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 במרחב( Surface Attack)ה התקיפמשטח 
  בירי םכרד םיקשממה ללכ תא גציימ רבייסה
(Adversary ) תהליךלבצע עשוי פוטנציאלי 

 ערכתמעם רצוי לא ה( נטראקצי)איבות ערהת
 הנהיוש בשיך רוצלה רדיחלמא וגד .בוחשמה

 ססבוממשק מלב יריע״י ני דוז( Input)לט קנת הז
 פעילותבתקינות לפגוע במטרה וזאת תוכנה 

/רגישדע למיגישה השגת או מחשוב המערכת 
.מחשוב ע״י יריבהמערכת וחסן בהמאחסוי 

בי אפקטיעי צמאה הוומה התקיפמשטח ם צומצ
 אתם הגשילר בסייהב רחמבם בייריל עה מקשה

 עמידותכושר את משפר אשר דבר תכליתם, 
.ברבפני תקיפות סייהארגון 

 חטמש םוצמצל ותלבוקמה ותטהשי מן חתא
 הכוללת(, eningdarH)הקשחה הינה התקיפה 

 היצרוגיפנוק/הלעפה ירטמרפב םייוניש עוציב
(tionsuraConfig )מאוגד. בוחשמה רכתעמל ש 

 עלתהפשל ה חסימה נהיה להקשחה שכיח
 שאינם( Services System)מערכת שירותי 

ה לועהפף סוי נשיאו ה רבשגות לעילפם רשידנ
(Thresholdשל מנג )נון אבטחה.

הקדמה
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ובקרות פעולות וע ביצידי על וזאת , ההתקיפמשטח את לצמצם לארגון סייע לנה הימך המסמטרת 
.הקיימות בארגוןמחשוב מערכות הלהקשחת 

 הגנהבסייבר/טכנולוג הגנה ארכיטקטי (, CISO)הסייבר הגנת מנהל הוא זה מסמך של העיקרי היעד קהל 
.סיסטם( וצוותי הPractitioners Security Cyberבר ), מיישמי סיי(Cyber Security Technologyבסייבר )
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 הקיומעל נסמכת נית המודרה העבודביבת ס
 םקימשמ לע סתסובמה בוחשמ תשתית לש

 הפעלהפקודות ו/או מיידעים החלפת המאפשרים 
)ב( מחשוב, ערכת במנים המובמודולים )א( בין 

 משתמש)ג( , ניהלמשאחת מחשוב ערכת מ
צרים יואלו ממשקים . המחשובמערכת לאנושי 

 יריבאשר (, Surface Attack)התקיפה משטח את 
.נצלם  לשם השגת תכליתועשוי ל

 לעסת סובמו לאם משקימל עה ליטהש
 היצרוגיפנוק/הלעפה ירטמרפב םייוניש עוציב
(onstiuragConfi), ולא םייונישמ רכינ קלח רשאכ 

.נהברמת תוכהחלה נים לנית

 בהקשחהמתמקד זה מסמך הערה: 
 )כדוגמתה חומרולא , הנתוכסת מבוס

 על-ידיחשמלי מעגל פעילות שינוי 
.נטרול מפסק פיזי(ה/הפעל

 לביצועמתודולוגיות מספר מקובלות בעולם 
 מביתהינן שבהן המובילות כאשר הקשחה, 

האמריקאי ההגנה משרד של התקשוב סוכנות 
(cyAgen sSystem ationmforIn efenseD ,)והאחרת 
 (חורוות מטרלא לרגון )אמי ולאנביהון הארגרי פ
 trneInte for rnteCe) טנרטניאל החטבאה זכרמ
itySecur .) מעתמפרסמים מהיצרנים חלק כן, כמו 

 תדירותכי אם הקשחה, לביצוע הנחיות לעת 
 ואףהמקרים, במרבית קבועה אינה הפרסום 

 לאתרנדרש ך הצורעל ב/משמשתהעיתים ל
 ההנחיותסט בניית לשם מסמכים של רב מספר 

.החלהדרש לנהמלא ה

 ,הלחהלות רדהגל שסט ה עצימה וגילודומתל כ
 (lveeL tyriveeS) הרמוח גרדמל םאתהב תאזו

(Asset-Cyber)הסייבר נכס של וסוג/גרסה 
.נטיהרלוו

 רספמלת לוכה חהקשלוגיית ודמתולת חהשיטת 
: עיקרייםשלבים

  

שלבי העבודה

עה הטמלוגייתתודובהחלת מיקריים : שלבים ע1תרשים 

נחיות האיתור 
וע לביצ

הקשחה

דרג במבחירה 
ה מרהחו

להקשחה

בדיקות 
 מותתאי

 בתביסב
בדיקות

נת יכולת בחי
חזרה לאחור

2345 נכס זיהוי 
סייבר ה

ניוומאפיי

1

ה בדיקת רציפ
של רמת ציות

 עדכניותבחינת 
ההקשחה

89 בדיקות תאימות 
בת יצורבסבי

ההחלת ההקשח 6
הייצורבסביבת 

7
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תוצרדוגמא ל הסבר משלים השלבשם  מס'

ברת ישראל צרת חנתונים תושרת מסד 
2019., גרסת Enterpriseהדורת ישראלי, מ

בר סיינכס הזיהוי 
, כדוגמת: תפקיד ניוומאפיי

, צרןהי, שם הסייברנכס 
., גרסהמהדורה

נכס זיהוי 
סייבר ה

ניוומאפיי
1

 DISAה )כדוגמת המתודולוגיה לאתר יצרן גיש
STIG)ועזריםתיעוד ורדת ה, וה. 1

גישה לאתר יצרן 
הורדת , והמתודולוגיה

ה וע הקשחתיעוד לביצה
)לרבות סקריפטים או 

חרים( המתאימות עזרים א
ה סייבר אשר זוהנכס הל

.בשלב הקודם

איתור 
נחיות ה

וע לביצ
ה הקשח

2

נה להשתמש בר הלאומי הימערך הסייהמלצת 
Categories I + II DISA  ברמת חומרה מסוג 

. הפחותלכל 

2

המתייחס עיון בתיעוד 
, הקשחהמרה להחודרגי למ

דרג בהתאם ה של מבחירו
.למתאר האיומים

בחירה 
מדרג ב

מרה החו
להקשחה

3

ה ברעמדות הקצה עה של הפעלמערכת ה
הקשחה;

ה , ולא אותרלחהברה בהצ עהא. ההקשח
. תפעוליתה מגבל

בל וחלט לק עקב מגבלות אפליקטיביות הב.
דרישת החלה של וע נ, ולמסיכוןאת ה

. ניתאבטחה פלו

ה בסביבת ההקשחהחלת 
נכס  ייעודית של בדיקות

 פעילות בר המדמההסיי
ל-מנת לוודא  ע, וזאתייצור

ה גיעבירות לפכי הס
אחר תפעולית לבזמינות 

ה הינהקשחה וע הביצ
ה של איתור . במקרנמוכה
, יש לבחון האם מגבלה

נחיות ה עדכון לצעדרש לבנ
הקשחה ו/או ליישום אשר ה

.בו אותרה המגבלה

בדיקות 
תאימות 

בת בסבי
בדיקות

4

נת בחי, ונית חזרה לאחורניית תוכב
ה ביבת העבודביחס לסה ביות שלהאפקטי
בארגון.

נת יכולת חזרה לאחור בחי
ה, וזאת ני הקשח– למצב לפ

נת לוודא שבמקרה ל-מע
, הייצורה בסביבת של תקל

היה לחזור למצב ניתן י
.עבודה תקין

נת בחי
ה יכולת חזר

לאחור 
)Rollback(

5

 1 Guide Implementation Technical Security
. ספח א'נכללים בנ STIG DISAה השכיחות ב-( ההקשחCategoriesהבדלים לדוגמא בין קטגוריות )  2
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תוצרדוגמא ל הסבר משלים השלבשם  מס'

ברה עה של עמדות הקצה הפעלמערכת ה
הקשחה;

ה , ולא אותרלחהברה בהצ עהא. ההקשח
. תפעוליתה מגבל

בל וחלט לקבלות אפליקטיביות ה עקב מגב.
דרישת החלה של וע נ, ולמהסיכוןאת 

. ניתאבטחה פלו

ספר  על מהחלה בדיקות
סייבר נכסי מדגם מייצג של 

ל- עור, וזאתבסביבת יצ
בירות הסנת לוודא כי מ

תפעולית גיעה בזמינות לפ
ה הינהקשחה וע האחר ביצל

. נמוכה

, במקרה של איתור מגבלה
צע דרש לבבחון האם ניש ל

/הקשחה ונחיות ההעדכון ל
מחשוב אשר מערכת האו ל

.המגבלה מתייחסת אליה

בדיקות 
תאימות 

בת בסבי
יצור

6

ה ברעה של עמדות הקצה הפעלמערכת ה
הקשחה לפי אחוזי פריסה; 10, 25, 40, 50, 75, 

100%

ה בסביבת ההקשחהחלת 
אם בין , מדורגבאופן הייצור 

 Goldenה-החלה ברמת ע"י 
Imageה צעות שיט או באמ
.אחרת

החלת 
ההקשחה 

בת בסבי
הייצור

7

נה  ע"י תוכהוע בדיקת לקיום ההקשחביצ
Vulnerability נת לאיתור חולשות ;)ממוכ

 Assessment התומכת במתודולוגיית ההקשחה
SCAP/תקן ( ופרוטוקולDISA)כדוגמת 

 )Security Content Automation Protocol(.

בדיקת רציפה של רמת 
נת לוודא , וזאת על-מציות

כי ההקשחה אפקטיבית 
, חריגה. במקרה של וישימה

מחדש של החלה יש לוודא 
.הקשחהה

בדיקת 
רציפה של 
רמת ציות 

)Compliance(

8

לרשימת תפוצה הכוללת עדכונים אודות רישום 
 . הקשחהמתודולוגיית ה

להלן שתי דוגמאות: 

 
בר בעמעה הקשחה אשר הוט. מתודולוגית הא

Ver 2, Releaseה היננית פלוה הפעלמערכת ל
Ver 3, Release ה פרסם המתודולוגיצרן . י12
ה החיל את ההקשחורך לה הצ עולכך, ולפי1

החדשה בהתאם.

ה  עדכון תוכננית יצאהפעלה פלומערכת . לב
Build Number(, צר )נה את גרסת המוהמש
דרש להבטיח תאימות מול נכך ולפי

. המומלצתמתודולוגיית ההקשחה 

 עדכניות ההקשחה נתבחי
בהתאם לגרסאות 

צרן  ע"י יהמומלצות
, הקשחהה המתודולוגי

התאם לגרסאות/מהדורות וב
.מחשוב בארגוןערכות המ

נת בחי
ניות עדכ

ההקשחה
9

חהוגית הקשתודוללהטמעת מיקריים  העבודה הע: שלבי1ה טבל
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מוצלחתלהטמעה גשים ד

 בדיקותביצוע ללא הקשחה החלת . 1
 תאימותבחינת לשם מקדימות 
 להשבתהלגרום עשויה ההקשחה 

 עוללפץ מלמוך ולפיכ, ליתתפעו
.צעה המובהתאם למתוו

 ,הדובעה תביבסב םייוניש עוציב. 2
 (םצ'י)פאם נידכוענת התקמת דוגכ

 לפגועעשויים תחזוקה פעולות וביצוע 
 מומלץולפיכך ההקשחה, בתקינות 

 ביצועלאחר תקינותה את לוודא 
.עולות מסוג אלופ

 מהירהלאחור חזרה יכולת של קיומה . 3
 םצומצם לשנית חיוה נהיבית ואפקטי

 לשה רקמבר וצהיי בתביסבה עהפגי
.גילוי תקלה

 ההקשחהתהליכי של אוטומציה . 4
 ליכיהבתם בלושיבות לר, דיקותבהו
 ויעש, םנייורגהא QA-הו vOpsDe-ה

 התשומותאת משמעותית להקטין 
.דרשותנניות ההארגו
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 הפנייה)לרבות מומלץ להקשחה חומרה למדרג ביחס , סייברנכסי משפחות למיפוי דוגמא להלן 
:ה(ההקשחלמקור מתודולוגיית 

רה חומרג מד
חה להקש
מומלץ

חהההקשקור מ נותרומשפחת פת מס'

aspx.z-a/Pages/stigs/mil.disa.iase//:https STIG DISA 
/Categories

 1+2levels

הפעלהמערכות  1

פתרונות וירטואליזציה 2

(Webנט )שרתי אינטר 3

(emailשרתי דוא"ל ) 4

(Databaseנתונים )שרתי מסדי  5

ציוד תקשורת 6

 STIG DISA
/Categories

 1+2levels

המלצות או 
צרן י

https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx

/או הפתרון וצרן נט של יאו אתר האינטר
ניות מצוות התמיכה קבלת המלצות פרט

צרןשל הי

נות משרדיותתוכ 7

 STIG DISA
/Categories

 1+2levels

המלצות או 
צרן י

https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx

/או הפתרון וצרן נט של יאו אתר האינטר
ניות מצוות התמיכה קבלת המלצות פרט

צרןשל הי

מדפסות 8

/או קבלת צרן הפתרון ונט של ינטראתר האי
צרןהתמיכה של היניות מצוות המלצות פרט

המלצות 
יצרן

ערכי אחסוןמ 9

מערך גיבוי 10

נן ציבוריים עשירותי 11

דעערך אבטחת מימ 12

חהקשההגית לותודולהטמעת מיקריים  העבודה הע: שלבי2ה טבל

במתודולוגיית להשתמש נה היהלאומי בר סייהמערך של המחדל בחירת המלצת : ערהה
IGST DISA ,ץלמומ, וזה גיולודומתל םהתאב םאימת דועתיל שת ונמיז רדעה לש הרקמבו 
.צרןהשתמש בהמלצות יל

https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx 
https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx 
https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx
https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx
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STIGDISA ב-חות כי השחה ההקשותטגוריין קרוניים בעקהבדלים 

ה הקשחדרישות סט בעת קוה קטגוריכל . STIG DISAב-השכיחות הקשחה הקטגוריות רשימת הלן ל
 ותרישד אתל חיהל הנהי מיולאה רבסייה ךרעמת צלמה ,ללככ .םוהאיר אמתל םתאהב הלחהל

.הפחות, לכל II + Iוריות ההקשחה המופיעות תחת קטג

Category III Category II Category I

כל חולשה אשר קיומה פוגע 
ה גיעני פביכולת להגן מפ

נות הימנות או מ, זמיבסודיות
.ושלמות

ניצול  ה אשר כל חולש
נציאל צר פוטשלה יו

נות , זמיה בסודיותגיעלפ
.נות ושלמותהימאו מ

( Exploitכל חולשה אשר ניצול )
 שלה יגרום באופן ישיר ומידי

, (Confidentialityה בסודיות )לפגיע
נות הימ( או מAvailabilityזמינות )

.(Integrityושלמות )

לשהחו החומרתרג מד

STIG DISAב-חות השכיחה  ההקשיותטגור קיןעקרוניים ב הבדלים :3טבלה 

נספח א
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.זהמך מוש במסעשה שיבהם נמות השצורי לקיאור יג ביזה מצרק פ

אורבי ור שםקיצ מס'

Application Programming Interface API 1

Center for Internet Security CIS 2

Software Development )Dev( and Information Technology Operations )Ops( Dev)Ops( 3

Defense Information Systems Agency DISA 4

National Institute of Standards and Technology NIST 5

Payment Card Industry PCI 6

Quality Assurance QA 7

Security Content Automation Protocol SCAP 8

Special Publishing SP 9

Security Technical Implementation Guide STIG 10

מותצורי ש: קי4ה טבל
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ביבליוגרפיה

אומיהל הסייבר רךעמ

2018, אפריל .01סה  גררגוןה בסייבר לאההגנתורת 

/he/organizations_for_methodology_security_cyber/policy/BlobFolder/il.gov.www//:https
01.Cyber_418_4A.pdf

CIS Benchmarks - Center for Internet Security

 /benchmarks-cis/org.cisecurity.www//:https •

DISA

List Master STIGs

 aspx.z-a/Pages/stigs/mil.disa.iase//:https •

NIST

 Checklist for Guidelines – Products IT for Program Checklist alNation - 04. .Rev 800-70 SP
2018 February ,Developers and Users

pdf.4r800-70.SP.NIST/SpecialPublications/nistpubs/gov.nist.nvlpubs//:https •

2008 July ,Security Server General to Guide - 800-123 SP

.pdf800-123https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication •

PCI

 ,2.13. Version) Procedures Assessment Security and Requirements (Standard ySecurit Data
2018 May), PCI (Industry Card Payment

https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=pcidss&document=pci_dss •

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4
https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/  
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-70r4.pdf 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-123.pdf 
https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?category=pcidss&document=pci_dss
https://iase.disa.mil/stigs/Pages/a-z.aspx


119
.ilgovber.tora@cy
il.gov.cyber.www

חפשו אותנו

mailto:preparedness%40cyber.gov.il%20?subject=
http://www.cyber.gov.il 
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGzfI2s6b6_UwAAAWbpNklIWKLysH9gInJcUv7ZFaybd73Qf_RPuvAtqyG42sPsP6VtkHLkDsBK0wZbWONOfWI7wPFNGonNSSPB_3y6_HnOiElesLCjeWF9biAwYiV7IraefFg=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F27029319%2F
https://www.facebook.com/מערך-הסייבר-הלאומי-National-Cyber-Directorate-Israel-538275309846806/



