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 (MFA – Multi-Factor Authentication)  גורמי-אימות רב
 

 (Introductionמבוא ) .1
 

הקשורים מאירועי הסייבר  99% נטען כי לאחרונה פורסם סקר אשר במסגרתו

)MFA – 1גורמי -אימות רבבאמצעות שימוש ביכלו להימנע לחשבונות משתמשים 

)Authentication Factor-Multi2 . הציג כי ב 2019מחקר אחר אשר פורסם בסוף שנת-

יצה  לארגונים נעשה שימוש בפרטי אימות מאירועי הסייבר אשר כללו פר %293

נגישות  אירועים אלו ניתן לראות מקרים בהם תוקף קיבלתוצאות בין .  גנובים

הדלפת מידע  לבצע אשר סייעו לו4 של חשבון משתמשלגיטימיים לפרטי אימות 

בפרטי  לתוקף לעשות שימוש ואפשרואף במקרים מסוימים  משרת קבצים ארגוני

אשר  יצירת ציר ליעד התקיפה בארגון, תוך תנועה רוחבית האימות כעזר לביצוע 

 בסביבת הרשת התפעוליתהממוקם , דוגמת נכס סייבר לא היה נגיש לו במקור

(OT - Operational Technology). 

, ובכך יקשו על פעילות MFA5-בלאור זאת, מומלץ כי ארגונים ירחיבו את השימוש 

 תוקפים בזירה, וזאת לצד הגדלת הסבירות לאיתור פעילות אקטיבית מצדם. 

 

 

                                            
 גורמי-רב –ר"ג  1

2 One simple action you can take to prevent 99.9 percent of attacks on your accounts 
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-
percent-of-account-attacks/  
3 2019 Data Breach Investigations Report (DBIR), Verizon, 2019 
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/  
4 ATO – Account Takeover 

 גורמי-, וזאת כחלופה לאימות רבMFA-לשם הנוחות יעשה שימוש במסמך זה ב 5

גורמי )ח"ג(, וזאת לאור הקלות הרבה בה -ככלל, יש להימנע משימוש באימות חד

תוקפים משיגים פרטי אימות במרחב הסייבר, דוגמת ביצוע תקיפת סייבר כנגד 

או ניצול מידע הזמין  (Dark Web)ת ברשת האפלה ארגונים, רכישה של פרטי אימו

 במאגרי מידע פתוחים באינטרנט.
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 MFA-שימושים שכיחים ב – 1תרשים 

 

 (Goals & Objectives) מטרות ויעדים .2
 

 במערכות ותשתית משתמשיםלמסמך זה מהווה כלי עזר לשיפור תהליכי אימות 

אשר מטרתם לסייע לו  ,לקורא הצגת תבחינים וקריטריוניםשל ארגונים, זאת תוך 

 .עבורו המומלצת ליישום MFA-השיטת  תבעת בחיר

 

 (Target Audience) היעד קהל .3
 

(, מוסמך מתודולוגיות הגנת CISOמסמך זה נכתב עבור מנהל הגנת הסייבר בארגון )

ארכיטקט )מוסמך טכנולוגיות הגנת סייבר , נת סייברגסייבר, מוסמך מיישם ה

 וסיסטם.  ITאנשי תקשוב/, (הגנה בסייבר

גורמים נוספים אשר עשויים להפיק ערך מוסף ממסמך זה הם מנהל מערכות 

 DPO – Data Privacy)הגנת הפרטיות ממונה  (,CIO – Chief Information Officerהמידע )

Officer) ם הנדרשים לאשר את הערכת הסיכונים של נכס הסייבר / יוגורמים עסקי

 .עסקיהתהליך ה
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 (Scope of This Documentהמסמך ) תיחום .4
 

של ארגונים ע"י שימוש  במערכות ותשתיתהמסמך "חיזוק זיהוי משתמשים 

ולקוחות  פנים ארגוניים משתמשיםמתמקד בתהליכי אימות גורמי" -באימות רב

, כאשר נושא מתן הרשאות של ארגונים מערכות ותשתיתב6חיצוניים 

(Authorization) .אינו בתיחום המסמך 

אינו כולל הרחבה בנושאים שלגביהם מערך הסייבר הלאומי כתב  המסמךכמו כן, 

 מערכתעל פרטנית דוגמה לנושא מסוג זה הינו הגנה . ופרסם מסמכים ייעודיים

אשר נכתבה  'בסייבר לארגון ההגנה תורת'דבר הזוכה למענה במסגרת , ותשתית

 .ידי מערך הסייבר הלאומי-ופורסמה על

 

 (רב"אתפיסת רמות הבטחת אימות ) .5
 

בהתאם  7 וזאת (רב"א) רמת הבטחת אימותתפיסת לפרק זה מספק סקירה בסיסית 

משמש נקודת ייחוס , אשר נכון לעת פרסום המסמך, IEC/ISO 29115:2013 לתקן 

 .8מדיניות הממשלה בתחום הזדהות בטוחהל

רמות הבטחת אימות. כל  ארבעהוגדרו , IEC/ISO 29115בהתאם לתקן הבינלאומי 

של המשתמש  (Identity) רמה מבטאת ומתארת את רמת הביטחון שיש בזהות

 ( המבצע את האימות.9)הישות

 

רמת 
הבטחת 

 אימות

ביחס לזהות  רמת הבטחת אימותמהות 
 המשתמש המאומתת

מספר גורמי 
אמצעי /אימות

 הזדהות
נדרשים 
 כמינימום

רמת ביטחון נמוכה/ מעטה/ חלשה, או ללא  1

 ביטחון כלל בזהות הנטענת

1 

 1 רמת ביטחון בינונית/ מסוימת בזהות הנטענת 2

 2 רמת ביטחון גבוהה בזהות הנטענת 3

 2 רמת ביטחון גבוהה מאד בזהות הנטענת 4

 

 IEC/ISO 29115:  רמות הבטחת אימות בהתאם לתקן הבינלאומי 1טבלה 

                                            
6 CIAM - Customer (or Consumer) Identity and Access Management 
7 LOA - Levels of Assurance 
  החלטת ממשלה מספר 2960 מיום 86.8.2017

, אך מטעמי נוחות נעשה שימוש במונח "משתמש" )Entity(התקן עושה שימוש במושג "ישות"  9
 במסמך זה.
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מידע ו/או תהליך שנועד לצורך אימות הינו "( Authentication Factorאימות )הגורם 

 ."של זהות המשתמש (verification)או תיקוף 

 קטגוריות: לשלושהגורמי האימות מחולקים נפוץ כי 

התקן טלפון נייד,  – (Something you have) משהו שיש למשתמש •

 לחתימה/כרטיס חכם וכד'

 וכד' PINסיסמה,  – (Something you know) שהמשתמש יודעמשהו  •

מאפיין ביומטרי דוגמת  – (Something you are) משהו שהמשתמש הינו •

עושה באופן טיפוסי/דפוס התנהגות  שהמשתמשאו משהו  טביעת אצבע

(Behavior Pattern) 

אשר  שימוש בשניים או יותר גורמי אימותבאמצעות דרישה לאימות העושה 

, המגביר את רמת הביטחון שיש MFA, ניתן להשיג מקטגוריות שונותמקורם 

 בזהות של המשתמש )הישות( המבצע את האימות.
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להלן סקירה קצרה של תקיפות סייבר שכיחות כנגד סיסמאות משתמשים: ניחוש, שימוש בתקיפת מילון  10

(Dictionary Attack( "תקיפת "יום הולדת ,)Birthday Attack( "תקיפה אלימה" ,)Brute Force הונאה ,)
-אשר קיבל ב OTP-וזאת לשם שידול המשתמש למסור לתוקף את ה (Vishing)באמצעות שיחת טלפון 

SMS.או באמצעות דרך פעולה אחר, וזאת אף ללא צורך בקבלת גישה לנכס הסייבר המשתמש , 

 -  2SV)שלבי -לתיקוף דו 2FA\MFA  (Two Factor Authentication)הבדלים עקרוניים בין 

Two Step Verification) 

 

כולל תהליך אשר במסגרתו נעשה שימוש באותה  (2SV - 2 Step Verification) שלבי-תיקוף דו

: שימוש הקטגוריה של גורם אימות, דבר אשר מחליש את רמת ההגנה הכוללת. לדוגמ

 OTP (One Timeהמכילה טוקן  SMSבסיסמה אישית )משהו שהמשתמש יודע( והודעת 

Password)  .)הערת שוליים לסקירה על התקפות שכיחות כנגד  ורא)משהו שהמשתמש יודע

 סיסמת משתמש.

 

( כולל תהליך אשר במסגרתו נעשה שימוש בשניים 2FA\MFA) גורמי-אימות רבלעומת זאת, 

אשר מקורם מקטגוריות שונות. לדוגמה: שימוש בסיסמה אישית  ,או יותר גורמי אימות

 ש הינו(.)משהו שהמשתמש יודע(, מאפיין ביומטרי )משהו שהמשתמ

 

ישנה חשיבות יתרה לבחינה מקדימה האם ניתן לשלב בפתרון המוצע גורמי  ,לאור זאת

 .2FA\MFAמקטגוריות שונות, כך שיהיה ניתן לממש  )פקטורים( אימות
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התקן מגדיר את הדרישות וההנחיות לביצוע שלב ההרשמה הראשונית כמו כן, 
11)12Enrolment( רמת ככל שש המוצא הינה הנחת .רמת הבטחת אימותבהתאם ל

המבוקשת גבוהה יותר, כך עולה עוצמת הדרישות  הבטחת אימות

 הזהות בשלב ההרשמה . לאימות/הוכחת

 
מת ר

הבטחת 
 אימות

 בקרות לדוגמא מטרות

1 

 נמוכה

הזהות היא ייחודית  .1

 13 בהקשר

ללא )טענת זהות עצמית 

 ןתימוכי

 .בתהליך רישום עצמי (נוספים

2 

 בינונית

ייחודית  הזהות היא .1

 בהקשר

הישות שמקושרת  .2

קיימת  -לזהות 

 אובייקטיבי באופן

 הוכחת הזהות תיעשה באמצעות

שימוש במידע ממקור מידע 

מרשם )מוסמך ותיקופו  רשמי

 .)האוכלוסין

3 

 גבוהה

הזהות היא ייחודית  .1

 בהקשר

הישות שמקושרת  .2

 לזהות קיימת באופן

 אובייקטיבי

 הזהות מאומתת .3

הזהות משמשת גם  .4

 בהקשרים אחרים

 הוכחת הזהות תיעשה באמצעות

שימוש בשני פרטי מידע משני 

רשמיים מוסמכים +  מקורות

המידע מול  תיקוף פרטי

מרשם ( המאגרים הרלוונטיים

 האוכלוסין + משרד התחבורה

 .)חברת כרטיסי אשראי/

4 

גבוהה 

 מאוד

הזהות היא ייחודית  .1

 בהקשר

הישות שמקושרת  .2

 לזהות קיימת באופן

 אובייקטיבי

 באמצעות הוכחת הזהות תיעשה

שימוש בשני פרטי מידע משני 

רשמיים מוסמכים +  מקורות

המידע מול  תיקוף פרטי

מרשם ( המאגרים הרלוונטיים

 האוכלוסין + משרד התחבורה

                                            
 (Verification( ותיקוף )Proofing Identifyשלב ההרשמה כולל "הוכחת זהות" ) 11
 Boarding On, Registrationsשמות חלופיים:  12
סביבה עם תנאי גבול מוגדרים, שבה משתמשים קיימים, ויוצרים קשר ביניהם  - )Context(הקשר  13

(Interact) 
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 הזהות מאומתת .3

הזהות משמשת גם  .4

 בהקשרים אחרים

 + )חברת כרטיסי אשראי/

 .מגיע ומתועד פיזית המשתמש

 
רמת הבטחת אימותרישות וההנחיות לביצוע שלב ההרשמה הראשונית בהתאם להד: 2טבלה   

 

  

הבקרות ליישום בשלב ההרשמה הראשונית תלויות במאפייני הפעילות של 

כתוצאה מאירוע סייבר. לאור זאת  םלהיגרהארגון, ופוטנציאל הנזק שעלול 

ישנה חשיבות לעבודה צמודה עם היועץ המשפטי והגורמים העסקיים של 

 הארגון, וזאת לשם אפיון נכון של שלב זה. 

, תורת ההגנה בסייבר 25לקביעת פוטנציאל הנזק ומדרג הסיכון ראו עמ' 

 , אשר דן בתבחיני נזק:1.0לארגון 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organiz

ations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf 
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 שכיחים אמצעי הזדהות/סקירת גורמי אימות .6
 

 בסיסית אודות גורמי אימות/אמצעי הזדהות שכיחים:פרק זה מספק סקירה 

 

רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

סוד זכור   .1
 )סיסמה(

שיטה מוכרת  .1 1-2
 .למשתמשים

עלות נמוכה  .2
 .למימוש

תמיכה כברירת  .3
מחדל במרבית 

נכסי הסייבר 
 .הקיימים בשוק

 שכחה של/אובדן .1
סיסמה מחייב 
תשומות מצד 

 .הארגון

חוסר ידיעה האם  .2
אבדה או נגנבה 

 הסיסמה.

הרגלי שימוש   .3
שאינם בטוחים מצד 

, דוגמת משתמשים
הסיסמה  כתיבת

או  במקום בולט
שימוש במנהל 

סיסמאות שאינו 
 מהימן.

חשיפה גבוהה  .4
יחסית לתקיפת 

MiTM  בעת עבודה
 עם דפדפן.

של תוקף יכולת  .5
לנחש את הסיסמה 

על בסיס מידע אשר 
נאסף ממקורות 

  .מידע ציבוריים

שימוש חוזר של  .6
ע"י אותה סיסמה 

למספר המשתמש, 
מגדיל את  ,שירותים

הסבירות כי 
בעקבות דליפת 
סיסמה בשירות 

מסוים, תוקף ישיג 
 .גישה לשירות אחר

הניסיון מלמד כי  .7
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

שכיח לראות מימוש 
לקוי של מנגנון 
, "שחזור סיסמה"
דבר המקל על 
ביצוע פעולות 

זדוניות ע"י תוקפים 
 בזירה.

2.  QR (Quick 

Response) 

Code 

שיטה מוכרת  .1 1-2
 למשתמשים.

נמוכה עלות  .2
 למימוש.

מחייב נכס סייבר  .1
תומך )דוגמת טלפון 

 חכם עם מצלמה(.

 QRמחייב חילול  .2
פעמי -דינמי/חד

לשם השגת רמת 
 אבטחה סבירה.

ביצוע סריקה של  .3
QR  ממקור לא

מהימן עשוי לאפשר 
הזרקת קוד 

עוין/נוזקה לנכס 
 הסייבר.

אינטגרציה עם  .4
תוכנה ארגונית, 

מחייבת תיאום מול 
היצרן, ועלות 

יתוח והתחזוקה הפ
עשויה להיות גבוהה 

 יחסית.

מאמת   .3
מבוסס 
תבנית 

(Pattern)  
)דוגמת 
בחירה 

בנקודות 
ייחוס 

 בתמונה(

שיטה מוכרת  .1 1-2
 למשתמשים.

עלות נמוכה  .2
 למימוש.

 

אובדן/שכחה של  .1
התבנית מחייב 
תשומות מצד 

 הארגון.

לאור העובדה כי  .2
 תהתבנית מומר

 בד"כ ל"סיסמה"
, קיים חוסר בפועל

ידיעה האם אבדה או 
 נגנבה הסיסמה.

הרגלי שימוש   .3
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

שאינם בטוחים מצד 
משתמשים, דוגמת 

 כתיבת פרטי
התבנית במקום 

 בולט.

יכולת של תוקף  .4
לנחש את הסיסמה 

על בסיס מידע אשר 
נאסף ממקורות 
 מידע ציבוריים. 

שימוש חוזר של  .5
 אותו דפוס/תבנית

ע"י המשתמש, 
למספר שירותים, 

מגדיל את הסבירות 
כי בעקבות דליפת 

סיסמה בשירות 
מסוים, תוקף ישיג 
 גישה לשירות אחר.

מאמת בערוץ   .4
 נפרד

 )מב"ן(
 המחולל טוקן

הנשלח 
למשתמש 

 SMSכהודעת 

שיטה נגישה  .1 2
 .למשתמשים

עלות נמוכה  .2
 .יחסית למימוש

נתמך כברירת  .3
מחדל במרבית 

מכשירי הסלולר 
)לרבות טלפונים 

 .אינם חכמים(ש

הערוץ חשוף  .1
למניפולציות מחוץ 

לשליטת המשתמש; 
פרוטוקולי הסלולר 

( SS7)דוגמת 
חשופים לתקיפות 
המאפשרות ביצוע 

 .(Spoofing)התחזות 

חשיפה גבוהה  .2
יחסית לתקיפת 

MiTM  בעת עבודה
 עם דפדפן.

תוקף עשוי לבצע  .3
ניוד מספר הלקוח 

 SIM)ללא ידיעתו 

Swapping). 

נדרשת אבטחה  .4
ברמה נאותה 

 .יר הסלולרלמכש
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

בעת עבודה בחו"ל  .5
מחייב פתיחת 
 המכשיר לניוד 

(Roaming)  בין ספקי
 סלולר.

תוקף עשוי  .6
להשתמש בהונאה 

באמצעות שיחת 
טלפון לשם מתן 

הנחיות כוזבות 
 (.Vishingלמשתמש )

תוקף עשוי  .7
להשתמש בהונאה 

לשם  SMSבאמצעות 
מתן הנחיות כוזבות 

למשתמש 
(Smishing). 

מאמת בערוץ   .5
 נפרד

 )מב"ן(
המחולל טוקן 

OTP  הנשלח
למשתמש 

כהודעה 
קולית 

בשיחה 
 Voice)חוזרת 

Callback) 

עלות נמוכה  .1 2
 .יחסית למימוש

נתמך כברירת  .2
מחדל במרבית 

מכשירי הסלולר 
)לרבות טלפונים 

 .אינם חכמים(ש

פרוטוקולי הסלולר  .1
( SS7)דוגמת 

חשופים לתקיפות 
המאפשרות ביצוע 

 .(Spoofing)התחזות 

חשיפה גבוהה  .2
יחסית לתקיפת 

MiTM  בעת עבודה
 עם דפדפן.

תוקף עשוי לבצע  .3
ניוד מספר הלקוח 

 SIM)ללא ידיעתו 

Swapping). 

תוקף עשוי  .4
להשתמש בהונאה 

באמצעות שיחת 
טלפון לשם מתן 

הנחיות כוזבות 
 (.Vishingלמשתמש )

בעת עבודה בחו"ל  .5
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

מחייב פתיחת 
 המכשיר לניוד 

(Roaming)  בין ספקי
 ר.סלול

נדרשת אבטחה  .6
ברמה נאותה 

 .למכשיר הסלולר

קוד האימות עלול  .7
להגיע לתא קולי 

של המשתמש, אשר 
שכיח כי מוגן 

הניתן  PINבאמצעות 
לניחוש בקלות 

 יחסית. 

חווית לקוח פחות  .8
 קבלתטובה מאשר 

SMS. 

מאמת בערוץ   .6
 נפרד

 )מב"ן(
המחולל טוקן 

OTP  הנשלח
למשתמש 

כהודעת 
 הדוא"ל

עלות נמוכה  .1 2
 .יחסית למימוש

 

מחייב כתובת דוא"ל  .1
פעילה, דבר שאינו 

זמין לקהלי יעד 
 .שונים

חשיפה גבוהה  .2
יחסית לתקיפת 

MiTM  בעת עבודה
 עם דפדפן.

תוקף עשוי  .3
להשתמש בתקיפת 

 (Phishing)פישינג 
לשם מתן הנחיות 
 .כוזבות למשתמש

תוקף עשוי להשיג  .4
לתיבת  הגיש

 .הדוא"ל

מאמת בערוץ   .7
 נפרד

 )מב"ן(
המחולל טוקן 

שיטה נגישה  .1 2
 .למשתמשים

ארגונים  .2

היצע הפתרונות  .1
 .בשוק מוגבל יחסית

נדרשת אבטחה  .2
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

OTP  הנשלח
למשתמש 

כהודעה 
באפליקציית 

מסרים 
 מיידים

המספקים שירות 
לקוחות 

באמצעות 
אפליקציית 

ם, ימסרים מיידי
עשויים לחסוך 

משאבים 
הנדרשים 
להטמעה 

ותחזוקה של 
 פתרון חלופי.

 

נאותה ברמה 
 .למכשיר הסלולר

מחייב שכיח כי  .3
 מכשיר "טלפון חכם"

או גישה מדפדפן 
 .של מחשב

מחייב שהמשתמש  .4
יעשה שימוש 

באפליקציית מסרים 
 .מיידים ספציפית

הגדלת משטח  .5
התקיפה הניתן 

, לניצול לרעה
ניצול חולשה  דוגמת

באפליקציה לשם 
קבלת גישה לטוקן 

או לשם  OTP-ה
קבלת שליטה מלאה 

 על נכס הסייבר.

שימוש באפליקציה  .6
שלישי -מגורם צד

עשוי ליצור פגיעה 
בפרטיות המשתמש 
)בדגש על "פתרונות 

 .חינמיים"(

מאמת חומרה   .8
חיצוני 

המחולל טוקן 
OTP 

רמת אבטחה  .1 3
 .גבוהה יחסית

מחייב את  .1
המשתמש לשאת 

את מאמת החומרה 
 .עליו

הטמעה תשומות  .2
גבוהות תחזוקה ו

 .יחסית מצד הארגון

מאמת בערוץ   .9
 נפרד

 )מב"ן(
העושה 
שימוש 
בתוכנה 

שיטה נגישה  .1 3
 .למשתמשים

ניתן לשפר את  .2
רמת האבטחה 

באמצעות שילוב 

היצע הפתרונות  .1
 .בשוק מוגבל יחסית

נדרשת אבטחה  .2
ברמה נאותה 

 .למכשיר הסלולר
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

במכשיר 
או  הסלולר

בנכס סייבר 
 Push) אחר

Method) 
)דוגמת 

Authenticator) 

מנגנונים מפצים 
למניעת אישור 

 .בטעות

בטווח הארוך  .3
 העלות עשויה

להיות זולה יותר 
מאשר שימוש 

ים במאמת
אחרים 

 המבוססים על
OTP  דוגמת(

SMS). 

מחייב מכשיר  .3
 ."טלפון חכם"

שימוש באפליקציה  .4
שלישי -מגורם צד

עשוי ליצור פגיעה 
בפרטיות המשתמש 
)בדגש על "פתרונות 

 .חינמיים"(

אינטגרציה עם  .5
תוכנה ארגונית, 

מחייבת תיאום מול 
היצרן, ועלות 

הפיתוח והתחזוקה 
עשויה להיות גבוהה 

 .יחסית

מודול תוכנה   .10
קריפטוגרפית 

המותקן 
במכשיר 
או  הסלולר

בנכס סייבר 
המחולל אחר, 
 OTPטוקן 

שיטה נגישה  .1 3
 .למשתמשים

מחייב מכשיר  .1
 ."טלפון חכם"

נדרשת אבטחה  .2
ברמה נאותה 

 .למכשיר הסלולר

שימוש באפליקציה  .3
שלישי -מגורם צד

עשוי ליצור פגיעה 
בפרטיות המשתמש 
)בדגש על "פתרונות 

 .חינמיים"(

קלה יותר לתקיפה  .4
ממאמת חומרה 

חיצוני המחולל טוקן 
OTP. 

התקן   .11
ביומטרי 
העושה 
שימוש 

בסנסורים 
ביומטריים 

מובנים בנכס 
 הסייבר

שיטה נגישה  .1 3
 .למשתמשים

ניתן לשלב  .2
בקלות יחסית 

יכולות לאימות 
רציף אשר 
"שקופות" 

מחייב מכשיר  .1
"טלפון חכם" או 

מחשב עם סנסורים 
 .מתאימים

 PADיכולות  .2

(Presentation Attack 

Detection) מוגבלות. 



 

 

 
16  

 

רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

)דוגמת קורא 
טביעת אצבע 

מובנה 
שב נייד במח

או מצלמה 
מובנית 

 בטלפון חכם(

למשתמש, ובכך 
לשפר את רמת 
 .ההגנה הכוללת

חשיפה גבוהה  .3
סייבר לתקיפות 

"זיוף עמוק" מסוג 
(Deepfake). 

התנגדות  .4
משתמשים מטעמי 

פרטיות או סיבה 
 .אחרת

שימוש באפליקציה  .5
שלישי -מגורם צד

עשוי ליצור פגיעה 
בפרטיות המשתמש 
)בדגש על "פתרונות 

 .חינמיים"(

גבוהה של  הרמ .6
 Iשגיאות מסוג 

(False Positive). 

התקן   .12
ביומטרי 

 העושה
שימוש 

בסנסורים 
ביומטריים 

חיצוניים 
 לנכס סייבר

)דוגמת קורא 
טביעת אצבע 

המחובר 
באמצעות 

USB  לעמדת
 הקצה(

שיטה נגישה  .1 4
 .למשתמשים

ניתן לשלב  .2
אימות -גורמי

 .שונים בהתקן

 PADיכולות  .3

(Presentation 

Attack Detection) 
 .מתקדמות

לשלב ניתן  .4
בקלות יחסית 

אימות יכולות ל
אשר  רציף
" פות"שקו

, ובכך למשתמש
לשפר את רמת 

 .הכוללת ההגנה

מחייב סנסורים  .1
ביומטריים חיצוניים 
לנכס הסייבר, דבר 

המחייב תשומות 
 .מצד הארגון

מותאם יותר  .2
לפעילות פנימית 

בארגון מאשר 
לעבודה עם לקוחות 

 .מרוחקים

הטמעה תשומות  .3
תחזוקה גבוהות ו

 .יחסית מצד הארגון

התנגדות  .4
משתמשים מטעמי 

פרטיות או סיבה 
 .אחרת

התקן   .13
קריפטוגרפי 

העושה 

ניתן לשלב  .1 4
אימות -גורמי

מחייב את  .1
המשתמש לשאת 

את ההתקן 
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רמת  סוג המאמת מס'
הבטחת 

 אימות

 חסרונות יתרונות

שימוש 
בכרטיס חכם 

(Smart 

Card)/ חתימה
 14אלקטרונית

 .בהתקן שונים

לשם  בדרך כלל .2
המפתח גניבת 
ישנו צורך  הפרטי

בקבלת נגישות 
פיזית לנכס 

לאור הסייבר. 
הצורך זאת, 

בקבלת נגישות 
מחייב את פיזית 

התוקף להשקיע 
מאמץ נוסף 

בתקיפה, ואף 
מעלה את הסיכון 

 15שלו להיתפס. 

בהתאם לאופי  .3
ההטמעה, ניתן 
לספק עמידה 
בדרישות חוק 

חתימה 
אלקטרונית, 

 .2001-תשס"א

 .הקריפטוגרפי עליו

מותאם יותר  .2
לפעילות פנימית 

בארגון מאשר 
לעבודה עם לקוחות 

 .חיצוניים

הטמעה תשומות  .3
תחזוקה גבוהות ו

 .יחסית מצד הארגון

מעבר לפתרון חלופי  .4
מחייב תשומות 

גבוהות יחסית מצד 
 Exit)הארגון 

Strategy). 

 

 סקירת גורמי אימות/אמצעי הזדהות שכיחים: 3טבלה 

 

                                            
, דבר העשוי לשפר את FIDOנפוץ כיום לראות שימוש בהתקנים קריפטוגרפיים התומכים בתקן הפתוח  14

, PKI-. התקנים אלו עושים שימוש בTPMהמסורתי או  (Smart Card)רמת האבטחה ביחס לכרטיס חכם 
 . NFCאו  Bluetooth ,USBומתקשרים עם נכס הסייבר של המשתמש באמצעות חיבור 

 (Private Key)תהליך האימות מתבצע באמצעות שליחה למערכת היעד שדר אשר נחתם ע"י המפתח הפרטי   
של  (Public Key)של המשתמש )המאוחסן בהתקן(, כאשר מערכת היעד מוודאת באמצעות המפתח הציבורי 

המשתמש את לגיטימיות השדר והחותם. ראוי לציין כי המשתמש עשוי להידרש לבצע פעולה מקדימה 
 מה.כלשהי כגון שימוש בטביעת אצבע על מנת לאפשר גישה למפתח הפרטית, וזאת כתנאי לביצוע החתי

 
Common -ו Higher or 3 level2 -140 FIPS לרוב, כרטיסים חכמים העומדים בדרישות התקנים הבאים: 15

Criteria EAL 3 or Higher כוללים יכולות אבטחה מובנות, המקשות על גניבת המפתח הפרטי השמור ,
  בכרטיס.
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 ליישום המלצות מתקדמות .7
 
 

 ןלהטמיע אותמומלץ  ,לכל הפחותאשר  ,ליישוםפרק זה דן בהמלצות מתקדמות 

 .תהליכים עסקיים/נכסי סייבר בעלי רמת סיכון בינונית ומעלה במסגרת

 

 דוגמאות הסברמטרה/ שם ההמלצה מס'

אימות מסתגל   .1
(Adaptive 

)Authentication16 

רמת הבטחת 
הנדרשת  אימות

הינה נגזרת של 
רמת סיכון 

 .נתונה

משתמש אשר מגיע עם  .1
בעלת רמת  IPכתובת 

)דוגמת  מהימנות נמוכה
המשויכת  IPכתובת 

לתשתית/פרוקסי לגלישה 
עשוי להידרש  ,אנונימית(

הכולל  ,לעבור אימות מוצלח
שימוש בשלושה גורמי 

)ביחס  אימות ולא שניים
משתמש אשר מגיע עם ל

השייכת לספק  IPכתובת 
שכיח כי  .(אינטרנט ישראלי

תכונה זו מכונה בשם "גידור 
 .)17Fencing Geo(י" גיאוגרפ

משתמש אשר מעוניין  .2
לנכס  (VPN)להתחבר מרחוק 

 ,סייבר בעל רמת סיכון גבוה
עשוי להידרש לבצע אימות 

 Jump)נוסף מול שרת מתווך 

)Server18 וזאת תוך מעבר ,
באמצעות מוצלח אימות נוסף 

גורם אימות אשר בשימוש 
התחברות שם אינו משמש ל

                                            
 .(Conditional Accessגישה מותנית )ו א (Based Authentication-Riskאימות מבוסס סיכון )שמות חלופיים:   16
 eo LocationG -חלק מיצרני הפתרונות משתמשים בשם החלופי  17
 .PIM/PAM/PASM אות כי המימוש בפועל נעשה באמצעות שימוש ברכיברשכיח ל 18

 (/חתימה אלקטרוניתSmart Cardהתקן קריפטוגרפי העושה שימוש בכרטיס חכם )

 

 Smartהתקן קריפטוגרפי העושה שימוש בכרטיס חכם )השימוש בהניסיון מלמד כי 

Cardהתומך רשמית בתקן (/חתימה אלקטרונית ,FIDO  בגרסתו העדכנית, מהווה

 .ATOאמצעי אפקטיבי בהתמודדות עם תקיפות 
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 דוגמאות הסברמטרה/ שם ההמלצה מס'
 הראשונית.

משתמש אשר עושה שימוש  .3
בנכס סייבר בעל רמת 

היגיינה טכנולוגית 
(Technology Hygiene)  הנמוכה

מזו שהוגדרה נדרש לתקן 
או  (Remediate)הליקויים 

 לספק פרטי אימות נוספים.

משתמש אשר השתמש  .4
השייכת למדינה  IPבכתובת 

פלונית, וזמן קצר לאחר מכן 
השייכת  IPהשתמש בכתובת 

נית, עשוי למדינה אלמו
להידרש לעבור אימות 
מוצלח, הכולל שימוש 

בשלושה גורמי אימות ולא 
שניים )ביחס למשתמש אשר 

השייכת  IPמגיע עם כתובת 
לאותה מדינה(. שכיח כי 

תכונה זו מכונה בשם 
 Geo)"מהירות גיאוגרפית" 

Velocity). 

משתמש אשר מבצע פעולות  .5
אימות חוזרות ונשנות בזמן 
קצר יידרש לעבור בהצלחה 

CAPTCHA .או מבחן אחר 

אימות   .2
 Continuous)רציף

Authentication)   

רמת הביטחון 
שיש בזהות של 

המשתמש 
במשך )הישות( 

כל זמן הפעילות 
(Session). 

העלאת דרישה חוזרת  .1
 לאימות באופן אקראי.

התנהגות של בחינת דפוס  .2
המשתמש בהווה, וזאת ביחס 

 לדפוס התנהגות מהעבר.

בחינת דפוס התנהגות של  .3
המשתמש בהווה, וזאת ביחס 

 לדפוס התנהגות של מכונה.

אימות נכס   .3
 הסייבר

רמת הביטחון 
שיש בזהות נכס 
הסייבר, ושיוכו 

 .למשתמש

בחינת מאפייני חומרה  .1
 לנכס הסייבר ייחודיםותוכנה 

(Device DNA/Device Profiling). 

קיומה של תעודה דיגיטלית  .2
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 דוגמאות הסברמטרה/ שם ההמלצה מס'
 .הקבילה מצד הארגון

אימות הדדי   .4
(Mutual 

Authentication) 

רמת הביטחון 
שיש בזהות שני 

 צדדיםה
)משתמש/נכס 

וזאת  ,הסייבר(
ע"י ביצוע בדיקה 

 סימולטנית.

1. mTLS (Mutual TLS 

Authentication). 

שירותי מודיעין   .5
איומי סייבר ל

(CTI – Cyber 

Threat 

Intelligence) 

גילוי וזיהוי מידע 
אשר מעיד על 
דליפת גורמי 

 .אימות ארגונים

איתור סיסמת משתמש  .1
ארגוני באתר אינטרנט 

 לשיתוף מידע.

איתור סיסמת משתמש  .2
ארגוני באתר למסחר מידע 

 ברשת האפילה.

 

ליישום המלצות מתקדמות: 4טבלה   

 

  

 (RAdAC - Risk-Adaptable Access Control)בקרת גישה מותאמת סיכון 

 

מהווה מודל  (RAdAC - Risk-Adaptable Access Control) בקרת גישה מותאמת סיכון

מתקדם אשר מאפשר לארגון להגביל את הגישה לנכסי הסייבר של הארגון, וזאת 

בהתאם לשורה של פרמטרים, דוגמת ממצאי תהליכי אימות מסתגל וניטור רציף 

(Continuous Monitoring) דבר אשר מאפשר לארגון להשיג מודעות מצבית של הקשר ,

. השימוש בבקרת גישה מותאמת סיכון בשילוב (Context Situational Awareness)נתון 

מהווה את אחד מאבני היסוד בתפיסת  (Least Privilege)עקרון מתן הרשאות נמוכות 

 .(Zero-Trust Model)מודל אפס אמון 
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 בארגון MFA הטמעת פרויקט להצלחתדגשים  .8
 

הצלחת פרויקט הטמעת ב יסייע ןשאלות מנחות אשר מענה להפרק זה מכיל 

MFA :בארגון 

 

 שאלות מנחות שם הדגש מס'

הכרת קהל   .1
 היעד

האם קהל היעד הינו גורמים פנים ארגוניים, לקוחות  .1
 חיצוניים של הארגון, משולב או אחר?

 המשתמשים?מהו המיקום הפיזי והלוגי של  .2

אופן לא מקוון האם נדרש לאפשר למשתמשים לעבוד ב .3
(Offline)? 

מהן דרישות החקיקה והרגולציה הנובעות מהמיקום  .4
)דוגמת חוק הגנת  הפיזי והלוגי של המשתמשים

 (?GDPR ,CCPA, רותקנות העז הפרטיות

 אמצעים טכנולוגים תומכים? האם ברשות קהל היעד .5

לאמצעי הזדהות של קהל היעד  ההסכמהמהי רמת  .6
 ביומטריים ואחרים?

או  ?האם ברשות קהל היעד יכולת הבנה של שפות זרות .7
נדרשת התאמה של הממשק/הודעות המערכת האם 

 לעברית?

האם ברשות קהל היעד הידע הנדרש לתפעול אמצעים  .8
 טכנולוגיים?

האם נדרשות פעולות לשיפור מודעות המשתמשים  .9
(Users Awareness) הנובעות ממעבר ל-MFA? 

האם נדרשות התאמות טכנולוגיות בהתאם לדרישות  .10
 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 ?ורגולציה אחרות ו/או דרישות חקיקה

"חשבונות  נדרשת תמיכה באימותהאם  .11
 ?API's/אפליקטיביים"

בתוכנה ארגונית )דוגמת  להשתלבהאם הפתרון נדרש  .12
 יישום מובייל ללקוחות(?  

הערכת   .2
 סיכונים

 מהי רמת הערכיות של נכס הסייבר/התהליך העסקי? .1

 ?PII/PHIהאם נדרש להעביר לספק חיצוני מידע דוגמת  .2

את הדעת  לתת? אם כן, יש SSO-עשה שימוש ביהאם  .3
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 שאלות מנחות שם הדגש מס'
לכך כי בתצורת עבודה זו שכיח כי הגישה למשאבי 

תקשוב נרחבת יותר, ולפיכך ההשפעה של דליפת פרטי 
 להיות חמורה יותרהאימות עשויה 

 מהי הסבירות לתקיפת נכס הסייבר/התהליך העסקי? .4

מהם תרחישי התקיפה אשר תוקף עשוי להשתמש בהם  .5
 ?MFA-כנגד קהל היעד וכנגד פתרון ה

 ?MFAהטמעת  לפני )Risk Inherent(מהו הסיכון השורשי  .6

 ?MFAהטמעת  לאחר )Risk Residual(מהו הסיכון השיורי  .7

המשתמש יידרש לבצע תהליך אימות מהי התדירות בה  .8
 מחדש?

מהם גורמי אימות/אמצעי הזדהות אשר הארגון יעשה  .9
 בהם שימוש? מדוע הם נבחרו?

האם נדרשים ליישם מנגנונים מתקדמים למניעת  .10
(? מהן ההשלכות במקרה של Non-Repudiationהכחשה )

 אי מימוש מנגנונים אלו?

מתקדמות, דוגמת האם ישנו צורך להטמיע יכולות הגנה  .11
, אימות מסתגל, אימות רציף, אימות לנכס הסייבר

 ?אימות הדדי

-פתרון ה  .3
MFA 

הראשוני יתבצע  הרישום/כיצד תהליך ההרכשה .1
(Registration)? 

מאפשר שילוב קטגוריות שונות של גורמי הפתרון האם  .2
של גורם  אימות או שנעשה שימוש באותה קטגוריה

 בפועל מבוסס על? ובמילים אחרות, האם הפתרון אימות
2SV  2אוFA\MFA? 

הארגון  מערכות ותשתיתנתמך ע"י  MFA-האם פתרון ה .3

 (?IAM/IdP)דוגמת 

בנכסי הסייבר?  םמחייב ביצוע שינויי MFA-האם פתרון ה .4
 מהי המשמעות התפעולית הנגזרת מכך?

מד במבחנים מקובלים, דוגמת וע MFA-האם פתרון ה .5

FIPS 140-2 Level 2 ?ומעלה 

מאפשר הגדרת מדיניות שונה  MFA-האם פתרון ה .6
 כיצד מוגדרים חריגים? לקהלי יעד שונים?

-עם גורמי צד MFA-מהי רמת האינטגרציה של פתרון ה .7
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 שאלות מנחות שם הדגש מס'
 שלישי, דוגמת רשתות חברתיות או ספקי ענן ציבוריים?

מכיל עמידות בפני תקיפת שידור  MFA-האם פתרון ה .8

 ?(Replay Attack Resistance)חוזר 

 עושה שימוש בתקנים פתוחים MFA-האם פתרון ה .9

 (?SAML/Open ID)דוגמת  עדכניים

האם החולשות הידועות בפרוטוקולים בהם נעשה  .10
 שימוש ע"י ספק הפתרון טופלו באופן נאות?

תומך בדרישות ייעודיות לסקטור  MFA-האם פתרון ה .11

של SCA 20-ו2PSD 19: עמידה בדרישות לדוגמה  ?הפעילות
 ?ללקוחות האיחוד האירופי בעת מתן שירותים פיננסיים

האם ניתן לעבור מפתרון של יצרן אלמוני, לפתרון יצרן  .12
 ?(No Vendor Lock)פלוני בקלות 

 מהי רמת האקראיות )האנטרופיה( בחילול המפתחות? .13

במערכת של טוקן  (TTL – Time to Live) אורך החיים ומה .14

 ?(OTP-ה)דוגמת טוקן 

שלישי, דוגמת -נדרשת אינטגרציה עם פתרונות צדהאם  .15
 רשתות חברתיות או שירותי ענן ציבוריים?

כחלק אינטגרלי  MFA-האם נדרש לשלב את פתרון ה .16
בתוכנה ארגונית )דוגמת תוכנת לקוח אשר ניתן 

 להתקינה במכשיר חכם(?

מכיל יכולות הגנה מתקדמות, דוגמת  MFA-האם פתרון ה .17
 יף, אימות לנכס הסייבר?אימות מסתגל, אימות רצ

יכולות מובנות דוגמת "גידור מכיל  MFA-האם פתרון ה .18

 Geo(? "מהירות גיאוגרפית" )Geo Fencingגיאוגרפי" )

Velocity)  

 (Fallback)מכיל יכולת נסיגה לאחור  MFA-האם פתרון ה .19
גורמי? אם כן, האם תוקף מסוגל לנצל -לאימות חד

 רות מפצות?יכולת זו לרעה? האם ניתן לממש בק

ניהול הרשאות בנוסף יכולת  כוללהאם הפתרון  .20
(Authorization)?  אם כן, האם הוא תומך בתקנים פתוחים

 מקובלים?

האם היצרן מסוגל להתחייב לשמירה על עדכניות  .21

                                            
19 PSD2 - Second Payment Services Directive 
20 SCA - Strong Customer Authentication 
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 שאלות מנחות שם הדגש מס'
טכנולוגית, וזאת בהתאם לקצב השינויים והעדכונים 

 בשוק?

עומד בדרישות מתודת שרשרת  יצרן הפתרוןהאם  .22
 האספקה מטעם מערך הסייבר הלאומי?

 רציפות  .23
 תפקודית

או  (On-Premise) מקומי יאוחסן באופן MFA-האם פתרון ה .1
 ?ציבורי ענןספק ב

 ?ספק הפתרון/הפתרוןמ הנדרש SLA/OLA-מהו ה .2

  RTO, RPOמהם מדדי המשכיות העסקית הרלוונטיים ) .3

, BIA-ראוי לוודא הכללה של הפתרון כחלק מה וכד'(?
וזאת תוך הבנת רמת התלות של תהליכים עסקיים/נכסי 

 סייבר בזמינות הפתרון.

פתרון יהיה זמין בעת מעבר לעבודה באתר ההאם  .4
 ?(Disaster Recovery Site)התאוששות בחירום 

 פג תוקף של הפתרון הרישיון שבובמקרה האם  .5
 המשתמשים יוכלו להמשיך לעבוד?

האם ישנה , MFA-במקרה של תקלה טכנית בפתרון ה .6
 משתמשים להמשיך לעבוד?ל לאפשרדרך חלופית 

תגובה   .24
לאירועים 

חריגים 
 ותפעוליים

מיהו הגורם האחראי לטיפול בתקלות טכניות של  .1
 המשתמשים?

כיצד מאומתת הזהות של המשתמש אשר מבקש שינוי  .2
הגדרה או שחרור של חשבון המשתמש שלו מנעילה 

(Account Lockout)? 

כיצד הארגון מסוגל לאתר אירוע של דלף מידע הכולל  .3
 פרטי אימות?

מאפשר שמירה על עקרון שרשרת  MFA-האם פתרון ה .4

 ?(Chain of Custody)הראיות 

מכיל יכולות תחקור, גילוי וזיהוי  MFA-האם פתרון ה .5
 אנומליה?

 (User Session)האם ניתן לנתק את פעילות המשתמש  .6
צדדי במקרה של אירוע סייבר או חשד -באופן חד

 לאירוע כזה?

פתרון   .25
  בענן

 
)דוגמת 

מהן דרישות החקיקה והרגולציה הנובעות מהמיקום  .1
)דוגמת חוק  הפיזי והלוגי של הספק ונכסי הסייבר שלו

 (?GDPR ,CCPAהגנת הפרטיות ותקנות העזר, 
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 שאלות מנחות שם הדגש מס'

IDaaS) 2.  האם חלה חובה של הספק לדווח לארגון במקרה של
אירוע סייבר או חשד לאירוע כזה )דוגמת דלף פרטי 

 משתמשים(?

האם הארגון מסוגל לקבל התרעות/לוגים "בזמן אמת"  .3
(Real Time) ?מספק הענן 

 

המלצות מתקדמות ליישום: 5טבלה   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ישנה חשיבות להכרה מעמיקה של הפרוטוקולים בהם נעשה שימוש במסגרת 

תהליך האימות, וזאת לאור ההשפעה הנגזרת על רמת האבטחה. כך לדוגמא, 

ארגונים רבים אשר עובדים עם פרוטוקולי אימות מוכרים, דוגמת קרברוס 

)Kerberos( ,6113- מנגנוני אבטחה מתקדמים )דוגמת  אינם מיישמים  RFC IETF

Kerberos Armoring)  הזמינים בשוק מזה תקופה ארוכה, ובכך מגבירים באופן

 משמעותי את רמת החשיפה.

 

בהם נעשה  (Tokens)כמו כן, ישנה חשיבות להכרה מעמיקה של "האסימונים" 

שימוש במסגרת תהליך האימות, וזאת לאור העובדה כי הארגון נדרש לוודא כי 

שים לשם הגנה על אסימונים אלו בכל שלבי מחזור החיים הוא נוקט בצעדים נדר

)דוגמת בעת אחסון האסימון בדפדפן המשתמש או ביישום המובייל המשרת את 

 לקוח הארגון(. 
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 (Appendixes) נספחים .9
 

 .פרק זה מכיל את רשימת הנספחים הנלווים למסמך זה

 

מערכות חיזוק זיהוי משתמשים בתהליך העבודה להכנת המסמך " – 1נספח 

 "גורמי-של ארגונים ע"י שימוש באימות רב ותשתית

 מטרת הנספח .א

לשקף לקורא את אופן פיתוח המסמך, הגורמים המעורבים בתהליך כתיבתו 

ובהעברת משוב על התכנים לטובת מתן שקיפות וגילוי נאות לתהליך ולגורמים 

 המעורבים על סוגיהם.

 

 ר שוק/סילבוס/השוואה בעולםסק -כיצד גובש המסמך  .ב

ועוד  NIST ,ISO ,Liberty Allianceבחינה של תיעוד/תקינה מהעולם כגון  (1

 )דוגמאות עיקריות מוצגות במסמך בפרק "מסמכים ישימים"(.

בחינה של פרסומים מקובלים בתחום )דוגמאות עיקריות מוצגות במסמך  (2

 בפרק "מסמכים ישימים"(.

 שיח עם יצרנים: (3

 גורם מאשר – קומסיין בע"מ/בע"מקומדע חברת  (1)

 גורם מאשר – חברת פרסונל איי.די. בע"מ (2)

 Transmit Securityחברת  (3)

 Ping Identityחברת  (4)

 בישראל OKTA, נציגת חברת Unitaskמקבוצת  Unicloudחברת  (5)
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 (Acronyms) שמות קיצורי .10
 

 . פרק מציג את קיצורי השמות בהם נעשה במסמך זה

 

 ביאור שם המונח

 דואר אלקטרוני דוא"ל

 גורמי-חד ח"ג

 מאמת בערוץ נפרד מב"ן

רמת הבטחת 
 אימות

 רמת הבטחת אימות

 גורמי-רב ר"ג

2FA Two Factor Authentication 

2SV Two Step Verification 

API Application Programming Interface 

BIA Business Impact Assessment 

BYOD Bring You Own Device 

CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers 
and Humans Apart 

CCPA California Consumer Privacy Act 

CISO Chief Information Security Officer 

COTS Commercial Off-the-Shelf 

CIAM Customer (or Consumer) Identity and Access Management 

CTI Cyber Threat Intelligence 

EAL Evaluation Assurance Level 

FIDO Fast IDentity Online 

FIPS Federal Information Processing Standards 

GDPR General Data Protection Regulation 

IAM Identity Access Management 

IDaaS Identity-as-a-Service Provider 

IdP Identity Provider 

IEC International Electrotechnical Commission 

IETF Internet Engineering Task Force 

ISO International Organization for Standardization 

LOA Level of Assurance 
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 ביאור שם המונח

MiTM Man in the Middle 

mTLS Mutual TLS Authentication 

NFC Near Field Communication 

OLA Organization Level Agreement 

OT Operational Technology 

OTP One Time Password 

PAD Presentation Attack Detection 

PASM Privileged Account and Session Management 

PAM Privileged Access Management 

PHI Protected Health information 

PII Personally Identifiable Information 

PIM Privileged Identity Management 

PIN Personal Identification Number 

PKI Public Key Infrastructure 

PSD2 Second Payment Services Directive 

QR Quick Response (Code) 

RFC Request for Comments 

RP Resource Provider 

RPO Recovery Point Objective 

RTO Recovery Time Objective 

SAML Security Assertion Markup Language 

SCA Strong Customer Authentication 

SIM Subscriber Identity Module 

SLA Service Level Agreement 

SMS Short Message Service 

SSO Single Sign-On 

RAdAC Risk-Adaptive Access Control 

TLS Transport Layer Security 

TPM Trusted Platform Module 

TTL Time to Live 

USB Universal Serial Bus 

VDI Virtual Desktop Infrastructure 
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קיצורי השמות בהם נעשה שימוש במסמך זה: 6טבלה   

 (Applicable Documents) ישימים מסמכים .11
 

 .בעת כתיבת המסמךהכותבים  הסתמכועליהם פרק זה מכיל את מקורות המידע 

 :מקורות מידע בעברית
 

 הלאומי הסייבר מערך

 הגורם הפנימי: התמודדות ארגונית במרחב הסייבר -המלצות הגנה 

✓ https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_c

oping.pdf 

 הקשחת מערכות מחשוב -המלצות ליישום 

✓ https://www.gov.il/he/departments/general/systemhardening 

 מדיניות לאומית להזדהות בטוחה

✓ https://www.gov.il/he/departments/news/bio_safeidpolicy 

 מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים בישראל

✓ https://www.gov.il/he/departments/news/bio_biopolicy_app 

 הרחבה לתורת ההגנה בסייבר לארגון -שימוש בשירותי ענן 

✓ https://www.gov.il/he/departments/policies/cloud_services 

 תורת ההגנה בסייבר לארגון

✓ https://www.gov.il/he/departments/policies/cyber_security_methodology_for

_organizations  

 תפיסה לאומית בסייבר להיערכות ולניהול מצבי משבר

✓ https://www.gov.il/he/Departments/news/cybercrisispreparedness 

 שיטות הזדהות באמצעות מכשירי סמארטפון

✓ https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/smartauth 

 (ICS) סייבר עבור מערכות בקרה תעשייתיותצמצום סיכוני 

✓ https://www.gov.il/he/departments/general/icssolutions 
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 מדריך לדירקטוריון OT ניהול סיכוני סייבר בסביבת

✓ https://www.gov.il/he/departments/general/ot 

 על רקע משבר נגיף הקורונה VISHINGמתקפות 

✓ https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vishing-coronavirus  

 

 חקיקה

 2001-חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א

 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 

 מקורות מידע באנגלית:

 

General 

CATALOG OF Technical Standards for Digital Identification Systems, World 

Bank Group, September, 2018 

✓ http://documents.worldbank.org/curated/en/707151536126464867/Catalog-

of-Technical-Standards-for-Digital-Identification-Systems 

2019 Data Breach Investigations Report (DBIR), Verizon, 2019 

✓ https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/ 

Security, Identity, and Compliance on AWS 

✓ https://aws.amazon.com/products/security/ 

Google Cloud Identity 

✓ https://cloud.google.com/identity  

Oracle Secure Your Critical Workloads 

✓ https://www.oracle.com/security/  

Strong Electronic Identification: Survey & Scenario Planning, Oluwabunmi Michael 

Agbede, Aalto University School of Electrical Engineering, August, 2018 

✓ https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/34352/master_Agbede
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_Oluwabunmi_2018.pdf 

MULTI-FACTOR AUTHENTICATION: BEST PRACTICES FOR SECURING THE 

MODERN DIGITAL ENTERPRISE, PING Identity 

✓ https://www.pingidentity.com/en/lp/c/mfa-best-practices.html 

Multi-Factor Authentication v1.0, PCI Security Standards Council, February, 

2017 

✓ https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/Multi-Factor-Authentication-

Guidance-v1.pdf 

Authentication Attack Matrix, HYPR 

✓ https://www.hypr.com/wp-

content/uploads/Authentication_Attack_Matrix.pdf  

IETF RFC's 

RFC 8070 - Public Key Cryptography for Initial Authentication in Kerberos 

(PKINIT) Freshness Extension 

✓ https://tools.ietf.org/html/rfc8070 

RFC 6113 - A Generalized Framework for Kerberos Pre-Authentication 

✓ https://tools.ietf.org/html/rfc6113 

auth0.com 

Mistakes To Love: A Survey of Identity Mistakes, In the surrounding 

architecture, when buying and building identity, and leading app 

development teams  

 

The Definitive Guide to Single Sign On (SSO) 

 

Credential stuffing attacks: What they are and how to combat them 

 

Liberty Alliance 

Liberty Alliance Identity Assurance Framework (IAF) 1.1 Specification and 

Associated 
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✓ http://www.projectliberty.org/resource_center/specifications/liberty_alliance

_identity_assurance_framework_iaf_1_1_specification_and_associated_read_

me_first_1_0_white_paper/ 

Identity Governance Framework v1.0 

✓ http://www.projectliberty.org/resource_center/specifications/igf_v1_0_final/ 

Liberty Alliance Identity Governance Framework (IGF) 1.0 Specifications 

✓ http://www.projectliberty.org/resource_center/specifications/igf_1_0_specs/ 

NIST Standards: 

 

SP 1800-17 - Multifactor Authentication for E-Commerce Risk-Based, FIDO 

Universal Second Factor Implementations for Purchasers, July, 2019 

✓ https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1800-17.pdf  

SP 800-63-3 - Digital Identity Guidelines, June, 2017 

✓ https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-3 

SP 800-63A - Enrollment and Identity Proofing, June, 2017 

✓ https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63a 

SP 800-63B - Authentication and Lifecycle Management, June, 2017 

✓ https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63b 

SP 800-63C - Federation and Assertions, June, 2017 

✓ https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63c 

Risk-Adaptable Access Control (RAdAC) 

✓ https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/privilege-management-

workshop/documents/radac-paper0001.pdf 

 

ISO Standards: 

 

ISO/IEC 24761:2019 [ISO/IEC 24761:2019] 
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Information technology — Security techniques — Authentication context for 

biometrics 

✓ https://www.iso.org/standard/71163.html 

ISO/IEC 29115:2013 [ISO/IEC 29115:2013] 

Information technology — Security techniques — Entity authentication 

assurance framework 

✓ https://www.iso.org/standard/45138.html  

Guidance for Selecting User Authentication Solutions, Gartner, 6 January 2020 

✓ https://www.gartner.com/en/documents/3979085/guidance-for-selecting-

user-authentication-solutions 

Microsoft 

One simple action you can take to prevent 99.9 percent of attacks on your 

accounts 

✓ https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-

you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/   

Choose the right authentication method for your Azure Active Directory 

hybrid identity solution 

✓ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/choose-ad-

authn 

What is Azure Active Directory Identity Protection? 

✓ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-

protection/overview-identity-protection 

Five steps to securing your identity infrastructure 

✓ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/steps-secure-

identity 

 

 

 ***סוף מסמך  ***


