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 .שוניםגופים ידי על המתבצעים רבים, הליכים תהכוללת מורכבת, משימה הוא תוכנה פיתוח 

 עסקייםגורמים דוגמת – ומגוונים נים שועניין בעלי ידי על מונעים אלו תהליכים , כללבדרך 

 ובהשקעתקצר בזמן השוק לדרישות נה עוהמוצר לפתח המעוניינים , המוצר(מזמין )להלן 

 היכולותאת למקסם נים נייהמעו, נולוגייםטכוגורמים , האפשרככל נמוכה משאבים 

 המסופקהמוצר כי ( Assure)הבטיח לנדרש הארגון ה, זלצד . לשימושהזמינות נולוגיות הטכ

 והדרישותהרגולציה החוק, בדרישות עומד פנים-ארגוני( או ני חיצוהוא אם )בין ללקוח 

 וזאתה, בזירוחדשים קיימים סייבר איומי ני בפ( Robustness)עמידות הצגת תוך , העסקיות

 .המוכנות לספוג נזק מצד המזמין/ רמת ( Risk Appetiteבהתאם לתיאבון לסיכון )

בניהול אינטגרלי כחלק בסייבר ההגנה תהליכי וב שילהינה כיום בעולם המקובלת הגישה 

יכולות פיתוח תוך וזאת ,  Life Cycle DevelopmentSDLC - Software תוכנה: פיתוח חזור ַמ

המסורתית, הגישה את מחליפה זו גישה ארגון. בסייבר בדיסציפלינת מערכת נדסת ה

ללקוח המוצר של המסירה בשלב רק בסייבר ההגנה גוף במעורבות התמקדה אשר 

מתאר עם נאותה להתמודדות ואפקטיבי יעיל לי, אינטגרמענה סיפקה לא ולפיכך הסופי, 

יכולתה אי הינה המסורתית לגישה ומהותית נוספת מגרעה תדיר. המתעדכן האיומים 

הארגונית לתרבות התאמה אי לצד הייצור, בסביבת התכוף השינויים בקצב לעמוד 

(CultureOrganization  ,) אג׳ייל דוגמת מתקדמות, פיתוח מתודולוגיות הכוללת(Agile ) -

פיתוח תוכנה זריז. 

נושא של הדגמה לשם וזאת טיפוסי,  SDLCתהליך של סקירה כולל זה מסמך המשך 

משימות, של סקירה מכיל זה מסמך כן, כמו משותפת. שפה ויצירת המאובטח פיתוח ה

וזאת הארגוני,  SDLCה-מתהליך כחלק ישלבם בארגון סייבר הגנת מנהל כי מומלץ אשר 

לשם שיפור רמת העמידות של מוצר התוכנה.

(INTRODUCTION. מבוא )1
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 ךערלספק במטרה וזאת , SDLCה-בתהליך הסייבר נת הגלשילוב עזר כלי ה הוומזה ך מסמ

 כי, להבטיחהארגון יכולת על שמירה תוך הסייבר ני סיכומדרג בהפחתת הקשור משמעותי 

 .האבטחתיבמישור מראש ומוגדר ידוע איכות ברף יעמדו מפתח הארגון אשר נה תוכמוצרי 

 צוותעם בסיסי מקצועי דיאלוג הל לנהפיתוח לצוות לאפשר בא זה ך מסמ, ניתמשה כמטר

.נה באופן מיטביההגההגנה בסייבר בארגון, וזאת לשם החלת משימות 

.לא מחייבראוי לציין כי מדובר במסמך המלצות 

(GOALS & OBJECTIVES. מטרות ויעדים )2

(TARGET AUDIENCE. קהל היעד )3

(SCOPE OF THIS DOCUMENT. תיחום המסמך )4

 והמחקרהפיתוח נהל ומ( CISO) בארגון הסייבר הגנת הל מנעבור נכתב זה ך מסמ

(R&D Managerבארגון או מחוצה לו ).

 המידעמערכות מנהל הם זה ממסמך מוסף רך עלהפיק עשויים אשר נוספים ורמים ג

(Officer Information Chief–  CIO) , טכנולוגיות ומוסמך סייבר הגנת מתודולוגיות מוסמך

הגנת סייבר )ארכיטקט הגנה בסייבר(.

בתהליך מתמקד בארגון" הפיתוח גופי עם ( CISO)סייבר הגנת מנהל "עבודת המסמך 

להבטחת הדרושים והצעדים שכיחות ההפעולות של הצגה תוך טיפוסי, מאובטח פיתוח 

 ספציפי.SDLCשילוב אפקטיבי ויעיל של דרישות האבטחה בכל שלב 
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פרויקטים, ניהול , SDLCה-לעולם לופי וחשלם ע ידמקור מהווה אינו זה מסמך זאת, עם 

בנושאים הרחבה כולל אינו וכן בסייבר, הגנה ובקרות בדיקות )מאובטח(, נכון קידוד 

זה מסוג לנושא דוגמה ייעודיים. מסמכים ופרסם כתב הלאומי הסייבר מערך שלגביהם 

בסייבר גנה ההתורת במסגרת למענה הזוכה דבר , ITכרשת הפיתוח רשת על הגנה הינו 

לארגון אשר נכתבה ופורסמה על-ידי מערך הסייבר הלאומי.

למסמך זה קיימים עזרים, הזמינים באתר האינטרנט של מערך הסייבר הלאומי.

 SDLC - Software)תוכנה פיתוח חזור מניהול תהליך על בסיסית סקירה מספק זה רק פ

Lifecycle Development ."טיפוסי, וזאת על מנת ליצור "שפה משותפת )

 התאםבוזאת , עיקרייםבים שללשבעה חמישה בין לכלול עשוי טיפוסי  SDLCך תהליכי , נציין

 ךתהלימציג זה ך מסמנוחות, הלשם . בפועלשימוש לעשות יבחר הארגון שבה למתודולוגיה 

:, כדלהלןה שלבים עיקרייםהמורכב מחמיש

(REQUIREMENTSא. איסוף דרישות )

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

(Requirments טיפוסי - שלב איסוף הדרישות )SDLC: תהליך 1תרשים 

 טיפוסיSDLC. סקירת תהליך 5

http://#
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 ,בסיסלשאלות ה מענתוך זאת , )המבצעי(העסקי הצורך בהגדרת מאופיין הראשוני השלב 

 במוצרישתמש מי ? לפתוראמור המוצר אתגרים או בעיות אילו המוצר? מטרת הי מכגון: 

 חוקדרישות )דוגמת הקיימים האילוצים הם מה ? המוצרשל /פלט הקלטמהו היעד(? הל )ק

 המוצרבפיתוח נדרשת הערכות ההימהי ? לשוקהמוצר את להציג נדרש מתי ורגולציה(? 

 העיקריהתוצר ? תפקודיתלרציפות ני החיצוהלקוח /או והארגון של השירות ביעדי ה לעמיד

 בסיסיתנים סיכוערכת ה, ראשוניותעבודה תכולות הכולל , דרישותמסמך הינו זה שלב של 

.ינושאוכימות תקציב ר

1

(DESIGNב. תכנון/עיצוב )

הדרישות הן מה הן: עליהן לענות דרש ִשנלות מהשאחלק החדש, המוצר עיצוב עת ב

בפרויקט הסיכונים הם מה יכלול? המוצר טכנולוגיות אילו במוצר? לכלול שיש העסקיות 

ליישם שיש הבקרות ו/או הפעולות הן ומה תם בהתממשוהנזק הערכת מהי ובמוצר? 

והתקציב? הזמן מגבלות הן מה ות? החשיפום לצמצההטמעה ובשלב הפיתוח שלב ב

בפתרונות להסתייע נדרש שהארגון או נאותות, מקצועיות יכולות הארגון ברשות אם ה

במוצר מדובר האם משלים(? מוצר רכישת או חוץ מיקור פתוח, קוד )דוגמת יצוניים ח

חדש או ביצוע שינויים במוצר קיים?

   BRD - Business Requirements Document. RFP - Request for Proposal.1

 טיפוסי - שלב התכנון/העיצובSDLC: תהליך 2תרשים 

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(
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 המרכיביעל המערכת תכן מסמכי זמנים, לוח , בודהעתוכניות מסמכי נוצרים ה זבשלב 

 ף)איסוהקדם בשלב שהוגדר הדרישות למפרט בהתאם וזאת , ניםסיכוההול ניומסמך 

.הארגוןהלת הנידי על הפיתוח למסגרת תקציב מאושר זה ב שלבסיום , כןכמו . הדרישות(

( DEVELOPMENTג. פיתוח )

 המפי על קידוד לבצע יחל הפיתוח צוות . נוהלוממשולב , נבדקה, בננהקוד , הפיתוחבשלב 

 שימושייעשה ה זבשלב כי , הניחלביר ס. ועיצוב()דרישות לעיל ו-ב' א' בשלבים שהוגדר 

 קודלניהול מערכת ניהול וסביבות להקמת  Systemצוות דוגמת , נוספיםמקצוע בגורמי 

(SCM - Source Code Manager) , בשלבלכלול כיום מקובל כי יצוין, נוספים. תוכן ומומחי 

 הסבירותנת הקט, במשאביםובזמן חיסכון לשם וזאת , בסייברנה הגבדיקות הפיתוח 

 האבטחתיבמישור התוצר באיכות לפגוע עשויות אשר מהותיות חולשות של לקיומן 

.השתפרותך למידה וולצור

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

(Devolpment טיפוסי - שלב הפיתוח )SDLC: תהליך 3תרשים 



-בלמ״ס-11

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

(System Testing טיפוסי - שלב בדיקת המערכת )SDLC: תהליך 4תרשים 

הוהתחזוקה הטמעה(/Operationsול ) טיפוסי - שלב התפעSDLCהליך : ת5תרשים 

(aintananceDeploment & M)

(SYSTEM TESTINGד. בדיקת מערכת )

והעסקיות הפונקציונליות הטכניות, בדרישות ד עומשהמוצר לוודא, הוא זה שלב וקד מ

בדיקות, של סידרה על בהתבסס בסייבר(, ההגנה דרישות )לרבות לכן קודם שהוגדרו 

אשר מטרתן לכסות הן את המוצר כולו והן את יחסי הגומלין שלו עם הסביבה.

(/הטמעה ותחזוקהONSOPERATI פעול )ה. ת
 (OYMENT & MAINTENANCEDEPL )
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 רמותעל ה שמירתוך , ייצורבסביבת לפעיל המוצר את להפוך הוא זה בשלב העיקרי המוקד 

.הוגדרו במקוראיכות ש

 שירותביכולות שימוש או , צד-שלישיבספקי שימוש לכלול עשוי והתחזוקה ה ההטמעב של

 הבטחתהמשך לשם צעדים בצע לצורך יהיה כי , שכיחה זבמקרה גם כאשר , בארגוןמובנות 

 ניטור, שאותרוחולשות תיקון , )טלאים(אבטחה עדכוני התקנת דוגמת , בסייברהעמידות 

.תידימה לשם השתפרות תהיזון חוזר ולמיד/או פסיבי לשם קבלת אקטיבי ו

בשילוב חשיבות ראתה לא (, Waterfall)מים" "מפל תוכנה, בהנדסת המסורתית הגישה 

זכה בסייבר ההגנה נושא זאת, לאור . הסייברהגנת לתהליכי  SDLCה-תהליך בין הדוק 

מתקדמות גישות הבדיקות. ובשלב הדרישות איסוף בשלב רק בסיסית התייחסות ל

שעלו עסקיות דרישות לצד , Agile/SCRUMדוגמת פרויקטים, תוכנה/ניהול בהנדסת יותר 

.SDLCמהשטח החלו לחייב ארגונים לשלב תהליכי ההגנה בכל שלבי ה-

 וםהייש, וה בלבדחשהמהינו לשם ג וצהמ SDLCהליך ה-, כי תובן שראוי לציי

.וןהארגגיית העבודה של ודולוונים תלוי במתהליך על שלביו השבפועל של הת

. מטרות ויעדים עיקריים בשילוב 6
הגנת סייבר בתהליך הפיתוח
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Design Coding QA Production

Code Inspection

Unit Testing

Integration Testing

System Testing

Cost to find/fix a defect
during integration/system 
test is 15-90 times higher 
than at design/coding

Time & Cost

ביחס הפיתוח בתהליך סייבר הגנת בשילוב עיקריים ויעדים מטרות של סקירה להלן 

לתוצאות הרצויות:

מטרות ויעדים עיקריים בשילוב 
הגנת סייבר בתהליך הפיתוח:

  צמצום מספר החולשות הקיימות במוצר•

  שיפור רמת ההגנה הכוללת•

  זיהוי חולשות בשלבים המוקדמים של הפיתוח•

  הגדרה של שלבי הבנייה, ההנחיות, הידע, •
   הכלים, המדיניות ורשימת הדרישות מהבדיקות

תוצאות רצויות:

  צמצום/מניעה של התממשות נזק פוטנציאלי, •
   הנובע מתקיפות סייבר

  הקטנת העלות של תיקון חולשות אבטחתיות•

  הקטנת מספר החולשות הקיימות, ובכך •
   צמצום האפשרות לאי עמידה בתאריך היעד 

   לעלייה לאוויר

  שיפור חווויית לקוח•

גדלה חולשה לתיקון העלות , SDLCה-בשלבי שמתקדמים ככל כי מלמד, החיים ניסיון 

באופן משמעותי: 

2 : עלות תיקון חולשה ביחס לשלב בתהליך הפיתוח6תרשים 

 https://www.checkmarx.2   Security Testing in the SDLC: A Beginner’s Guide - “Copyright Checkmarx, Inc. All rights reserved":
.com/2016/02/26/security-testing-sdlc-beginners-guide
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ביחס זאת , SDLCה-בתהליך בסייבר ההגנה של העיקריות המשימות את סוקר זה פרק 

הפיתוח מתודולוגיית לסוג שבהתאם , לכךהדעת את לתת יש שלב. מכל רצויים תוצרים ל

וחזרה התקדמות יכלול בהם העבודה שתהליך מצבים ייתכנו שימוש, בה עושה שהארגון 

לאחור לסירוגין, וזאת עד להגעה למוצר המוגמר.

:SDLCלהלן סקירה של השלבים העיקריים בתהליך ה-

SDLC. משימות עיקריות בהגנה בסייבר בתהליך ה-7

Requirements Design Development System
Testing

Operations
)Deployment 

& Maintenance(

 טיפוסיSDLC: תהליך 7תרשים 

(REQUIREMENTSסוף דרישות )א. אי

בניין תהליך את להניע נדרש הארגון התוכנה, למוצר הדרישות איסוף מתהליך כחלק 

הכוח ואיסוף דרישות ההגנה בסייבר. 

יתמקד המקדמי בשלב כאשר קריים, עישלבים לשני העבודה מסגרת את לחלק ניתן 

את יעביר השני ובשלב (, GovernanceCorporate )התאגידי הממשל בנושא בעיקר ארגון ה

המיקוד לאיסוף דרישות ברמה הפרטנית.

(Pre-SDLC Requirementsקדם דרישות ) א.

)קיימים ושירותים מערכות ופיתוח רכש מדיניות מסמך ויפרסם יכתוב הארגון . 1

וחדשים(, אשר יכלול, בין השאר, התייחסות לנושאים האלה:
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תהליך לטובת גון הארשיקצה המשאבים של רה סקי –מאובטח פיתוח אסטרטגיית ( 1

לפרופיל ביחס וזאת בארגון(, הפרויקטים לכלל תומכת )כתשתית מאובטח פיתוח 

ס יתייחהמדיניות מסמך . בנוסף, (Risk Appetite)הסיכון" ו"תיאבון וני הארגהסיכון 

או  OWASPמתודולוגיית מת כדוגיאמץ, רגון האאשר עבודה למתודולוגיות 

SAFECode  איומים מודל לבניית מתודולוגיה מאובטח, לפיתוח(Threat Modeling )

גון שהארעבודה ושיטות עקרונות , VASTאו  STRIDE, P.A.S.T.Aדוגמת יישומים ל

על כן, כמו בסייבר. בהגנה ים האתגרעם התמודדות לשם שימוש בהם עשה י

המורשים הגורמים זהות וגמת דמקובלות, לסוגיות התייחסות לכלול מסמך ה

לבצע שיש הבדיקות במוצר, פתוח( קוד )לרבות צד-שלישי ממקור קוד שלב ל

צד-לגורם ולהעבירו ממנו חלק או הקוד את להוציא מותר האם , SDLCה-בתהליך 

(.Reused Codeשלישי ומהי גישת הארגון לביצוע שימוש חוזר בקוד )

 הארגוןגישת –  (al Off-the-ShelfCOTS - Commerci)מדף וצרי מאבטחת אסטרטגיית ( 2

 ,לכלולנרכש שהציוד שעל נה הגרכיבי של סקירה כדוגמת , COTSבמוצרי לשימוש 

ISO - Common Criteria/)דוגמת מקובלים ולתקנים אבטחה לדרישות הציוד תאימות 

 15408IEC -2900 וUL ,) תקוליםחלקים החלפת בעת המידע סודיות על שמירה 

 מולםהתנהלות וה COTSספקי לבחירת מנחים עקרונות , משימושציוד הוצאת או 

 .הגנתיבמישור ה

לעבודה הארגון גישת  -( Cloudlic Pub)ציבורי בענן השימוש אבטחת אסטרטגיית ( 3

אשר והשירותים המידע סוגי של סקירה וגמת כדזאת ציבורי, ענן שירותי ם ע

הענן, שירותי אבטחת לשם עבודה ושיטות רונות עקשל הצגה לענן, להעביר ניתן 

עקרונות מנחים לבחירת ספקי ענן ציבורי וההתנהלות מולם במישור ההגנתי. 

"שימוש הלאומי: הסייבר מערך שפרסם במסמך לעיין מומלץ בנדון, להרחבה  

7. בשירותי ענן - הרחבה לתורת ההגנה בסייבר לארגון"

6

5

4

3

     OWASP Secure Software Development Lifecycle Project:3
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Secure_Software_Development_Lifecycle_Project.

. https://github.com/OWASP/CheatSheetSeriesOWASP/CheatSheetSeries:

. https://safecode.org/publications   Fundamental Practices for Secure Software Development, Third Edition:4

   ISO/IEC 15408-1:2009 Preview - Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction 5
. https://www.iso.org/standard/50341.htmland general model:

 . https://www.ul.com/offerings/cybersecurity-assurance-and-compliance   UL 2900 - Cybersecurity Assurance and Compliance:6

.https://www.gov.il/he/departments/policies/cloud_services: שימוש בשירותי ענן - הרחבה לתורת ההגנה בסייבר לארגון   7

תוכנה מוצרי סת לפריהתייחסות האסטרטגיה מך במסלכלול מומלץ 

וזאת מחדל, כברירת ( MultiCloud)עננים" "מרובת - הטרוגנית בתצורה 

נקודת ישמש ורי ציבענן שירותי של ספק כי רות האפשצמצום לשם 

על להשפיע עשוי אשר דבר (, ilureFa of Point Single)יחידה כשל 

זמינות השירות העסקי ועל היכולת להבטיח רציפות תפקודית.
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קוד עם לעבודה הארגון גישת  -( Source Open)פתוח בקוד לשימוש אסטרטגיה ( 4

לבצע שנדרש או הפיתוח במסגרת פתוח בקוד להשתמש ניתן האם למשל, תוח, פ

לעבוד שניתן הפתוח הקוד להורדת המידע ורות מקמאפס, עצמי קוד של יתוח פ

במישור עצמו והפרויקט הקוד ספריות מהימנות לבחינת ועקרונות שיטות מולם, 

משפטית חשיפה יוצר אינו הפתוח הקוד בספריות השימוש כי וידוא אבטחתי, ה

ובחו"ל. בארץ - ( Outsource)חוץ מיקור גורמי ול מעבודה בעת לארגון אחרת או 

במאגרים ידועות חולשות של אבטחתית שיפה חגם תיתכן זו, חשיפה על וסף נ

פומביים, שנמצאו על ידי צוותי מחקר ייעודיים לחשיפת פגיעויות בקוד פתוח.

לשימוש באסטרטגיה השכיחות הבניין אבני את מציג הבא התרשים המחשה, לשם  

8:בקוד פתוח

- raphyCryptog)פיה בקריפטוגרלשימוש אסטרטגיה ( 5 לשילוב הארגון גישת ( 

סוגי ואילו מדוע מתי, למשל: , COTSבמוצרי ובשימוש פיתוח בעת קריפטוגרפיה 

(, Hash)חד-כיווני וגיבוב הצפנה לביצוע ושיטות עקרונות מידע, להצפין נדרש ידע מ

האלגוריתמים סוגי החיים, חזור במההצפנה מפתחות על להגנה ושיטות קרונות ע

כמו מפתחות. של חיים ואורך , לשימושהמותרים הקריפטוגרפיים והפרוטוקולים 

של הצפוי החיים אורך לנושא התייחסות וללת כהאסטרטגיה כי לוודא, יש כן 

ההחלטות על להשפיע עשויים אלו נושאים כי העובדה, לאור וזאת והמידע, מוצר ה

לאורך לשימוש המתוכנן מוצר לדוגמה, כך, יים. הרלוונטהתכן בתחומי יתקבלו ש

בפני הקריפטוגרפיה אלגוריתמי חוסן לנושא התייחסות לחייב עשוי שנים עשרות 

או ( Computing Grid)שריגי וב במחששימוש דוגמת מתקדמות, מחשוב כולות י

(.Computing Quantumמחשוב קוואנטי )

 https://www.synopsys.com/content/dam/   Black Duck Software Composition Analysis - “Copyright Synopsys, Inc. All rights reserved”:8
.synopsys/sig-assets/datasheets/blackduck-sca-ds-ul.pdf

DISCOVER PROTECT MANAGE

Identify open source 
in code, binaries, and 
containers.

Detect partial and 
modified components.

Automate scanning 
with DevOps 
integration.

• 

• 

• 

Map components to 
known vulnerabilities.

Identify license and 
component quality risks.

Monitor for new 
vulnerabilities in 
development and 
production.

• 

• 

• 

set and enforce 
open source use and 
security policies.

Automate policy 
enforcement with 
DevOps integrations.

Prioritize and track 
remediation activities.

• 

• 

• 

(Open Source: אבני הבניין השכיחות באסטרטגיה לשימוש בקוד פתוח )8תרשים 



-בלמ״ס-17

הסיכונים ניהול לתהליכי בנוגע הארגון גישת   ( -Managment Risk)סיכונים ניהול ( 6

פירוט לרבות המוצרים, של החיים במחזור נים השובשלבים ליישום הנדרשים 

פיתוח מנהל עסקי, גורם מה: )לדוגבתהליך המעורבות הארגוניות הפונקציות 

ופורומים היגוי ועדות ועוד(, משפטית הלשכה נציג סייבר, הגנת מנהל מחקר, ו

החשיפה, צמצום לשם בסייבר ההגנה בקרות יישום אחר ובקרה למעקב קצועיים מ

או הגנה בקרת של בהטמעה של כבעקבות דיווח )לדוגמה: ועיתיים מידיים יווחים ד

שהתגלה חולשה על דיווח גנה, הבקרת של ושה למימדרך באבן צפויה עמידה אי 

במוצר, חולשה של לרעה מניצול הנובע סייבר אירוע צד-שלישי, רכיב ו/או מוצר ב

אינדיקציות ו/או סמכויות דרג מעבודה( בתוכניות התקדמות על תקופתי דיווח 

הנהלת מצד מעמיקה עורבות מנדרשת בגינן שבאסקלציה( הצורך לדוגמה: )

הארגון ו/או הדירקטוריון ו/או גורם חיצוני )לדוגמה: לקוח חיצוני(.

עיוורון של מצב לייצר עלול הפיתוח בתהליך אבטחה שילוב י א

לסיכונים, הנובעים מפיתוח לא מאובטח. 

הסייבר, סיכוני ניהול על אמונה אשר הארגון, הנהלת מכך, יוצא פועל כ

עשויה להיות במצב של קבלת החלטות על בסיס מידע חלקי.

הארגון גישת  -( Continuity Business)עסקית ודית/המשכיות תפקלרציפות היערכות ( 7

בהיערכות קיימים/חדשים מוצרים מפיתוח רות הנגזמשמעויות לשילוב בנוגע 

שונות, נזק/חומרה בדרגות סייבר, אירועי התממשות עם להתמודדות הארגון 

ליעדי בהתאם תפקודית רציפות על שמירה תוך וזאת ובמשברים, חירום שעת ב

תשויך היא חדשה מערכת של התכנון בשלב כבר לדוגמה: שנקבעו. שירות ה

ייגזרו - ובהתאם תומכת, היא שבהם ( Processes Business)העסקיים תהליכים ל

מראש תעדוף לאישושה/יעדי שירות באירועי סייבר/חירום.

סטנדרט ברשותו כי לוודא, נדרש הארגון  –הפיתוח לרשת אבטחה סטנדרט הגדרת ( 8

ושיטות סביבות( הפרדת וגמת )דמנחים קרונות עשל סקירה כולל אשר בטחה, א

תפעולית לגמישות יזכה הפיתוח צוות אחד מצד כי להבטיח, מטרתם אשר בודה, ע

דוגמת השונים, ההגנה לאתגרי מספק מענה יינתן שני מצד אך לפעילותו, חיונית ה

המשתתפות המערכות אבטחת הקוד, שמירת אבטחת הפיתוח, כלי אבטחת 

 השונים, ותהליך העברת הקוד לסביבות הייצור.CI\CDבתהליכי ה-

התייחסות יכלול הארגון  –עיתי אופן בואישורו המדיניות למסמך עדכון מנגנון של קיומו ( 9

גורם מינוי באמצעות למשל תי, עיבאופן ואישורו המדיניות למסמך עדכון למנגנון 
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אשר בכיר, הנהלה חבר אשות ברהיגוי ועדת של תקופתית והתכנסות חראי א

תבחן ותאשר את תוכנו של מסמך המדיניות.

יקצה הארגון – בסייבר( הגנה )ארכיטקט סייבר הגנת כנולוגיות בטמוסמך גורם הקצאת ( 10

 שלהעדכניות בדרישות יעמוד כי ץ מומלאשר , מקצועיעובד הסייבר הגנת נהל למ

 רשמינציג כישמש זה עובד . סייבר"גנת הוגיות טכנולוסמך "מל הלאומיבר הסיימערך 

 שזוריםאשר , ניםהשוהגורמים מול פעילות ע ביצובעת בר הסיינת הגנהל משל 

 ניתעדכמצב נת תמוהסייבר נת הגמנהל ברשות שתהיה כך , הפיתוחך הליבת

 לסייעיוכל אשר נוי", שיכ"סוכן גם ישמש זה גורם . בפועלה נעשהשל ה ננכוו

.נההתוכנה בסייבר במחזור החיים של מוצר ההגניות הטמעה מעשית של מדיב

לי( - כלRequirementsאיסוף דרישות ) ב.

במוצר המשולבות וטכנולוגיות קיות עסדרישות , פונקציונליותעם ראשונית היכרות ( 1

ואת הפונקציונליות את יכירו בסייבר ה ההגנמי גורכי חשיבות, ישנה – תוכנה ה

הדרישות העסקיות והטכנולוגיות המשולבות במוצר התוכנה, וזאת במטרה: 

)א( לזהות את האתגרים הייחודים למוצר והסביבה העסקית.

)ב( לזהות את הסיכונים הנגזרים.

באילוצים התחשבות תוך וזאת , אפקטיביהגנתי מענה לספק יכולת לפתח ג( )

הארגוניים והחוץ-הארגוניים השונים.

)ד( לקיים דיאלוג מקצועי תוך שימוש בשפה ובתכנים הרלוונטיים לכל קהל יעד. 

 מאפשרתבארגון ( Program Security)המאובטח הפיתוח ותפעול ההקמה נית תוככי לוודא )ה( 

 לדרישותועדכני אחוד נה מעמתן כמו , שכיחותלסוגיות וסדור הוליסטי ענה ממתן 

 שפה, האבטחהבדרישות ( Baseline)בסיס קו ליצור ה יהישניתן ך כ, ניםהשוולאילוצים 

.בתהליךהשותפים מול ושקוף ברור ציפיות ותיאום העסקי-אבטחתי במישור מוסכמת 

–2900UL ו- Criteria Common 15408 - IEC/ISOגמת )דווצר מכת בהסמהצורך בחינת ( 2  ) 

בכושר שיפור לצד ההגנה, רמת לשיפור מקובלת שיטה מהווה מוצר סמכת ה

לכלול עשוי המוצר הסמכת תהליך הבסיסית, ברמה העסקי. בשוק תחרות ה

מוגדרים, לסטנדרטים בהתאם פותח המוצר כי הארגון, הנהלת של רשמית צהרה ה

ידי על יבוצעו אשר מבחנים, בסידרת לעמוד המוצר יידרש יותר הגבוהה ברמה ו

מעבדה מוסמכת, המנוהלת על ידי גורם צד-שלישי. 

9

.https://www.ul.com/offerings/cybersecurity-assurance-and-compliance   UL 2900 - Cybersecurity Assurance and Compliance: 9

 אתרמול עיתי באופן ן מכולאחר , הדרישותעיצוב בשלב ן התעדכלמומלץ 

.מוצריםשל מדינתיות הסמכות גיית בסוהלאומי הסייבר ערך משל האינטרנט 
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 הותלזה במטרוזאת , בנתוניםוש השימהיקף ובחינת ( sificationClas Data)נתונים ג ווסי( 3

 –כו'( ועובדים ות הימנמ, עסקיותות דריש, הגולציר, ה)חקיקזרות נגאבטחה ות דריש

מלאי רכש, דוגמת ארגוני, תהליך לשרת תכליתו אשר אמצעי, הינו התוכנה וצר מ

של ושינוע אחסון עיבוד, תהליכי מבצע המוצר הפעולה, משגרת כחלק מכירה. או 

הנתונים לסוג צד-שלישי. ורמי גו/או הארגון של רגיש/חסוי מידע דוגמת תונים, נ

השימוש, ומגבלות האבטחה דרישות על מהותית השפעה יש בהם השימוש להיקף ו

מידע של העברה המגבילות , חקיקהאו רגולציה או חוק דרישות למשל, כמו, 

נדרש אשר ספציפיות, הגנה דרישות או מסוימת, מדינה של לשטחה גיש/חסוי ר

המאגר בעל את זה בשלב כבר לערב מומלץ זאת, לאור לקוח. דרישת עקב החיל ל

הארגון של המשפטי היועץ ואת העזר( ותקנות הפרטיות הגנת בחוק כהגדרתו )

הגנת חוק הינה מידע להגנת שכיחה חקיקה התייחסותם. את שיציגו מנת על 

 ועוד.GDPRהפרטיות ותקנות העזר, פקודת הבנקאות, 

אחרת דרישה או הארגון של יבר בסיוההגנה המידע אבטחת מדיניות בנוסף,  

הגורם עם התמודדות לשם ים מקובלצעדים לנקוט הארגון את לחייב שויות ע

 ולספקים. לעובדים למועמדים, רקע בדיקות ע ביצובאמצעות למשל הפנימי, 

התמודדות - הגנה "המלצות – מי הלאוהסייבר מערך במסמך נכללת בנושא רחבה ה

. ארגונית במרחב הסייבר: הגורם הפנימי"

 חתהצלל( Indicators Performance Key-  KPIs)מרכזיים ביצוע מדדי של ה הגדר( 4

 פיתוחנית תוכשל ה הצלחתאת הארגון של המדידה יכולת  –ובטח מאפיתוח כנית תו

 בדרישותהעמידה וההשקעה של האפקטיביות נת בחילשם נית חיוה נהימאובטח 

 הכתוצאסייבר אירוע של לקיומו הסבירות כי ה, הבטחלשם ואף נות, השוהעסקיות 

 הארגוןכי ה מצופ, זאתלאור . נמוכהנה היאפליקטיבית חולשה של עה לרמניצול 

.המרכזיים של תוכנית פיתוח מאובטחף את מדדי הביצוע נטר באופן רציה וייזה

 המשאביםכי , העובדהלאור – לסיכון( ביחס נדרש מץ )מאהגנתי הבמישור סיכונים ניהול ( 5

 ,הגנתיהבמישור סיכונים ניהול לבצע הארגון על , מטבעםמוגבלים נים הזמיניים הארגו

 כדישיידרש המאמץ מידת מה עריך להיכולת ההחלטות מקבלי ברשות שתהיה כך 

 ךמערשל  הסיכוניםהערכת במודל להשתמש ניתן . ומוגדרמוסכם נה הגלרף הגיע ל

 ,זאתעם מקובל. אחר במודל להשתמש או הסיכון, הול נילעזר ככלי הלאומי הסייבר 

 לזהותזה בשלב עשית מיכולת אין לארגון כי להניח ביר שס, לכךעת הדאת לתת יש 

 כאבןלממצאים התייחס ליש ך ולפיכ, בפניוהעומדים האתגרים ונים הסיכוכלל את 

 ,מחייבתולא כללית ה כהערכ. יותרמושכל נים סיכוניהול תהליך בניית לקראת דרך 

 קריטיותמדינה לתשתיות נועד שאינו לפרויקט בסייבר נה ההגעלות כי , ניחלהניתן 

.טקיורפה לשך העלות הכוללת  לכל הפחות מס16%יעמוד על כ-

11

10

.https://www.gov.il/he/departments/general/coping_thret: התמודדות ארגונית במרחב הסייבר עם האיום הפנימי   10

.https://www.gov.il/he/departments/policies/cyber_security_methodology_for_organizations: תורת ההגנה בסייבר לארגון   11
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התוכנה למוצר הסיכונים ניהול הליך תלחיבור גבוהה חשיבות ישנה כי לציין, ראוי 

כלל בדרך )אשר הארגוני סיכונים הניהול הליך תובין החיים במחזור השלבים כל ב

ים הסיכונכי לוודא, מנת על וזאת , (CROראשי/הסיכונים המנהל ידי על תוכלל מ

יענו שימוש בהן ייעשה אשר הבקרות וכי תה, נאולהתייחסות זוכים רלוונטיים ה

ויותר יותר רואים האחרונות בשנים כן, כמו הארגון. של העלות/תועלת לדרישות 

זה גורם פעילות כאשר וזאת ים, הסיכונניהול בתהליך החברה מבקר של ילוב ש

המצב את והדירקטוריון ההנהלה בפני שיקוף )א( עיקריים: מישורים בשני תמקדת מ

מנקודת התהליך בשיפור יסייעו אשר דרכים על והמלצות תובנות מתן )ב( קיים, ה

מבט אובייקטיבית.

מענה להן לספק מסוגל הארגון כי ודא לוראוי אשר מהותיות, סוגיות של סקירה להלן 

כחלק מתהליך ניהול הסיכונים בפרויקט הלקוח:

הפעולות הן ומה בהתממשותם הנזק הערכת מהי ובמוצר, בפרויקט הסיכונים הם מה . א

ו/או הבקרות שיש ליישם בשלב הפיתוח ובשלב ההטמעה לצמצום החשיפות.

הגנת מנהל )לרבות בארגון טיות הרלוונקציות הפונמכלל התייחסות תתקבל  ב.

הסייבר, משפטית, מנהלי סיכונים, תשתיות, גורמים עסקיים וכד'(.

עבודה/הפחתה תוכניות )סיכונים, בוועדה אושרו ויהנושאים יידונו הפיתוח טרם . ג

לפתח שלא החלטה קבלת תיתכן מסוימים רים במקכי לציין, ראוי כאשר כד'(, ו

חלופי מוצר קיום )דוגמת אחר עסקי שיקול עקב או הנזק הערכת לאחר חדש וצר מ

בארגון, אשר מסוגל לספק את הפונקציונליות העסקית הנדרשת(.

יבצע הארגון  –הגנה בקרות דרכם להחיל ניתן אשר ( Gates)שערים של ראשוני מיפוי ( 6

להלן הגנה. בקרות דרכם להחיל ניתן אשר שערים של ראשוני מיפוי זה שלב ב

קוד לניהול מערכת קבצים, של והוצאה קבלה ממשקי שכיחים: לשערים וגמאות ד

( Assurance Quality-  QA)יכות אאבטחת הליכי ת(, Manager Code Source)מקור 

בתהליכי ור( )תזמהאוטומציה ניהול מערכת , (Control Quality-  QA)איכות בקרת ו

תקלים, תיעוד מערכת הפיתוח, צוות ידי על ימוש שבו נעשה אשר  IDEה-, CD/CIה-

– קוד ניהול מערכת באמצעות ומידור גישה בקרת החלת )דוגמת המקור וד ק

SCM , במישור קוד בדיקת כלי נכון(, קידוד לביצוע מקובלת במתודות ושימוש

של  s’API)דוגמת צד-שלישי  APIממשקי , IASTאו  DAST, SAST, SCAדוגמת גנתי ה

מפצות, בקרות צד-שלישי, ציות ואפליקהפעלה מערכות ציבורי(, ענן שירותי ספק 

ותהליכים , Application Mobile Malware/Bot-Antiו-  DAM, RASP, NGFW, WAFוגמת ד

(.Meeting Planning Sprintארגוניים רלוונטיים, דוגמת פגישת תכנון מאוץ )

12

 

 

12    QA/QCהוא השילוב של אבטחת איכות ( QA - Quality Assurance - ) התהליך או מערכת התהליכים המשמשים למדידה ולהבטחה של
( - תהליך הבטחת מוצרים ושירותים העונים על ציפיות הלקוח.Control Quality - QCאיכות של מוצר, ובקרת איכות )
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–Defense Target Moving - TDM)דינמי תקיפה משטח ות עקרונהחלת ( 7  ניםבש ( 

 ,סייברתקיפת מוחלט באופן לסכל אפשר אי כי , הכרהההתגבש לה החלנות האחרו

 מתהוויםאיומים עם התמודדות לשם מתקדמים הגנה נות עקרוץ לאמנדרש ולפיכך 

(Thrests Emerging) . משטחעקרונות החלת הינה המובילות נה ההגמגישות אחת 

 ץמומלזאת לאור . מטרתואת להשיג יתקשה הפוטנציאלי שהתוקף כך נמי, דיתקיפה 

.ה וסביבת הפעולה שלוהתוכנה זו במוצר ץ גישלבחון אפשרות לאימו

:השונותהפעולה להלן דוגמה למימוש גישה זו בשכבות  

 Network ,Polymorphism Page Web)רשת במאפייני נדומליות ר- ( Network)רשת - 

Randomization Address)'וכד .

 ,הפעלההמערכת וגירסת סוג של דינמית ה החלפ– ( Platform)ה הפעולפלטפורמה - 

.( וכד'Net/.Java )דוגמת Runtimeנמית של סוג וגירסת ה-ה דיהחלפ

.Randomization Memory and Set Instructionה לאפליקציה – הקצאת אזורי פעול- 

.(Randomization Dataנמיים )נים די( – נתוContentתוכן )- 

 Artificial- מלאכותית בינה )דוגמת במוצר המשולבות ייחודיות טכנולוגיות על הגנה ( 8

Intelligence ) – ו/או שימוש יעשה המוצר האם הפיתוח מנהל ם עיחד לבחון יש

מתאים. הגנתי מענה תפירת מחייבות אשר דיות, יחוטכנולוגיות של פיתוח כלול י

למידת מסוג אלגוריתם של פעילותו תקינות על להשפיע עשוי תוקף לדוגמה, ך, כ

החיים, מחזור של נים שובשלבים במוצר ולב המש(, Learning Machine)כונה מ

כולל לרוב )אשר המידע אחסון שלב ההחלטה, קבלת שלב הלימוד, שלב מו כ

יצרן של רוחני קניין שהוא ניח להסביר )אשר עצמו והאלגוריתם מוגן/חסוי( ידע מ

טכנולוגיות על ההגנה מורכבות לאור שהתקבלו. ההחלטות בקרת ושלב המוצר(, 

יסתייע סייבר הגנת כנולוגיות טמוסמך כי מלץ, מובמוצר, המשולבות יחודיות י

את להבטיח יהיה שניתן כך י(, צד-שלישגורמי )לרבות רלוונטיים תוכן מומחי ב

לפגיעה האפשרות צמצום תוך זאת ההגנתי, ור במישהוליסטי מענה של יומו ק

בפונקציונליות העסקית.

כי לראות שכיח  –החדש למוצר בארגון ההגנה כלי תאימות של ראשונית בחינה ( 9

כיום. אף פעילים והם בעבר, עו הוטמאשר אבטחה אמצעי רבים ארגונים רשות ב

ההגנה כלי כי לוודא נדרש וח הפיתבעולם התכופים השינויים לאור זאת, ם ע

יאמץ שהארגון ייתכן אשר וצר, המארכיטקטורת לתאימות מספקים אכן קיימים ה

יצרן עם בשיתוף יבחן הארגון כי מומלץ זאת, לאור הבא.  SDLCה-שלב במסגרת 

מענה יספק המוצר כי להבטיח יהיה שניתן כך , התאימותאת אבטחה אמצעי ל כ

שבהם במקרים הארגון. ידי על המפותח המוצר הטמעת לאחר גם אפקטיבי גנתי ה

נאותה סמך רמת בעלות איות רעל-ידי הנתמך מענה לספק מצליח אינו היצרן 

פעולות ינקוט הארגון כי מומלץ, הנדסי( ואישור חוסן בדיקות ממצאי דוגמת )
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בדיקות וביצוע ההגנה כלי של עדכנית לגירסה שדרוג כדוגמת עצמאיות, חינה ב

חוסן כנגד אפליקציית דמה, הזוכה להגנה על ידי הכלי הנבדק. 

 מקצועגורמי בהסתייע למומלץ )חוסן( ה חדירהבדיקות וע ביצלטובת 

.הלאומיהסייבר מערך מטעם תקפה ן חוסבדיקות מוסמך הסמכת בעלי 

מקובל – חיצוניים גורמים עם עבודה של במקרה אבטחה דרישות של ואישור הגדרה ( 10

הארגון, של האספקה משרשרת גורמים עם עבודה גם כולל הפיתוח תהליך כי יום כ

במסגרת אבטחה דרישות ולאשר להגדיר הארגון על חוץ. מיקור גורמי דוגמת 

הבטחה לשם עיתיות ביקורות החלת לרבות אלו, גורמים עם ההתקשרות וזה ח

(Assure To) , זו מפעילות כחלק גנה. ההבדרישות עומדים אכן גורמים אותם כי

מערך מטעם האספקה שרשרת אבטחת דולוגיית מתואת יחיל הארגון כי ומלץ, מ

פניו על אם גם הפיתוח, בתהליך המעורבים הגורמים כלל על  הלאומיהסייבר 

של צמודה לעבודה חשיבות יש זה בשלב כי צוין, יקטן. הינו הכולל במאמץ לקם ח

כי לוודא, במטרה וזאת המשפטית, והלשכה עסקי ההגורם עם בסייבר ההגנה וות צ

המחייבת החוזית בהתקשרות אינטגרלי כחלק מוחלות בסייבר ההגנה דרישות ל כ

מצד רבים מאמצים לדרוש יה עשובדיעבד יים השינוהחלת אחרת הספק, את 

מגבלות עקב ההתקשרות הסכם את לפתוח אפשרות אין אף ולעיתים ארגון, ה

עסקיות או אחרות.

13

.https://www.gov.il/he/Departments/news/querysupply: שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה   13

 בנאמןלהסתייע מומלץ ה תוכנלפיתוח וץ חור מיקשירותי עם ה עבודבעת 

 התיעודומסמכי המקור וד קשל עדכניים העתקים על ה לשמירצד-שלישי 

(Code Escort) , עקבאו השירות ספק מצד רגל פשיטת של ה שבמקרכך 

 המשיךולהתוצרים על ות הבעלאת לקבל יוכל גון האראחר, מוגדר אירוע 

 מולזית חוה ברמן לעגיש ו זה המלצעצמאי. ן ופבאה זוקהתחוהפיתוח את 

 יכולון הארגן, לחלופי. כנאמןהצדדים ידי על הוכר אשר הגורם והספק 

 השוניםהתוצרים על בעלות קבלת התקשרות ההסכם גרת במסלבקש 

.התיעודכי ומסמהמקור , כי עותק עדכני של קוד ולוודא



-בלמ״ס-23

איומים חולשות, על מידע לקבלת סייבר מודיעין שירות גוף עם רכש/התקשרות ( 11

המגן הצד בהצלחת יסוד אבן הינו סייבר במודיעין השימוש  –ליישום והמלצות 

הארגון כי מומלץ, זאת לאור ה. זתוכן בעולם האתגרים עם להתמודדות סייבר ב

אפליקטיבית בהגנה התמחות בעל סייבר מודיעין שירות גוף עם התקשרות יצור י

מקבלי ברשות שתהיה כך ליישום, והמלצות איומים חולשות, על מידע קבלת ל

באופן הסיכון פרופיל את לבנות להם תסייע אשר עדכנית, מצב תמונת החלטות ה

אשר לחולשה ומהיר מיטבי מענה לספק יכולת הפיתוח לצוות לאפשר וכן יטבי, מ

מקדים איתור לדוגמה, כך, התוכנה. מוצר של האבטחה רמת על להשפיע שויה ע

המשרתת ( Runtime)ההרצה בסביבת או , COTSאו קוד-פתוח בספריית חולשה של 

( Fix Quick)מהיר תיקון ולפרסם לכתוב הפיתוח לצוות יאפשר התוכנה, מוצר את 

באמצעות  (Patch Virtual)וירטואלי טלאי להחיל ללקוח המלצה ו/מתן או למוצר 

החולשה, את לרעה לנצל אפשר יהיה שלא כך ברשותו, הקיים אבטחה מצעי א

ובכך רמת ההגנה של מוצר התוכנה תישמר. 

בפועל ליישום המתקבל המודיעין את להפוך מנת על כי יצוין, מוסגר במאמר  

(Actionable) , המידע של בעליהם הארגון ידי על הוגדרו כי לוודא יש(Information 

Owner) , מדויק הינו המידע וכי(Accuracy) , קשר הבעל(Context )/למוצר/פרויקט

(, Live to Time–  TTL)מוגדר יים חאורך ובעל ( Timeline)הזמן ציר על מוצג ארגון, 

שלאחריו נדרש לבצע תיקוף מחדש.

 מאגרדוגמת תשלום, ללא שירות במודל מוצעים הנ"ל מהשירותים חלק כי , לצייןראוי  

 ומרבית OWASPארגון של נט האינטראתר , NISTארגון מטעם חולשות על המידע 

 מסוגלשירותים כי , הדעתאת לתת יש , זאתעם . COTSה-ני יצרשל נט האינטראתרי 

 לדרישותעונה האיכות לרמת אישית התחייבות היעדר למשל נות, שומגבלות יש זה 

., האפשרות כי ביום מסוים השירות ייסגר לציבור ועודהארגון

16 15

14

 Quick)קצר זמן טווח תוך להישג להגיע עשויים ארגונים הראשוני בשלב 

Win ) חולשות לאיתור סטנדרטי סריקה בכלי שימוש באמצעות וזאת

(ScannerVulnerability )  רלוונטיות, תפוצה בוצות לקרישום בשילוב

ובשלב מאוחר יותר לצרוך שירותי מודיעין סייבר מתקדמים יותר. 

17

 

שימוש בטלאי וירטואלי אינו בא להחליף הטמעת עדכוני אבטחה )פאצ'ים( בהתאם להמלצות היצרן   14

.https://nvd.nist.gov   National Vulnerability Database:  15

.https://www.owasp.org   OWASP: 16

.https://nvd.nist.gov   National Vulnerability Database:  17
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פיתוח כי מקובל,  –בסייבר ההגנה במישור ונטיים הרלוויקט הפרתכן מסמכי אישור ( 12

מוסמך כי נדרש זאת, לאור מסודר. תיעוד כולל אשר ארגוני, פרויקט הינו המוצר 

הפרויקט תכן מסמכי כי יוודא, בסייבר( הגנה )ארכיטקט סייבר הגנת כנולוגיות ט

התייחסות כוללים הראשוני( ם הסיכוניוניהול ם הייזומסמך )דוגמת רלוונטיים ה

מנהל מכן ולאחר הארגונית, למדיניות בהתאם בסייבר ההגנה לסוגיות אותה נ

ההגנה בסייבר יבחן ויאשר את תוכנם ואת ההמלצות הנגזרות.

כי נדרש,  –פיתוח צוות בכל ( Trustee/Champion Security)בסייבר הגנה נאמן מינוי ( 13

נאמן תפקיד פיתוח. צוות בכל לפחות אחד בסייבר הגנה נאמן ימנה הפיתוח נהל מ

ההגנה בסייבר יהיה:

טכנולוגיות מוסמך של הקשר ואיש הפיתוח צוות בהסייבר ההגנה כקול לשמש  א()

הגנת סייבר )ארכיטקט הגנה בסייבר( בעת עבודתו מול צוות הפיתוח;

המאושרת למדיניות בהתאם פועל הפיתוח צוות כי המוודא נוסף, כגורם לשמש  ב()

)בדגש על כתיבת קוד מאובטח(;

במישור נכונות עבודה שיטות וליישום לפיתוח וממליץ מדריך כגורם לשמש  ג()

ההגנתי במוצר, בכפוף לאישור מוסמך טכנולוגיות הגנת סייבר;

(;Review Code/QAמת להשתתף בבדיקות קוד )דוג )ד(

)ה( לסייע באיתור ובטיפול בחולשות;

 ותרגולים. לשתתף בבניית מודל איומים )ו(

מתאים, וידע מוכח מקצועי ניסיון זה גורם ברשות כי לוודא, מומלץ זאת לאור  

וכי צוות הפיתוח רואה בו גורם מקצועי אשר ניתן להסתמך עליו.

כלים, לרכוש הצורך יעלה כי ייתכן, זה בשלב  –ייעוץ ושירותי כלים של רכש ( 14

לצוות אשר בתחומים מומחה שירותי רכישת כדוגמת ייעוץ, ושירותי אמצעים 

ההגנה בסייבר אין בהם בקיאות מספקת.

שימוש החל האחרונות בשנים  ( –Bounty Bug)ות חולשציד תוכנית של ופרסום בנייה ( 15

אמון חיזוק לשם ארגונים ידי על ( Bounty Bug)חולשות ציד בתוכנית וגובר הולך 

של ההגנה רמת לשיפור ההמונים" "חוכמת ניצול לצד הארגון, במוצרי ציבור ה

ציד תוכנית ופרסום לבנייה אפשרות יבחן ארגון הכי מומלץ, לכן התוכנה. וצרי מ

לא לבדיקה תוקצה אשר הבדיקה סביבת כאשר זאת ציבורית, ו/או פנימית ולשות ח

בצנעת פגיעה תתרחש לא חולשה איתור של שבמקרה כך רגיש/חסוי, מידע כיל ת

של והתפעול הפרסום הבנייה, מורכבות לאור ת, זאעם אחרת. הפרה כל או הפרט 

להפיק עשויים יחסית בוגר מצב בהנמצאים גונים אררק כי מקובל, זו מעין וכנית ת

ערך מוסף אמיתי. 
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(DESIGNתכנון/עיצוב ) ב.

כלי הינו האיומים מודל  –עדכניותו על ושמירה (  ModelingThreat)איומים מודל בניית . א

בין הקיימים התלות ויחסי איומים ההחולשות, של והבנה תקשור מיפוי, לזיהוי, זר ע

נדרש האיומים מודל בניית לשם . ההפעלהיבת סבלבין עצמם, התוכנה מוצר כיבי ר

להשלים שני תהליכים עיקריים: 

שני ייתכנו זה בשלב ( - Surface Attack)התקיפה במשטח ושינוי קיים מצב ניתוח ( 1

אפשר אי הדברים ומטבע יים קאינו התוכנה מוצר - הראשון שכיחים: מקרים 

לתכנון/לעיצוב בהתאם רצוי מצב בניתוח התמקד לנדרש ולפיכך קיים, מצב נתח ל

תיאורטי. בניתוח בעיקר התמקדות כולל אשר דבר הפיתוח, צוות ידי על מוצע ה

המצב של ומעשי תיאורטי תוח נילשלב ניתן כך ולפיקיים, התוכנה מוצר - שני ה

הקיים ושל השינוי הצפוי במשטח התקיפה.

התלות יחסי מיפוי לשם מוכנים מבכלים ייע להסתניתן מעשי ניתוח לשם  

(Dependencies ) מתוכננות אשר קוד פריות ִסאו במוצר הקיימות קוד פריות ִסבין

איתור לשם ממוכנים בכלים להשתמש ניתן כן, כמו הפיתוח. צוות ידי על שימוש ל

( וחולשות שאינן ידועות בספריות הקוד השונות.CVEחולשות ידועות )דוגמת 

 DFD)המידע זרימת את הסוקר ים תרשתחילה לבנות ניתן תיאורטי ניתוח לשם  

Diagram Flow-Data-  ) ,יך התהלזרימת תרשים והרצויה(Flow-Process- PFD 

Diagram ) .לממשקים מיפוי כוללים התרשימים כי לוודא נדרש מכן, לאחר הרצוי

הקיימים קוד ולספריות קים ולממשעצמו, צר במוהקיימים הקוד לספריות ו

לפרסומים בהתאם ידועות חולשות לאתר ניתן הבא בשלב ההפעלה. סביבת ב

בניסיונו הסתייעות באמצעות זאת ידועות, לא וחולשות (, CVE)דוגמת ציבורים 

נוספים רלוונטיים תוכן מומחי סייבר, הגנת טכנולוגיות מוסמך של המקצועי 

WS ממשק כי בהינתן לדוגמה: (. רצויהזמינות רמת )דוגמת העסקי הלקוח דרישות ו

(Services Web)  לבנות יש הארגון, של נתונים סד ממלקוח לדפדפן מידע להעביר

והן השרת בצד הן קוד פריות ולסלממשקים מיפוי ולבצע הנ"ל התרשימים את 

עשויות אשר פוטנציאליות וחולשות הקיימות החולשות את לזהות הלקוח, בצד 

שימושי מידע מאגר (. Flaw Design)בתכנון כשל או ( Bug)ל ֶקֶמתהשאר בין לנבוע 

של שורה סוקר אשר , CWE (Enumeration Weakness Common)הינו נוסף וציבורי 

חולשות העשויות להיווצר תוך פיתוח המוצר.

19

18

.https://nvd.nist.gov   National Vulnerability Database: 18

.https://cwe.mitre.org/index.html: (CWE)   Common Weakness Enumeration 19
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מהי מחליט הארגון כי מקובל מאובטח, פיתוח תוכנית במסגרת 

שימוש, בה ייעשה אשר (  ModelingThreat)האיומים מודל מתודולוגיית 

התוכנה במוצרי ק( הו)אד לצורך בהתאם מות התאמתבצעות מכן לאחר ו

השונים אשר הארגון מפתח ומתחזק.

מערכת של וכות הנמבשכבות העוסקים תוכנה מוצרי פיתוח עת ב

רך מעלמפות מומלץ , (Drivers)ים דרייברדוגמת , (Low Level)ההפעלה 

אבטחתי, פער ליצור עשוי אשר , (Instruction Set)מעבד של הוראות 

של מערך קיים כי , הדעתאת לתת יש התאם. באבטחתי מענה ולהמציא 

ההוראות מערך וכי היצרן, ידי על רשמית מתועדות ן שאינמעבד וראות ה

הקיים במעבד תלוי בזהות היצרן ובגירסת ארכיטקטורת המעבד.

ומתן חשיבות למדרג בהתאם (  ScenariosAttack)איום ותרחישי איומים ומיפוי זיהוי ( 2

לבניית מקובלת במתודולוגיה שימוש באמצעות זה שלב לממש ניתן - הגנתי ענה מ

מקובלים ציבוריים מידע במאגרי שימוש ו/או , Microsoft STRIDEדוגמת איומים, מודל 

( Scenarios Attack)איום רחישי ותאיומים מיפוי ל ATT&C MITREו- CAPEC)דוגמת 

)לרבות ידועות ולא ידועות לשות לחוביחס נה התוכמוצר רכיבי על וטנציאליים פ

 Attack)תקיפה בעצי שימוש לכלול עשויות מתקדמות גישות פוטנציאליות(. ולשות ח

Tree ) רשתות בעצי או(Attack Nets .) תרחישי ואת האיומים את לדרג ניתן מכן, לאחר

החלפה או שדרוג ידי על אם בין להתייחסות, יזכו איומים אילו ולהחליט איום ה

טכנולוגיות אדמיניסטרטיביות, מפצות בבקרות שימוש ידי על הקוד, ספריות של 

לניהול זה תהליך לחיבור חשיבות יש כי לציין, ראוי אחרת. בדרך או פיזיקליות, או 

 מדידבאופן לשקלל היה יניתן שכך , החייםמחזור  ךרוא לכל תאזו ,רצומב םינוכיסה

 ההמלצלממש ניתן הפערים. לסגירת נית התוכהשלמת ולאחר ני לפהסיכון מדרג את 

.ניים, חצי-אוטומטיים וידזו באמצעות כלי קוד פתוח ומדף אוטומטיים

21 20

.https://capec.mitre.org: (CAPEC)   Common Attack Pattern Enumeration and Classification 20

. https://attack.mitre.org: (Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge)   MITRE ATT&CK 21
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 –הארגונית לאסטרטגיה בהתאם וזאת , במוצרפיה בקריפטוגרלשימוש טקטיקה קביעת . ב

 המידעעם ובשילוב , ךהליהתזרימת ותרשים המידע זרימת ים שרת תיינב תרגסמב

 ,ורגולציה(חוק דרישות , המידעהיקף מידע, סוגי )כדוגמת הקודם ב בשלהתקבל אשר 

 נדרשאשר שכיחות סוגיות . במוצרה בקריפטוגרפילשימוש הטקטיקה הי מע לקבונדרש 

 Management API)דוגמת " Secrets"על הגנה הן ה הקריפטוגרפיבעולם ה מענלהן לספק 

keys, Storage keys, Passwords, SSH keys Cryptographic keys, Access tokens) ,ההצפנ 

 .( ProcessingIn)תהליך כדי ותוך (  TransitIn)נוע שיבעת , ( RestAt)במנוחה ע מידשל 

 הייעשהאם , למשל, נהההצפליישום המומלצת ה הטקטיקמהי החליט לנדרש , כןכמו 

 HSMהתקן , אשראיכרטיסי לאחסון  Tokenizationמערכת )דוגמת מדף במוצר שימוש 

 בספרייתאו נה( הצפומפתחות גישה מזהי הול ניל KMSו-דיגיטליות תעודות לאחסון 

 אתלשדרג יתאפשר כי לוודא ניתן כיצד , קריפטוגרפיותיכולות המממשת פתוח קוד 

 עלנה והגניהול לודרכים תפעולית, ה הפרענימום במיבעתיד הקריפטוגרפיה יכולות 

 ההטקטיקאת ף לתקמומלץ כי , יצויןמוסגר במאמר . המפתחותשל החיים מחזור 

 תוכןמומחה עם התייעצות ומקובלים נים ותקליישום המלצות נת בחיידי על בחרת הנ

.מעולם הקריפטוגרפיה

כי לוודא, מומלץ לארגון, מחוץ גורם עבור נבנה המוצר שבו במקרה 

וכי הלקוח מקבל אשר ייכללו במוצר, את בקרות ההגנה מאשר הלקוח 

(, Risks Residual)השיוריים והסייבר המידע הגנת סיכוני את עצמו על 

במזכר ההחלטות עיגון דוגמת נורמטיבית, בהסדרה שימוש ידי על וזאת 

(.Understanding of Memorandum - MOUהבנות )

הפיתוח במחזור סיכונים ניהול מתודולוגיית כי לכך, הדעת את לתת יש 

הסיכונים ניהול מתודולוגיית מאשר יותר דינמי אופי בעלת יא ה

המסורתית, דבר המחייב היערכות מתאימה מצד הגורמים השונים.
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 במנוחה מידע של הצפנה הפחות לכל ע לבצכיום בעולם קובל מ

(RestAt  ) נוע שיובעת(TransitDuring  ,) הנובעות דרישות עקב וזאת

לצד וזאת הארגון, לקוחות מצד חוזיות ומדרישות מרגולציה מחקיקה, 

לארגון הנזק היקף את מקטין בהצפנה השימוש כי ארגונית, בנה ה

וללקוחותיו במקרה של אירוע דלף מידע.

 שילובכולל התכנון/עיצוב שלב כי לוודא יש  –( ignSecurity by Des)מאובטח וב עיצ. ג

, (Least Privilege)נמוכות הרשאות מתן דוגמת במוצר, מקובלים הגנה עקרונות 

 כברירתה אבטחהחלת , (Defense in Depth)במעמקים ה הגנ, התקיפהמשטח צמצום 

 לעדכוןתכנון , (Separation of Duties)סמכויות הפרדת , (Secure by Default)מחדל 

(Design to Update).

בפעילות כשל כי העובדה לאור   –( Engineering ChaosSecurity)כאוס אבטחת הנדסת  ד.

רכיבי כל כי התכנון/עיצוב, בשלב כבר לוודא נדרש נמנע, בלתי דבר הינו תוכנה וצר מ

כך, (.  to FailDesign)לכשל לעיצוב/תכנון בלים מקועקרונות ממש לידרשו מוצר ה

כשל לזהות מסוגל שירות כל כי לוודא, נדרש  Micro Servicesעם עבודה בעת דוגמה, ל

השירות את לו המספק אחר, רכיב לאדם יד ללא גישה ולבצע בו תלוי שהוא רכיב ב

לפעולה, חזר המקורי הרכיב האם עיתי באופן יבחן שירות אותו במקביל, מתבקש. ה

יבצע בדיקת תקינות, ובהתאם לצורך יחזור לעבוד מולו.

- AAA)תיות ואחריוהרשאות מידור/ניהול אימות,  ה. אימות אמצעי משתמשים, ניהול ( 

וזאת מחשבה, לו להקדיש נדרש אשר תוכן, לם עומהווים והרשאות  (MFAדוגמת )

)שלב השונים שלביו על שתמשים מניהול של נכון במימוש כשל כי העובדה, אור ל

לגרום, עשוי הגריעה( ושלב האימות, ושלב הזיהוי אמצעי הנפקת שלב הרכשה, ה

אירוע של התממשות לכדי עד שב המחמערכות על האיום להגברת גבוהה, סבירות ב

משלב החל אבטחתי מענה יינתן כי לוודא, ראוי , בהתאםגבוה. נזק אפקט בעל ייבר ס

 ,RBACבמודל שימוש ידי על )אם הרשאות הקצאת , הרישום()שלב תמש המשרכשת ה

PBAC, RAdAC  הרשאות של הוספה/הסרה הליך של מבוקר ניהול אחר(, במודל או

של במקרה המשתמש. חשבון ומחיקת משתמש השל הפעילות בסיום וכלה שגרה, ב

 Organization)וניים ארגפדרציה שירותי (, yDirector)ארגונית ספרייה עם ינטגרציה א

Federation Services ) דוגמת ורי ציבבענן זהויות ניהול שירות ו/או(IAM/IDaaS ,)

(  of Assurance - LevelLOA)אימות ההבטחת מת ברהשירות ספק של עמידה נדרשת 

23

22

   MFA -Multi Factor Authentication.22

( - תפקיד שלב זה הינו יצירת ישות מזוהה ומוכרת, ורישומה לצורך השוואה בהמשך.Enrolment שלב ההרשמה )  23
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ולספק האפשריים הסיכונים את לנתח נדרש כן, כמו . המסופקלשירות הרלוונטית 

מענה בהתאם להמלצות היצרן ומומחי תוכן/רגולטורים רלוונטיים.

)לרבות מקובלים  AAAמנגנוני עם ודה עבעל מך להסתעדיף ככלל, כי להדגיש, ראוי  

האתגרים בשל וזאת עצמאי, פתרון לבנות ולא אימות( אסימוני על והגנה ניהול נגנון מ

גבוהה כשירות על ולשמור לפתח וח הפיתצוות של הצורך )דוגמת נכון במימוש שונים ה

הגבוהות. התחזוקה ועלויות בשגרה(, לפעילות קשורים אינם בד"כ אשר נושאים ב

הלאומי הסייבר מערך מטעם הרלוונטיים המדיניות במסמכי להסתייע מומלץ בנוסף, 

)בדגש  בטוחה"להזדהות לאומית "מדיניות גמה: לדורלוונטיות, תובנות קבלת לשם 

26.על תוצר א' וב'( ו- "מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים בישראל"

25

24

 

לבחון מומלץ פדרציה, שירותי של בתצורה לעבודה אפשרות בחינת בעת 

במטרה וזאת דכניים, עלסטנדרטים ביחס המוצעת הטכנולוגיה עדכניות את 

כן, כמו ההגנתי. שור במימיטבי מענה יספק ייבחר אשר הפתרון כי לוודא, 

עדכניים, סטנדרטים מול הקיים הפתרון של עיתי תיקוף לבצע ומלץ מ

וזאת במטרה להבטיח כי הפתרון הקיים ממשיך לספק מענה מיטבי.  

הוליסטי מענה לספק אפשר אי כי העובדה לאור  –הארגוני הניטור למערך וקישור לוגים  ו.

ולהגיב איומים לזהות יכולת לפתח נדרש הארגון האיומים, כלל כנגד אפקטיבי ו

רלוונטיים לוגים מפיק התוכנה וצר מכי לוודא, נדרש ההגנה, מתפיסת כחלק התאם. ב

מופקים הלוגים . WsFive  (What, When, Where, Why, Who)ה- לעקרון עונים אשר 

משונע הלוגים והעתק (  Format EventCEF – Common)דוגמת מקובל לפורמט התאם ב

אינה הלוגים תכולת כי לוודא נדרש בנוסף, הארגוני. הניטור למערך הניתן ככל הר מ

במסד ( Hash)חד-כיווני גיבוב של שמירה ידי על וזאת זדון, או תקלה עקב שתנה מ

מול )ולידציה( תיקוף וביצוע ( Read Only)בלבד קריאה צב במהנמצא ייעודי, תונים נ

כמו אחרת. דרך כל או דיגיטלית חתימה לוג, התקינות וידוא לשם הקיים ערך ה

 דפוסים לאיתור ויכולת רלוונטיים קורלציה וקי חשל קיומם את לוודא נדרש ן, כ

אלו, מסוג אירועים לקיום חשדות או חריגים ועים אירלזהות יהיה שניתן כך אנומליה, ו

שרשרת בעקרון עמידה הארגונית, למדיניות ם בהתאויעיל אפקטיבי מענה לספק ו

את לתת יש רלוונטיים. עסקיים לחוקים והתייחסות ( Chain of Custody)ראיות ה

מעבר וזאת מינימלית, זמן לתקופת הלוגים לשמירת ורגולציה חוק לדרישות דעת ה

מערך אפקטיביות שיפור לשם ית. והחוזעסקית הברמה דומות דרישות של לקיומן 

( - בהתאם לרמת סיכון השירות, נדרשת רמת ביטחון מתאימה בהזדהות Assurance of Levels - LOA   רמת הבטחת האימות/רב"א )24
של מקבל השירות )רב"א(. תהליך קביעת הרב"א כולל בשלב ראשון את ניתוח השירות עצמו על מאפייניו השונים, את ניתוח הסיכונים 

וקביעת רמת הבטחת האימות הנדרשת בהתאם. תהליך קביעת הרב"א באחריות ספק השירות.

.safeidpolicy_bio/news/departments/he/il.gov.www://https מדיניות לאומית להזדהות בטוחה:   25

.app_biopolicy_bio/news/departments/he/il.gov.www://https מדיניות לאומית ליישומים ביומטריים בישראל:   26
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 DeTTECT דוגמת מקובלות, ניטור במתודולוגיות להסתייע מומלץ ויעילותו, הניטור 

(Detect Tactics, Techniques & Combat Threats) .

נדרש זה בשלב  –עסקית ית/המשכיות תפקודיפות ורצמשברים לניהול טקטיקה קביעת  ז.

תפקודית/המשכיות ורציפות משברים לניהול מוש שיבה שייעשה הטקטיקה את גבש ל

באתר לעבודה מעבר )כדוגמת בנדון הארגון לאסטרטגיית בכפוף וזאת סקית, ע

מהפעילות כחלק מידע(. למאגר לחדירה או לחולשות מענה מתן בחירום, תאוששות ה

העסקיות והדרישות האיומים" "מודל הסיכונים, ניהול תהליך ממצאי את לבחון יש 

הארגון ברמת לדוגמה, המוצר. רמת ובהארגון מת ברבקרות ולהחיל מהמוצר, שונות ה

שבמקרה כך מקרים/תגובות, של רשימה לבנות ומשברים ניהול צוות לגבש נדרש 

)דוגמת אפשריים לתרחישים וגדר ומסדור טיבי, אפקמענה לספק הארגון יוכל צורך ה

מידע דליפת לוגית", "פצצה רנב", "אאדום", תור "כפאחורית", "דלת של קיומה ילוי ג

קבועות תרגולות ביצוע הינה נוספת דוגמה במוצר(. חולשה ניצול עקב גיש/חסוי ר

לרבות סייבר, מאירוע או מתקלה להתאושש הארגון של הכשירות רמת בחינת שם ל

תהליכים לפתח גם נדרש המוצר ברמת חירום. בהתאוששות באתר לעבודה עבר מ

על חיצוני/פנימי מגורם דיווח בלת קכדוגמת מקרים/תגובות, עם להתמודדות דורים ס

חולשה מהותית במוצר או דליפת מידע רגיש/חסוי עקב חולשה קיימת במוצר.

 

בסייבר לאומית "תפיסה – הלאומי ייבר הסמערך במסמך לעיין מומלץ בנושא להרחבה  

 הבאים:ISO.  כמו כן, מומלץ להסתייע בתקני ה-להיערכות ולניהול מצבי משבר"
  29147ISO/IEC  - או חולשות על מידע לקבלת ארגוני תהליך סוד במיעוסק זה תקן(

ללקוחות הגנתי פתרון ופרסום לארגון, חיצוניים מארגונים או מפרטים לקיומן( חשד 

מושפעים. 
  30111IECISO/  - מענה ולמתן לדיווח -ארגוני פניםיך תהלמיסוד בעוסק זה תקן

הגנתי לחולשות )או חשד לקיומן(.

להחיל שניתן השערים  –הגנה בקרות דרכם להחיל שניתן ( Gates)שערים של מיפוי  ח.

הסבירות כי לוודא, יאפשר שלהם נכון מיפוי מפתח. נקודות מהווים הגנה בקרות רכם ד

שתהליך ככל כי לציין, ראוי גבוהה. תהיה ומוגדרת ידועה הגנה רמת בעל מוצר קבלת ל

הבדיקות מרבית כי לוודא, הצורך יעלה כך בארגון, יותר מהיר באופן יתבצע פיתוח ה

תהיה בסייבר ההגנה לגוף כי ראוי, לפיכך למחצה. אוטומטי או אוטומטי באופן יעשו י

כיום, לראות שכיח כי ייאמר, אגב כהערת ניות. התובעלדרישות מענה לספק כולת י

יחיד, עבודה ביום ייצור לסביבת שונות גירסאות מספר לשחרר נדרשים ארגונים ש

דבר הממחיש את האתגר הקיים.

30
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.https://github.com/rabobank-cdc/DeTTECT: (Detect Tactics, Techniques & Combat Threats)   DeTTECT 27

.cybercrisispreparedness/news/departments/he/il.gov.www://httpsמשבר:  תפיסה לאומית בסייבר להיערכות ולניהול מצבי  28

https://www.iso.org/   ISO/IEC 29147:2018 Preview Information technology -- Security techniques -- Vulnerability disclosure: 29
.standard/72311.html

https://www.iso.org/   ISO/IEC 30111:2013 Preview Information technology -- Security techniques -- Vulnerability handling processes: 30
.standard/53231.html
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ם ניתן להחיל בקרות הגנה:לקית( לשערים שבהלהלן דוגמה )ח

שערים אדמיניסטרטיביים:( 1

.(Daily Scrum)יומית  SCRUMופגישת ץ מאונון תכפגישת דוגמת שוטפות, פגישות ( 1)

ט.אישור מסמכי תוכן הפרויק( 2)

אישור תקציב הפרויקט.( 3)

יצוע שינויים.ועדות היגוי, ועדת אישור ב( 4)

 דוגמתלתפקיד, קבלה תנאי בקביעת השתתפות על )בדגש עובדים גיוס הליכי ת( 5)

.היסטוריית הכשרה מקצועית של המועמד לתפקידי פיתוח(ניסיון מקצועי ו

.הפיתוח לשם ביצוע קידוד נכוןהדרכה של צוות ( 6)

שם ביצוע פעולות אינטגרציה באופן נכון.טמעה להדרכה של צוות הה( 7)

של מודעות קידום לשם מגן-תוקף משחקי / CTF (Capture the Flag ) משחקי( 8)

צוות הפיתוח לנושא חשיבות ההגנה בסייבר.

תשתית תומכת.תכנון ארכיטקטורת מוצר ו( 9)

 בדיקות רקע למועמדים ולעובדים.ומכים, דוגמתתהליכים ת( 10)

חיצוניים )שרשרת האספקה(.ות חוזיות מספקים דריש( 11)

ביקורת פנים.( 12)

שערים טכנולוגיים:( 2

ה שימוש צוות הפיתוח. שבה עושIDEאפליקציית ה-( 1)

ההוצאה/שלבי על בדגש – ( Manager Code Source - SCM)קוד ניהול מערכת ( 2)

ההכנסה של הקוד.

 או(, Orchestration)תזמור מערכת  לרבות – ( Factory Software)נה" תוכנות "ח( 3)

.וכו' Pipeline CD/CIה-ארכיטטורת , Runbooks-ו Playbooks ,CD/CIה-תהליכי תזמור 

(4)Templates Cloud.

(5)Tags Resources.

(6)Policy Cloud.

מסדי נתונים.( 7)

עמדות הפיתוח ושרתים.( 8)

היבטי ונים השהשערים בכל כי וידוא -  Management Releaseה-בתהליך ( 9)

הפרסום (, Criteria Exit Release)הבדיקה כולל בתהליך, נכללים מידע הבטחת 

כל של  Note Relaseב-שנעשו והתיקונים מידע אבטחת טלאי של והתיעוד 

(.version Major & Minorגירסה )

( מערך הניטור והבקרה.10)

(Canonization, ניטציהס/פלט, קלטבדיקות , בשגיאותטיפול )דוגמת נכון קידוד ( 11)

במישור מקובלים ( Engineering Systemמערכת)נדסת העקרונות הכללת ( 12)
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 Least, Defence Depth, Fail to Design, Privilege Least)דוגמת במוצר אבטחתי ה

in Defense, Duties of Separation, Securely Fail, Defaults Secure, Functionality 

,Unpredictability, Redundancy, Segregation, Segmentation, Diversity, Breadth 

Deception and Denial, Standards Open.)

העבודה:ממשקים במוצר ובסביבת ( 13)

. API- ממשקי  

 קבצים.- ממשקי קבלה/שליחה של 

נט( קבצים מסביבות חיצוניות )דוגמת האינטר- ממשקי הכנסה/הוצאה של  

לסביבות העבודה.  

Services Micro (Mechanisms Discovery Service.) של זמינות לזיהוי מנגנונים -  

אמצעי אבטחה( 14)

RAST ו-IASTלעולם פיתוח מאובטח, דוגמת י אבטחה ייעודיים - אמצע 

 או    CASB WAF, FWם כבקרות מפצות, דוגמת ,מצעי אבטחה המשמשי- א 

דל ענן ציבורישירות הגנה בסייבר במו 

קונטיינרים:( 15)

 - Registry Containerבודה  נימי לארגון, המשרת את סביבות העצוני/פ )חי

         השונות של הארגון(.

.Imageתוכנה/אפליקציה המהווים חלק מה-עלה ורכיבי המערכת ההפ - 

 הפעיל בזמן ריצה(.Instance Image עצמו )Container-ה-

.Imageות שונות של ה- הכולל גרסאRepository-ה-

.Hypervisor-ה-

טומטית של יישומים על גבי קונטיינרים.ריסה אומערכת לניהול ופ - 

.(Runbooks)ו- Playbooksלרבות , הקונטיינריםהול נילה /אורקסטרציתזמורמערכת -  

בדיקות( 16)

בדיקות בקרת איכות. - 

(.ATPבדיקות קבלה ) - 

(.Testing Stressבדיקות עומסים ) - 

.Team Purple/Team Red/Team Blueבדיקות  - 

בדיקות להסמכת מוצר. - 

של הקבלה רמת בחינת על בדגש – ( Experience User)לקוח חוויית בדיקת  -

ושיטות דרכים לאתר ה במטרוזאת שתמשים, המידי על ההגנה קרות ב

עקב המשתמשים ידי ל עההגנה בקרות לעקיפת הסבירות את להקטין 

צרכים תפעוליים. 

31

  

  

  

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_API_Security_Project   OWASP API Security Project: 31



-בלמ״ס-33

 –וכד'( נכון קידוד )הקשחה, ליישומם גנה ההובקרות הסיכונים ניהול הארכיטקטורה, אישור . ט

קריטי, שלב הינו ליישום ההגנה ובקרות הסיכונים ניהול הארכיטקטורה, אישור לב ש

ללא אפשרי יהיה לא מהותיים יים שינושביצוע להניח, סביר שלאחריו מכיוון זאת 

או לשוק המוצר בשחרור עיכוב כדוגמת זאת ת, נרחבתפעולית השפעה של יומה ק

העסקי הגורם את זה בשלב ערב לנדרש זאת לאור מתוכננת. לא כספית שקעה ה

מצב תמונת תהיה העסקי הגורם שברשות כך , (CRO)הארגוני הסיכונים מנהל ואת 

אפקטיבי יהיה ההחלטות קבלת יך ותהלהנגזרים, הסיכונים ועל הפרויקט על דכנית ע

לשם זאת בסייבר, ההגנה לצוות דף עותקציב יוקצה זה בשלב כי לוודא, מומלץ יעיל. ו

התמודדות עם מקרים בלתי מתוכננים )בלת"מים(.

שימוש באמצעות ליישום ההגנה ולבקרות לארכיטקטורה מקדים תיקוף לבצע מומלץ  

 Multi-Tier)רב-שכבתית יטקטורה ארכדוגמת , ועדכניותמקובלות במתודולוגיות 

Architecture ,) המשתמשים שתעבורת מחייבת הנתונים מסד לשרת הגישה שבה

(. Presentationלטובת המשמש  Webשרת )דוגמת וייעודית מתווכת שכבה דרך תעבור 

תיקוף מקובלות:  מספר דוגמאות למתודולוגיות להלן 

  - OWASP ASVS(Application Security Verification Standard)

  -OWASP Proactive Controls

  - OWASP CSVS(Container Security Verification Standard)

 - ISVS (Verification Standard OWASP IoT Security)

ליבה מרכיב מהווה האנושי ההון – וההטמעה הפיתוח לצוות הדרכה תוכנית בניית  י.

משקיעים אינם אשר רבים גונים ארייעודה. את לממש בסייבר ההגנה הצלחת ב

אבטחה אמצעי רכש על רבות עות השקכי יעבד, בדמגלים נאותים הדרכה תהליכי ב

כן, כמו הקיימות. היכולות של יבי אפקטי-ניצול אעקב זאת לטמיון, יורדים סייבר ב

המעורבים הגורמים שבו שכיח, ב מציוצרים הטכנולוגי בעולם התכופים שינויים ה

יכולות על )בדגש הטכנולוגיים ים בחידושדיים מעודכנים אינם וההטמעה פיתוח ב

עקב נכון( קידוד )דוגמת מקובלים לתהליכים אם בהתפועלים אינם או בסייבר(, גנה ה

בפיתוח המעורב גורם לכל לבנות נדרש זאת, לאור אחרת. סיבה עקב או י-ידיעה, א

תוכנית ( OperationsQA, , Development, Product Management ,Executive)דוגמת 

בעבודה שכיחים טעויות/כשלים עם התמודדות על דגש שימת תוך ייעודית, דרכה ה

חולשות של לקיומן הסבירות את יקטינו אשר ת, חיוביופרקטיקות וחיזוק יומית יום ה

השונים הגורמים את תלווה הדרכה השתוכנית לוודא מומלץ כי לציין, ראוי הותיות. מ

עובדים לתחלופת התייחסות תוך זאת המוצר, של החיים מחזור סיום לשלב ד ע

והעברת פעילויות לגורמי מיקור חוץ.

35

34

33

32

 https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_   OWASP Application Security Verification Standard Project:32
Verification_Standard_Project.

.https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls   OWASP Proactive Controls: 33

 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Container_Security_Verification_:(CSVS)   OWASP Container Security Verification Standard 34
.(CSVS)Standard_

  https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS  35
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 גרליאינטכחלק ( suranceQuility As)כות האיבדיקת ותי צושל וצלח משילוב 

 ופלויטהותיות מולשות חכי , הסבירותאת ה מעלובטח מאפיתוח הליך בת

 ו,אלצוותים הכשרת לותית מהחשיבות יש , זאתלאור ור. לייצהעלייה לפני 

 בשלביםלבצע הם עליהיה יאשר הבדיקות של פרטנית ה סקירוך תוזאת 

.האבטחתיה לממצאים במישור ונהנכג הדירוהי שיטת ומ, השונים

לאחר  -( CI/CD)רציפה ומסירה רציפה אינטגרציה בתהליכי בסייבר ההגנה תהליכי שילוב  יא.

בסייבר ההגנה תהליכי את שלב למומלץ גנה, ההבקרות להחלת השערים מיפוי 

לספק היכולת כמו זה, מסוג שילוב בביצוע יתרונות כמה למנות ניתן . CI/CDבתהליכי 

התקלים ניהול במערכת התגלו אשר החולשות וד תיעהפיתוח, לצוות מהיר חוזר יזון ה

לסגירתה, עד בחולשה הטיפול חר אלעקוב היה ישניתן כך מקרים ארגונית/ניהול ה

ללא חולשות לתקן יהיה שניתן כך קוד שורות של מצומצם מספר על הבדיקות חלת ה

יכולת וקבלת זמן, לאורך מגמות זיהוי אמת", מן ב"זובקרה מדידה רוחבית, שפעה ה

(. Lesson Learnedתחקור ולמידה מטעויות )

ומסירה רציפה אינטגרציה בתהליכי בסייבר נה ההגתהליכי שילוב המחשת לשם  

רציפה, להלן שני תרשימים:

 CD/CIב-למחצה אוטומטיות או טיות אוטומייבר סהגנת בדיקות לשילוב דוגמה ( 1 

Pipeline.36

 https://securosis.com/blog/   Enterprise DevSecOps: Security Test Integration and Tooling - “Securosis, Inc. All rights reserved”:36
.enterprise-devsecops-security-test-integration-and-tooling
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CI/CD Pipeline: דוגמה לשילוב בדיקות הגנת סייבר אוטומטיות או אוטומטיות למחצה ב-9תרשים   
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עבודה בעת למחצה אוטומטיות או אוטומטיות סייבר הגנת בדיקות לשילוב דוגמה . 1

קונטיינר עם בעבודה הבדיקות שילוב ההמחשה, לצורך . (Containers)קונטיינרים עם 

 נראה כך:Dockerמסוג 

37

 וגמת)דצד-שלישי וד קמשלבים פיתוח ותי צו, ובשלרמלמד, ח בשטון הניסי

 גודבניאף זאת ה, ודהעבבתהליך ( Reused Code)ישן וד קאו פתוח( וד ק

 אשרהשערים כי , לוודאומלץ מ, זאתלאור . ובהעיצ/התכנוןבשלב וסכם למ

.ושר למוצרכנסת קוד לא מאום הות ולחסהוגלים לזנבחרו מס

כתהליך  Pipeline CD/CIה-לתהליך להתייחס אוי ר – Pipeline CD/CIה-תהליך אבטחת  יב.

משמעותית לפגיעה לגרום עשויה זה בתהליך פגיעה כי העובדה עקב זאת ליבה, 

החלת לאפשר עשויה מורשה, לא גורם ידי על ה גישהשגת ותוצריו. לדוגמה, בארגון 

או אדום( כפתור או אחורית דלת הוספת דוגמת )המקור בקוד רצוניים לא ינויים ש

גורם ידי על להתרחש אף עשויים אלו מסוג רים מקכי יצוין המקור. קוד של מחיקה 

בעת לקויה גישה בקרת החלת הינה אחרת דוגמה זרים. ממניעים פועל אשר נימי פ

רגיש/חסוי מידע לרבים לחשוף עשוי אשר דבר ציבוריים, ענן שירותי עם עבודה 

כי לוודא מומלץ זאת לאור סמאות(. וסידיגיטליות תעודות קונפיגורציה, קבצי דוגמת )

https://securosis.com/blog/   Enterprise DevSecOps: Security Test Integration and Tooling - “Securosis, Inc. All rights reserved”: 37
enterprise-devsecops-security-test-integration-and-tooling.
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: דוגמה לשילוב בדיקות הגנת סייבר אוטומטיות או אוטומטיות למחצה בעת 10תרשים 

( Containersעבודה עם קונטיינרים )
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 מספקות מענה הולם, דוגמת:CI/CD Pipelineבקרות ההגנה בתהליך ה-

לסביבות גישה הגבלת לרבות , ופיזיתלוגית גישה ובקרת משתמשים ניהול ( 1

גבוהות.

כך אחר(, מודל או  RAdAC, PBAC, RBACדוגמת )ההרשאות ניהול מודל תכנון ( 2

שניתן יהיה לוודא כי: 

בלבד. לעבודתו הרלוונטיים וד הקלאזורי גישה יקבל הפיתוח בצוות גורם כל ( 1)

.הייצורלסביבת ה גירסשחרור לאשר יוכל בלבד ומוגדר מצומצם גורמים מספר ( 2)

ללא פתוח( קוד )דוגמת צד-שלישי ממקור קוד ספריות להוסיף ניתן יהיה לא ( 3)

)דוגמת  לארגון קוד כנסת לההמאושר העבודה ך תהלישל מוצלחת השלמה 

השינויים בחינת מוכח, מוניטין ובעלת מוכרת פתוח קוד בקהילת חירה ב

הפתוח הקוד סריקת השינוי, את שביצע מפתח הציון פי על בקוד בוצעו ש

תוכן בין קורלציה ביצוע מוכרות, בספריות שימוש לארגון, שמוכנס לפני 

 אשר התקבל משירות מודיעין סיייבר(.IOA/IOCהספריה ל-

 ךכדיסק(, שטח )דוגמת תקשוב משאבי מגבלת הוגדרה למשתמשים ( 4)

 פעילותאו נוזקה מפעילות הנובעת ה אנומליולזהות לגלות יוכל שהארגון 

.זדונית מצד המשתמש

זיהוי לשם זאת הארגוני, הניטור בתהליך נכלל  Pipeline CD/CIה-תהליך כי וידוא ( 3

חריגות, דוגמת ניסיון לביטול בקרות ההגנה או שינוי מודל ההרשאות המאושר.

ה.צופלשם וידוא, כי תזמון התהליכים הינו כממן שמירה על תקינות שעון הז( 4

.COTSנסת ספריות קוד ומוצרי  תהליכי הלבנה בעת הכשילוב( 5

 ושירותי אחסון קבצים בענן ציבורי.APIניטור בזמן אמת של ממשקי ( 6

( Hash)חד-כיווני בגיבוב שימוש באמצעות וזאת , הקבציםמערכת תקינות בחינת ( 7

או שיטה אחרת, כך שניתן יהיה לגלות ולזהות שינויים לא מבוקרים.

תקלה עקב )אם הקוד של קודמות לגירסאות רה לחזאפקטיבית יכולת על שמירה ( 8

או אירוע סייבר(.

לשם וזאת בקוד, השינויים וריית היסטבחינת לאפקטיבית יכולת על שמירה ( 9

התחקות אחר ביצוע שינויים לא מבוקרים בקוד.

 אוסייבר אירוע , תקלהעקב הקוד של אפקטיבית שחזור יכולת על ה שמיר( 10

 השחזוריכולת כי לוודא יש בורי ציענן סביבת עם ה עבודבעת . אחרתסיבה 

 ההתקשרותסיום או ( Subscription)נוי המחשבון מחיקת של במקרה גם קיימת 

.הספקהחוזית מול 
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, שרתיםבתוכה כוללת הפיתוח ביבת ס -פיתוח( עמדות )לרבות הפיתוח סביבת אבטחת  ג.י

על המסורתית ההגנה תפיסת להחלת מעבר . IDEדוגמת ואפליקציות פיתוח עמדות 

, מומלץ לוודא, כי יוחלו בקרות ועקרונות עבודה ייעודיים, דוגמת:ITסביבת 

 עדכנית.IDEשימוש בגירסת ( 1

 )דוגמתבסייבר נה והגפיתוח של מתקדמות יכולות הכוללת , IDEבמהדורת שימוש ( 2

Debuggingהידור/קמפול הקוד(נה בעת הגני נונגהפעלת מ לזיהוי זליגות זיכרון ו.

 RBAC,)דוגמת הרשאות ניהול במודל התומך קוד, גירסאות לניהול בכלי שימוש ( 3

RAdAC, PBAC , י המו הנושש דוקה והמ תוברל)שינויים אחר ומעקב אחר( מודל או

.הסיבה לביצוע שינוי(

באופן שונו לא הפיתוח בסביבת הקבצים כי א, לווידוומנגנונים תהליכים החלת ( 4

לא רצוני.

המערכת רכיבי כי , נדרש שוטפת, ההפעילות מחלק כ– מערכת ושחזורי גיבויים  ד.י

 סדירגיבוי לבצע יונחו המוצר לקוחות וכי הארגוני, הגיבוי בתהליך נכללים  םינושה

 וביצועהגיבוי ביצוע שתדירות לוודא, יש כי , לצייןראוי . תקופתיתשחזור בדיקת וביצוע 

 מתבצעיםה הלימאי של ה במקרוכי , העסקיהגורם לדרישות נים עוהשחזור בדיקות 

 ץמומלציבורי, ענן בשירות הגיבוי אחסון של במצב . הפעריםלצמצום נדרשים צעדים 

 שלרצונית לא שינוי/מחיקה לבצע לתוקף ה קשה יהיסייבר תקיפת של ה במקרכי , לוודא

 לאמצעיקשיחה מדיניות אכיפת , ייעודי Subscriptionב-שימוש ידי על זאת , הגיבויקובצי 

.( או באמצעות דרך אחרתpolicy Retentionנימלי למידע )ך חיים מיהאבטחה לאור

להניח, ניתן התכנון/עיצוב שלב סיום לקראת  –משלימים ושירותים לכלים רכש ביצוע  ו.ט

של רכש לבצע נדרש האם לבחון מנת על מספק מידע בסייבר ההגנה צוות ברשות כי 

הארגון, יוודא הראשונית תקשרות ההבמועד כי , מומלץמשלימים. שירותים ו/או לים כ

השנתי התקציב וכי הצורך, בעת מהיר באופן ההתקשרות את להאריך שביכולתו 

לאמצעי רישוי חידוש דוגמת שכיחות, שגרה לפעולות התייחסות יכלול הארגון של 

האבטחה וחידוש התקשרויות קיימות עם מומחי תוכן רלוונטיים. 

מסמכי כי לוודא נדרש  –בסייבר ההגנה במישור הרלוונטיים הפרויקט תוכן מסמכי אישור  טז.

מוסמך ידי על מקדים אישור יקבלו בסייבר ההגנה במישור הרלוונטיים הפרויקט 

הסייבר. הגנת מנהל של סופי ישור לאאלה יעברו מכן לאחר סייבר. הגנת כנולוגיות ט

 הפיתוח,ות צוידי על ברובו וקר ומבנשלט  /CD PipelineCIה-הליך שתון מכיו

 לנאמןסייבר גנת הות גיולוטכנוסמך מן ביוקה הדוותפת משה עבודנדרשת 

.הגנה בסייברה
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בקרות רשימת הסיכונים, ניהול האיומים, מודל תיקוף: המחייבים למסמכים דוגמה 

 CDR, PDR, SDR, SRR,מסמכי מת )דוגתיכון וסקרי המוצר ארכיטקטורת להטמעה, 

CDR-ארכיטקטורת ה ,)Pipeline CD/CI.וארכיטקטורת סביבת הפיתוח 

שנקבעה לאחר – החדש מוצר על להגנה בארגון ים הקיימהאבטחה אמצעי תאימות בחינת  ז.י

פתוח(, צד-שלישי/קוד קוד פריות ס)דוגמת נים השוומרכיביו המוצר ארכיטקטורת 

ככלל, ויעיל. אפקטיבי מענה ספק למסוגלים אכן האבטחה אמצעי כי לבחון, דרש נ

בדיקה, סביבת להקים מומלץ שה, חדטכנולוגיה בארכיטקטורה/שימוש של במקרה 

יבוצעו עדכנית, לגירסה ההגנה כלי שדרוג ולאחר החדש, המוצר את תדמה אשר 

 צוותכיצד נה היהחוסן בדיקות במסגרת לבחון יש אשר ה חשובה סוגי. חוסןבדיקות  הב

 נוהלילבהתאם בסיסי הגנתי נה מעמספק הוא וכיצד , התקיפהסימולציות את הה מזהניטור 

 זאתה, הגנהכלי של ( Sizing & Capacity)הקיבולת רמת נת לבחיחשיבות יש , כןכמו הארגון. 

 נתוןבזמן ( Sessions)הפעילויות כמות /או וה התעבורנפח בהצפוי הגידול כי , לוודאנת מעל 

 ,לראותשכיח כי יצוין, מוסגר במאמר הללו. הכלים ביעילות /או ובאפקטיביות תפגע לא 

 ברשותםשיש הפתרון את להחליף /או וההגנה כלי רישיון את לשדרג נדרשים נים ארגוכי 

.זהנושא לה מענמתן לשם בהקדם ך להיערראוי ולפיכך , התפעוליותבדרישות עלייה עקב 

 חקיקהדרישות כי , לראותשכיח  – eDiscovery (Discovery Electronic)מנגנון שילוב  יח.

 מידעהמציא ליכולם את להבטיח ארגונים מחייבות ( GDPR)דוגמת ורגולציה 

 ךהדרמהי להחליט זה בשלב כבר ץ מומלזאת, לאור . ניםשוולגורמים ללקוחות 

.הקייםנה בסייבר ף ההג, זאת מבלי לפגוע ברהראויה לעמידה בדרישות הללו

עונה אינה אשר עבודה בסביבת יוטמע שהמוצר במידה  –פיזית ואבטחה גישה מניעת  יט.

דרישה לכלול נדרש פיזית, ואבטחה גישה מניעת בנושא הארגון מדיניות דרישות ל

עליית לפני זאת מיטבי, באופן יטופלו אלו בתחומים הפערים כי תוודא אשר דשה, ח

המוצר החדש לייצור.

 ביטוח –וצד-שלישי וחות לקכלפי לנזקים אחריות וביטוח ( uranceIns Cyber)סייבר ביטוח . כ

 ,כןכמו בארגון. בר סייאירוע של ה במקרנזק התוחלת לצמצום שכיח אמצעי הינו סייבר 

 מוצריהמפתחים נים לארגולסייע עשוי וצד-שלישי לקוחות כלפי נזקים לאחריות ביטוח 

 מחולשהנובע ה, לקוחבאתר סייבר אירוע דוגמת , שוניםבמקרים שיפוי לקבל נה תוכ

 ביטוחן ֶמסוכני פרטץ ייעולקבלת ובכפוף , זאתלאור ף. תוקידי על לרעה נוצלה שבמוצר 

 .הצורך, שישמש כבקרה מפצה בעת ה, ייתכן שהארגון יוכל לרכוש ביטוחמורש

ארגונים רבות, לעיתים  –בלקוח ותמיכה שירות קי ממשלטובת אבטחה דרישות הגדרת א. כ

מרחוק התחברות דוגמת הארגון, ללקוחות מיכה תמספקים תוכנה מוצרי מייצרים ה

תמיכה/אנשי שליחת או הלקוח, באתר נמצאות הבמערכות בתקלות טיפול טובת ל

תמיכה אנשי כן, כמו ותחזוקה. שדרוג פעולות ביצוע לשם הלקוח לאתר ירות ש

לתשתית ולהתחבר השונים הלקוחות לאתרי להגיע עשויים הארגון של שירות ו
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 .סייברלאיומי המחשוב ציוד של החשיפה  תמר תא הלעמה רבד ,תמייקה בושחמה

 ואלה "עשכללי הגדרת כדוגמת ה, נאותביטחון מעטפת הגדיר לנדרש הארגון , זאתלאור 

 דילוגשל האפשרות ומניעת מידע זליגת ניעת למנולוגיים טכבאמצעים ושימוש ה" תעש

 ,אחרלקוח לרשת מסוים לקוח מרשת או הארגון לרשת הלקוח מרשת ( Maleware)נוזקה 

.עושה בו שימושהתמיכה נכס סייבר אשר צוות וזאת באמצעות 

העבודה סביבת כי לוודא, יש  -לצות מומשאינן אבטחה יקות בפרקטשימוש מניעת כב. 

דוגמאות: כמה להלן מומלצות. שאינן אבטחה בפרקטיקות שימוש יכללו לא המוצר ו

בעלי בפרוטוקולים שימוש (, IP/TCP)התקשורת ברמת פרטניים מידור כללי החלת אי 

ידועות חולשות בעלי באלגוריתמים שימוש (, Telnetו- FTP)דוגמת ידועות ולשות ח

וטעינתם . ציםקבינות תקלבדיקת עצמאי מנגנון החלת אי , (1SHAו- 5MD)דוגמת 

סטנדרטית בהצפנה שימוש ללא בתווך ש/חסוי רגימידע העברת המוצר, ממשק ל

(.Life of Endועדכנית, שימוש במוצרים שאינם נמצאים תחת תמיכת יצרן )

38

(DEVELOPMENTפיתוח ) ג.

נדרש הקודם, בשלב לתכנון בהתאם  - שמופו ( Gates)בשערים ההגנה בקרות של החלה  א.

שלהם האפקטיביות רמת וכי טיים, הרלוונערים בשהוטמעו ההגנה בקרות כי לוודא, 

צד-של קוד הכנסת של וחסימה בזיהוי קטיביות אפבחינת על דגש לשים יש בוהה. ג

אוטומציה ביכולות חולשה, בו תה שהתגלאו אושר שלא פתוח( קוד )דוגמת לישי ש

ההגנה בקרות כי לוודא, יש כן מו כצד-שלישי. תוכן מומחי על-ידי בדיקות ביצוע ו

כוללות אמצעי בדיקה ואבטחה מקובלים, דוגמת:

1)in-Plug IDE/Tool Lint.

2)(Analysis Composition Software) SCA.

3)(Testing Security Application Static) SAST.

4)(Testing Security Application Dynamic) DAST.

5)(Testing Security Application Interactive) IAST.

6)Lineage Software/Genealogy Code) Analysis Bytecode and Binary Static.)

7)(Assessment Vulnerability) VA.

8)Tool Checking (BOM) Materials of Bill/Checking Dependency .

למוצר.RASP (Protection-Self Application Runtime )הוספת מנגנון ( 9

10)Firewall XML.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. https://www.owasp.org/index.php/Protect_FileUpload_Against_Malicious_File   Protect FileUpload Against Malicious File:38
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בין הפרדה מתקיימת כי לוודא, נדרש  –פיתוח( בדיקות, ייצור, קדם )ייצור, סביבות הפרדת  ב.

, Segmentation- קיטוע )דוגמת מקובלים עקרונות החלת באמצעות העבודה ביבות ס

אינה שאו חולשות כילה הממוצר גירסת כי לוודא מנת על זאת , (Segregation- גידור 

תכיל הייצור סביבת רק כי לוודא, נדרש כן כמו הייצור. בסביבת תשולב לא ציבה י

יכילו בדיקות/פיתוח דוגמת יותר, נמוכות ביבות שס)כך משתמשים של אמת" מידע "

בצנעת למשל, לפגיעה, שרות האפאת לצמצם מנת על זאת , (בלבדדמה מידע 

בתקלות, לטיפול מקובלים ופרקטיקות נהלים ים מתקיימכי לוודא, יש בנוסף פרט. ה

/PAM/PASMמסוג גישה בקרת נות פתרושילוב , לדוגמהה. ההגנרף על שמירה תוך 

PIM  הרשאות הקניית כמו מקובלים, עקרונות מימוש תוך פעילות(, הקלטת )לרבות

לביצוע הנדרשות מינימליות הרשאות ומתן ( Admin Just-in-Time)זמני באופן ניהוליות 

(.Just Enough Administrationהפעולה הניהולית )

זה בשלב  –בסייבר להגנה מודעות וקידום )מאובטח( נכון לקידוד הפיתוח צוותי הדרכת  ג.

)מאובטח(, נכון קידוד ביצוע לשם הנדרש הידע הפיתוח צוותי ברשות כי לוודא, דרש נ

צוות )לרבות ולתפעול לייצור עבר מהפיתוח, יך בתהלהמעורבים הגורמים כלל וכי 

עבודתם. לתחום הרלוונטיות בסייבר, ההגנה לסוגיות מודעות בעלי הם הטמעה(, ה

יש כיום, בארגונים יחסית גבוהה אדם כוח תחלופת לראות שכיח כי העובדה, אור ל

הדרכה בנושאי פערים השלמת לים כולחדשים ים עובדשל הקליטה תהליכי כי וודא, ל

ומודעות, זאת לפני שיקבלו הרשאה לבצע שינויים בקוד ובסביבות העבודה.

 Most 25 CWE Topהינו: למפתחים ההדרכה במסגרת מומלץ שימושי מידע מקור  

, 2019Errors, MITRE Software Dangerous .

ולי תפעתהליך מהווה הקוד כתיבת תהליך  -  ReviewCodeוביצוע )מאובטח( נכון קידוד . ד

הסבירות את להגביר עלולה נכונות כתיבה בפרקטיקות עמידה אי אשר מקור, ב

לעקרונות בהתאם פועל הפיתוח צוות כי לוודא, יש זאת לאור חולשות. של קיומן ל

צוות חברי בין הדדי  Code Reviewנעשה וכי סוכמו, אשר לקידוד והסטנדרטים 

חבר כל כך, . Unit Testingבבדיקות סייבר הגנת תהליכי שילוב תוך זאת הפיתוח, 

הפיתוח תהליך בסוף שכתב. בקוד חולשות צמאי עבאופן לזהות יוכל הפיתוח צוות ב

עונה שנכתב שהקוד ויאשר יוודא הסייבר הגנת נאמן כי נדרש, תוכנה מודול כל של 

באופן יבחן סייבר הגנת טכנולוגיות מוסמך כי ש, נדרכן כמו שסוכמו. הדרישות כלל ל

שלא או טופלו שלא חולשות זהות לבמטרה זאת הקוד, תקינות את ואוטונומי דגמי מ

טופלו כיאות, ובהתאם - להציע מתווה טיפול בתוך לסד זמנים מוסכם.

OWASP Code Review Project .41 הינו: Code Reviewמקור מידע שימושי לנושא  

40

39

.Scrubbing Data Test מושג שכיח באנגלית לתהליך הינו   39

    2019 CWE Top 25 Most Dangerous Software Errors, “Copyright MITRE Inc. All rights reserved”: 40
https://cwe.mitre.org/top25/archive/2019/2019_cwe_top25.html.

t. https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Code_Review_Projec   OWASP Code Review Project:41
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ותיעוד התקלים ניהול במערכת ( wFla Bugs/Design)עיצוב/תכנון וכשלי באגים תיעוד  ה.

בקוד, ע שביצשונות פעולות מתעד הפיתוח צוות כי לראות, שכיח  –שבוצע התיקון 

סוגיות כי לוודא, נדרש בהתאם, וכד'. לקוחות דיווחי שהתגלו, כשלים עקב זאת 

עיצוב/וכשלי באגים של קיומם דוגמת מתועדות, בסייבר ההגנה בתחום רלוונטיות 

השאר, בין כולל, שהתיעוד לוודא חשוב שבוצע. התיקון ותיעוד לים ֶקֶהתניהול תכנון, 

של קיומם דוגמת ביות, רוחמסקנות הסקת ואף רלוונטיים  KPIsאחר מעקב יכולת 

למציאות עדכון/התאמה הדורשים , רוחבייםתהליכים או השלמה המחייבים ידע, פערי 

החדשה.

מתהליך כחלק  –המערכת ברכיבי ( Resistance Tamper)קבצים שיבוש למניעת מנגנון  ו.

קובצי )לרבות קבצים שיבוש ניעת לממנגנון משולב בקוד כי לוודא, נדרש הפיתוח 

יתגלה ללקוח שנמסר במוצר רים מבוקלא נויים שילבצע שניסיון כך קונפיגורציה(, 

נדרש מבוקר לא שינוי ביצוע של במקרה לקוח. לאמת בזמן התראה ותועבר יזוהה, ו

והמשתמש הסייבר הגנת לצוות התראה תשלח האפליקציה מחדל כברירת כי לוודא, 

מומלץ כן, כמו הנדרש. לתיקון עד פעילותה ל שהשבתה לבצע למשתמש ותציע 

במחיצת לוגי מיקום גודל, קובץ, שם )דוגמת המוצר קובצי של מיפוי ללקוחות להציע 

ניות מדישל אכיפה בצע לוזאת על מנת שלקוחות המוצר יוכלו ( Hashההתקנה, ערך 

של לבנה "רשימה לאכיפת מצעים אכמו ובלים, מקאבטחה אמצעי באמצעות הגנה 

(.Application Control(/"בקרת יישומים" )Application Whitelistיישומים" )

 –וח( פיתעמדות )לרבות הפיתוח יבת ובסב PipelineCI/CD ב-פעילות וניטור תיעוד . ז

/CIב-חשודה/עוינת פעילות מתקיימת לא כי א, לוודנדרש השגרה מפעילות חלק כ

CD Pipeline  כי לוודא, נדרש לדוגמה, כך, פיתוח(. עמדות )לרבות הפיתוח ובסביבת

סוכמו אשר הארגוניים לצרכים עונות אכן המקור לקוד לגישה הקיימות ההרשאות 

המחשוב למערכות מורשים לא משתמשים חשבונות הוספו לא וכי התכנון בשלב 

קוד )דוגמת צד-שלישי מקור קוד התווסף לא כי וידוא, הן נוספות דוגמאות השונות. 

קיומם העדר או התכנון, בשלב אושר שלא הקוד, ניהול למערכת או למוצר פתוח( 

לדפדפנים מורשים לא  Pluginsהוספת כמו הפיתוח, עמדות במורשים לא שינויים של 

אינו המקור שקוד לווידוא שיבות חשישנה נציין, אחרונה כדוגמה הפיתוח. לכלי או 

אישיים לצרכים המקור קוד את מעתיק אשר עובד אם בין - מורשים לא לידי מועבר 

 SecurityDriven t Tes) ה בדיקונת מכוה אבטחעקרונות את לאמץ מומלץ 

DTS-  ) ה-ון תכנבעתTestingUnit  , אשרוד שהקהסבירות ה שתעלכך 

.ה )מאובטחת(ונונות כתיבה נכיפותח יעמוד בעקר
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העברה/מכירה לשם המקור קוד את מעתיק אשר עובד אם ובין עבודתו סיום קראת ל

למתחרה עסקי.

בין מזויפים, מערכת רכיבי  -מזויפים מערכת רכיבי של הכנסה למניעת שיטות מימוש  ח.

ולהחדיר המוצר של העמידות כושר בלפגוע ויים עשחומרה, או תוכנה מבוססי הם ם א

מול מתאימות חוזיות דרישות לשלב נדרש זאת לאור מהותיות. חולשות תוכו ל

המסופקים השונים לרכיבים נאותה מהימנות מת רלהבטיח אותם המחייבות ספקים, ה

לבדיקות דוגמה הארגון. ידי על מתאימות בלה קבדיקות החלת לצד זאת ארגון, ל

דעת חוות בחינת המתקבל, לרכיב ביחס סייבר מודיעין פרסומי בחינת הינה בלה ק

תקשורת כלכלית(/אמצעי יציבות בחינת )לרבות אנליסטים מטעם והיצרן הספק ל ע

קובצי על הדיגיטלית החתימה ועדכניות קינות תבדיקת בתעשייה, שונים גורמים ו

מומלץ אצבע, ככלל הרכיב. של ותו מקוריוידוא ם לשמעבדה בדיקות וביצוע תוכנה ה

להעדיף כללי ובאופן רכיבים רכישת בעת כים המתווהגורמים מספר את צמצם ל

ביצוע רכש מול היצרן עצמו או מספק רשמי המוכר ע"י היצרן.

ה מלהבין נדרש הפיתוח שלב כל לאורך  –יכונים סוניהול ( Gap Analysis)פערים ניתוח  ט.

על הנגזרות המשמעויות ניתוח וך תוזאת רצוי, הלמצב ביחס הקיימים הפערים ם ה

התכנון/בשלב שהוגדר כפי וסכם, מלערך כונים הסיאת לצמצם הארגון של כולתו י

)לדוגמה(,  Agileלמתודולוגיית אם בהתעובד גון שהארבמקרה כי לציין, ראוי יצוב. ע

אתגר ליצור עשוי אשר דבר ותר, יתדיר להיות עשוי במוצר השינויים ביצוע צב ק

של גבוהה מעורבות דרגת תידרש כי להניח, ניתן לפיכך בסייבר. ההגנה לצוות הותי מ

למקבלי הרלוונטיים הסיכונים של תמידי שיקוף לצד סייבר, הגנת טכנולוגיות וסמך מ

ההחלטות, כך שיוכלו לקבל את ההחלטה אשר תענה לצורכי הארגון באופן מיטבי.

צרכים לות להתגעשויים הפיתוח שלב במסגרת  –משלימים ושירותים כלים של רכש . י

אבטחה אמצעי רכישת או מסוים, תוכן לעולם חה מומבשירותי הצורך דוגמת דשים, ח

תהליכי הגדרת לרבות בהתאם, להיערך יש זאת, לאור במקור. תוכננו לא אשר וסף, נ

הצורך בין אינטרסים ניגוד לקיום הסבירות את לצמצם במטרה וזאת מהירים, רכש 

הצורך לצד שהוסכם, הזמנים לוח לבהתאם לשוק המוצר את לשחרר הארגון של 

להבטיח, כי המוצר יעמוד ברמת סף נאותה במישור ההגנתי.

משגרת כחלק  –בסייבר ההגנה במישור לוונטיים הרהפרויקט כן תמסמכי של אישור  א.י

במישור הרלוונטיים הפרויקט תכן מסמכי את לאשר בסייבר ההגנה צוות על עבודה, ה

ועדת מוצר, ניהול ועדת דוגמת ות, שונהיגוי דות בוועחברות לצד וזאת בסייבר, גנה ה

של לים ֶקֶהתתיעוד כלי הינו ימושי שמידע מקור השינויים. ניהול וועדת ופיתוח רכש 

לשמש יכולים אשר בסייבר, ההגנה מאמצעי בלים המתקהממצאים לצד הפיתוח, וות צ

ככלי תומך החלטה.



-בלמ״ס-43

 ביצועמדדי כי נדרש  –וח הפיתלאורך האבטחתי במישור ( KPIs)מרכזיים ביצוע מדדי בדיקת . יב

 קידודעויות ט)דוגמת מגמות איתור לשם וזאת הפיתוח, אורך לכל ייסקרו מרכזיים 

 Root Cause)הבעיה שורש נת בחי, חריגות, כראוי(ף נאכשאינו בודה ענוהל או , שכיחות

Analysis) ,( ניתוח עץ כשלFault Tree Analysis)התמודדות, והצעת דרכים ושיטות ל.

הפיתוח בשלבי כי העובדה, לאור – החדש למוצר בארגון ההגנה כלי של תאימות בחינת  יג.

המוגמר, המוצר של אלפא/בטא גירסת לרבות ם, השוניהמוצר מודולי נבנים שונים ה

למודולים ויעילה אפקטיבית הגנה לספק הגנה הכלי תאימות את לבחון מומלץ 

תשלומים( מודול )למשל, החשובים במודולים ה תחיללהתמקד ראוי כאשר שונים, ה

כך , Purple Teamבשילוב הבדיקה את לבצע לץ מומחרים. האבמודולים מכן ולאחר 

הארגון של יכולתו בחינת לצד והמגן, התוקף של המבט נקודת את לקבל יהיה ניתן ש

לגלות, לזהות ולהגיב לתרחישים רלוונטיים.

ליבה אבן  –הפיתוח בסביבת ( AAA)ואחריותיות הרשאות מידור/ניהול אימות, יישום  יד.

מידור/ניהול אימות, עקרונות של נאות יישום הינה ההגנה בפעילות משמעותית 

מורשים שאינם גורמים כי לוודא, ה במטרוזאת וח, הפיתבסביבת ואחריותיות רשאות ה

לרעה מנצלים אינם מורשים רמים גוואילו תוח, הפילסביבת גישה לקבל יוכלו לא 

)שרשרת חוץ בגורמי תחילה מקד להתיש אצבע, ככלל להם. המוקנות ההרשאות את 

 ,CDN)ציבוריים ענן שירותי דוגמת , לציבורגבוהה נגישות בעלות ובסביבות אספקה( ה

Blob  ,)'ממשקי וכדAPI  לאחר ציבורי. בענן קוד ניהול ומערכת באינטרנט הזמינים

וזאת בארגון,  Pipeline CI/CDה-וניהול הקוד ניהול במערכת להתמקד מומלץ מכן 

פתוח( קוד )לרבות צד-שלישי קוד הוספת שרות המאפהרשאות, על דגש שימת וך ת

למוצר, וכן הרשאות, המקנות אפשרות של שינוע המוצר והטמעתו בסביבת הייצור.

על הגנה לשם  -( Reversing Techniques-Anti)לאחור הנדוס למניעת טכניקות החלת  ו.ט

מומלץ לאחור( הנדסה )לרבות עה לרניצול או העתקה/שכתוב מפני התוכנה מוצר 

נכלל המימוש כי לוודא, במטרה המוצר של הפיתוח בשלב כבר מניעה טכניקות שלב ל

אינה ההגנה הוספת כי הבטחה וך תוזאת יצור, הילסביבת תשוחרר אשר גירסה ב

פוגעת בפונקציונליות העסקית. שיטות שכיחות למימוש הן:

קוד הבנת על להקשות מטרתן אשר טכניקות, של שורה – ( Obfuscation)ערפול ( 1

המקור )דוגמת שינוי סדר/לוגיקת הצגה, הצפנת תוכן(.

את לצמצם מטרתן אשר כניקות, טשל שורה - ( Disassembly-Anti)נגד-פירוק ( 2

האפשרות של חוקר או כלי בדיקה לקרוא את תוכן הקוד האמיתי.

סביבת לזהות מטרתן אשר טכניקות, של שורה – ( Debugging-Anti)קוד נגד-הגהת ( 3

ריצה עוינת, ולאחר מכן למנוע הפעלה של המוצר בסביבה זו.

"להבין" בדיקה כלי או חוקר על להקשות במטרה – ( Packeting)הרצה קובץ דחיסת ( 4

את מבנה הקבצים ואת תוכנם.
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מגוונים שינויים לעבור עשוי התוכנה מוצר – למוצר מומלצת תצורה של ותיעוד הגדרה  טז.

לתכנון ועונות מתועדות התצורה הגדרות כי א, לוודיש יציב/סופי. למצב להגעה ד ע

ביחס בפועל ( Hardening)ההקשחה מצב את תעד וללוודא נדרש לדוגמה, כך, המקורי. 

דוגמה . הלאומיהסייבר מערך מטעם מחשוב", מערכות הקשחת - ליישום "המלצות ל

המקורי, לתכנון ביחס וכו'(  YAML/XML)קובצי ההגדרות ובצי קתיעוד הינה חרת א

 API Management keys, Storage keys, Passwords, SSH)דוגמת " Secrets"כי וידוא וך ת

 Stringskeys, Access tokensConnectionkeys Cryptographic )  להמלצות בהתאם מוגנים

 SCAPב-התומכים תצורה, בדיקת לאוטומטיים בכלים להשתמש מומלץ מקובלות. 

Protocol for Automatic Vulnerability), PAVA (Content Automation Protocol Security) 

Assessment ) את ולשלב יותר, טוב באופן מידע שיתוף לשם דומה, פרוטוקול או

  CMDB(Configurationב-)או   SAM(Software Aseest Management)ב-ממצאים ה

Management Database .הארגוני

42

(TESTING SYSTEMבדיקת מערכת ) ד.

בתהליך דרך אבן מהווה זה שלב  –( Validation and Verification)ותיקוף אימות  א.

התפעולי, המתמקד באישור תקינות המוצר תוך התייחסות למרכיבים האלה:

 ההגנוההפיתוח תהליכי כמו , התהליכיםנות נכושל בדיקה - ( Verification)אימות  -

.בסייבר

כמו במקור, שהוצבו לדרישות ביחס הסופי התוצר של בדיקה - ( Validation)תיקוף  -

משיטת כחלק הנדרשת. ונליות הפונקציוברמת העסקיים ביעדים התוצר עמידת 

לבין התכנון בשלב נאגדו אשר הדרישות רשימת בין הצלבה מתבצעת עבודה ה

הממצאים בשטח )כדוגמת בדיקות עומסים( לשם איתור פערים אפשריים. 

הגנה בסייבר בשלב זה, וזאת לצורך: בות צוות היש חשיבות יתרה למעור 

 משטחגודל על להשפיע ה עשוישנליות פונקציוהוסרה או ה הוספלא כי וידוא ( 1)

 ידיעל שאושר הסיכון מפרופיל לחריגה לגרום עלול בתורו אשר דבר , ההתקיפ

.הלת הארגוןהנ

 משגרתחלק ומהווים ואפקטיביים יעילים אכן בסייבר ה הגנהתהליכי כי וידוא ( 2)

.נטייםהגורמים הרלוובודה של הע

.https://www.gov.il/he/departments/general/systemhardening: המלצות ליישום - הקשחת מערכות מחשוב   42



-בלמ״ס-45

ההגנתי במישור הבדיקות תהליך  –למוצר( יצוניות חמפצות בקרות )עם/בלי חוסן בדיקות  ב.

להניח, סביר ומשאבים(, זמן משל, )לשונים וצים איללאור אך מתמשך, תהליך ינו ה

לשילוב חשיבות יש זאת, לאור ממוכנים. מצעים באשימוש על ברובו התבסס הוא כי 

 אפשר שאי חולשות איתור לצורך לעומקו המוצר לבדיקת אנושיים תוכן ומחי מ

כי לראות שכיח לדוגמה, כך, טיים. סטנדרוכנים ממבאמצעים שימוש ידי על אתרן ל

על לאיתור ניתנים שאינם כמעט ( Logic Business)עסקית לוגיקה במימוש כשלים 

היכולת את למנוע במטרה אנושית, מעורבות נדרשת ולפיכך ממוכנים, אמצעים די י

לנצלם לרעה. 

בתכנון סייבר הגנת טכנולוגיות וסמך משל והה גבמעורבות נדרשת כי לציין, ראוי  

הוודאות, את לשפר במטרה החוסן בדיקות צאי ממובבחינת בפועל בביצוע בליווי, ו

ומענה לבחינה זוכות לארגון דיות ייחוסוגיות וכי אפקטיבי, הינו הבדיקות כיסוי כי 

)דוגמת לוגיקה עסקית בממשק העברת כספים(. 

הארגון את לחייב עשויות )לדוגמה( רגולציה דרישות כי לכך, הדעת את לתת יש  

מניעה לשם זאת החוסן, בדיקות ע ביצולשם בי( )אובייקטיצד-שלישי בגורם היעזר ל

ככל האפשר של ניגוד אינטרסים בשלב זה.

/WAF)דוגמת ה האבטחעי אמצהפעלת ללא החוסן בדיקות את ה תחיללבצע יש , כןכמו  

RASP/DAM) . הדומבדיקה לבצע יש נות, מובחולשות מכיל אינו המוצר כי וידוא לאחר 

 .הות ולחסום פעילות עוינתה אכן מסוגלים לגלות, לז, כי כלי ההגנלשם וידוא

 המענומתן תיעודה את לוודא נדרש , כהעד אותרה שלא ה חולשחשיפת של ה במקר 

 במאמרבבדיקות. להמשיך ניתן דיו אפקטיבי ה המענכי וידוא לאחר ורק , לצורךהתאם ב

 שלנוספים מודולים על השפיע לעשוי שהוצע התיקון האם לבחון יש כי , יצויןמוסגר 

.ה בעברעו ועברו בהצלח, דבר אשר עשוי לחייב חזרה על בדיקות שבוצהמוצר

יקריות אשר מומלץ לבצע:של משפחת בדיקות עלהלן סקירה  

תצורה, הגדרות בחינת )לרבות ציבוריים ענן ושירותי מקומית תשתית חוסן • 

(.DDoSממשקים ועמידה בפני 

 שירותיספק בצד האחסון ערכי ומ APIשל ה תצורהגדרות )לרבות בי אפליקטיסן חו• 

.נן ציבורי(ע

לוגיקה עסקית.• 

(.Channels-Sideערוצי-צד )• 

(Covert Channelsערוצים סמויים )• 
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 לפערישמתייחסים ולשות /חכשליםהאחר מעקב ה נעשכי ודא לויש . 1

 STה-של  Review Gating Criteria Readiness מה-כחלק אבטחה 

(Stage-Gate) ,בדהשערים בשאר גם ו כמ( על גשCritical & High).

  asInfrastructure – IaC)כקוד תשתית עם עבודה בעת . 2

Code)  נשלטת משאבים שהקצאת לכך, הדעת את לתת יש

מכסת כי , לוודאמומלץ לפיכך הפיתוח. קוד/צוות ברמת רובה ב

במטרה זאת הארגוניים, לצרכים עונה בקוד המוגדרת המשאבים 

, םיבאשממגבלת עקב עצמית שירות מניעת של מקרים למנוע 

 כלכליתהוצאה ור שתגר, זתמופרמשאבים צריכת , ופיןלחל, או

.(Denial of Walletלא מתוכננת )

עבודה בסביבות חוסן בדיקות ביצוע כי לכך, הדעת את לתת יש . 3

(  ,Micro-Services, ContainersServerless)דוגמת מתקדמות 

בפועל המבצעים לגורמים זמין תמיד לא אשר ייחודי, ידע חייב מ

את הבדיקה.

:האלהוסן בשלבים ץ לבצע בדיקות חומל, מכמינימום. 4

בעל מודול ו/או מורכב תוכנה מודול פיתוח השלמת לאחר  -

השפעה על לוגיקת המוצר,

ה לאוויר.לפני עליי -

שינוי ו/או הייצור בסביבת מהותיים שינויים ביצוע לאחר  -

קישור או חדש עסקי שירות הכנסת דוגמת במוצר, וגיקה ל

למוצר אחר בארגון או מחוצה לו.

דשים או מוקדם יותר. חו18כל  -

ומכונה.אדם ידי על המתבצעות חוסן בדיקות בין לשלב מומלץ . 5

 כנותממוולות יככולל גוני הארוי הזיהוגילוי המערך כי , לוודאץ מומל. 6

 אחת, )למשלה הגבובתדירות ולשות חואיתור וסן חבדיקות וע לביצ

.חדשהה ור חולשון הזמן לאיתה לצמצם את חלליום( במטר

מומלץ החוסן, בדיקות במסגרת צע לביש אשר ות קידבה תמישר ףוקית םשל 

 OWASPאו  OWASP Testing Guideדוגמת: מקצועיים, במסמכים להסתייע 

Security Testing Guide Mobile . את המבצע הגורם כי לוודא, מומלץ כן כמו

  דוגמת מקובלת, חוסן בדיקות מתודולוגיית של להנחיות בהתאם עובד הבדיקה 

44

43

. https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project   OWASP Testing Project:43

.https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Testing_Guide   OWASP Mobile Security Testing Guide: 44
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OSSTMM  (Manual Methodology Testing Open Source Security)  אוCREST

(for Registered Ethical Security Testers The Council) .

ובלות מקהלבנה בדיקות לבצע ראוי צר המושל המסירה מתהליך כחלק  –הלבנה בדיקות  ג.

ראוי הקודמים. בשלבים אותרה לא אשר נוזקה מכיל אינו המוצר כי לוודא, מטרה ב

ללקוחות מסרו שונים פיתוח שגופי כך על באינטרנט תיעוד למצוא ניתן כי ציין, ל

מוצר תוכנה המכיל נוזקות ידועות, דבר המחזק את הצורך בביצוע בדיקות הלבנה.

לא יכולות להוסיף עשוי הפיתוח צוות הפיתוח, תהליך במסגרת  –השחרה בדיקות  ד.

שרתים, שמות )דוגמת ארגוניים מזהים בקוד(, והערות אחורית דלת )דוגמת שמיות ר

  ,Cryptographickeys SSH Passwords, keys, Storage keys, Management API IPכתובות 

tokensAccess keys,   )עשויים אלה העובדה לאור לקוחות. רגוני/מידע אומידע ועוד

הגירסה שחרור לפני שלהם ודרת מסהסרה בצע לראוי פוטנציאלי, תוקף על הקל ל

המקורי, התכנון ו/או העבודה והלי לנבניגוד ינו הקיומן כי בהינתן, כן, כמו שטח. ל

הסיבות את הפיתוח צוות מנהל ם עיחד לבחון סייבר הגנת טכנולוגיות מוסמך ל ע

תוכנית הצעת תוך הארגון, נהלת וההעסקי ורם הגבפני הסוגיה את להציף קיומן, ל

במודיעין שימוש באמצעות לוודא מומלץ נוסף, בזה. מסוג מקרים הישנות למניעת 

ב קע הרבחה םחתמל ץוחמ ופלדלא גוני/לקוחות ארומידע ארגוניים מזהים כי ייבר, ס

 ניפוימצב כי , לוודאיש כן כמו . אחרתמסיבה או תצורה הגדרות בהחלת אנוש עות ט

 Reference)עזר ספריות וכי (, Runtime)ה ההרצבקוד/סביבת מבוטל ( Debug)שגיאות 

Librariesנדרשות כשגרת הפעולה מוסרות אף הןנן ( שאי.

 קבלהובדיקות (,  tingTesSystem)מערכת בדיקות , ( tsTesIntegration)ה גרציאינטות בדיק. ה

(Testingcceptance A )-  מזמין/או והארגון כי , לראותשכיח , האיכותבדיקות במסגרת 

 לאור. שהוגדרועדים ביעומד אכן המוצר כי לווידוא בדיקות של ה שורבצע מה העבוד

 ,ראויהמוסכם, נון התכמוחריגות חולשות לזהות ניתן אלו בדיקות במסגרת כי ה, עובדה

 נםאישהממצאים ויבחן הללו בבדיקות נוכח יהיה סייבר נת הגטכנולוגיות ך סממוכי 

.נתימגלים פער הג

 

ת של הבדיקות השכיחות בשלב זה:ירה תמציתילשם הנוחות, מצ"ב סק 

.אחריםרכיבים עם /מוצר במערכתמוגדר לרכיב שיש ההשפעה בדיקת - נטגרציה איבדיקות ( 1

.ה של כלל המערכת/המוצרבדיקת מערכת - בדיק( 2

 כי, וידואך לצור/חיצוני( נימי)פהעבודה מזמין של סופיות בדיקות – ה קבלבדיקות ( 3

 כאשר, וישימהקיימת ה הרצוינציאליות הפוטוכי העסקיים לצרכים נה עואכן המוצר 

.ה בסביבת הייצורעבר להטמע, המוצר מוהשלמתם בהצלחהלאחר 

46
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. http://www.isecom.org/research:(OSSTMM)   Open Source Security Testing Methodology Manual 45

 https://www.crest-approved.org/2018/07/20/penetration-testing-a-   Penetration Testing - A Guide for Running an Effective Programme:46
guide-for-running-an-effective-programme/index.html.
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-nti-Reversing TechniquesA)ור לאחוס הנדלמניעת טכניקות של תקינות בדיקת . ו  לאחר ( 

 עובדיםהם כי , לוודאנדרש , הפיתוחבשלב הרלוונטיים נה ההגני מנגנושל ה ההטמעהשלמת 

 בעלתלהיות עשויה התקינות בדיקת כי העובדה לאור . למסירהננת המתוכה בגירסה כמצופ

 לאחורהנדסה ומומחה ה הגנהפתרון יצרן של נציג לשלב מומלץ ה, גבוהנית טכמורכבות 

.בפועל אופטימליתנה ההג, כי רמת הסבירותהיה להעלות את , כך שניתן יבבדיקה

בהתאם תוקנו הרלוונטיים הממצאים כלל כי לוודא, יש  –ממצאים/חולשות תיקון  ז.

מנהל סייבר, הגנת טכנולוגיות ך מוסמידי על תיקופם לאחר וכי מאושר, מתווה ל

הגנת הסייבר מאשרם.

כי בהינתן,  –( UL 2900ו- Criteria onComm- 15408  ISO/IEC)דוגמת מוצר הסמכת  ח.

טכנולוגיות מוסמך על למוצר, הסמכה לבצע התכנון בשלב עסקית דרישה ועלתה ה

הן כי ייתכן אשר חולשות איתור ם לשזאת ההסמכה, תהליך את ללוות סייבר גנת ה

בסייבר. ההגנה תהליך ברמת ו/או המוצר קוד ברמת תיקון פעולות ביצוע חייבות מ

המוצר כי לוודא, יש צד-שלישי ורם גידי על דיקה לבהמוצר העברת לפני אגב, הערת כ

אינו מכיל מידע שאינו חיוני לבדיקה, כדוגמת מידע רגיש/חסוי.

ימוש שידי על דיגיטלית חתימה לבצע יש  –כנה התומוצר קובצי על דיגיטלית חתימה  ט.

חתימה לחוק בהתאם מאשר" "גורם )דוגמת מהימן ממקור דיגיטלית תעודה ב

לא שינויים ביצוע על להקשות הינה החתימה מטרת . (2001תשס"א-לקטרונית, א

בשלבים המוצר מהימנות לווידוא עזר כלי סופי הללקוח לספק וכן במוצר, ורשים מ

לוודא, יש רגיש, הינו החתימה תהליך כי העובדה, לאור החיים. מחזור של שונים ה

למספר רק כי חכם(, כרטיס )כמו ם מקובליצעים באמנשמרת הדיגיטלית התעודה כי 

על בפועל החתימה לביצוע דיפות עניתנה וכי נגישות אליה יש גורמים של צומצם מ

עמדת מחשב ייעודית, אשר מבודלת בשגרה מסביבת הפיתוח.

במקרה גם לעיל, בדומה  –בסייבר הגנה הבמישור הרלוונטיים הפרויקט תוכן מסמכי אישור . י

המסמכים את תחילה מתקף ייבר סהגנת גיות טכנולומוסמך כי לוודא, נדרש ה ז

הרלוונטיים, ולאחר מכן מנהל הגנת הסייבר מאשרם סופית.

הממצאים/החולשות תיקון לאחר  –סיכונים ניהול ו(  AnalysisGap)פערים ניתוח  יא.

כי בכתב, אישור העסקי מהגורם ולקבל מחודשת מצב הערכת לבצע יש רלוונטיים, ה

רף הסיכון מקובל עליו, או שנדרשות שיטות פעולה נוספות לצמצום מסגרת הסיכון. 

יש  –המוצר בדיקת של השלב במהלך אבטחתית ( KPIs)מרכזיים ביצוע מדדי בדיקת  ב.י

תוך זאת במקור, שהוגדרו ביעדים עומדים המרכזיים הביצוע מדדי האם לבחון 

הסבירות, רמת העלאת לנושא מעבר הארגון. של אחרים תוכנה לפרויקטי שוואה ה

האם אלו מדדים באמצעות לבחון ניתן כמצופה, הינו המוצר של בסייבר ההגנה רף כי 

למקבלי לסייע עשוי אשר דבר נסיגה, או השתפרות מגמת לגלות מצליח הארגון 

ההחלטות בארגון להסיק מסקנות רוחביות.  
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לוודא, יש  –לגירסה אבטחתיים שימוש ומדריכי אבטחתי   NotesReleaseמסמך פרסום  יג.

את הסוקר אבטחתי,  Notes Releaseמסמך נכתב , הסופיללקוח המוצר שחרור לפני כי 

לוודא, יש כן כמו למוצר. שהתווספו חדשות הגנה ויכולות לתיקון זכו אשר החולשות 

של נכונה הטמעה לבצע כיצד כדוגמת לגירסה, אבטחתיים שימוש מדריכי נכתבו כי 

הקשחה כמו שכיחות, לסוגיות התייחסות תוך זאת בסייבר, ההגנה במישור המוצר 

שגרה, מדריכי נכתבו כי לוודא, נדרש בנוסף, רשתי. ומידור העבודה סביבת של 

דוגמת מדריך לניהול הרשאות ומשתמשים.

לארגונים ממליץ  IEC/ISO 19770-2תקן   - Tag SWID( IdentificationSoftware )פרסום יד.

למערכות לסיוע שכיח אמצעי הינו אשר , SWID Tagלפרסם תוכנה מוצרי המפתחים 

לגלות (  ManagementAsset Software)תוכנה נכסי ניהול ולמערכות בסייבר הגנה 

הארגון כי מומלץ, בהתאם, המוצר. גירסת לרבות בארגון, התוכנה מוצר את ולזהות 

. לכל גירסת מוצר SWID Tagינקוט את הפעולות הנדרשות לפרסום 

.  ging Tag(SWID)NIST Software Identificationלהרחבה בנושא מומלץ לעיין ב- 

בגירסתו המוצר את לשחזר ניתן כי לוודא, יש  –גיבוי/שחזור תהליך תקינות בדיקת  טו.

הדרישות למתווה בהתאם זאת כולל(, שהוא הנתונים/הטרנזקציות )לרבות הסופית 

שחזור לבצע להידרש עשוי הלקוח רבות פעמים כי לזכור, יש התכנון. בשלב שהוצב 

התייחסות כוללים הנבחנים חישים מהתרחלק כי לוודא יש ולפיכך מאפס, המוצר של 

למצבי קיצון מעין אלו. 

 יש -הראשי באתר לעבודה וחזרה בחירום התאוששות באתר ה ודלעבהמעבר ות תקינבדיקת . זט

 וחזרהבחירום התאוששות לאתר /השירות המוצרפעילות של ברה העלבצע ניתן כי לוודא, 

.הארגוןנהלת עבודה באתר הראשי, זאת בהתאם למדדים אשר אושרו על ידי הל

47

(Operationsפעול )ת ה.

מפעילות כחלק  –לייצור תצורה/עלייה שינויים/שינוי לניהול היגוי בוועדת השתתפות  א.

לניהול היגוי בוועדת קבוע חבר הינו הסייבר הגנת מנהל כי לוודא, יש השגרה 

יוטמע אשר המוצר )א( כי: לוודא יהיה שניתן כך ליצור, תצורה/עלייה שינויים/שינוי 

מוסמך )ב( העסקי; הגורם מול שאושרו בסייבר נה ההגלדרישות עונה הייצור בסביבת 

את ילוו בסייבר ההגנה מגוף נוספים לוונטיים רוגורמים סייבר הגנת טכנולוגיות 

תהליך העלייה לאוויר ויספקו מענה בעת הצורך.

.https://csrc.nist.gov/Projects/Software-Identification-SWID/guidelines Tagging: (SWID)   Software Identification 47
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 - (mentDeploy Green-Blue סה כחולה-ירוקה )פרי
סביבת ענןת עבודה שכיחה בשיט

תלויות", "בלתי תקשוב סביבות שתי יש כחולה-ירוקה פריסה במסגרת 

ה"כחולה" הסביבה ת. האחרשל האחת ( Mirror)"מראה" מהוות אשר 

(Blue ) ירוקה" ההסביבה רצה לה ובמקביל ישן, קוד מכילה"(Green ,)

למשתמשים מוקנית ה"ירוקה" לסביבה הגישה . חדשקוד המכילה 

חלק המהווים ולמשתמשים/לקוחות  QAה-צוות )דוגמת ספציפיים 

על נעשה ה"ירוקה" לסביבה המשתמשים ניתוב כאשר מיקוד(, מקבוצת 

(.Load Balancerידי מאזן עומסים )

הראשוני, בדיקות השלב את בהצלחה עובר החדש שהקוד אחר ל

ה"ירוקה". בסביבה לעבודה בהדרגה מועברת הייצור משתמשי עבורת ת

מאזן ה"ירוקה", בסביבה אבטחתית חולשה גילוי או תקלה של במקרה 

ה"כחולה", לסביבה חזרה המשתמשים את להפנות מוגדר העומסים 

כלל של ההעברה השלמת לאחר שהתגלו. הפערים לסגירת עד זאת ו

והסביבה היוצרות, מתחלפות ה"ירוקה" בסביבה לעבודה המשתמשים 

ה"ירוקה" הופכת לסביבה ה"כחולה".

 הןות הסביבשתי כי ודא, לויש ה ולה-ירוקכחפריסה בשיטת ה ודעבבעת 

 מתאימים,משאבים וקצים מהסביבות לשתי וכי , ההזהגנה רמת ות בעל

.(Self Denial of Services)עצמית שירות מניעת של מצב ווצר יישלא כך 

באתר המוטמע המוצר כי לוודא יש  –הארגון/הלקוח באתר מאובטחת תצורה החלת  ב.

יש לדוגמה, כך, הקודמים. שלבים בשהוגדרו רה התצולדרישות עונה ארגון/הלקוח ה

ואבטחת ומשתמשים הרשאות ניהול רשתי, מידור הקשחה, של קיומם את וודא ל

אמורים הקודם בשלב נכתבו אשר המוצר סמכי מכי יצוין, מוסגר במאמר משקים. מ

בהתאם לעבוד המטמיע לגורם ליץ להמויש אלו, לנושאים פרטנית התייחסות כלול ל

להנחיות הקיימות במסמכים אלו. 

אבן הינה משוב קבלת  –חולשות לגבי מודיעין ותי ושירהלקוחות מהציבור, משוב קבלת . ג

לפני זאת נאותה, להתייחסות יזכו במוצר תגלו האשר חולשות כי בהבטחה, יבה ל

שירותי דוגמת כלים, לנצל יש זאת, לאור במוצר. המשתמש לארגון מהותי נזק ייגרם ש

הפניית לשם לציבור ממשק והנגשת  ( BountyBug)חולשות ציד תוכנית ודיעין, מ
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שהמוצר העובדה לאור כי לכך, הדעת את לתת יש לארגון. חולשות על יווחים ד

העוסקים פרסומים אחר לעקוב יש פתוח(, קוד )דוגמת צד-שלישי רכיבי לכלול עשוי 

בחולשות ברכיבים הנלווים ולא רק במוצר עצמו.

בשנים  –ההתקנה קובצי את המכיל וכו'( האינטרנט )אתר המוצר פרסום תהליך על הגנה . ד

 בגירסההלגיטימי המוצר גירסת את להחליף מנסים תוקפים כי ללמוד,  ןתינ תונורחאה

 אתר, לדוגמה, כךנים. שונים ארגושל האספקה שרשרת מתקיפת כחלק זאת נת, עוי

 להיותעשוי שכיחות  Webתקיפות ני בפעמיד נו איאשר נה תוכיצרן של נט נטרהאי

 לאור. השוניםללקוחותיו תופץ אשר , נתעויגירסה הטמין לעלול ותוקף מועדף, יעד 

 בבקרותשימוש , מאובטחפיתוח כדוגמת , מקובלותנה הגבשיטות השתמש לנדרש , זאת

 מבוקריםלא נויים ושיתקיפות הוי זילשם ניטור וכלי ( WAF/RASP/DAM)דוגמת מפצות 

 ךעראת לפרסם ץ מומלכן, כמו . (Monitoring File Integrity - FIM)דוגמת האתר בקובצי 

 באמצעיםלבחון יוכלו שלקוחות כך , באתרהתוכנה מוצר של ( Hash)החד-כיווני הגיבוב 

 שברשותםהמוצר גירסת של השוואה באמצעות המוצר של נות המהימרמת את פשוטים 

.לזו שפורסמה על ידי היצרן

רלוונטיים אבטחה פרסומי לוודא יש  –הארגון של האינטרנט באתר אבטחה פרסומי ייזום  ה.

לקוחות ברשות כי לוודא, מנת על (  NotesRelease)דוגמת הארגון של האינטרנט באתר 

למצבים הדעת את לתת יש מוצר. במאובטח לשימוש ורלוונטי עדכני מידע ארגון ה

הנחיות ולספק במוצר פתוח( קוד )דוגמת לישי צד-שברכיבי חולשות התגלו בהם ש

מתאימות.

בפונקציונליות צורך שעולה למקרה הרלוונטיים ים האבטחתי SDLCה-תהליכי על חזרה . ו

עלה תכי להניח סביר דינמי, הינו כיום התוכנה עולם כי העובדה, לאור  –חדשה 

יש בהתאם, קיימת. פונקציונליות לשנות או חדשה פונקציונליות להוספת רישה ד

המוצר גירסת כי להבטיח במטרה זאת לוונטיים, הר SDLCה-תהליכי של החלה וודא ל

העדכנית תעמוד ברף ההגנה בסייבר המאושר על ידי הגורם העסקי.

 חולשהגילוי של במקרים  –חולשות ללא כנית עדגירסה ושחרור גלו התשבחולשות טיפול . ז

 סגירתלשם ויעיל אפקטיבי נה מעלספק נדרש הארגון צד-שלישי( במרכיבי )או במוצר 

 למצביםהתייחסות תוך זו לסוגיה נה מעלאספקת היערך ליש , זאתלאור . האבטחתיהפער 

 נהך נדרש לספק מע. לפיכשבהם אי אפשר לבצע עדכון למוצר )או למרכיביו( בזמן קצר

.נית של המוצרהסיכון עד לשחרור גירסה עדכחלופי, אשר יצמצם את מסגרת 

השינויים לאור – עיתי באופן הסיכון וניהול (  ModelingThreat)האיומים מודל תיקוף . ח

וניהול האיומים מודל של תיקוף לבצע יש המחשוב, בעולם והדינמיים התכופים 

אתגרים עם להתמודדות פרואקטיבית גישה מץ יאשהארגון כך עיתי, באופן סיכון ה

הפופולריות ברמת ירידה על ידים המעדיווחים, של במקרה לדוגמה, כך, פשריים. א

לבצע הצורך שיעלה ייתכן מוצר, בשימוש בה נעשה אשר פתוח קוד ספריית של 
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בקוד חולשה תתגלה אם גם כי להבטיח, מנת על חלופי בפתרון הספרייה של חלפה ה

הספרייה, יש סבירות טובה כי תשוחרר גירסה עדכנית ללא החולשה תוך זמןסביר. 

להמשיך יש – התפעול לב שלאורך האבטחתי ישור במ( KPIs)מרכזיים ביצוע מדדי בדיקת . ט

מגמות זיהוי לצורך זאת התפעול, בשלב גם המרכזיים הביצוע מדדי את לבחון 

וסממנים, אשר ייתכן כי מעידים על הצורך בנקיטת פעולות מתקנות. 

בסיוע יגדיר, הסופי הלקוח כי ומלץ, מחיצוני לקוח אצל מותקן שהמוצר במקרה  

ההגנה רמת לבחינת עצמאיים ביצוע מדדי מטעמו, סייבר הגנת טכנולוגיות וסמך מ

של המוצר ולזיהוי מגמות וסממנים רלוונטיים. 

לוודא, יש  –רלוונטית ארגונית מדיניות והחלת התוכנה נכסי ול ניהלמערכת המוצר הוספת  י.

יכולת הארגון ברשות שתהיה כך התוכנה, נכסי ניהול למערכת נוסף החדש המוצר כי 

תחזוקה פעולות בביצוע יסייע אשר דבר בארגון, במוצר השימוש אחר למעקב מוכנת מ

כי לוודא, יש כן כמו רוחבי. באופן אבטחה כוני עדהתקנת דוגמת ההגנתי, מישור ב

סיסמאות, מדיניות החלת כדוגמת , המוצרעל מוחלת הרלוונטית הארגונית מדיניות ה

גיבויים ללקוחות, החדש השירות פתיחת לפני ועיתי באופן חוסן בדיקות יצוע ב

בחירום התאוששות באתר עבודה למעבר יכולת ובחינת שחזור תקינות ובדיקות 

בהתאם לסד זמנים מאושר. 

לוודא יש הארגונית, למדיניות בהתאם  –ות הרשומון אחסוממצעי וי /חסרגישמידע הסרת . יא

רגיש/חסוי מידע של הדירה( לתי ב)הסרה זרה לשחניתן שלא - לצמיתות סרה ה

של החיים מחזור של השונים בים בשלמודפסים( )מסמכים ורשומות אחסון מצעי מ

מידע מכיל אינו לתיקון שנמסר מחשוב ציוד כי לוודא, יש לדוגמה, כך, בארגון. המוצר 

מתאימים תהליכים מתבצעים וצר המשל החיים מחזור סיום לאחר וכי גיש/חסוי, ר

להסרת המידע כך שלא יהיה בר שחזור.
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 סמך המצורף "עבודת מנהל הגנת – תהליך העבודה להכנת המ1ספח נ
( עם גופי הפיתוח בארגון"CISOסייבר )

א. מטרת הנספח

לשקף לקורא את אופן פיתוח המסמך, הגורמים המעורבים בתהליך כתיבתו ובהעברת 

משוב על התכנים לטובת מתן שקיפות וגילוי נאות לתהליך ולגורמים המעורבים על 

סוגיהם.

ס/השוואה בעולםיצד גובש המסמך - סקר שוק/סילבוכ ב.

עיקריות )דוגמאות ועוד  ISO, OWASP, NISTכגון מהעולם תיעוד/תקינה של בחינה ( 1

מוצגות במסמך בפרק "מסמכים ישימים"(.

המאובטח: הפיתוח בעולם מעשי ניסיון עם ייבר סהגנת וגורמי מנהלים עם פגישה ( 2

במסגרת זו נפגשנו עם הגורמים האלה:

רועי זימון. – מר J.P.Morgamנציג בנק ( 1)

 פרבר. ישראל - מר משהCSAנציג ( 2)

מר מריוס אהרונביץ'.נציג חברת קליקסופטוור - ( 3)

על אחראי ארכיטקטים, צוות ראש מזור, ליאור מר – אמדוקס חברת נציגי ( 4)

S-SDLC.ואבטחת מוצרים באמדוקס, ושני אנשי צוות נוספים מטעם החברה 

הגורמים את הכוללת מיקוד, קבוצת במסגרת אונליין והתייעצויות תכנים שיתוף ( 3

הבאים/סוגי הארגונים/סוגי בעלי המקצוע הבאים, שפעלה בשני פורמטים:

 ליוםנכון . הגדולההקבוצה מתוך נציגים מגיעים אלו למפגשים – פיזיים מפגשים ( 1)

 קבוצתבמסגרת התייעצויות . נדוןבפגישות שתי התקיימו ה זך מסמכתיבת 

 במסגרתנטיים. רלוותוכן מתחומי נציגים  100כ-יש זו בקבוצה – ייעודית ווטס-אפ 

 .ביניים, לבטים ותוצרי ניות לחומר רקעהקבוצה עלו שאלות, בקשות להפ

יקוד האמורה(: שיתוף ציבור )שאינו בקבוצת המ( 4

התייחסויות לקבלת "בקשה - ך המערבאתר הציבור להתייחסות בקשה פרסום ( 1)

he/il.gov.www://https/)טח" מאובבפיתוח עבודה שיטות בנושא מהציבור 

opinion_public_develop/bids_for_Call/publications/departments.)

פגישות ה כמתואמו נה. תוכבתי לכמה להישלח מתוכנן המסמך –  ITה-מגזר ( 2)

עם גופים בנושא )דוגמת חברת אמן(.

 ישראל. OWASPארגון פגישת התייעצות עם נציגי ( 3)

(APPENDIXES. נספחים )8
פרק זה מציג את רשימת הנספחים הנלווים למסמך זה.
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(.CISSP של הסמכת ( ישראל )ארגון הגגISC)2התייעצות עם קבוצת ( 4)

+  Security See– מידע אבטחת בתחום כללות מנציגי עם טלפונית שיחה ( 5) 

.CyTech)מכון מגיד( 

הגנה טכנולוגיות מוסמך מקצוע בנושא בצה"ל מקצוע גורמי עם פגישות שתי ( 6)

בנושא לפרסם עומד המערך אשר לתכנים התייחסות ותוך צה"ל, של ייבר ס

פיתוח מאובטח.

בתפקידו הדומה הבריטי,  NCSCתחת הינו )הארגון  CyBOKלארגון פנייה ( 7)

הישראלי המשק לטובת ים בתכנשימוש אישור קבלת לשם הסייבר( מערך ל

)יופיעו כנספחים למסמך(.

 הפתוחה – פקולטת מדעי מחשב.ם האוניברסיטההתייעצות ע( 8)

 - מפתח בכיר בוורייזון מדיה.ת עם מר רן בר-זיקהתייעצו( 9)

( התייעצות עם יצרני פתרונות בתעשייה )ראו בהמשך(.10)

שיח עם יצרנים:( 5

ינטרנט.האמאתר בתוכן שימוש לאישור קבלת + הפתרון הכרת -  Vdooחברת ( 1)

שרות לאימוץ חלק מהתכנים. בנושא אפMicrosoftחברת ( 2)

(. Containers)קונטיינרים אבטחת לנושא המלצות בנושא  Security Aquaחברת ( 3)

(. Containersלצות לנושא אבטחת קונטיינרים ) בנושא המDeepfenceחברת ( 4)

.Serverlessצות לנושא אבטחת  בנושא המלProtegoחברת ( 5)

.RASPא המלצות לנושא שימוש ב- בנושSciences Signalחברת ( 6)

.APIsבטחת  בנושא אsecurity.saltחברת ( 7)

לפגישה )הגיעו פתוח ד קועם העבודה אבטחת בנושא  Whitesourceחברת ( 8)

ביוזמת התמ"ק(.

. Checkmarxחברת ( 9)

. Synopsysחברת ( 10)

.Snykחברת ( 11)

.Securosisחברת ( 12)
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ביאור שם המונח

רמת הבטחת אימות רב"א

Access-Control List ACL

Application Security Testing Orchestration ASTO

Attack Surface Analysis ASA

Acceptance Testing Procedure ATP

Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge ATT&CK

Business Impact Assessment BIA

Bill of Materials BOM

Business Requirements Document BRD

Cloud Access Security Broker CASB

Cardholder Data CD

Content Delivery Network CDN

Common Attack Pattern Enumeration and Classification CAPEC

Common Event Format CEF

Constraints of Capital Expenditures CapEx

Chief Information Officer CIO

Configuration Management Database CMDB

Common Vulnerabilities and Exposures CVE

Common Weakness Enumeration CWE

Chief Information Officer CISO

Chief Information Security Officer CISO

Commercial Off-the-Shelf COTS

The Council for Registered Ethical Security Testers CREST

Chief Risk Officer CRO

Capture the Flag CTF

Database Activity Monitoring DAM

Dynamic Application Security Testing DAST

(ACRONYMS. קיצורי שמות )9
פרק זה מציג את קיצורי השמות בהם נעשה במסמך זה.



-בלמ״ס-56

ביאור שם המונח

Software Development )Dev( and Information Technology 

Operations )Ops(
DevOps

Data-Flow Diagram DFD

European Union Agency for Cybersecurity ENISA

Flowchart FC

File Integrity Monitoring FIM

Fault Tree Analysis FTA

File Tranfer Protocol FTP

Hardware Security Module HSM

Identity and Access Management IAM

Interactive Application Security Testing IAST

Identity as a Service IDaaS

Integrated Development Environment IDE

Indicator of Attack IOA

Indicator of Compromise IOC

Key Management Service KMS

Levels of Assurance LOA

Message-Digest Algorithm MD5

Multi Factor Authentication MFA

Memorandum of Understanding MOU

Market Requirements Document MRD

Mean Time Between Failures MTBF

Moving Target Defense MTD

Mean Time to Failure MTTF

Mean Time to Recovery MTTR

Open Source Security Testing Methodology Manual OSSTMM

Operational Expenses OpEx

The Open Web Application Security Project OWASP

The Process for Attack Simulation and Threat Analysis P.A.S.T.A
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ביאור שם המונח

Privileged Account and Session Management PASM

Privileged Access Management PAM

Protocol for Automatic Vulnerability Assessment PAVA

Policy-Based Access Control PBAC

Payment Card Industry PCI

Privileged Identity Management PIM

Public Key Infrastructure PKI

Protected Health information PHI

Personally Identifiable Information PII

Product Requirements Document PRD

Research and Development R&D

Risk-Adaptive Access Control RAdAC

Runtime Application Self-Protection RASP

Role-Based Access Control RBAC

Root Cause Analysis RCA

Request for Comments RFC

Request for Information RFI

Request for Proposal RFP

Quality Assurance QA

Quality Control QC

Software Composition Analysis SCA

Static Application Security Testing SAST

Security Content Automation Protocol SCAP

Source Code Manager SCM

Software Development Kit SDK

Secure Development Lifecycle SDL

Systems Development Life Cycle SDLC

Secure Hash Algorithm 1 SHA-1

Security Lifecycle Management SLM
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ביאור שם המונח

Software Aseess Management SAM

System Requirements Document SRD

Software Requirements Specification SRS

Stage-Gate ST

Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, 

Denial of service, Escalation of privileges
STRIDE

Software Identification Tags SWID

Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP

Test Driven Security TDS

Time to Live TTL

The Visual, Agile, and Simple Threat Modeling VAST

User Acceptance Testing UAT

Web Application Firewall WAF

Web Service WS

eXtensible Markup Language XML

: קיצורי השמות בהם נעשה שימוש במסמך זה1טבלה 
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:מקורות מידע בעברית

מערך הסייבר הלאומי

המלצות הגנה - התמודדות ארגונית במרחב הסייבר: הגורם הפנימי

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coping_thret/he/Organizational_coping.pdf

המלצות ליישום - הקשחת מערכות מחשוב

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

שימוש בשירותי ענן - הרחבה לתורת ההגנה בסייבר לארגון

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

כללי

(, מר פיני כהן ומר IT"פיתוח ממרס אבטחה ממאדים" )אבטחת מידע בפיתוח מערכות ב-

STKIשחר גייגר מאור, 

https://www.ladpc.co.il/Documents/Secure%20Development.pdf?ID=7

(APPLICABLE DOCUMENTS. מסמכים ישימים )10
פרק זה מכיל את מקורות המידע שהכותבים הסתמכו עליהם בעת כתיבת המסמך.
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:מקורות מידע באנגלית

Video

A Cloud Security Architecture Workshop - Dave Shackleford, Sr. Instructor, SANS 

Institute

https://www.youtube.com/watch?v=4TxvqZFMaoA

Practical Approach to Automate the Discovery and Eradication of Open-Source Software 

Vulnerabilities

https://www.youtube.com/watch?v=_jvgzHI5dhY

General

DoD Enterprise DevSecOps, Reference Design, Version 1.0, 12, August 2019

Securing Open Source Libraries, Guy Podjarny, O’Reilly, 2019

https://snyk.io/blog/new-oreilly-book-securing-open-source-libraries-by-guy-podjarny/

Avoiding the top 10 software design flaws, IEEE Center for Secure Design, 2014

https://ieeecs-media.computer.org/media/technical-activities/CYBSI/docs/Top-10-Flaws.pdf

CREST Penetration Testing Guide

https://www.crest-approved.org/2018/07/20/penetration-testing-a-guide-for-running-an-effective-

programme/index.html

CYBERSECURITY CURRICULA 2017 Version 1.0, The Joint Task Force on Cybersecurity 

, 31, December 2017(JTF)Education 

https://cybered.hosting.acm.org/wp/

(Detect Tactics, Techniques & Combat Threats)DeTTECT 

https://github.com/rabobank-cdc/DeTTECT

Designing Distributed Systems, Brendan Burn, O'Reilly, March, 2018

https://azure.microsoft.com/en-us/resources/designing-distributed-systems/
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Engineering Software Assurance into Weapons Systems During the DoD Acquisition Life Cycle

https://www.csiac.org/journal-article/engineering-software-assurance-into-weapons-

systems-during-the-dod-acquisition-life-cycle/

 Computer Security – Principles and Practice, 2nd ed.,  W. Stallings & L. Brown, Pearson, 2012

Enable Secure Product Delivery: Micro Focus Security & Trust Office

https://www.microfocus.com/media/white-paper/enable_secure_product_delivery_micro_

focus_security_and_trust_office_wp.pdf

rpe & Andreas "Managing Security Work in Scrum: Tensions and Challenge, Sven Tu

Polle, Fraunhofer SIT, Darmstadt, Germany, 2017

http://ceur-ws.org/Vol-1977/paper4.pdf 

(OSSTMM)Open Source Security Testing Methodology Manual 

http://www.isecom.org/research/

Security Chaos Engineering: A new paradigm for cybersecurity

https://opensource.com/article/18/1/new-paradigm-cybersecurity

Software Security: Building Security In, Gary McGraw, Addison-Wesley Professional, 

February, 2006

(TDS)Test Driven Security 

https://freecontent.manning.com/where-security-meets-devops-test-driven-security/

(RSF)The Robot Security Framework 

https://github.com/aliasrobotics/RSF

TSS-WEB - a Free Template for your own Web Security Standard

https://tss-web.secodis.com/

Why is Security Testing in the SDLC important?

https://www.checkmarx.com/2016/02/26/security-testing-sdlc-beginners-guide/
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RACI Scrum Model For Controlling of Change User Requirement In Software Projects, 

Volume 4, Issue 1, January 2015, International Journal of Application or Innovation in 

(IJAIEM)Engineering & Management 

https://www.ijaiem.org/Volume4Issue1/IJAIEM-2015-02-01-73.pdf

Threat Modelling Revisited: Improving Expressiveness of Attack Nets, Drake Patrick 

Mirembe Faculty of Computing and IT Makerere University Kampala, Maybin Muyeba, 

Intelligent and Distributed Systems Hope University Liverpool, Second UKSIM European 

Symposium on Computer Modeling and Simulation, 2008

https://ieeexplore.ieee.org/document/4625253

The Hidden Truth Behind DevOp's Impact on Application Security

https://resources.whitesourcesoftware.com/white-papers-datasheets/use-devops-to-minimize-

application-security-risk

WHAT DO SAST, DAST, IAST AND RASP MEAN TO DEVELOPERS

https://www.softwaresecured.com/what-do-sast-dast-iast-and-rasp-mean-to-developers

Software Testing Metrics & KPIs

https://www.thinksys.com/qa-testing/software-testing-metrics-kpis/

2019 CWE Top 25 Most Dangerous Software Errors

https://cwe.mitre.org/top25/archive/2019/2019_cwe_top25.html

Automated IoT Security - draft-garciamorchon-t2trg-automated-iot-security-01, IETF, 19 

October, 2018

https://tools.ietf.org/html/draft-garciamorchon-t2trg-automated-iot-security-01

 

BSA | The Software Alliance

The BSA Framework for Secure Software, BSA | The Software Alliance, 2019

https://www.bsa.org/reports/bsa-framework-for-secure-software
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(European Union Agency for Cybersecurity)ENISA 

Good Practices for Security of IoT - Secure Software Development Lifecycle, 19 

November, 2019

https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot-1 

Baseline Security Recommendations for IoT, 20 November, 2017

https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot

Secure Software Engineering Initiatives, ENISA, May, 2011

https://www.enisa.europa.eu/publications/secure-software-engineering-initiatives 

Good Practices for Security of IoT - Secure Software Development Lifecycle

https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot-1

UL Standarts

 UL 2900-1 - Software Cybersecurity

UL 2900 2-1 - Healthcare Systems

UL 2900-2-2 - Industrial Control Systems

UL 2900-3-1 - General Process Requirements

UL 2900-3-2 - General Process Requirements

https://www.ul.com/offerings/cybersecurity-assurance-and-compliance

(BSIMM)Building Security in Maturity Model 

BSIMM9

https://www.bsimm.com/content/dam/bsimm/reports/bsimm9.pdf

(Cloud Security Alliance)CSA 

The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats in 2016, February, 2016

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/top-threats/Treacherous-12_

Cloud-Computing_Top-Threats.pdf

SECURITY GUIDANCE FOR CRITICAL AREAS  OF FOCUS IN CLOUD COMPUTING V3.0

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/security-guidance/csaguide.

v3.0.pdf 
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X.800 : Security architecture for Open Systems Interconnection for CCITT applications, 

ITU, 1991

https://www.itu.int/rec/T-REC-X.800/en

CyBOK

SOFTWARE SECURITY KNOWLEDGE AREA, Issue 1.0, June, 2018

https://www.cybok.org/media/downloads/Software_Security_KA_-_Issue_1.0_July_2018_

DBefbUB.pdf

SECURE SOFTWARE LIFECYCLE KNOWLEDGE AREA, Version 1.0, August, 2019

https://www.cybok.org/media/downloads/Secure_Software_Lifecycle_KA_-_Issue_1.0_

August_2019.pdf 

Gartner

How to Integrate Application Security Testing Into a Software Development Life Cycle, 

Michael Isbitski and Ramon Krikken, Gartner, December, 2018

A Guidance Framework for Establishing and Maturing an Application Security Program, 

Michael Isbitski and Ramon Krikken, Gartner, November, 2018

A Guidance Framework for Continuous Integration: The Continuous Delivery 'Heartbeat', 

Bill Holz and Sean Kenefick, Gartner, February, 2018

 ( Certification Consortiumuritytional Information System SecternaThe In) 2ISC

DevSecOps: Integrating Security into DevOps, 2019

2 Guide to the CSSLP CBK 2nd Edition , Mano Paul,  Auerbach (ISC)Official 

Publications, August, 2013

(International Organization for Standardization)ISO 

 ISO/IEC 27034-1:2011 — Information technology — Security techniques — Application security

 — Overview and concepts

ISO/IEC 27034-2:2015 — Information technology — Security techniques — Application 

security — Organization normative framework 
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ISO/IEC 27034-3:2018 — Information technology — Security techniques — Application 

security — Application security management process 

ISO/IEC 27034-4 — Information technology — Security techniques — Application security — 

 (draft)Application security validation 

ISO/IEC 27034-7:2018 — Information technology — Security techniques — Application 

security — Assurance prediction framework

ISO/IEC 29147:2018 - Information technology -- Security techniques -- Vulnerability 

disclosure

ISO/IEC 27034-5:2017 — Information technology — Security techniques — Application 

security — Protocols and application security control data structure

n oitacilppA — seuqinhcet ytiruceISO/IEC 27034-6:2016 — Information technology — S

 security — Case studies

SO/IEC 30111:2013 — Information technology -- Security techniques -- Vulnerability 

handling processes

ISO/IEC 15408-1:2009 Preview 

Information technology —  Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- 

Part 1: Introduction and general model

ISO/IEC 15408-2:2008 Preview 

Information technology —  Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- 

Part 2: Security functional components

ISO/IEC 15408-3:2008 Preview 

Information technology —  Security techniques -- Evaluation criteria for IT security -- 

Part 3: Security assurance components

Lockheed Martin Corporation

 A Threat-Driven Approach to Cyber Security, Michael Muckin, Scott C. Fitch, Lockheed

Martin Corporation, 2019

https://pdfs.semanticscholar.org/be09/f7a16eb4a379e698d8f42100fd8a91943a0c.pdf

Securosis

Enterprise DevSecOps: Security Test Integration and Tooling

https://securosis.com/blog/enterprise-devsecops-security-test-integration-and-tooling
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Enterprise DevSecOps: Security Planning

https://securosis.com/blog/enterprise-devsecops-security-planning

Enterprise DevSecOps: How Security Works With Development

https://securosis.com/blog/enterprise-devsecops-how-security-works-with-development

Synopsys 

Black Duck Software Composition Analysis

https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/datasheets/blackduck-sca-

ds-ul.pdf

Common security challenges in CI/CD workflows

https://www.synopsys.com/blogs/software-security/security-challenges-cicd-workflows/

Microsoft

Fending Off Future Attacks by Reducing Attack Surface

(v=msdn.10)https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/ms972812

Learn how to add continuous security validation to your CI/CD pipeline

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/migrate/security-validation-cicd-

pipeline?view=azure-devops

Simplified Implementation of the Microsoft SDL

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12379

Threat Modeling

https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/threatmodeling

What are the Microsoft SDL practices?

https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl/practices

STRIDE chart

https://www.microsoft.com/security/blog/2007/09/11/stride-chart/
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Security Development Lifecycle for Agile Development

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/

(v=msdn.10)ee790621

NIST

SP 800-204 Security Strategies for Microservices-based Application Systems, August 2019

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-204.pdf

 Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities by Adopting a Secure Software Development

 – Draft, 2019(SSDF)Framework 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/white-paper/2019/06/11/mitigating-risk-of-software-

vulnerabilities-with-ssdf/draft

 Tagging(SWID)Software Identification 

https://csrc.nist.gov/Projects/Software-Identification-SWID/guidelines

SP 800-190 - Application Container Security Guide, 2017

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-190.pdf

NISTIR 8151 - Dramatically Reducing Software Vulnerabilities, November, 2016 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8151.pdf

SP 800-64r2 - Security Considerations in the System Development Life Cycle, October, 2008

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-64r2.pdf

 OWASP

OWASP API Security Project

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_API_Security_Project

Application Security Guide For CISOs

https://www.owasp.org/index.php/Application_Security_Guide_For_CISOs

OWASP SAMM

https://owasp.org/www-project-samm/
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OWASP Threat Dragon

https://owasp.org/www-project-threat-dragon/

OWASP Cheat Sheet Series V2

https://github.com/OWASP/CheatSheetSeries

OWASP Firmware Security Testing Methodology

https://github.com/scriptingxss/owasp-fstm

OWASP Mobile Security Testing Guide

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Testing_Guide

OWASP Proactive Controls

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls

OWASP Testing Project

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project

OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Secure_Coding_Practices_-_Quick_

Reference_Guide

(CSVS)OWASP Container Security Verification Standard 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Container_Security_Verification_Standard_

(CSVS)

OWASP Code Review Project

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Code_Review_Project

Protect FileUpload Against Malicious File

https://www.owasp.org/index.php/Protect_FileUpload_Against_Malicious_File

(ISVS) OWASP IoT Security Verification Standard 

 https://github.com/OWASP/IoT-Security-Verification-Standard-ISVS
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(PCI)Payment Card Industry 

 Requirements (Secure SLC)Software Security Framework - Secure Software Lifecycle 

and Assessment Procedures, Version 1.0, January, 2019

SAFECode

Software Security Takes a Champion

Fundamental Practices for Secure Software Development, Third Edition

Tactical Threat Modeling

Managing Security Risks Inherent in the Use of Third-party Components

Principles for Software Assurance Assessment

Practices for Secure Development of Cloud Applications

Guidance for Agile Practitioners

Interpreting the BSIMM

Overview of Software Integrity Controls

SAFECode main publications URL:

https://safecode.org/publications/

The New Stack

Guide to Cloud Native DevOps, 2019

CI/CD with Kubernetes, 2018

Guide to Cloud Native Microservices, 2018

https://thenewstack.io/

VDOO

Integrating Security into the IoT SDLC, Maor Vermucht

https://www.vdoo.com/blog/integrating-security-into-the-iot-sdlc/
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