקף; יירוט בקשות ה DNS-שרת ה

 ושינוי הרשומות.

של חברה  DNSבאירוע אשר התרחש השנה, הצליח תוקף לחדור לממשק 

המספקת תוספי צד ג' לדפדפן ולשנות את הניתוב לשרת הנמצא בשליטתו. 

נבלם, אך מאחר  שהתוסף מוטמע באלפי אתרים במדינת ישראל, הניסיון 

 פוטנציאל הנזק עלול היה להיות נרחב. 

2. WEBSHELL 

כווקטור/שער  WEBSHELLבשנה האחרונה זוהתה מגמת עלייה בשימוש בכלי 

מאפשרת לתוקף שליטה ברמות  WebShellכניסה לתקיפת הארגון. התקנת 
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. לאחר העלאתו לשרת יכול תוקף WebShell-שונות בשרת, בהתאם למורכבות ה

ולהריץ באמצעותו  WEBלתקשר איתו מרחוק באמצעות דפדפן רגיל בממשק 

-פקודות, תוך התאמת שפת התכנות בה הוא כתוב לסביבה הנתקפת. רוב ה

WebShells  נכתבים בשפותPHP ,ASP,ASPX   ורבים מהם זמינים להורדה באופן

 להתאמה ייעודית לצרכי התקיפה. כל שרתחופשי ברשת האינטרנט תוך אפשרות 

WEB  כגון שרתי אינטרנט, רכיביIOT  ומדפסות, פגיע המונגש לרשת האינטרנט

. המערך פיתח שיטות כדי לזהות ... במרחב Webshellעלול להיות חשוף להטמנת 

 הסייבר הישראלי. 

 

 ניצול טכנולוגיות גישה מרחוק .3

 

ת אשר המכנה המשותף להן הוא בשנה האחרונה דווחו למערך מתקפות רבו

וכו'(   RDP, VPN שהתוקף השיג גישה לארגון באמצעות מנגנוני גישה מרחוק )

בהם עושה הארגון שימוש בשגרה. בשיטה זו, מנצלים התוקפים חולשות 

( או במוצרי Bluekeep/Dejablue/RDP GWבפרוטוקולי הגישה מרחוק )

(, או לחילופין SSLVPN ,CITRIXהאבטחה שמטרתם לספק גישה מאובטחת )

 מנצלים הגדרות לא תקינות שנעשו במערכות הארגון, כדי להשיג גישה אליו. 

 

  Living of the Landלגיטימיים או תקיפה במתווה  Systemשימוש בכלי  .4

מגמה שנצפתה על ידי המערך השנה של תקיפה באמצעות שימוש בכלי מערכת 

לגיטימיים, לרוב אף כאלו שבשימוש הארגון כחלק מהתהליך העסקי שלו, לצורך 

זדוני. דרך פעולה זו מקשה על מערכות ההגנה בזיהוי התקיפה, ומקשה על אנשי 

 אבטחת המידע בארגון. 

 תקיפה דרך פלטפורמה מסחרית:
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רמה מסחרית המיועדת לבדיקות חדירות לרשתות ארגוניות, ולביצוע פלטפו

 Red) סימולציות של תקיפות המדמות יריבים מתקדמים, על ידי גורמים מורשים

Teams) . 

לאור יכולותיו הגבוהות של הכלי, החלו בשנים האחרונות גם גורמי תקיפה בלתי 

קרים המציגים לאחרונה התפרסמו מח מורשים לעשות שימוש בפלטפורמה.

 חתימות  גישות חדשות לזיהוי פעילות מסוג זה ברשת ארגונית, כגון באמצעות

.3JA2 -כמו כן פורסם מחקר המציע אפשרות לזיהוי שרתי הC של הכלי על בסיס

 .חיפושים ייעודיים

 -אירועי כופרה .5

כופרה היא נוזקה המצפינה את המידע על מערכות הקורבן, במטרה לגבות כסף 

בתמורה להחזרת המצב לקדמותו. משמשת בדרך כלל תוקפים המעוניינים )כופר( 

ברווח כספי. בניגוד לשנים קודמות, בהן יעדי תקיפות היו אקראיים יחסית, השנה 

זוהתה בעולם מגמה של התמקדות בארגונים שבהם פוטנציאל הנזק עשוי להיות 

רגונית ולבצע משמעותי.  התקיפות נעשו ממוקדות יותר במטרה לחדור לרשת הא

התפשטות רוחבית עד להשגת נגישות למערכות קריטיות. המרכז העניק סיוע 

ראשוני לארגונים שנתקפו וביקשו סיוע מהמערך. לחלקם אף הצליח המערך לסייע 

 בשחרור ההצפנה. 

6. Business Email Compromise - 

( הן מתקפות הונאה המבוצעות Business Email Compromise) BECמתקפות 

באמצעות הדוא"ל נגד ארגונים מסחריים וממשלתיים, במטרה להניע עובדים 

בארגון לבצע פעולות בדרך של הנדסה חברתית. התוקף מתחזה לגורם מפתח 

בארגון ופועל לרכישת אמונם של עובדים כך שיבצעו פעולות למענו. ההתחזות 

ת דוא"ל משמות מתחם דומים לאלו של יכולה להתבצע באמצעות שליחת הודעו

הארגון, ניסיון שכנוע ועוד, תוך הפעלת לחץ ומתן תחושת דחיפות לבקשה. המערך 
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סייע לגופים בחקירת הגורם שעומד מאחורי התקיפה, ובהמלצה לפעולות מניעה 

 להישנות מקרים. 

-Vishing (Voiceמגמה נוספת אשר זוהתה השנה בעולם, כללה מתקפות 

Phishing.אשר מחקה את קולו של היעד לאחר מספר דקות של האזנה ) 

 

 טיפול בצמצום חולשות במערכות של ארגונים (4)

 –נקודות תורפה במערכות מחשוב  –נדבך נוסף בהגנה, הוא טיפול בצמצום חולשות 

שנתגלו במוצרים שבשימוש נפוץ על ידי ארגונים במשק. בשנה האחרונה נצפתה 

. בחולשות מסוג day-1מהיר של חולשות אבטחה מסוג  מגמת שימוש פומבי וניצול

זה, הזמן בין פרסום הפגיעות ופרסום תיקון על ידי יצרנית המוצר לבין ניצול החולשה 

בפועל על ידי האקרים, התקצר משמעותית. תוקפים רבים נסמכים על כך שנדרש זמן 

 חולשות. להטמיע עדכוני אבטחה, ועל כן קיים חלון הזדמנויות קצר לניצול 

 

יישומים  Github -ו,Pastebin פורסמו בפלטפורמות שיתוף כגון  2019במהלך שנת 

. שיתוף הכלים באופן פומבי מנגיש את יכולות ניצול day-1רבים לניצול חולשות 

הפגיעות גם לתוקפים פחות מתוחכמים. כמו כן, אחת התופעות הבולטות השנה 

המיועדים להגנה על רשתות המחשוב  היתה פגיעויות קריטיות שזוהו במוצרים

 בארגונים. 

 

בשנה האחרונה טיפל המערך בצמצום החשיפה של ארגונים לארבע חולשות רחבות 

 משמעותיות: 

 

1. BlueKeep -  פגיעות קריטית בשירותRemote Desktop Services (CVE-2019-

( המשמש לגישה מרחוק לתחנות עבודה ושרתים הפועלים על גבי מערכת 0708
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 ,Windows XP, בגרסאות ישנות. הגרסאות הפגיעות הן Windowsההפעלה 

2003, Vista, 7, 2008 מיד לאחר פרסום החולשה במאי, הפיק המערך התרעה .

למשק לגבי הצורך לעדכן מערכות הפעלה אלו. בנובמבר כבר זוהתה פעילות 

קיפה המנצלת פגיעות זו להתקנת פוגען המבצע כריית מטבעות וירטואליים. ת

החולשה מנצלת את מנגנון הקצאת הערוצים הווירטואליים דרכם מתקשרים 

בעלת תוכן מוגדר מראש כך   PACKETהשרת ועמדת הקצה, באמצעות שליחת 

 . מצב זה מאפשר הרצת קוד בעמדת הקצה.MS_T120שהערוץ שיבחר הוא 

 

2. 

Vpn -   נחשפו פגיעויות הן במוצר  2019בספטמברSSLVPN  של שלושה יצרנים

. הפגיעויות אפשרו הורדה ללא Pulse Secure ,Fortinet ,Palo alto-מוכרים 

הזדהות של  מידע רגיש מהמוצר, שניתן לנצלו לתקיפת המוצר ולמעקף של 

הזדהות. פגיעויות  מנגנוני הזדהות, או לחילופין להרצת קוד מרחוק על המוצר ללא

אלו נוצלו מידית על ידי תוקפים שונים, כך שארגונים שלא עדכנו את המוצרים 

שברשותם, היו, ועדיין חשופים לתקיפה המאפשרת נגישות דרך מוצרים אלו 

ביצע המערך  VPN pulse secureלרשת הארגונית. בחולשה שנמצאה במוצר 

ומצם מספר הארגונים שהיו ארגונים שבעקבותיה צ 3,000-פנייה יזומה לכ

. ישראל אף דורגה ראשונה בעולם בקצב צמצום 95%-חשופים לפגיעה בכ

 .Bad Packetsהחשיפה על פי דירוג עולמי של 
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ישראל בהשוואה למדינות אחרות ממוקמת באחוזים הגבוהים ביותר בצמצום החשיפה 

 .VPNשל המשק לחולשת 

3. Citrix- של המשק לחולשה  המערך פעל השנה גם לצמצום החשיפה

. Citrixשהתגלתה במוצר המשמש לאבטחת גישה ליישומים מתוצרת 

בעקבות פנייה יזומה מצד המערך לארגונים אשר חשופים לפגיעה זו, בסוף 

 מהממשקים הפגיעים לחולשה זו הטמיעו את עדכון האבטחה. 80%-כ 2019

 

4. DejaBlue -  אוסף של שבע חולשות קריטיות במימוש פרוטוקולRDP 

ומעלה. שתיים מהחולשות  Win7במערכות ההפעלה "חלונות", החל מגרסה 

(CVE-2019-1181  ו- CVE-2019-1182 מאפשרות יצירת פוגען מסוג תולעת )

(Worm פוגען מסוג זה יכול לנוע רוחבית ועצמאית בין מחשבים החשופים .)

 לפגיעות זו.

 חולשות באתרים ואפליקציות  

 200-ערך, לרוב על ידי חוקרי אבטחה )"כובע לבן"( על כדווחו למ 2019במהלך 

חולשות שהתגלו באפליקציות או אתרים ספציפיים של ארגונים. החולשות טופלו על 
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ידי המערך מול הארגון המפעיל או הגוף המפתח עם המלצות הגנה, עד לסגירת 

 החולשה.

 

 

 דיווחים שהתקבלו  - 119המרכז המבצעי  (5)

על אירועי סייבר מקבל אלפי דיווחים בשנה אודות מתקפות  המרכז המבצעי לדיווח

סייבר, חשדות וניסיונות, חולשות, פרצות אבטחה ועוד. למרכז ניתן להגיע בחיוג ישיר 

, בדוא"ל או דרך מערכת "סייברנט" לשיתוף מידע אודות תקיפות סייבר. המרכז, 119

יחידות  באנליסטיות, יוצאישעות ביממה באנליסטים ו 24מאויש  הראשון מסוגו בעולם,

אוניברסיטאות, מומחים בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר,  טכנולוגיות ובוגרי

שתפקידם לזהות את סוג האיום, לאמוד את היקף הנזק הנשקף ממנו, ולספק את 

המענה המותאם. האנליסטים במרכז מעניקים מענה ראשוני לאזרח ולארגון בהתאם 

ומסייעים בהכוונה, במתן כלים לטיפול באירוע, והנחיות לרמת החומרה של האירוע, 

של  CERT-המרכז הוא חלק מאגף ה .להעלאת רמות ההגנה של הנכסים הדיגיטליים

 המערך, וממוקם בפארק ההייטק בבאר שבע. 

 

ם, פניות והתראות על חשדות לאירועי סייבר התקבלו השנה במרכז. דיווחי 8,600-כ

שהתקבלו מאזרחים ומארגונים במשק וממערכות לזיהוי מדובר בפניות ובדיווחים 

  בלבד ואינם כוללים צירי דיווחים נוספים למערך.

(, התקבלו במרכז מאזרחים ומארגונים 4,415מתוך כלל הדיווחים, יותר ממחצית )

 -( מדיווחים אלו אומתו לאחר בדיקה כאירוע סייבר 3,233במשק. כשני שלישים )

מחשוב בדרגה כלשהי. כשליש היו פניות כלליות בנושאי  נסיונות לחדירה לאמצעי

 מודעות, תורות הגנה ובקשות אחרות לסיוע. 
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( היו דיווח על חדירה למערכות 48%מתוך הדיווחים שהתבררו כאירוע סייבר, כמחצית )

יוג. שאר דנסיונות  15%-( היו דיווחים על גניבת מידע, ו21%מחשוב, קרוב לרבע  )

(, 5%(, תוכנה זדונית כגון כופרה )7%חולשות במערכות מחשוב )הדיווחים עסקו ב

(, ומעקף מנגנוני הזדהות כגון 2%פגיעה ברציפות התפקודית כגון השחתת אתרים )

 (. 2%חטיפת פרטי הזדהות )

נוסף לכך, במערכות לזיהוי איומים של מרכזי השליטה והבקרה המגזריים במערך 

 -כשני שלישים  –וספות כשהבולטים בהן התראות נ 4,250התקבלו במהלך השנה 

 היו ניסיונות לחדירה למערכות מחשוב. 

 

 פרויקטים טכנולוגיים בתחום הגנת הסייבר 

מערך הסייבר הלאומי רותם את הטכנולוגיה לטובת הגנת סייבר לאומית, באמצעות 

תמהיל פרויקטים שמספקים מעטפת הגנה רחבה. בכלל זה, מקדם המערך פרויקטים 

לחיזוק החוסן במשק, כלים להערכת המוכנת של מצב החוסן בארגונים, היתוך מידע 

משק באופן רוחבי, ושדרוג לשיפור הגילוי והזיהוי, כלים להפחתת התקיפות ב

 הפלטפורמות לשיתוף מידע במשק. 

מאחר ששדה הסייבר דינמי וחסר וודאות, תפיסת הפיתוח שמה דגש בין היתר על 

גמישות. השאיפה היא שהפרויקטים ייבנו באופן מודולרי המאפשר הוספה או החלפה 
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חר בחינת של רכיבים תוך שמירה על הארכיטקטורה הכוללת. הפרויקטים נבחרו לא

הצרכים המיוחדים של המדינה בהגנת סייבר, לצד בדיקת זמינות הפתרונות בשוק 

הגורמים המנחים,  -בפועל. הלקוחות הראשיים של הפתרונות: ראשית, מערך הסייבר 

הצוותים המבצעיים ומרכז ניהול האירועים. שנית, תשתיות קריטיות. שלישית, המשק 

 הרחב. 

 

 ייםפיתוחים טכנולוגים לאומ

 המערך קידם השנה פיתוח של מספר פרויקטים טכנולוגיים לאומיים עיקריים:

משקפים את מצב ההגנה וניהול הסיכונים בארגונים. אוסף כלים ה -"חלון ראווה" 

המערכת מנתחת מגוון רחב של אמצעים אשר בוחנים את מידת הערכות הארגון 

ת הערכת מצב של מידת להתמודדות עם מתקפות סייבר ועל סמך הנתונים מייצר

הסיכון שהארגון חשוף אליו. המערכת ממליצה על דרכי פעולה לצמצום החשיפות. 

הנתונים מהארגונים השונים מתוכללים לתמונת מצב מגזרית ולאומית כדי להכווין 

 ולתעדף את פעולות המערך.

 

ייבר לטפורמה ראשונה מסוגה בעולם לשיתוף דיווחים אודות תקיפות ספ –"סייברנט" 

המיועדת לקהילת הסייבר בארגונים. השנה עלתה גרסה חדשה של המערכת המכילה 

יכולות מתקדמות כגון צפייה בדיווחים ובהתרעות, קבלת עידכונים על אירועים גדולים 

בעולם, השתתפות בצ'אט פנימי ובקבוצות דיון, קבלת תמונת מצב רלוונטית אודות 

"ח טיפול באירוע של הארגון, אפשרויות חיפוש, חולשות והתרעות אחרונות, צפייה בדו

 .ניהול משימות ועוד

 

ספקי שרשרת אספקה הפכו בשנים האחרונות דרך מועדפת על  -שרשרת אספקה

האקרים לעקוף הגנות של ארגונים גדולים ולבצע דרכם מתקפות סייבר. המערך חיבר 
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מתודה מקיפה, ייחודית ומתקדמת לדרישות הגנת סייבר מספקים קריטיים בשרשרת 

מיפוי ספקים החיוניים האספקה והוצאה הנחיה שבמסגרתה כל משרד ממשלתי יבצע 

לשירותים מבוססי מערכות מחשוב, אשר ידרשו לעמוד בסטנדרטים שנקבעו.  כדי 

בודקי תאימות לשרשרת  50-לבצע את בדיקות העמידה בתקן, המערך הכשיר כ

 נוספים.  150-אספקה ובשנים הקרובות יוסמכו כ

ערכה ערכת שפיתח המערך אשר מסייעת בגיבוש המ -מערכת להערכת איומים

 מתאימה לכל איום  ובתהליך קבלת ההחלטות.

ל מודיעין סייבר וניתוחו בהיקף רחב. המערכת מערכת לניהו -מערכת לניתוח מודיעין

כוללת נתונים המהווים אינדיקציות למתקפות סייבר המוצלבים עם מגוון רחב של 

חב מקורות מודיעין שונים במטרה לייצר תמונות איומים והתקפות כוללת על מר

 הסייבר האזרחי בישראל.

 

המערך למדידת רמת הגנת סייבר והערכת סיכונים בארגון  מערכת שפיתח -"יוב"ל"

ובשרשרת האספקה. המערכת מהווה את המודול הראשון בפלטפורמה להערכה 

ולניהול סיכונים לארגון. מטרת המודול הראשון שהושק השנה הוא לסייע לספקים 

ו מולאו השנה במערכת לבצע תהליך של הערכת סיכונים מול לקוחותיהם. במסגרת ז

 סקרים על ידי ארגונים.  440-כ

 

עת כלים לאיתור פגיעויות, השחתות פיתוח והטמ  -מערכת התרעה מפני פגיעויות 

המערכת מאפשרת ליידע ולהתריע בפני . וסממני תקיפה של אתרי אינטרנט בישראל

 ן יעיל. גופים על פגיעה באתר האינטרנט שלהם וכן התמודדות וסילוק התקיפה באופ

 

נרחבים וברשות שדות   GPSנחוו בישראל שיבושי  2019בקיץ  - GPSטיפול בהפרעות 

התעופה השתמשו בפתרונות אלטרנטיביים להנחתת מטוסים בבטיחות להמשך 
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אומנם שיבושים אלו לא היו תוצר של מתקפת סייבר מכוונת נגד  הרציפות התפקודית. 

הנושא, בשיתוף גורמים רלוונטיים נוספים,  ישראל, אך מערך הסייבר הלאומי בדק את

המערך פועל למציאת פתרונות טכנולוגיים לטווח ארוך, בכלל  והמקור לשיבוש טופל. 

 לאומיים, לאקדמיה, לתעשייה ועוד. -זה פנייה לשותפים בין

 יוזמות טכנולוגיות עתידיות

 

כלל תחומי העתיד טומן בחובו קישוריות חסרת תקדים וחדירת המימד הדיגיטלי ל

החיים. הפוטנציאל לחברה, לכלכלה ולמדינה גבוה מאוד, אך טכנולוגיות פותחות גם 

אפשרויות חדשות להתקפה ולהגנה בסייבר. הבנה מוקדמת של המגמות הטכנולוגיות 

נדרשת כדי לשמור על היתרון המבצעי והתחרותי של ישראל בסייבר. המערך סקר את 

ומים מרכזיים שנדרש לרכז בהם מאמץ לאומי האופק הטכנולוגי וזיהה מספר תח

 מיוחד. 

 

האזרחית הוא מרכיב משמעותי ביותר  תחום התעופה -הגנת סייבר בתעופה אזרחית

בשגרת החיים המתקדמת ומאופיין בקישוריות ובמורכבות טכנולוגית גבוהה. 

התחזקות ההתפתחויות הטכנולוגיות בתעופה בשנים האחרונות מחייבות תכנון 

. המערך קידם השנה מהלך  ם של מענה הגנתי הולם גם בממד הגנת הסייברויישו

לאומי למציאת פתרונות סייבר בשיתוף כלל השחקנים הרלוונטיים בתחום והשלמת 

-מכרז פרויקט "הרקולס". הפרויקט ממפה לראשונה בעולם את כלל המערכות באקו

י פיקוח, בקרה סיסטם התעופתי לכדי תמונת מצב עדכנית: שדות תעופה, מגדל

אווירית, חברות תעופה, מכוני בדק ותחזוקה של מטוסים ודגם של מטוס. העבודה 

סיכוני הסייבר בתחום, מדרגת אותם וצפויה להציע המלצות התמודדות  מנתחת את

כמו כן, החל המערך בעבודה מול יצרניות מטוסים  .ומענה לאומי לטווח הקצר והארוך

 ולמית בתחום. וגופי פיקוח וסטנדרטיזציה ע
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במכרז שולבו  5.שנה הוציא משרד התקשורת מכרז תדרים לדור ה– G5-היערכות ל

לקראת כניסת הטכנולוגיה .הנחיות הגנה בסייבר אשר נכתבו בשיתוף המערך 

לישראל החל המערך גם בבחינת ניהול הסיכונים והפתרונות לרשת החדשה ברמת 

אזורי מיקוד ובהתנעה להתמודדות עם המדינה, בבניית קבוצת עבודה, בהגדרת 

 סיכונים פוטנציאליים.

 

המערך ליווה היבטים הגנתיים וטכנולוגיים למיזם הלאומי של  –ענן אזורי לישראל 

העברת ופריסת תשתיות לענן אזורי. בכלל זה ביצוע מחקר, ניתוח סיכונים ובניית 

 תוכניות פעולה.

פרויקט המאפיין מענה הגנתי בסייבר  התניע המערך במהלך השנה -רפואה דיגיטלית 

 .עבור בתי חולים בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף עם משרד הבריאות

המערך בנה תפיסות וטכנולוגיות להגנה על הסביבה  –בינה מלאכותית בטוחה 

המתפתחת ובחינת הזדמנויות לשדרוג יכולות ההגנה. המערך בוחן מרחבי תקיפה 

אכותית ומקדם מתודולוגיה והגדרת אמצעים נדרשים חדשניים על מערכות בינה מל

 להערכות נכונה מול תקיפות מסוג זה.

רון הזמן עשויים להיות חשופים לאיומי סייבר מגוונים. מנגנוני סנכ -"שעון אטומי" 

שיבוש של סנכרון הזמן עשוי להביא לפגיעה בכלכלה כגון בפעילות העסקית של גופי 

ורת. השנה הניע המערך מהלך לבחינת הקמת רשת תשתית, פיננסיים וחברות תקש

סנכרון זמן מדינתית לאספקת שעון זמן מדיוק ברמת סמך גבוהה ובאופן אמין ומוגן 

 לארגונים אזרחיים בישראל. 

המערך הרחיב את הלמידה הייחודית על אפשרויות תקיפת  -הגנת סייבר בעולם הים 

האספקה, לצד המשך הגנת נמלי סייבר לתחום האוניות, חברות הספנות ושרשרת  

במסגרת זו פעל המערך לזיהוי איום הייחוס  .המדינה המוגדרים כתמ"ק על פי חוק
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בעולם הנמלים, למיפוי מערכות קריטיות וסקר פגיעויוץ, לגיבוש תפיסת סגמנטציה 

 בנמל ימי ולאימוץ תפיסת שרשרת אספקה.

 

 קידום תעשיית הסייבר בישראל –מובילות ישראלית 

מערך הסייבר פועל לשמר את מובילות תעשיית הסייבר הישראלית, להשיא לה ערך 

כלכלי ולקבל בחזרה ערך ביטחוני. הפעילות כוללת הנגשת ידע ותשתיות המצויים 

במערך, בממשלה ובמערכת הביטחונית, וכן חשיפת התעשייה לשווקים ולקוחות זרים 

 לכלה.בשיתוף גורמים ממשלתיים האמונים על חדשנות וכ

המערך מזהה הזדמנויות שעולות מתוך רשת ענפה של שותפים בינלאומיים, חברות 

מסחריות, אקדמיה, ממשלה ומערכת הביטחון. המערך משמש שער ייחודי לתעשייה 

ע חבילה שלמה של ידע וניסיון אסטרטגי, לאומיים ומצי-הישראלית מול לקוחות בין

לוגיים התעשייתיים. בין הישגי התעשייה רגולטורי ומבצעי, יחד עם הפתרונות הטכנו

 השנה: 

  יבר בישראל. לשם השוואה, חברות סי 540-פועלות כ 2019בסוף שנת

 .חברות, גידול של יותר מפי שניים בתחום 250-פעלו כ 2011בשנת 

 א נוסף השנה שברו שי 2019-גיוסי ההון הפרטי על ידי התעשייה ב

 2300%-ו 2018-מ 30%יה של מיליארד דולר, עלי 1.6-והגיעו ליותר מ

 .מאז תחילת העשור

  מההשקעה העולמית  22%השנה ההשקעות בישראל צפויות להיות

 .יא חדש למובילות הישראלית בחדשנותש -הפרטית בתעשיית הסייבר 

 ולר, גידול דמיליארד  6.5-הייצוא הישראלי השנה צפוי לעמוד השנה על כ

 .2011מאז  600%של 
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 מיליארד דולר.  1.9-יותר מ -ה גם באקזיטיםהשנה הייתה שנה מעול

מיליארד דולר באקזיטים,  10-בעשור החולף תעשיית הסייבר ביצעה כ

 .טק הישראלי-מסך כל האקזיטים בהיי 15%מה שמהווה 

  שתי חברות ישראליות הצטרפו השנה למועדון חדי הקרן היוקרתי של

חברות נוספות חברות פרטיות המוערכות בשווי של מעל למיליארד דולר ו

 .צפויות לחצות את הרף בקרוב עקב גיוסים רבים

 מיליון דולר 595 -בארבעה גיוסי ענק השנה גויס סכום מצטבר של כ! 

  חברה ישראלית שמתעסקת בניהול מדיניות אבטחת הרשת בארגונים

מיליון דולר בהנפקה ראשונית, זוהי ההנפקה המשמעותית  108גייסה 

 .ריט לאורך העשורסט-ות בוולהחמישית של חברות ישראלי

  ארבע חברות סייבר ישראליות הפכו למצליחות כששווין המשותף עלה

 .מיליארד דולר. אחת מן החברות נמכרה במעל שני מיליארד דולר 8על 

 הון אנושי

תעשיית הטכנולוגיה בכלל, ותעשיית הסייבר בפרט, סובלות ממחסור בהון אנושי. לפי 

שות נדרשות בשנה לאיוש בתחום משרות חד 800-מסקר של המערך, למעלה 

הפיתוח הטכנולוגי, על מנת לשמר את קצב הצמיחה הנוכחי של תעשיית הסייבר. 

ם הנדרש מכוח האד 20%-בתחום הגנת הסייבר, ההערכה היא כי יש פער של כ

במשק. החרפה במגמה זו עלולה להוות חסם מערכתי למובילות של ישראל בתחום 

 .הסייבר בעתיד

הפערים בכוח אדם לטכנולוגיות דיגיטליות נוספות כגון בינה מלאכותית אף מעצים את 

הצורך. כל שכבה טכנולוגית שמתווספת דורשת לפתח יכולת הגנת סייבר חדשה 

עבורה. על כן המערך הגדיר את נושא פיתוח ההון האנושי בתחום כיעד מרכזי. 

 העקרונות הבאים:האסטרטגיה למיצויו ולהגדלת המאגר, בנויה על 
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התעשייה כגורם מרכזי באפיון הצרכים, בפיתוח התכנים ובקליטת  -חיבור התעשייה

עובדים חסרי ניסיון. המערך פועל בשיתוף התעשייה כדי לוודא רלוונטיות מרבית 

 והזדמנות מלאה של המתלמדים להשתלב בשוק העבודה.

ותיים והנגשתם תבססות על תשתיות ידע וחומרי למידה איכה -תשתיות ידע

לאוכלוסיות הרלוונטיות לטובת הכשרה, שלאחריה ישולבו לתקופת התנסות 

 משמעותית בתעשייה.

כלים לצורך מינוף תשתיות הלמידה, ובהם: קביעת תו  פיתוח מגוון -אסדרה ותמריצים

תקן מקצועי בעולמות ההגנה; סיוע לתהליכי השמה; תמרוץ המשק להגברת הגיוון 

(diversity ) בשוק הסייבר באמצעות הרחבת שילוב אוכלוסיות והתאמת סביבת

 העבודה.

 קידם ותמך המערך במספר תוכניות לקידום וטיפוח ההון האנושי בתחום: 2019בשנת 

וף המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י, המערך, בשית -צבאיות-תוכניות הכשרה טרום

מערכת הביטחון וגורמים נוספים, פועל לפתח ידע ולקדם תוכניות המסייעות לנערים 

ונערות מאוכלוסיות שונות לרכוש ידע וכלים במקצועות המחשבים, הטכנולוגיה 

 והסייבר. 

משותף למערך ולמרכז החינוך של קרן רש"י,  םבמסגרת התוכנית, מיז -"ממריאות"

מוכשרות תלמידות תיכון המיועדות לשירות לאומי, עבור תפקידי סייבר וטכנולוגיה 

בגופים הביטחוניים. התוכנית פותחת למשתתפות דלת לקריירה ענפה בעולם 

 נערות.  70-בשנה האחרונה השתתפו בהצלחה בתוכנית כ .הטכנולוגיה וההייטק

 

דית של המערך במסגרת צה"ל אשר מכשירה לוחמים תוכנית ייחו -לסייבר" "לוחמים

ולוחמות מיחידות קרביות בתחומי הסייבר ומקנה להם הסמכה במקצוע מיישם/ת 

 לוחמים. 52-הגנת סייבר. בשנה האחרונה השתתפו בתוכנית וסיימו אותה בהצלחה כ
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מוגבלויות. במסגרת שיתוף כשרת סייבר ראשונה וייחודית לאנשים עם ה-"סיכוי שווה"

פעולה של המערך, חברת קונפידס ומשרד העבודה והרווחה, השתתפו בוגרים על 

הרצף האוטיסטי בקורס ייעודי שכולל הכשרה תאורטית ומעשית למקצוע הגנת 

הסייבר. החניכים שעברו בהצלחה את מבחן ההסמכה קיבלו תעודת מוסמך לבקרי 

SOCבוגרים.  12-ו בהצלחה כ. בשנה האחרונה השתתפו וסיימ 

שמר ולחזק את כשירות כוח האדם להמערך פועל  -חיזוק כשירות בעלי תפקידים

המקצועי בגופים המונחים, ביחידות המגזריות ובמערך עצמו, בפרט לאור השתנות 

האיומים והטכנולוגיה בקצב גבוה. לשם כך, מבוצעות הכשרות ייעודיות מסוגים שונים 

ם. לצד זאת, הידע שנצבר בישראל בתחום ויכולות ההכשרה בקרב קהלי יעד שוני

עביר המערך גם מלאומי, ולכן -הייחודיות מהוות מכשיר לקידום שיתוף פעולה בין

הכשרות לאנשי ממשל ותמ"ק  250הכשרות לזרים. במסגרת זו בוצעו השנה 

 בסימולטור סייבר.

 

 

בממשלה במסגרתו  הסייבר הסדרת תפקידי הגנתמקדם המערך  -מקצועות הסייבר

הוגדרו הדרישות המקצועיות לעוסקים ולעוסקות בהגנת סייבר. הסדרת המקצועות 

נועדה להגן על הציבור מפני בעלי מקצוע לא מיומנים העלולים לגרום נזק פיזי או כלכלי 

מנהל/ת יישום הגנת סייבר,  :לארגון. המערך הגדיר שלושה מקצועות יסוד בתחום

הגנת סייבר, מוסמך/ת טכנולוגיות הגנת סייבר. שני מקצועות  מוסמך/ת מתודולוגיות

מוסמך/ת מבדקי :יינתנו במענה לצורך ספציפי על ידי נותני שירותים חיצוניים נוספים

 .  חדירה, מוסמך/ת תחקור סייבר

 

 אקדמיה (1)
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בשנים האחרונות, השקיע המערך בהקמת מרכזי מחקר אקדמיים לתחום הסייבר בכל 

חוקרים. השקעה  350-אות בארץ אשר מעורבים בהם היום קרוב לאחת מהאוניברסיט

תחומיים מתקדמים בסייבר. בשנים הבאות, -זו הניבה פרי, והנביטה מאות מחקרים רב

מערך הסייבר יחל בתהליך הדרגתי של  מעבר להתקשרות מבוססת תמריצים 

 למחקרים בעלי ערך ישיר להגנת הסייבר הלאומית.

בין הנושאים שקידם המערך עם האקדמיה השנה: פתיחת מרכז מחקר שביעי 

באוניברסיטת אריאל; חידוש חוזים עם מרכזי המחקר של אוניברסיטת בן גוריון 

ואוניברסיטת תל אביב )שלב ב'(; כנסים אקדמיים משמעותיים נערכו בתחומי כופרה, 

 .  2019ן לסוף שנת מחקרים בתחום הסייבר נכו 388ביטוח וביומטרי; בוצעו 

 

 באר שבע בירת סייבר (2)

מערך הסייבר הלאומי פועל לביסוס העיר באר שבע כמרכז ייחודי בתחום הסייבר, 

במסגרת החלטת ממשלה לביסוס העיר כמטרופולין אזור הנגב ולקידום היכולות 

הלאומיות במרחב הסייבר. כחלק מתפיסת פעולה של עבודה משולבת מפרה בין 

-, תעשייה וצבא, מקדם המערך תוכניות ופרויקטים לעידוד האקוממשל, אקדמיה

, מרכז את הגופים  (CERT)פארק הייטק  -סיסטם בתחום הסייבר. בליבת המיזם 

השונים בקרבת מקום. בפארק, מצוי המרכז הארצי לניהול אירועי סייבר, זירות 

ברות לאומיים חברות הזנק סייבר מקומיות וח-חדשנות המשלבות תאגידים רב

ההייטק, אשר מתומרצות על ידי הטבת השתתפות בשכר עובדים של המערך. בנוסף, 

גוריון ובעתיד יצטרפו יחידות -במקום יושב מרכז מחקר הסייבר של אוניברסיטת בן

עובדי סייבר בחברות  600-צה"ל בתחום התקשוב והטכנולוגיה. כיום מועסקים כ

 בפארק הסייבר באר שבע.

 בבאר שבע: 2019דם המערך בשנת בין הפרויקטים שקי
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 מערך הסייבר הלאומי מעניק בין כ -מענקים לעידוד תעשיית הסייבר בבאר שבע-

בשנה שמטרתם לתמרץ תעסוקת עובדי סייבר בבאר שבע, במטרה ₪ מיליון  20

 לעודד חברות לפעול בה.

 מן על ידי המערך ואוניברסיטת בן גוריון, במרכז, שממו -מרכז מחקר להגנת סייבר

מכשירים סטודנטים וסטודנטיות במקצועות הסייבר ומבצעים מחקרים לקידום 

 הידע בתחום. 

 התחבורה וחברת  המערך, משרד -הקמת זירת חדשנות להגנת סייבר בתחבורה

להקמת זירת חדשנות באזור באר  הכנה למכרז 2019נתיבי איילון השלימו בשנת 

שבע שמטרתה לבחון דרכי התמודדות עם איומי סייבר על טכנולוגיות חדשות 

ומתפתחות בתחבורה. במסגרת הזירה, יוכלו חברות, יזמים וחוקרים לקיים ניסויים, 

לפתח מוצרי הגנה לתחבורה, טכנולוגיות חדשות ותקני סייבר לתחבורה חכמה 

ע לזירה ולהשקיע לאומיות להגי-נועד למשוך חברות בין מוגנת. כמו כן, המהלך

 במחקר ופיתוח בתחום בישראל. 

 החדשנות ומשרד  המערך, רשות -זירת חדשנות להגנת סייבר בתחום הפינטק

האוצר השלימו מכרז להקמת מעבדת חדשנות טכנולוגית אשר בה יונגשו מידע, 

המעבדה תקלוט ותקדם חברות  אומיים ועוד.ל-נתונים, מנטורינג, סיוע בקשרים בין

הזנק בתחומי טכנולוגיות הסייבר והפינטק, מהארץ ומהעולם, העוסקות בין היתר 

בבנקאות, מסחר בשוק ההון, השקעות, אשראי, ניהול פיננסי אישי, ניהול סיכונים, 

בלוקצ'יין וכו'. המדינה משתתפת במימון הקמת התשתית הטכנולוגית הייחודית 

המעבדה לחדשנות טכנולוגית וכן במימון הוכחת ההיתכנות  והתפעול השוטף של

 לכל חברת פרויקט. 

  מעבדה לאומית  -מעבדה לאומית להגנת סייבר בתחום האנרגיהICS  בטכנולוגית

SCADA טכנולוגיות למערכות בקרה ושליטה שמשמשות גופים תעשייתיים ,

שזכתה  PWCבמיוחד בתחום האנרגיה. המערך בשיתוף משרד האנרגיה וחברת 
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בהקמת המעבדה שבוחנת טכנולוגיות הגנת סייבר אל  2019במכרז, החלה בשנת 

מול סימולציות של תשתיות בתחום האנרגיה כגון גז וחשמל. במעבדה, יוכלו 

 חברות הזנק לנסות את המוצרים שלהן בסביבה שמדמה סביבה תעשייתית. 

 ( מרכז שליטהSOC)  בשיתוף משרד  רךהמע -להגנת סייבר בתחום התקשורת

חדש וראשון מסוגו בישראל שייתן מענה לאומי   התקשורת חנכו היום מרכז שליטה

רחב לאיומי סייבר על משק התקשורת וכן לשמירה על הרציפות התפקודית שלו. 

המרכז יגבש תמונת מצב שוטפת, ירכז דיווחים, יסייע לספקיות במענה ראשוני 

עות ייעודיות וכן יפעל להעלאת רמת לתקיפות ובטיפול בהן, ישתף מידע והתר

שעות על ידי  24ההגנה ולצמצום משטח התקיפה. המרכז יאויש בהמשך 

 .אנליסטים ומומחי סייבר

 

 מדיניות ציבורית בתחום הסייבר

המערך משלב בין כלים מתחום המדיניות הציבורית לבין הגנת הסייבר כתחום מדיניות 

ינמיים, הבניית תהליכים ממשלתיים וקידום חדש. באמצעות כלי מדיניות חדשניים וד

 מדיניות ברמה הממשלתית, מעלה המערך את יכולות ההגנה במשק ובממשלה. 

 ניתוח ופיתוח מדיניות ציבורית בתחום הסייבר. 

ביטוח סייבר: נזקי סייבר מתקיפות מסחריות יכולים להגיע לעלויות כלכליות גבוהות 

לארגונים. שוק ביטוח מפותח מהווה גורם מאיץ באימוץ סטנדרטים מתקדמים 

ואפקטיביים של הגנה, צמצום הנזקים והתאוששות מהירה לאחר הופעת הסיכון. עם 

מידע בשוק, תנאי הפוליסות טעונים  זאת, שיעור המבוטחים עודנו נמוך, קיימים פערי

ערך המערך ניתוח מדיניות  2019שכלול ומיומנות הסוכנים דורשת חיזוק.  בשנת 

מעמיק בנושא זה, זיהה את כשלי השוק ומצוי בעיצומו של תכנון מהלך אסטרטגי 

להאצת שוק הביטוח בישראל ולקידום יכולתו של שוק הביטוח למשול בסיכוני הסייבר, 

מנף את פוטנציאל הביטוח לטובת ביטחון הסייבר הלאומי. מהלך זה מובל במטרה ל
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בשיתוף רשות שוק ההון, החשב הכללי, איגוד חברות הביטוח, לשכת סוכני הביטוח, 

-חברות הביטוח בישראל ועוד. כחלק משיתוף הפעולה זה, נערכה בישראל סדנה בין

ת לסוכני ביטוח בשיתוף לאומית ראשונה מסוגה. בנוסף, יזם המערך קורס להכשר

 לשכת סוכני הביטוח על מנת לייצר סוכני שינוי בשטח. 

: בשל המאפיינים הייחודיים של תחום הגנת הסייבר רגולציה חכמה-מדיניות רגולציה 

והמבנה הרגולטורי הייחודי בו, נקבעו התאמות למנגנונים שנקבעו בהחלטת ממשלה 

 RIA (Regulatory Impactתהליך  המחייבת את כל משרדי הממשלה לערוך 4398

Assessment ולפרסם בסיומו דוח המפרט את הליך קבלת ההחלטות וניתוח )

ההשפעות בטרם קבלת כל רגולציה חדשה. התאמות אלו פורסמו בנוהל מיסוד 

רגולציה לתחום הסייבר בכלל הממשלה המגדיר את תחומי האחריות בין המעורבים 

בודה המתייחסים לסוגי הרגולציה השונים שהוגדרו בתהליך האסדרה, את תהליכי הע

 ואת נקודות הביקורת והחובות מצד כלל המעורבים בתהליך. 

סקר הגנת סייבר במשק האזרחי בישראל: כחלק מפעילות המערך לגיבוש ועיצוב 

מדיניות לעמידות המשק האזרחי, נדרשה תמונת מצב מדינתית מקיפה ומהימנה ככל 

בישראל. לצורך כך, נערך סקר בקרב מאות חברות פרטיות הניתן בנושא הסייבר 

מענפי תעשייה שונים במשק הישראלי. הסקר סייע ליצירת בסיס מידע מפורט, מהימן 

ובלתי תלוי, לאפיון וכימות מידת היערכות הארגונים השונים בישראל לנושא הסייבר, 

 לבחינת ההשקעה בנושא ולהיכרות עם אירועי סייבר בארגונים.

נית תמריצים להעלאת רמת המוכנות לאירועי סייבר: מתקפת סייבר על בקרים תכ

עשויה לגרום להשבתת מפעל, שריפה, פיצוץ, דליפת גזים  (OT\SCADA)תעשייתיים 

רעילים ואף לפגיעה בחיי אדם. במטרה להעלות את רמת הגנת הסייבר במפעלים עם 

ת החירום הלאומית, יצר בקרים תעשייתיים, המערך, בשיתוף משרד הכלכלה ורשו

תוכנית תמריצים המיועדת למפעלים חיוניים. על פי התוכנית, מפעלים שעמדו 

בתנאים זכו להשתתפות בעלויות סקרי סיכונים והצטיידות. מתווה התכנית נבנה 
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בהתאם לסקר מקדים שנערך בקרב מפעלים לשעת חירום, במטרה לגבש את התנאים 

 המתאימים ביותר לתכנית.

  דיני הסייבר קידום

הלשכה המשפטית במערך תומכת את פעילות המכלולים השונים ביצירת כלי 

םמשפטים לקידום דיני הסייבר בישראל. במסגרת זו נקבעו הסדרי םמשפטיים לתמוך 

הייעוץ המשפטי למכלול הפעלת כלים טכנולוגים שונים בהסכמה בארגונים. במסגרת 

עמידות הוסדרו היבטים הקשורים במשפט מנהלי וישומו לדיני הרגולציה בישראל. עוד 

הוסדר פרוייקט יובל הכולל הסדרה וולנטרית של בודקי שרשרת האספקה והגופים 

 הנבדקים עצמם. 

לדוגמא, וכן קודם  MOUבמסגרת הייעוץ המשפטי הבינלאומי נערכו והוגדרו הסכמי 

על אינטרסים הרלבנטים לרשויות הגנת סייבר. במסגרת זו התקיימו שיחות  שיח

והתייעצויות עם גופים מקבילים בינלאומים, כדי להסדיר את המסגרת המשפטית 

 בהלימה לנעשה בעולם. 

 קידום אינטרסים במערכת הבינלאומית להגנה ולמובילות

 שיתופי פעולה בין לאומיים (1)

בולות בין מדינות. מתקפת סייבר יכולה לאיים בו זמנית מרחב הסייבר הוא מרחב ללא ג

על מדינות שונות במקומות שונים בעולם. מתקפות רבות יתחילו ממדינה אחת ויעברו 

-בדרך במספר מדינות, על מנת להקשות על גילוי מקור התקיפה. מדינות וארגונים בין

נהלת שיח מתמשך לאומיים רבים מתמודדים עם אתגרי הגנת סייבר דומים וישראל מ

עם שותפיה בעולם על הדרכים והשיטות להתמודדות עם האתגרים שמציבים איומי 

הסייבר המתפתחים.  מידע הגנתי רב מתקבל משותפים בעולם ומסייע למערך לחסן 

את המשק הישראלי לפני הגעת  התקיפה. כמו כן, תהליכי העברת מידע  ישראלי לענן 

מתמדת ודורשים מעטפת הגנה לשמירת מידע ישראלי  בינלאומי )"עליה לענן"( בעליה
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זה בענן העולמי. בנוסף, טכנולוגיות הגנה רבות מפותחות במדינות שונות ותורמות 

 ליכולות שלנו. 

 אומיים לצורך פעילותו. ל-מערך הסייבר מפתח ומקיים שיתופי פעולה בין

 2019סיכום עיקרי הדברים לשנת 

לאומית של -תקדים בהיקף ועומק הפעילות הביןהייתה שנה חסרת  2019שנת 

המערך. בשנה זו חיזק המערך משמעותית את שיתוף הפעולה עם מדינות רבות 

 לאומיים.-וארגונים בין

חיזוק רשת ההגנה המדינתית מפני תקיפות סייבר מתבצע ע"י שיתוף ידע וניסיון בין 

תורם בדיאלוג שותפים מובילים בעולם. מדינת ישראל היא שחקן משמעותי ש

 לאומיים. -מדינות וארגונים בין 90 -אופרטיבי עם למעלה מ

השנה התחזק מאוד הדיאלוג האסטרטגי מול ארה"ב בתחום הסייבר, והפך להיות ציר 

משמעותי בדיאלוג האסטרטגי הכולל בין המדינות. במסגרת זו גובשו ערוצי שת"פ 

 הישראלי.חדשים בארה"ב, בעלי פוטנציאל לתמיכה בהגנת המשק 

מול מדינות שותפות מרכזיות באירופה, בריטניה, גרמניה וצרפת, קיים המערך 

דיאלוגים מקצועיים בתחומי ההגנה והטכנולוגיה. השנה הציבה גרמניה, לראשונה, 

 נספח לנושאי סייבר בשגרירותה בארץ.  

השנה על שמונה הסכמי סייבר בילטרליים חדשים והוגדרו  2019-המערך חתם ב

צות עבודה בנושאים שונים מול מספר מדינות. לטובת חיזוק הקשרים הארגוניים קבו

 .והבינאישיים הוביל המערך סמינר משותף לגורמי ממשל בטחונים של ישראל וארה"ב

וח. בתוך לאומיים לפית-מערך הסייבר מוביל תהליכי שיתוף פעולה מול הבנקים הבין

תוח אמריקה הלטינית וחתימה על כך, השנה הועמק שיתוף פעולה מול הבנק לפי

הסכם לשיתוף פעולה עם הבנק העולמי במסגרתו, פיתח המערך מדד לחוסן ההגנה 

 ".PROGRESSבסייבר של מגזרי משק "
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ובפארק הטכנולוגי  CERT-IL משלחות זרות ב 150 -כמו כן, השנה אירח המערך כ

עשרות משלחות  לאומיים בישראל התארחו-בבאר שבע. במסגרת כנסי הסיייבר הבין

 G20 -זרות לדיאלוגים בילטרליים, כמו כן הוזמנה ישראל כמומחית סייבר לפסגת ה

 .לדיגיטציה ביפן

המערך מקדם שיתופי פעולה טכנולוגיים עם מדינות ותאגידים טכנולוגיים מובילים 

-בעולם, כולל שיתופי פעולה בתחומי המודיעין והמו"פ. במסגרת ועידת צ'כיה הבין

הוביל המערך )בשיתוף האקדמיה והתעשייה הישראלית( את  5G בנושא לאומית 

כמו כן, דן הפורום הבינלאומי הראשון,  .קבוצת העבודה הטכנולוגית למיפוי סיכוני

Global Cyber Cabinet אותו יזמנו בשבוע הסייבר, בהשתתפות בכירי הגנת הסייבר ,

 . 5G -בנושא הגנת ה-

מה  –תהליכי אסדרה בינלאומיים.  "כללי המשחק" הפעילות במרחב הסייבר עוברת 

מותר ומה אסור, נדונים בפורומים בינלאומיים שונים על מנת לעגן את תהליכי 

הנורמות והחקיקה הבינלאומיים. מערך הסייבר מייצג את ישראל בפורומים שונים כגון 

 ועוד. WEF -, הOECD -האו"ם, ה

לסנכרון הפעילויות הממשלתיות בתחום לבסוף, השנה התניע המערך שני פורומים 

לאומי בסייבר. נושא הגנת הסייבר משולב כחלק אינטגרלי -השיתוף פעולה הבין

 במשלחות סקר של המל"ל במדינות שונות.

VI.  2020סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 

יעסוק המערך בטיפול באיומי הסייבר על מדינת ישראל תוך הרחבת  2020גם בשנת 

יכולותיו בנושא וכן בהמשך המאמצים התמידיים להעלאת רמת ההגנה בסייבר של 

: פיתוח מערכות 2020המרחב האזרחי. בין הדגשים של תכנית העבודה לשנת 

ים עם מדינות חדשניות לחיזוק ההתמודדות של ישראל בתחום, הרחבת הקשר

לאומיים, פיתוח ההון האנושי בתחום וקידום -אסטרטגיות ושיתופי הפעולה הבין

 תקציב משותף רב שנתי. 
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 בתחום המבצעי וההגנתי 

 .המשך חיזוק והעלאת רמת המוגנות במשק מפני תקיפות סייבר 

  הקמת יחידותSOC .נוספות בתחומי בריאות ותחבורה 

  המועברים למגזרים ולגופי תמ"ק.שיפור הביקורות והתרגילים 

 .חיזוק תחום אסדרת מקצועות הסייבר ופיתוח מודעות לאומית לעולם הסייבר 

  119שיפור פתרונות הסייבר לאזרח ולארגונים דרך מערכת "סייברנט" ומרכז . 

 בתחום הטכנולוגי

 .אינטגרציה ופריסה רחבה של מערכת "חלון ראווה" בגופים משמעותיים במשק 

 שיפור מערכת סייברנט.פיתוח ו 

 .כניסה לעולם המחקר על בינה מלאכותית 

 .השלמת סקר סיכוני תעופה לאומיים 

 .פיתוח מערכות חדשניות לחיזוק ההתמודדות של ישראל בתחום 

 לאומי-בתחום האסטרטגי, מדיני ובין

  )פיתוח תקציב רב שנתי משותף לקהילת הביטחון )צה"ל, ממשלה וגופי בטחון

 .בראייה לאומית

  המשך פיתוח האקוסיסטם בבאר שבע )תעשייה, צבא, אקדמיה וממשל( למציאת

 פתרונות משותפים בהגנת סייבר.

 אומי.ל-ביסוס וקידום ביטוח בסייבר כמיזם לאומי ובין 

 .המשך חיזוק ופיתוח קשרי החוץ עם שותפים אסטרטגיים בעולם 

 .העשרה ופיתוח ההון האנושי בעולם הסייבר 

VII.  הציבורית בשנה החולפת;תקציב הרשות 

, מערך הסייבר הלאומי נכלל בהתייחסות 2019בהתאם להצעת התקציב לשנת 

 התקציבית של משרד ראש הממשלה. 
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הכוללים גם את  2019להלן הפניה להצעת התקציב ולדברי ההסבר לשנת 

 ההתייחסות למערך הסייבר הלאומי. 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_minis

ters_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf 

VIII.  פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי

 סעיפי התקציב;

, מערך הסייבר הלאומי נכלל בהתייחסות 2019בהתאם להצעת התקציב לשנת 

 התקציבית של משרד ראש הממשלה. 

הכוללים גם את  2019להלן הפניה להצעת התקציב ולדברי ההסבר לשנת 

 הסייבר הלאומי. ההתייחסות למערך 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_minis

ters_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf 

IX. ;תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית 

 בשל העדר תקציב מדינה, אין תקציב קבוע לשנה הנוכחית. 

X.  שהרשות הציבורית פרסמה רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור

 בשנה החולפת;

 2019להלן פירוט הפרסומים של מערך הסייבר הלאומי במהלך שנת 

 וקישורים רלוונטיים: 

 שנת 2019 סקירות טכנולוגיות בתחומי הסייבר שהופצו לכלל המשק

 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_ministers_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_ministers_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_ministers_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/prime_ministers_office_2019/he/state-budget_2019_RoshMemshala_Prop.pdf.pdf
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 שם המסמך 

 

לינק למסמך  קישור ישיר למסמך קישור באתר המערך

PDF 

קישור 

ישיר 

למסמך 

 באנגלית

המלצות   .1

ליישום הגנה 

על מערכות 

ERP 

https://www.gov.il/he/

departments/policies/p

rotection_of_erp_syste

ms 

https://www.gov.

il/BlobFolder/poli

cy/protection_of_

erp_systems/he/

Protection%20of

%20EPR%20syste

ms_576699_4_W

EB.pdf 

  

המלצות   .2

 -ליישום 

הקשחת 

מערכות 

 מחשוב

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

ystemhardening 

https://www.gov.

il/BlobFolder/gen

eralpage/systemh

ardening/he/Hard

ening_of_comput

er_systems.pdf 

 https://

www.go

v.il/Blob

Folder/g

eneralpa

ge/syste

mharden

ing/he/h

ardening

.pdf 

https://www.gov.il/he/departments/policies/protection_of_erp_systems
https://www.gov.il/he/departments/policies/protection_of_erp_systems
https://www.gov.il/he/departments/policies/protection_of_erp_systems
https://www.gov.il/he/departments/policies/protection_of_erp_systems
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/protection_of_erp_systems/he/Protection%20of%20EPR%20systems_576699_4_WEB.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/systemhardening
https://www.gov.il/he/departments/general/systemhardening
https://www.gov.il/he/departments/general/systemhardening
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/Hardening_of_computer_systems.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/systemhardening/he/hardening.pdf
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התמודדות   .3

ארגונית 

במרחב 

הסייבר עם 

 האיום הפנימי

https://www.gov.il/he/

departments/general/c

oping_thret 

https://www.gov.

il/BlobFolder/gen

eralpage/coping_

thret/he/Organiz

ational_coping.pd

f 

P תוצרי\:

מודעות\מסמ

כי 

מתודולוגיה\

הגורם 

 הפנימי

 

אבטחת   .4

 -תוכנה 

הרחבה 

לעבודת מנהל 

הגנת סייבר 

(CISO עם )

גופי הפיתוח 

 בארגון

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

oftware_security_knowl

edge 

https://www.gov.

il/BlobFolder/gen

eralpage/softwar

e_security_knowl

edge/he/v1safe.p

df 

  

5.  DMARC – 

 פלייר והסבר

https://www.gov.il/he/

Departments/news/dm

arc_pmi 

 P תוצרי\:

DMמודעות\

ARC 

 

 –אירוויזיון   .6

המלצות הגנת 

  P תוצרי\:

eurמודעות\

ovisin 10 

 

https://www.gov.il/he/departments/general/coping_thret
https://www.gov.il/he/departments/general/coping_thret
https://www.gov.il/he/departments/general/coping_thret
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
file:///P:/תוצרי%20מודעות/מסמכי%20מתודולוגיה/הגורם%20הפנימי
https://www.gov.il/he/departments/general/software_security_knowledge
https://www.gov.il/he/departments/general/software_security_knowledge
https://www.gov.il/he/departments/general/software_security_knowledge
https://www.gov.il/he/departments/general/software_security_knowledge
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/software_security_knowledge/he/v1safe.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/news/dmarc_pmi
https://www.gov.il/he/Departments/news/dmarc_pmi
https://www.gov.il/he/Departments/news/dmarc_pmi
file:///P:/תוצרי%20מודעות/DMARC
file:///P:/תוצרי%20מודעות/DMARC
file:///P:/תוצרי%20מודעות/DMARC
file:///P:/תוצרי%20מודעות/eurovisin%2010%20Tips%20A5%20D.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/eurovisin%2010%20Tips%20A5%20D.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/eurovisin%2010%20Tips%20A5%20D.pdf
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 למשלחות

Tips A5 

D.pdf 

המדריך   .7

למטייל: 

ההמלצות 

שיעזרו לכם 

להתגונן 

מאירוע סייבר 

בעת הטיול 

 בחו"ל ולפניו

https://www.gov.il/he/

departments/general/v

acation_dont_forget 

   

גיבוי ויכולת   .8

 התאוששות

https://www.gov.il/he/

departments/general/b

ackup_recover 

 P תוצרי\:

מודעות\תוצר

י מודעות 

למשק\גיבוי 

ויכולת 

 התאוששות

 

כללים להגנה   .9

על טלפונים 

ושעונים 

 חכמים

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

martwatch 

 P תוצרי\:

מודעות\תוצר

י מודעות 

למשק\סמאר

 

file:///P:/תוצרי%20מודעות/eurovisin%2010%20Tips%20A5%20D.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/eurovisin%2010%20Tips%20A5%20D.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/backup_recover
https://www.gov.il/he/departments/general/backup_recover
https://www.gov.il/he/departments/general/backup_recover
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/גיבוי%20ויכולת%20התאוששות
https://www.gov.il/he/departments/general/smartwatch
https://www.gov.il/he/departments/general/smartwatch
https://www.gov.il/he/departments/general/smartwatch
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
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טפונים 
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לכל תוכנה יש  .10

 -באגים 

האקרים 

ופושעי סייבר 

יכולים לנצל 

 אותם נגדך

https://www.gov.il/he/

departments/general/u

pdate_all_the_time 

https://www.gov.

il/BlobFolder/gen

eralpage/update_

all_the_time/he/

Broshure%20Soft

ware%20updates.

pdf 

P תוצרי\:

מודעות\תוצר

י מודעות 

למשק\עדכונ

 י תוכנה

 

תוכלו  כיצד .11

לזהות 

במהירות 

 הודעת דיוג?

https://www.gov.il/he/

departments/general/fi

shingemails 

 P תוצרי\:

מודעות\תוצר

י מודעות 

למשק\פישינ

 ג

 

מבצעי  .12

הרכישה 

ברשת: כך 

תזהו אתר 

 מתחזה

https://www.gov.il/he/

departments/general/bl

ack_friday_cyber_mond

ay 

   

file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/סמארטפונים%20ושעונים%20חכמים
https://www.gov.il/he/departments/general/update_all_the_time
https://www.gov.il/he/departments/general/update_all_the_time
https://www.gov.il/he/departments/general/update_all_the_time
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/update_all_the_time/he/Broshure%20Software%20updates.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/עדכוני%20תוכנה
https://www.gov.il/he/departments/general/fishingemails
https://www.gov.il/he/departments/general/fishingemails
https://www.gov.il/he/departments/general/fishingemails
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/פישינג
https://www.gov.il/he/departments/general/black_friday_cyber_monday
https://www.gov.il/he/departments/general/black_friday_cyber_monday
https://www.gov.il/he/departments/general/black_friday_cyber_monday
https://www.gov.il/he/departments/general/black_friday_cyber_monday
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טיפים להגנה  .13

על הפרופיל 

ברשתות  אישי

 חברתיות

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

ocial_media 

 P תוצרי\:

מודעות\תוצר

י מודעות 

למשק\רשתו

ת 

חברתיות\פלי

 יר

 

המלצות  .14

לשימוש בטוח 

בדואר 

 אלקטורני

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

afe_mail 

   

סיסמה קצרה  .15

רת את מקצ –

 הדרך לפורץ

https://www.gov.il/he/

departments/general/p

assword_private 

   

אתם נוהגים  .16

לערוך קניות 

 ברשת?

https://www.gov.il/he/

departments/general/s

hopping_online 

   

אילו מתקפות  .17

סייבר נפוצות 

בתחום 

https://www.gov.il/he/

departments/general/t

he_game_is_not_over 

   

https://www.gov.il/he/departments/general/social_media
https://www.gov.il/he/departments/general/social_media
https://www.gov.il/he/departments/general/social_media
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
file:///P:/תוצרי%20מודעות/תוצרי%20מודעות%20למשק/רשתות%20חברתיות/פלייר
https://www.gov.il/he/departments/general/safe_mail
https://www.gov.il/he/departments/general/safe_mail
https://www.gov.il/he/departments/general/safe_mail
https://www.gov.il/he/departments/general/password_private
https://www.gov.il/he/departments/general/password_private
https://www.gov.il/he/departments/general/password_private
https://www.gov.il/he/departments/general/shopping_online
https://www.gov.il/he/departments/general/shopping_online
https://www.gov.il/he/departments/general/shopping_online
https://www.gov.il/he/departments/general/the_game_is_not_over
https://www.gov.il/he/departments/general/the_game_is_not_over
https://www.gov.il/he/departments/general/the_game_is_not_over
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(Gaming )
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מתגוננים 

 מפניהן?

מערכת  .18

הבחירות 

בישראל בזירת 

 -הסייבר

המלצות 

 למפלגות

https://www.gov.il/he/

Departments/news/ele

ct_2019 

https://www.gov.

il/BlobFolder/ne

ws/elect_2019/h

e/defence0904ne

w.pdf 

  

חוברת  .19

התנהלות 

בטוחה 

במרחב 

הסייבר 

להעלאת חוסן  

תהליך 

הבחירות 

https://www.gov.il/he/

Departments/news/ele

ction_cyber_2019 

https://www.gov.

il/BlobFolder/ne

ws/new_election

_cyber_2019/he/

elect_2019.pdf 

P תוצרי\:

מודעות\בחיר

 ות

 

https://www.gov.il/he/Departments/news/elect_2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/elect_2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/elect_2019
https://www.gov.il/BlobFolder/news/elect_2019/he/defence0904new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/elect_2019/he/defence0904new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/elect_2019/he/defence0904new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/elect_2019/he/defence0904new.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/elect_2019/he/defence0904new.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/news/election_cyber_2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/election_cyber_2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/election_cyber_2019
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new_election_cyber_2019/he/elect_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new_election_cyber_2019/he/elect_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new_election_cyber_2019/he/elect_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new_election_cyber_2019/he/elect_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/new_election_cyber_2019/he/elect_2019.pdf
file:///P:/תוצרי%20מודעות/בחירות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/בחירות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/בחירות
file:///P:/תוצרי%20מודעות/בחירות
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לינק למסמך  קישור ישיר למסמך קישור באתר המערך

PDF 

קישור 

ישיר 

למסמך 

 באנגלית

במדינת 

 ישראל

הגנה על  .20

 ICSסביבות 

https://www.gov.il/he/

departments/general/ic

ssolutions  

   

דרישות הגנת  .21

סייבר לעבודה 

 בתצורת ענן

https://www.gov.il/he/

departments/general/x

aas2019  

   

 

XI.  המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות

 לחוק;  6הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 

רשות ציבורית תעמיד "  1998 -לחוק חופש המידע, תשנ"ח  6בהתאם לסעיף 

לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן 

 " .חשיבות לציבורנגיעה או 

כגוף טכנולוגי מבצעי המופקד על משימה  ביטחונית, פועל מערך הסייבר על 

)א( לחוק חופש המידע, ככאלו 9בסיס נהלים פנימיים המסווגים בהתאם לסעיף 

שלא ניתן לחשוף אותם לעיון הציבור  מהטעם שיש בחשיפת חשש לפגיעה 

 בביטחון המדינה. 

https://www.gov.il/he/departments/general/icssolutions
https://www.gov.il/he/departments/general/icssolutions
https://www.gov.il/he/departments/general/icssolutions
https://www.gov.il/he/departments/general/xaas2019
https://www.gov.il/he/departments/general/xaas2019
https://www.gov.il/he/departments/general/xaas2019
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ורי, פועל מערך הסייבר לגיבוש הנחיות מנהליות אשר רגולטטכנולוגי בנוסף כגוף 

והן מתפרסמות ומתעדכנות באתר  לעיון הציבור ןניתן יהיה לחשוף אות

האינטרנט של מערך הסייבר 

ts/israel_national_cyber_dhttps://www.gov.il/he/departmenהלאומי.

irectorate : 

 – TLPעל פי שיטת הרמזור סיווג מידע  (1

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tlp_protocol/he/tlp.pdf 

הסייבר בהתאם להחלטת נוהל יישום למתן הטבה למעסיקים בתחום הגנת  (2

 528ממשלה 

https://www.gov.il/he/departments/policies/nohalhatava 

 הממשלתי CERT -עקרונות הפעולה של ה (3

https://www.gov.il/he/departments/policies/principles  

 

כחלק מהיותו של תחום הגנת הסייבר תחום דינאמי ומתפתח, פועל מערך 

הסייבר לעדכון וגיבוש הנחיות מנהליות נוספות רלוונטיות. מיד עם השלמת 

הן תפורסמנה בהתאם לנדרש באתר האינטרנט של מערך הסייבר  ,התהליך

 בלינק:  הלאומי

XII.  ,תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית

 ; 1981-הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

מאגרי המידע של המערך כוללים מידע על עובדי המערך וספקיו, הנכללים 

 במסגרת מאגרי המידע הרשומים על ידי גופי המטה של הממשלה.. 

עוד נציין כי, פעילותו של מערך הסייבר הלאומי, בתחומי אחריותו, מבוססת על 

( שתואמו עם CERT -עקרונות ה -עקרונות פעולה להגנה על זכויות יסוד )להלן 

https://www.gov.il/he/departments/israel_national_cyber_directorate
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_cyber_directorate
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_cyber_directorate
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tlp_protocol/he/tlp.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/nohalhatava
https://www.gov.il/he/departments/policies/principles
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מתווים את עקרונות הפעולה,  CERT -היועץ המשפטי לממשלה. עקרונות ה

ייב המערך להגן ההנחיות ואמות המידה  של פעילות המערך, ובהתאם להם מחו

על מידע מוגן הכולל מידע מוגן פרטיות וסודות מסחריים, ולשם כך לנקוט אמצעי 

הגנת סייבר לשמירה עליו. כל זאת, בשים לב לאיזונים המתבקשים בתחום הגנת 

 הפרטיות ואבטחת המידע. 

   ינק הבא:מפורסמים באתר מערך הסייבר הלאומי ונגישים בל CERT  -עקרונות ה

https://www.gov.il/he/departments/policies/principles 

במקביל להסדרת פעילותו יבחן המערך את הצורך ברישום מאגרי מידע, וזאת 

 בשים לב גם לדינים החלים בתחום זה ומדיניות משרד המשפטים בנושא.

XIII.  ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;קרנות 

 למערך הסייבר הלאומי אין קרנות ומלגות במימונו. 

 –ל  13מערל הסייבר הלאומי מעניק בין פרויקטים והטבות של מערך הסייבר: 

בשנה שמטרתם לתמרץ תעסוקת עובדי סייבר בבאר שבע ובמטרה ₪ מיליון  20

 לעודד חברות לפעול בה. 

 : 2016-2019מספר העובדים שאושרו במסגרת הטבה זו לשנות הפעילות 

   מספר עובדים ועובדות שאושרו שנת הפעילות

2016 131 

2017 261 

2018 254 

2019 334 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/principles

