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כל הזכויות שמורות 
למערך הסייבר הלאומי 

מערך הסייבר הלאומי הוא גוף ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום 

וביסוס עוצמתה של ישראל בתחום. סיכום שנתי זה סוקר את עיקרי פעילות המערך בשנת 2020.

   נגיף הקורונה שהתפשט ברחבי העולם במהלך שנה זו לווה בעלייה דרמטית בהיקף ובאיכות תקיפות הסייבר 

בכל העולם כמו גם בישראל.  

   מערך הסייבר הלאומי התמודד השנה עם איומים ברמות טכנולוגיות שונות, הן מצד מדינות והן מצד גורמי 

פשיעה והאקטיביסטים ברשת. כדי לעמוד על רמת האיום הנגזרת למשק, חקר המערך את התקיפות, קבוצות 

התקיפה והשחקנים השונים. 

    השנה נצפו בעולם מספר מגמות עיקריות ואירועים בולטים, ובהם: 

       עלייה בהיקף ובסוגי תקיפות סייבר בעקבות השפעות התפשטות נגיף הקורונה על דפוסי העבודה; המתקפה 

על חברת SolarWinds שהשפיעה בעיקר על ארה"ב; גידול באירועי כופרה בישראל ובעולם; הפריצה לחברת 

נרחבת דרך ספק הוסטינג אחד;  פגיעה במגזר המים; מתקפת השחתת אתרים  ניסיונות  הביטוח שירביט; 

קמפיין תקיפה שכלל נסיונות על חברות שילוח ולוגיסטיקה במשק הישראלי ועוד. 

   לצד אלו, זוהו השנה גם מספר מגמות ושינויים ביעדים הטכנולוגיים לתקיפות, בהם: 

        תקיפות באמצעות שרשרת אספקה; ניצול מנגנוני אימות לטובת השגת נגישות למשאבי ענן; שימוש בנוזקות 

Wiper; שימוש בשיטות להסוואת תקיפה לשם טשטוש עקבות ובלימת מתקפות נגד ועוד. 

   בתחום תשתיות מדינה קריטיות, השנה הסמיך המערך 40 מערכות קריטיות בגופים אלו וחיזק את רמת הגנתם 

עוד יותר. גם השנה לא נרשמו נזקים מתקיפות סייבר על תשתיות אלו. 

   בשנה החולפת ניהל המערך מספר אירועים בקנה מידה לאומי, שני המרכזיים בהם: המבצע להגנת סייבר על 

מערכות הבחירות לכנסת ה- 23 וסיוע בהגנה מוגברת על מערכת הבריאות הישראלית בתקופת הקורונה, בה 

חלה עלייה משמעותית בניסיונות למתקפות. 

סיכום 
שנה 
2020

תקציר מנהלים
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כל הזכויות שמורות 
למערך הסייבר הלאומי 

   במהלך השנה טיפל המערך בגילוי, זיהוי, הכלה וסילוק תקיפות סייבר משמעותיות כנגד חברות וגופים במשק 

הישראלי. המגזרים בהם נצפו הכי הרבה ניסיונות לתקיפה: טכנולוגיה, אנרגיה, ממשל, פיננסי, אקדמיה ובריאות 

וכן חברות שרשרת אספקה.

   במהלך השנה נצפו כל סוגי התקיפות: תקיפות לצורך גניבת מידע )CNE(; תקיפות לפגיעה בזמינות ואמינות 

המידע )CNA(; תקיפות השפעה )CNI(; ותקיפות פיננסיות הכוללות כופרות והנדסה חברתית לטובת רווח כספי 

  .)CYBER CRIME(

   כחלק ממתודת העבודה ובניית מנגנוני הגנה, בוצע במערך גם חקר כלים, שיטות וטכניקות בשימוש תוקפים. 

 )Ransomware( שימוש בכופרות ; WebShells עלייה בשימוש בכלי; SSH Tunneling :בין השיטות שנצפו ונחקרו        

וכלי מחיקה )Wiper(; שימוש בכלי מדף וכלי System לגיטימיים או תקיפה במתווה Living-off-the-Land; תקיפות 

שעושות שימוש בחולשות מוכרות ועוד. 

   בשנה האחרונה המשיכה להתחזק מגמת שימוש פומבי וניצול מהיר של חולשות אבטחה מסוג VPN  והמערך 

פעל לצמצום חולשות אלו וחולשות רחבות משמעותיות נוספות במערכות של ארגונים בטכנולוגיות כגון: 

Mobileiron, שרתי Exchange,  ZeroLogon  ופגיעויות בשרתי Sharepoint. המערך ביצע פניות יזומות לארגונים 

לגבי כ-6,750 חולשות שנמצאו במערכותיהם.

   השנה הפיץ המערך 170 התרעות רחבות וכן 120 התרעות ממוקדות ארגון או מגזר. במהלך השנה דווחו למערך, 

על ידי חוקרי אבטחה "כובע לבן" כ-360 חולשות באפליקציות או באתרים ספציפיים של ארגונים.

   המרכז המבצעי לדיווח על אירועי סייבר של המערך קיבל השנה יותר מ-14,000 דיווחים, פניות והתראות, מתוכם 

מעל ל-9,000 מהדיווחים התבררו כאירועי סייבר. עלייה של 50% בהשוואה לשנה שעברה. 

   המערך רותם את הטכנולוגיה באמצעות מגוון פרויקטים ופיתוחים טכנולוגיים שמטרתם לספק מעטפת הגנה 

רחבה ולאומית. בין המערכות שפותחו או נכנסו לשימוש מבצעי השנה: מערכת המנתחת מגוון אמצעים רחב 

לבחינת מידת הערכות הארגון להתמודדות עם מתקפות סייבר וממליצה על דרכי פעולה; מערכת לניהול 

מודיעין סייבר וניתוחו בהיקף רחב; מערכת כוללת לצמצום חשיפות במשק;  יכולת העברה ממוכנת של מידע 

על איומים ותקיפות במערכת סייברנט; תוכנית ליצירת מעטפת הגנה לעסקים קטנים ובינוניים; הנעת הקמת 

מעבדת  ICS לאומית שתתמחה בתחום OT/SCADA ועוד.

   המערך קידם השנה גם מספר פרויקטים טכנולוגיים לאומיים: המשך קידום פרויקט "הרקולס" למיפוי המערכות 

 ;5G-בתחום התעופה; אפיון מענה הגנתי בסייבר בתחום הרפואה הדיגיטלית; מענה הגנת סייבר להיערכות ל

מענה הגנת סייבר לענן אזורי לישראל; הגנת סייבר בעולם הים; בינה מלאכותית בטוחה;  הגנת שרשרת 

אספקה;  שעון אטומי והגדלת כמות ה-SOC-ים המגזריים הפועלים ב-CERT הלאומי.

מגזרית  סייבר  מדיניות  ליצירת  המאוסדרים  המשק  במגזרי  רוחבית  פעילות  נעשתה  ארגונים  מול     בעבודה 

המתואמת לכל מגזר. בהתמודדות מול הסכנות שהביא עמו משבר הקורונה ניהל המערך מערכה של הגבהת 

חומות עם הארגונים השונים בישראל ושמירה על שרשרת הערך שלהם. במענה להתגברות ניסיונות התקיפה 

לסגירת  במשק  וחברות  גופים  מאות  מול  אל  מאסיבית  פעילות  המערך  ביצע  והאנרגיה,  המים  מגזרי  על 

חולשות ופגיעויות במטרה לצמצם את משטח התקיפה באופן פרו אקטיבי.

ייחודי  סייבר  מחשבון  בסייבר;  הגנה  המלצות  מדריכי  לארגונים:  יישומים  כלים  מגוון  המערך  פיתח     השנה 

לאומי  שאלון  שונים;  בנושאים  עבודה  קבוצות  בארגון;   הסייבר  הגנת  רמת  של  עצמית  בדיקה  המאפשר 

לעבודה מול ספקים חיצוניים; מודול תורת ההגנה הונגש השנה לציבור בכלי אינטראקטיבי ועוד. 
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המודעות  להעלאת  לאזרחים  התגוננות  והמלצות  מדריכים  מ-20  יותר  פרסם  המערך  אזרחים,  מול     בעבודה 

לחשיבות אמצעי הגנה וכן הוציא עשרות התרעות הקשורות לאיומי סייבר על טכנולוגיות בשימוש הציבור 

הרחב. כמו כן, קיים המערך השנה לראשונה בישראל את "שבוע הגנת הסייבר" במטרה לחזק את רמת ההגנה 

האישית של האזרחים. 

ליישומים  הלאומית  המעבדה  הוקמה  דו"חות;  שני  המערך  פרסם  והביומטריה,  הבטוחה  ההזדהות     בתחום 

ביומטריים ובוצעו בה מבדקים; בוצעה הנחייה ובקרה מול גופים ורגולטורים העושים במידע ביומטרי; שולבו 

עקרונות להזדהות מקוונת במסגרת החוק למתן שירותים חיוניים מרחוק; קודמו פרויקטים העוסקים בחוזק 

ההזדהות; בגיבוש תפיסה לאומית לשילוב טכנולוגיות ביומטריות לזיהוי אמין של נכנסים ויוצאים מגבולות 

המדינה ועוד. 

זרים  שותפים  עם  אפקטיביים  עבודה  ויחסי  הקשר  ערוצי  התרחבו  הבין-לאומיים,  הפעולה  שיתופי     בתחום 

באופן בילטרלי ובמישור הבין-לאומי, הורחבו שיתופי הפעולה והדיאלוג האופרטיבי עם למעלה מ-90 מדינות 

וארגונים בין-לאומיים. בעקבות "הסכמי אברהם" התחזק הקשר הקיים בין מערך הסייבר לאיחוד האמירויות 

ולבחריין והפך לגלוי ולפומבי.

   במהלך השנה הוביל המערך פיתוח פלטפורמה המאפשרת שיתוף מידע בין המדינות החברות לטובת המאבק 

בנגיף הקורונה, קידם סיוע מול שותפים רבים בהיבטי פיתוח הון אנושי להגנת סייבר, הגנה על תשתיות 

קריטיות, סיוע בבניית מרכזי ניטור סייבר לאומי ועוד.

מובילות תעשיית הסייבר הישראלית באמצעות מענקים, הנגשת ידע ותשתיות וכן     המערך פועל לשמר את 

חשיפת התעשייה לשווקים ולקוחות זרים. השנה רשמה התעשייה הישגים משמעותיים עם יותר מ-20 עסקאות 

רכש בעלות מוערכת של כ-4.7 מיליארד דולר, 5 חדי קרן ישראלים חדשים, השקעות בישראל, גיוסי ענק ועוד.

תוכניות  ותמך במספר  קידם  ולכן השנה  מרכזי  כיעד  ההון האנושי בתחום  פיתוח  נושא  את  הגדיר     המערך 

הכשרה בהן השתתפו מאות. בנוסף, פיתח המערך קורסים מקוונים המיועדים לקהל הרחב ללא תשלום.

   המערך פועל לביסוס העיר באר שבע כמרכז ייחודי בתחום הסייבר במסגרת זו הוענקו השנה מענקים לעידוד 

התעשייה, קודמו ופותחו מעבדת חדשנות לפינסק, חממת סייבר ורפואה, מרכז לאומי לתחבורה חכמה מוגנת 

סייבר, קהילת חדשנות, ועוד. כיום מועסקים בפארק ההיי-טק כ-600 עובדים בתחום הסייבר.

   בתחומי מדיניות ציבורית קידם השנה המערך ביטוח נזקי סייבר, מדיניות רגולציה, מתודות מתחום הכלכלה 

ההתנהגותית, פעילויות שונות לחיזוק רמת הגנת הסייבר ברשויות המקומיות, סקר הגנת סייבר בארגונים 

ועוד.

התקיפה;  משטחי  צמצום  באמצעות  המשק  עמידות  קידום  השאר:  בין  כוללת   2021 לשנת  העבודה     תכנית 

מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר; פיתוח יכולות וטכנולוגיות בתחום הגנת הסייבר; היערכות לסביבה 

הטכנולוגית המתפתחת; קידום אינטרסים במערכת הבין-לאומית להגנה ולמובילות ועוד. 

כל הזכויות שמורות 
למערך הסייבר הלאומי 
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-בלמ״ס-6

השנה שחלפה הייתה מלאת אתגרים בכל תחומי חיינו, כך גם בסייבר ניצבנו בפני אתגרים חדשים אשר היוו 

ללא ספק עליית מדרגה בכל הנוגע למרחב הסייבר, משבר הקורונה אילץ את כולנו להשתמש יותר מאי פעם 

בשירותים מקוונים ובחיבור מרחוק לטובת עבודה מהבית, וככל שהשתמשנו יותר בפלטפורמות הדיגיטליות כך 

משטח התקיפה בסייבר הלך וגדל. ואכן, חווינו השנה עלייה בניסיונות התקיפה ובאירועי סייבר אשר חייבו אותנו 

בהתמודדות מהירה ומתן מענה מיידי לגופים הנתקפים.

בשנת 2020  מערך הסייבר הלאומי טיפל בעשרות רבות של אירועי סייבר שעלולים היו לפגוע במאות ארגונים 

במדינת ישראל. במיוחד, זיהינו ובלמנו ניסיונות רבים להגיע ולפגוע בארגונים המהווים שרשרת אספקה למאות 

גופים במשק ובכך מנענו התפשטות מגיפה מסוג אחר – מגיפת סייבר.

כמו כן, בתחילת משבר הקורונה מיפינו את תרחישי הסייבר האפשריים בשירותים החיוניים לתקופה זו, הענקנו 

להם מענה הגנתי ופעלנו לסיוע בהגנת סייבר מוגברת על מערכות קריטיות במערכת הבריאות. 

מרכז הסיוע המבצעי הפועל 24/7 )119( סייע ביותר מ-9,000 דיווחים על אירועי סייבר - עלייה של כ-50% בהשוואה 

אותם  חולשות שחשפו  וארגונים בקריאה לסגירת  לגופים  יזומות  פניות  כ-5,000  ביצע  כן,  כמו  לשנה הקודמת. 

לתקיפות, ועמד בקשר עם כ- 1,400 גופים שחוו ניסיונות תקיפה או תקיפות.

הסיוע המבצעי והטיפול בתקיפות הינו חלק מהמעטפת ההגנתית השלמה המכילה רבדים חשובים נוספים אשר, 

בין היתר, באו לידי ביטוי השנה: בהעלאת עמידות המשק והיחידות המגזריות והקמת מרכזי ניטור נוספים; בעזרים 

טכנולוגיים  פיתוחים  בסייבר;  ההגנה  תורת  של  מתקדמת  גרסה  פיתוח  הגנה;  רמת  להערכת  לארגונים  וכלים 

מתקדמים להגנה ותמיכה בפעילות המבצעית; תחילת המסע למעבר לענן; לראשונה קיומו של שבוע הגנת הסייבר 

באמצעות  בסייבר  אנושי  הון  פיתוח  הרחב;  הציבור  בקרב  סייבר  להגנת  מודעות  להעלאת  נועד  אשר  הלאומי 

הזדהות  קידום  והקהילייה; מחקר אקדמי מתקדם;  וחיבור התעשייה  ידע, הכשרות  אסדרה, תמריצים, תשתיות 

בטוחה וביומטריה; קידום מדיניות ביטוח סייבר וכלכלה התנהגותית.

בתחום השת"פ הבינ"ל הקשרים חוזקו דווקא בעת הזו עם המדינות שעימם יש לנו שיתוף פעולה פורה בסייבר 

מלווים  הללו  התהליכים  כלל  תקיפות.  לבלימת  ואף  משותפות  לחקירות  חשוב,  במידע  הדדי  לשיתוף  והביאו 

במעטפת משפטית אשר מבטיחה תקינותם של התהליכים ומהווה בסיס ידע עבור "גבולות גזרה" בסייבר.

מערך הסייבר הלאומי וגופי הגנת הסייבר במגזר הממשלתי ובמערכת הביטחון אינם לבד במערכה זו. 

חברות הגנת הסייבר בישראל אשר נמנות עם כמה מן הטובות בעולם, עובדות גם הן מסביב לשעון במטרה למנוע, 

– אלו אשר  ולצמצם את הנזק הפוטנציאלי כתוצאה מתקיפות סייבר. לכך מתווספים הארגונים במשק   לבלום 

השכילו להטמיע את ההגנות הנדרשות ואלו שעושים את צעדיהם הראשונים רק כעת. שילוב הכוחות הזה יוצר את 

החוסן של מרחב הסייבר האזרחי ואת עמידתנו בפני מגוון הגורמים העוינים המנסים לערער את תחושת הביטחון 

והאמון של הציבורי במרחב הדיגיטלי.

האתגרים החדשים בסייבר אינם פוסחים על אף אחד מאיתנו, הגנת הסייבר היא משחק קבוצתי של שיתוף מידע 

וידע הדדי בין כולנו, שילוביות שהינה הכרחית לבניית המציאות שתבלום את התקיפה או המגיפה )בסייבר( הבאה.

ראש מערך הסייבר הלאומי
יגאל אונא

זו השנה 
שהייתה
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המערך הוא גוף ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס עוצמתה 

של ישראל בתחום. המערך פועל ברמת המדינה לחיזוק תמידי של רמת ההגנה של הארגונים והאזרחים, לטיפול 

וטכנולוגיות  ולהיערכות לחירום. כחלק מתפקידיו, מקדם המערך פתרונות חדשניים  ולסילוקן  בתקיפות סייבר 

צופות פני עתיד, מתווה אסטרטגיה ומדיניות בזירות הלאומית והבין-לאומית, מקדם את תעשיית הסייבר, מחזק 

את הבסיס המדעי-טכנולוגי ומפתח את ההון האנושי בתחום. המערך חותר לקיום מרחב סייבר מוגן, בטוח וחופשי 

עבור כלל האזרחים.

בואו לפצח 
אותנו

חוסן המשק 
לקדם את יכולתם של הציבור ושל 

לקראת  להיערך  הישראלי  המשק 

מפניהם  ולהתגונן  סייבר  איומי 

טכנולוגיות  הטמעת  באמצעות 

מתקדמות, הכוונה, פיתוח כח אדם 

מיומן והגברת המודעות לנושא.

אסטרטגיה ומדיניות  
ומדיניות  אסטרטגיה  לקדם 

בתחום הסייבר בזירות הלאומית 

מוקד  להוות  וכן  והבין-לאומית, 

מרכזית  מקצועית  סמכות  ידע, 

לראש  מייעץ  וגוף  בתחום 

הממשלה ולממשלה כולה.

עוצמה בין-לאומית 
ישראל  מדינת  את  לקדם 

בתחום  עולמית  למובילות 

את  לחזק  במטרה  הסייבר 

ואת  הכלכלי  חוסנה  את  הגנתה, 

באמצעות  הבין-לאומי,  מעמדה 

בין-לאומיים,  פעולה  שיתופי 

והובלת תהליכים  סיוע למדינות 

גלובליים.

צמצום ומניעת נזק  
לפגוע  שעלול  סייבר  ממחולל 

חיוניים  בשירותים  או  בנכסים 

של  התפקודית  וברציפות  לציבור 

המשק הישראלי.

מובילות וחדשנות  
הכוח  בניין  את  ולחזק  לבסס 

הסייבר  בתחום  המדעי-טכנולוגי 

האנושי  ההון  הרחבת  באמצעות 

עידוד  ופיתוחו,  בתחום  האיכותי 

קידום  מתקדם,  אקדמי  מחקר 

ותעשייה  חדשני  טכנולוגי  מו"פ 

סביבה   במסגרת  ומובילה,  חזקה 

מפרה המשלבת בין כלל הגורמים 

והמגזרים במדינה.

הגנה
על  ההגנה  מאמצי  את  להוביל 

ובראשו  הלאומי  הסייבר  מרחב 

זאת  הקריטיים,  הנכסים 

וסילוק  זיהוי  גילוי,  באמצעות 

ברמת  ומניעתן,  סייבר  תקיפות 

המדינה.

וביסוס  צמיחתה  המאפשר  וחופשי  בטוח  מוגן,  ישראל  של  הסייבר  מרחב 

עוצמתה של מדינת ישראל.

המערך הוא הגוף הממלכתי המופקד על הגנת מרחב הסייבר הלאומי של מדינת 

ישראל מפני איומי סייבר, ועל קידום וביסוס עוצמתה בתחום.

מטרות המערך:

חזון
יעוד
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מגמות בסייבר בעקבות השפעות התפשטות הקורונה על דפוסי העבודה

נגיף הקורונה אילץ ארגונים רבים לעבור במהירות וללא הכנה מספקת למתכונת עבודה מהבית, לעיתים תוך 

עבור  חדשות  הזדמנויות  ויצר  התקיפה  משטח  את  משמעותית  הגדיל  זה  שינוי  האבטחה.  רמת  על  התפשרות 

תוקפים שמיהרו לנצל את המציאות החדשה לביצוע מגוון סוגי תקיפות. 

בנוסף, הצמא למידע על הנגיף, חיסונים, מענקים ועוד הפכו נושא דומיננטי במאמצי הפישינג של תוקפים שניצלו 

את אי הוודאות והשתמשו בנושא כדי לפתות משתמשים לפתוח מיילים ולינקים זדוניים.

במסגרת המאמצים להשגת יתרון בהתמודדות עם הנגיף, נצפו תקיפות של תוקפים מדינתיים כנגד מכוני מחקר 

וחברות תרופות שהיו מעורבים בחקר הנגיף ופיתוח חיסון ברחבי העולם. 

תופעה ייחודית לתקופת הקורונה בסייבר, הייתה הצהרות של חלק ממפעילי הכופרות לפיהן ימנעו מתקיפה של 

מגזר הבריאות בתקופה זו מחשש שזו תוביל לפגיעה בחיי אדם. למרות זאת, סבל המגזר מאירועי כופרה רבים 

יותר מבעבר. בתוך כך, דווח בהרחבה על עליה משמעותית בהיקף תקיפות הסייבר כנגד ארגוני בריאות, מכוני 

מחקר ובתי חולים ברחבי העולם שאף הובילו לשיבוש הפעילות הרציפה ותפקודם של בתי החולים ומכוני מחקר 

שעסקו בחיסון. חלק מהתקיפות כללו הדלפת מידע של עשרות אלפי כתובות דוא"ל וסיסמאות של משתמשי 

הארגונים.

איומי סייבר 
משמעותיים 

בישראל ובעולם 
2020

נגיף הקורונה שהתפשט ברחבי העולם במהלך שנת 2020, לווה בעלייה דרמטית בהיקף ובאיכות תקיפות הסייבר בכל 

העולם וכנגד ישראל בכלל זה. 

מערך הסייבר הלאומי התמודד השנה עם איומים ברמות טכנולוגיות שונות, הן מצד מדינות והן מצד גורמי פשיעה 

התקיפה  קבוצות  התקיפות,  את  המערך  חקר  למשק,  הנגזרת  האיום  רמת  על  לעמוד  כדי  ברשת.  והאקטיביסטים 

והשחקנים השונים. רמת האיום נגזרת בין השאר מחקר אירועים שבהם טיפל המערך וממחקר טכנו-מודיעיני פנימי, 

לצד שיתוף פעולה עם חברות אבטחה מסחריות, גופי הביטחון, מחקרים בעולם ועוד.

 

השנה נצפו בעולם מספר מגמות עיקריות ואירועים בולטים: 
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איומי סייבר משמעותיים בישראל ובעולם

אירועי כופרה

בשנה האחרונה המשיכה מגמת הגידול באירועי כופרה ברחבי העולם ואף ביעדים בישראל. רמת התחכום של התקיפות 

עלתה, לצד שינויים שנועדו למקסם את הסיכוי לקבל מהיעד הנתקף את הכופר. בהקשר זה, בשנה האחרונה התגבר 

השימוש בשיטת "הסחיטה הכפולה", במסגרתה התוקף מאיים בפרסום מידע רגיש אותו השיג מהנתקף, ואף בחלק 

מהמקרים מממש את האיום. מהלכים שכאלה נצפו גם בישראל במגוון רחב של מגזרים וחברות. 

במסגרת זו, פורסם במספר מקרים מידע שלקח התוקף מתוך החברות על מנת לגרום להן למבוכה.

SolarWinds מתקפה על חברת

בחודש דצמבר 2020 נחשפה אחת ממתקפות הסייבר החמורות שנצפו בשנים האחרונות. קמפיין תקיפה מתוחכם 

ונרחב, שכוון נגד גופי ממשל אמריקאים, חברות IT מובילות וחברות אבטחת סייבר בינלאומיות.

במסגרת הקמפיין השיג התוקף אחיזה ראשונית בכ-18,000 חברות וגופים וביצע מהלכי המשך מול עשרות גופים 

 Orion יצרנית תוכנת   ,SolarWinds IT-ערכיים. התקיפה בוצעה באמצעות הטמעת פוגען בחלק ממוצרי ענקית ה

לניטור וניהול מערכות IT, דבר שאפשר פריצה ללקוחות החברה. העדכונים שהפיצה החברה עבור התוכנה נוצלו 

להדבקת לקוחותיה במתווה שרשרת אספקה. 

הטמעת נוזקה במוצר לגיטימי וחתום, סייעה לתוקפים לפעול ללא חשיפה במשך חודשים. התוקפים פעלו לאיסוף 

מידע מודיעיני מגופי ממשל ומידע טכנולוגי מחברות ה- IT ואבטחת סייבר. האירוע נחשף על ידי חברת אבטחת 

המידע FireEye, שהייתה אחד מיעדי התקיפה, לצד חברת Microsoft וחברות IT נוספות. 

ארה"ב הושפעה רבות מתקיפה זו: משרדי החוץ, ההגנה, האוצר וביטחון הפנים האמריקאים הם רק חלק מרשימת 

הארגונים שנתקפו. הממשל האמריקאי הפנה אצבע מאשימה כלפי מוסקבה כעומדת מאחורי האירוע ומספר חוקרי 

אבטחה אף הצביעו על קבוצת התקיפה הרוסית APT29 כאחראית למהלך. 

בישראל מספר הארגונים שנחשפו לתקיפה היה נמוך. המערך יצר קשר עם החברות שעשו שימוש במוצר והפיץ 

התרעות והמלצות להתגוננות.
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איומי סייבר משמעותיים בישראל ובעולם

בין האירועים הבולטים בישראל בהם טיפל המערך השנה וניתן לפרסם:  

פריצה לחברת הביטוח שירביט - אירוע דלף מידע 

בסוף חודש נובמבר השנה נתקפה חברת הביטוח שירביט והודלף ממנה מידע אישי ופרטי של מבוטחיה. המידע 

שדלף כולל מסמכים אישיים, כגון רישיונות רכב, תעודות זהות, הצעות מחיר וטופסי היעדר תביעות וחלקו הוצע 

למכירה.

האירוע.  על  הציבור  ועדכנו את  בנושא  הודעה  פרסמו  הסייבר הלאומי  ומערך  וחיסכון  ביטוח  ההון,  רשות שוק 

בעקבות כך המערך חידד יחד עם הרשות את ההנחיות לגופים המוסדיים במשק ויצא עם המלצות לשיפור ההגנה 

בארגונים נוספים במשק.

צוותים של מערך הסייבר סייעו לחברה וחקרו את אירוע הסייבר. מהחקירה עולה כי הפריצה התאפשרה באמצעות 

חולשה באפליקציית Web צד-שלישי שהותקנה ברשת החברה. בהמשך התוקף פעל לשיפור אחיזה ברשת עד שגרם 

ניסיונות פגיעה במגזר המים 

בחודש אפריל זוהה ניסיון למתקפת סייבר על מערכות 

זו  במסגרת  בישראל.  המים  במגזר  ובקרה  שליטה 

של  ובקרה  שליטה  במערכות  לפגוע  ניסיונות  נעשו 

וביוב השייכים  טיהור שפכים, תחנות שאיבה  מכוני 

לספקי מים מקומיים במספר נקודות במרחב הכפרי. 

ניסיונות אלה זוהו וטופלו בזמן על ידי המערך ורשות 

באספקת  כלשהו  לשיבוש  או  לנזק  גרמו  ולא  המים 

המים לתושבים. 

על  להקפיד  הצורך  את  מבליטים  זה  מסוג  אירועים 

נהלי אבטחת מידע בסיסיים בניהול מערכות שליטה 

ובקרה תעשיתיות )SCADA(, דוגמת החלפת סיסמאות   

על  הקפדה  עיתית,  סיסמאות  החלפת  דיפולטיביות, 

עדכוני גרסה לעמדות קצה וצמצום קישוריות לרשת 

האינטרנט.

עולה  המערך  מחקירת  נובמבר.  חודש  בסוף  לנזק 

היו מעודכנים,  כי למרות שמרבית הרכיבים ברשת 

הספיק רכיב פגיע יחיד כדי לאפשר לגורם עוין לבצע 

כרצונו ברשת ולגרום לנזק מהותי.

בחברת  המידע  דלף  אירוע  לפני  בנובמבר,  ב-18 

הביטוח  חברות  לכל  מכתב  המערך  שלח  שירביט, 

בישראל בנושא מדיניות ניהול סיכוני סייבר בצירוף 

המלצות לחיזוק הגנות.  
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קמפיין תקיפה רחב על חברות שילוח ולוגיסטיקה במשק הישראלי 

לקראת סוף שנת 2020 זוהה קמפיין תקיפה רחב כנגד עשרות רבות של גופים בישראל, אשר עלול היה לייצר סיכון 

ניכר למשק הישראלי. כמחצית מן הנתקפים היו לקוחותיה של חברת תוכנה אחת, דרכה הצליח התוקף לייצר 

נגישות רשתית למערכותיהם במתווה שרשרת אספקה. במסגרת המתקפה נעשה שימוש במגוון כלים, אשר חלקם 

עשויים לשמש גם לתכליות לגיטימיות, ואצל חלק מן הנתקפים אותרו אינדיקציות לכופרה. 

בין הפעולות שביצעו התוקפים בארגונים הנתקפים: יצירת משתמש חדש בעל הרשאות Admin, יצירת משימה 

הוציא  המערך  לעמדה.  מורשית  בלתי  גישה  להשגת   Sticky Keys ה-  מנגנון  וניצול   )Scheduled Task( מתוזמנת 

התרעות מתעדכנות למשק אשר כללו IOCs וחוקי YARA ואף עמד בקשר עם חברות אבטחת המידע אשר סייעו 

לארגונים הנתקפים.

מתקפת השחתת אתרים נרחבת באמצעות חברת הוסטינג  

אירועי השחתת אתרי אינטרנט בישראל מתקיימים מדי פעם, לרוב באופן נקודתי לאתרים שאינם מאובטחים 

באופן ראוי. בחודש מאי בוצעה תקיפה על חברת אחסון אתרים שאירחה עשרות אלפי אתרים של עסקים פרטיים 

ומספר רשויות מוניציפליות. המערך סייע לחברה בזיהוי וקטור הכניסה והקבצים הזדוניים שהושתלו בה, ובעלייה 

חזרה לאוויר.  שבוע לפני האירוע, פירסם המערך הודעה על צפי להשחתות אתרים שמטרתם ליצור הד ולהפיץ 

מסרי תעמולה לרגל יום ירושלים האיראני, כפי שנעשה מדי שנה בתאריך זה. פגיעה באתרי אינטרנט היא תקיפת 

סייבר מהסוג הנמוך שמטרתה ניסיון לעורר הד ציבורי ולהפיץ תעמולה אנטי-ישראלית.

הדרך העיקרית להימנע מאירועי השחתה היא הקפדה על נהלי פיתוח מאובטח. בין ההמלצות הנוספות של המערך 

בנושא: ביצוע גיבוי עיתי ווידוא תקינותו; שמירת עותק אחד של הגיבוי באופן שאינו מקוון; הכנת דף חלופי אליו 

ניתן להפנות את התעבורה לאתר; סיכום עם חברת ההוסטינג מי אחראי לביצוע אילו פעולות; ובמקרה של פגיעה, 

זיהוי של וקטור התקיפה דרכו בוצעה הפגיעה, ותיקון הפגיעות למניעת הישנות האירוע.

ניסיון DDoS על בנקים

קמפיין תקיפה גלובלי במסגרתו נשלחו אלפי הודעות 

ובהן  בעולם  רבים  פיננסיים  לגופים  סחיטה  דוא"ל 

ולא  במידה  נרחבת   DDoS מתקפת  תמומש  כי  איום 

ישולמו דמי כופר לתוקפים במטבע הביטקוין. מכלל 

המידע שפורסם ברשת עולה כי מדובר ככל הנראה 

וכי אין מדובר בהן אלא  בהתחזות לקבוצות תקיפה 

בישראל  הטיפול  במסגרת  עצמאיים.  סייבר  בפושעי 

האוצר  למשרד  המשותף  פיננסית  לרציפות  במרכז 

ומערך הסייבר,  בוצעו הערכות מצב עתיות עם כלל 

במערכת  הגופים  לשאר  התרעות  הופצו  הגורמים, 

בין- קש"ח  לשותפי  שאילתות  והועברו  הפיננסית 

לאומיים במטרה להרחיב מידע. האירוע הסתיים ללא 

הבנקים  של  מהירה  היערכות  בזכות  האיום  מימוש 

וללא תשלום כופרה. 
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  VOIP תקיפת באמצעות מרכזיות

הישראלי  הסייבר  במרחב  אירועים  מספר 

 VOIP שכללו בין השאר תקיפות של מרכזיות

ואתרים  מסרונים  באמצעות  דיוג  אירועי  וכן 

תשתיות  הפיננסי,  במגזר  לגופים  מתחזים 

תשלומים בין-לאומיות וחברות תקשורת בארץ 

במערך,  שהתקיימה  החקירה  במהלך  ובעולם. 

הובילה  אשר  המרכזית  התקיפה  תשתית  זוהתה 

למספר כלי תקיפה שהיו בשימוש התוקף. 

איומי סייבר משמעותיים בישראל ובעולם

אירוע כופרה בו זמני על כ-25 עסקים פרטיים  

בתחילת נובמבר דווח למערך על קרוב ל-25 עסקים פרטיים, רובם עסקים קטנים ובינוניים, שחוו מתקפת כופרה 

על מערכותיהם ככל הנראה ממניעים פיננסיים. החברות הותקפו דרך ספק תוכנה משותף שלא הטמיע עדכון 

אבטחה בממשקי הגישה מרחוק שלו, ושאליו היו העסקים מחוברים. המערך עמד בקשר עם החברה הנתקפת וכן 

עם לקוחותיה בהמלצות להגבהת חומות וסגירת חולשות.  אירועים מסוג זה מדגימים את הצורך להתקין בהקדם 

האפשרי את עדכוני אבטחה שפרסמו יצרני מערכות ההפעלה והיישומים השונים הפועלים במערכות. 

מתקפת התחזות קולית  

 )Vishing( בתחילת משבר הקורונה, ניצלו תוקפים את המעבר לעבודה מהבית כדי לבצע מתקפת דיוג טלפונית

זו, שנצפתה בישראל  שמנסה להוציא מעובדים במרמה את פרטי ההתחברות לרשת הארגון. במסגרת מתקפה 

ובמדינות נוספות, מקבלים עובדים שיחה לכאורה ממספר הטלפון של מחלקת המחשוב של הארגון ובה מבקשים 

מהם את שם המשתמש והסיסמה. מטרת התוקפים שעומדים מאחורי השיחה היא לנסות לחדור לארגון למטרות 

דלף מידע, הצפנת קבצים, השמדת מידע או גרימת נזק אחר לארגון ולעובדיו.

אירוע סייבר אפדימי שנבלם 

נוספים.  נתונים  בנוזקה הוצלב עם  119 אודות חברה שנדבקה  דיווח שהגיע למרכז המבצעי של המערך בחיוג 

מהחקירה עלה כי  החברה שנפגעה מקושרת לעוד מספר חברות במשק ונצפה בה ניסיון להגיע לנגישות לשרת 

באמצעות  ההדבקה  מתווה  במסגרת  חברות.  שיותר  כמה  ולהדביק  נוזקה  להפיץ  מנת  על  האלקטרוני  הדואר 

הדוא"ל, נעשה ניסיון להגיע לכ-200 חברות במשק. במקביל להוצאת התרעה למשק ופנייה יזומה לחברות ואף 

סילוק התקיפה ממערכותיהן, מערך הסייבר הלאומי ערך מספר פעולות באמצעותן חשף את תשתיות התוקף 

 ושיטות התקיפה שלו. ההערכה היא כי הכוונה הייתה להתקין כופרה במקביל באותם ארגונים שנדבקו בנוזקה.

נתיב התקיפה נעשה דרך שתי חולשות מרכזיות אותן פעל המערך על מנת לסגור.  נמצאו  37 קבצים חשודים של 

התוקף, עשרות כתובות שניסו לגשת לאותם גופים וכ-17 כלי תקיפה שונים שבהם עשה שימוש. המערך טיפל בכל 

אחד מהמקרים בהתאם לערכיות הגוף ולאינדיקציות שעלו ממנו - בחלק מהגופים המערך סייע מרחוק, בחלקם 

נערכה חקירה והוגבהו חומות ובחלקם נעשו ביקורות. מנעד סוגי החברות שנפגעו היה רחב: מוניציפלי, יחידות 

סמך ממשלתיות, חברות כלכליות וגופי בריאות, חברות IT ועוד. 
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בין המגמות הטכנולוגיות המרכזיות בסייבר שנצפו השנה:

תקיפות באמצעות שרשרת אספקה   

אשר  ביצוע,  וקבלני  בספקים  הקשורים  והתהליכים  המשאבים  לכלל  מתייחסת  אספקה  שרשרת 

הפוטנציאלי  לנזק  נוגעים  איומי שרשרת אספקה  לארגון.  או שירות  מוצר  לצורך אספקת  דרושים 

  WIPER התגברות השימוש בנוזקות מוחקה
תוקפים  ע"י  שפותחה   Wiper נוזקת  של  חדשה  גרסה  זיהתה  כי   IBM חברת  פירסמה   2019 בסוף 

הפועלים בחסות מדינית ונוצלה לתקיפות נגד חברות אנרגיה במזרח התיכון. נוזקות Wiper הן נוזקות 

המשמשות למתקפות CNA, כלומר מתקפות שמטרתן גרימת הרס או שיבוש של מערכות מחשוב. 

שיטות להסוואת תקיפה  
במהלך השנה זוהו בארץ ובעולם שיטות מתוחכמות שבהן משתמשות קבוצות תקיפת סייבר מול 

ארגונים לטשטוש עקבותיהם ובלימת מתקפות נגד. בשיטות, שזוהו בין היתר גם בחקירות אירועים 

כדוגמת תוכנות אנטי-וירוס,  מידע,  מוצרי אבטחת  של מערך הסייבר הלאומי, מנטרלים התוקפים 

ניצול מנגנוני אימות   
של  בניצול  העוסקת  התרעה   2020 במהלך  פרסמה   )NSA( לאומי  לביטחון  האמריקאית  הסוכנות 

מנגנוני אימות על-ידי תוקפים, לטובת השגת נגישות למשאבי ענן. מתקפות אלה ניתנות למימוש 

לאחר השגת אחיזה ראשונית ברשת הארגונית ומבוצעות בשתי שיטות – בשיטה הראשונה משיגים 

שעלול להיגרם לארגונים או לספקים כתוצאה מעבודתם המשותפת. 

זוהו נסיונות רבים למתקפות רבות על יעדים בישראל אשר ניצלו פרצות אבטחה בארגון השייך   2020 במהלך 

לשרשרת האספקה של היעד, על מנת להגיע דרכו ללקוחותיו. בין האיומים הבולטים שזוהו: הטמעת קוד זדוני 

ג' העוסקות  בעדכוני גרסה לגיטימיים, תקיפת אתרי אינטרנט דרך חברות לבניית אתרים, פריצה לחברות צד 

באחסון נתונים ועוד. במרבית המקרים וקטור התקיפה הראשוני היה שרתי VPN או OWA פגיעים, או לחילופין 

ערוצי RDP לא מאובטחים די הצורך .

 SAML וגונבים את התעודה או המפתח הפרטי המשמשים לחתימת SSO-התוקפים נגישות לרכיבים של תשתית ה

 service principals-בשיטה השנייה משתמשים התוקפים בחשבון מנהלן פרוץ כדי ליצור נתוני הזדהות ל .Tokens

ביישומי ענן )זהויות המאפשרות ליישומי ענן גישה למשאבי ענן אחרים(. בשלב הבא הם משתמשים בנתוני הגישה 

שהשיגו כדי לגשת למשאבי הענן ולמשאבים נוספים אשר הם התקשו להגיע אליהם בדרכים אחרות.

מערך הסייבר פרסם הסבר מפורט אודות האיום, כמו גם דרכים להתמודדות.

נוזקות אלו משמשות להשבתת מערכות מחשוב באמצעות מחיקת מידע המאוחסן בהן ובאופן שמקשה על שחזורו. 

המערך הוציא השנה התרעה נרחבת למשק הישראלי הסוקרת את האיומים והאירועים הבולטים בעולם בה נכתב 

כי "קיימת מגמה של חיבור ואף סנכרון של כלים ומטרות בין קבוצות התקיפה השונות, עובדה שמקשה פעמים 

רבות לזהות את התוקף ולהבין את מטרותיו". עוד עולה מהסקירה כי בתקיפות מסוימות נעשה שימוש בנוזקות 

מסוג זה רק בשלב הסופי, במטרה להשמיד ראיות ולהסתיר את עקבות התוקפים. המערך הפיץ במשק המלצות 

לדרכי התגוננות פשוטות יחסית ליישום בחברות, כגון ביצוע גיבויים. המערך מתריע מפני הפוטנציאל להתגברות 

תקיפות מסוג זה בישראל. 

או תוקפים באמצעות כלים לגיטימיים שהותקנו במחשב הקורבן ביוזמתו או מותקנים בו כחלק מכלי מערכת 

ההפעלה. המערך הוציא התרעה רחבה לארגונים בישראל יחד עם מזהים כדי שיוכלו לאתר תקיפות מסוג אלו על 

מערכותיהן.
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מטרת התפיסה הלאומית היא השגת עליונות טכנולוגית ומבצעית בתחום הסייבר ברמה המדינתית. לצורך כך 

נדרשים רף אבטחה גבוה של מערכות המידע של המדינה והמשק, יכולות מבצעיות משוכללות משמעותית יותר 

משל היריבים וכן קיום בסיס מדעי-תעשייתי איתן בקנה מידה בין-לאומי.

כדי להבטיח את יכולת העמידה של המשק הישראלי בפני איומי סייבר באופן עצמאי ויעיל פועל המערך בארבע שכבות:

סייבר בתפיסת 
הביטחון הלאומי

ואנושית  טכנולוגית  מדעית,  תשתית     טיפוח 

ישראל  של  ליכולותיה  תורמת  הסייבר  בתחום 

בתעשייה,  באקדמיה,  השקעה  ידי  על  בתחום, 

וברקימת  האנושי    ההון    לפיתוח    בתכניות 

מארג שותפויות בין-לאומי רחב. 

פעולה  ושיתופי  ממשלתיים  קשרים     חיזוק 

לצרכים  הסייבר  בתחום  שונות  מדינות  עם 

אופרטיביים.

בראייה  סייבר   ופתרונות   טכנולוגיות      פיתוח  

בין-לאומית.

למידה  תוך   המשק   להגנת   מסקנות      הסקת  

ממקרים של תקיפות סייבר בעולם.

פיתוח רשת קשרים בין לאומייםבסיס מדעי תעשייתי
.03.04

   הנחיית גופי תשתיות מדינה קריטיות.

"משטח  לצמצום  ותהליכים  טכנולוגיות     יישום 

התקיפה" הלאומי. 

   היערכות למשבר סייבר. 

   פיתוח ההון האנושי בתחום. 

   פיתוח מודעות בקרב קהלים שונים. 

   כלי מדיניות לקידום חוסנו של המשק. 

   הכוונת המשק באמצעות רגולטורים ממשלתיים. 

   גילוי וזיהוי איומים.  

   סילוק תקיפה באופן אפקטיבי.

   יכולת התאוששות תפקודית וכלכלית מהירה של 

הנתקף. 

   חיסון נתקפים מתקיפה חוזרת. 

   מתן מענה ישיר למשק האזרחי – באירועים בעלי 

משמעות לאומית.

מענה מבצעיחוסן משקי
.01.02
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התוספת החמישית של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 1998 מגדירה תמ"ק, תשתית מדינה 

קריטית, אשר הפגיעה בה עלולה להסב נזק לאומי מיוחד. תשתיות אלו זוכות להנחיה לאומית צמודה של המערך 

בתחום הסייבר, כדי לוודא רמת הגנה מרבית. רשימת הגופים המונחים מעודכנת מדי תקופה על ידי ועדה בין 

משרדית בראשות ראש מערך הסייבר הלאומי. 

בשנת 2020 הנחה המערך מתוקף חוק זה כ–30 גופי תמ"ק. לשם ההמחשה, בכלל גופי תמ"ק יחד יש כ-70 אלף 

משתמשים. גם השנה לא נרשמו נזקים מניסיונות לתקיפות סייבר כנגד תשתיות קריטיות.  

במסגרת חוק זה פועל המערך 

למימוש היעדים הבאים:

     העלאת רף הגנת הסייבר 

בכלל התשתיות הקריטיות 

לתקן המקסימלי ומניעת 

התממשות תרחיש תקיפת 

סייבר שבגינו הוגדרה 

המערכת כתמ"ק.

      הנגשת פתרונות הגנה 

ייחודיים המייצרים יתרון 

איכותי למגן.

     פיקוח מוגבר על שרשרת 

האספקה למערכות ליבה.

     הטמעת תהליכי ניהול 

אירועים והתאוששות מהירה.

    תרגילים וביקורות.

    שמירה על סודות המדינה.

במסגרת פעילות המערך השנה:

01.   השנה הסמיך המערך 40 מערכות קריטיות בגופים מונחים וחיזק את 
רמת ההגנה בגופים השונים. 

ומיצוי  מיטוב  בוצע   - בגופים  אבטחה  מערכות  מיצוי  או  02.   התקנת 
פוטנציאל  המערכות למול ניתוח הפערים.

שעברה  לשנה  ביחס  משמעותית  עליה   - התמ"ק  בגופי  03.   ביקורות 
בביצוע ביקורות.

הגופים  כלל  השנה   - השונים  הגופים  לעובדי  מקצועיות  04.   הכשרות 
"גדעונים"  הסייבר  בסימולטור  שלהם  התפקידים  בעלי  את  אימנו 

המדמה מתקפה והגנה.

05.   ריענון נהלים - בדגש על נהלי חירום, התמודדות באירוע סייבר ועוד. 
אחרי  קצר  זמן   - השונים  בגופים  בשוטף  אבטחה  עדכוני  06.   הטמעת 

פרסומם.

07.   הטמעת פתרונות טכנולוגיים של המערך.
08.   השלמת הטמעת הזדהות בטוחה. 
09.   הפצת הנחיות מותאמות לגופים.

10.   כניסה לעולם הלווייניות האזרחית.

תשתיות 
מדינה 

קריטיות
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הגנה על 
אירועים בעלי 

חשיבות לאומית

מערכת הבריאות בתקופת הקורונה 

בתקופת הקורונה נצפו ברחבי העולם מתקפות סייבר רבות 

ובמכוני  לבדיקות  במעבדות  חולים,  בבתי  לפגוע  שניסו 

מחקר. בחלק מהמדינות הביאה המתקפה להשבתה זמנית 

ולעיכובים משמעותיים בטיפול במשבר הקורונה. 

גדולה  מעבדה  שבו  חולים  בית  כי  דווח  למשל  בצ'כיה 

לבדיקות קורונה  הושבת בעקבות מתקפת סייבר בשיא 

למערך  גם  הועבר  ותקיפות  מקרים  על  מידע  המשבר. 

אותן  כנגד  המערכת  את  מראש  "לחסן"  כדי  בישראל 

מתקפות.

לסיוע   2020 שנת  במהלך  פעל  הלאומי  הסייבר  מערך 

בהגנה מוגברת על מערכות קריטיות במערכת הבריאות 

משמעותית  עלייה  חלה  הקורונה  בתקופת  הישראלית. 

באופי  שינוי  חל  וכן  שונות  ברמות  למתקפות  בניסיונות 

האיומים. 

צוות שהוקם במערך הסייבר הלאומי  מיפה עם תחילת 

זו,  בתקופה  האפשריים  הסייבר  תרחישי  את  המשבר 

עסק  שבהם  התרחישים  בין  הגנתי.  מענה  להם  והעניק 

המערך: השבתת בתי חולים באמצעות חדירה למערכות 

השליטה  אפליקציות  של  השבתה  החיוניות;  התפעול 

את  שנועלות  כופרה  מתקפות  רפואי;  ציוד  על  והבקרה 

תוצאות הבדיקות ומידע חיוני אחר; דלף מידע ממאגרים; 

שמיוצרים  וחיסונים  תרופות  פיתוח  לשיבוש  מתקפות 

בישראל; השבתת פס ייצור של חומרים רלוונטיים לתקופה 

זו; אתרים מתחזים בעלי שם המתחם קורונה, אפליקציות 

מתחזות למשרד הבריאות ועוד.

בהתאם לכך פעל המערך בחמישה מוקדי עשייה מרכזיים 

כדי לוודא את הרציפות התפקודית של המשק בעת זו:

      ליווי פרויקטים לאומיים בדגש על מגזר הבריאות.

      מיקוד יעדי השירות המגזריים בדגש על ביטחון תזונתי.

      ניתוח שרשרות הערך בדגש על מגזר הבריאות, מגזר 

החקלאות והכלכלה. 

      קידום וניהול ביקורות במשרד הבריאות, בתי חולים, 

קופות חולים וארגוני חירום. 

      הנעת תהליך להגבהת חומות בדגש על משרד הבריאות. 

מערכת הבחירות לכנסת ה-23 

מהמרכזית  הבחירות  ועדת  לבקשת 

הלאומי   הסייבר  מערך  סייע  לכנסת, 

תהליכים  על  ההגנה  במאמצי 

במסגרת  הבחירות  מערכות  ועל 

בדומה  ה-23,  לכנסת  הבחירות 

הבחירות  במערכות  להיערכות 

מעטפת  העניק  המערך  ב-2019. 

איומי  עם  להתמודדות   וסיוע  הגנה 

סייבר במערכות המחשוב שקשורות 

לוועדה.  

היתה   הסיוע  של  המרכזית  המטרה 

הבחירות  תהליך  שיבוש  מניעת 

הבחירות  תוצאות  הטיית  ומניעת 

באמצעות תקיפות סייבר.

העניק  הבחירות,  שלפני  בחודשים 

המערך מענים ובקרות מפצות  בקשת 

היערכות  וכן  פתרונות  של   רחבה 

הערכות  ביצוע  שכללה:  מקדימה 

ניטור  למערכות,  חוסן  בדיקת  מצב, 

וזיהוי. בסמוך  גילוי  והפעלת מנגנוני 

חמ"ל  המערך  הקים  הבחירות  ליום 

הביטחון  גופי  כלל  בשיתוף  מבצעי 

הרלוונטיים. 
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שנת 2020 התאפיינה בעליית מדרגה בכמות תקיפות הסייבר כנגד חברות וגופים במדינת ישראל. הזרוע המבצעית 

של המערך מטפלת בהכלה ובסילוק של תקיפות סייבר משמעותיות שמסכנות את המשק וכן בתקיפות שלהן 

פוטנציאל התפשטות.

 

במסגרת זו, טיפל המערך השנה בכ-800 אירועי תקיפה ובכ-1,400 גופים במשק. חלק מן התקיפות מטופלות ישירות 

על ידי צוותי המערך שמנחים בהסכמה את אנשי הארגון ו/או חברת הסייבר שלה בפעולות ההתמודדות הנדרשות 

וחלקן מטופלות על ידי חברות IR אזרחיות בעקבות התראות והתרעות של המערך.  פעילות זו משלימה לפעילות 

וביידוע  ונעשית בשיתוף  הנמצא בבעלות המדינה  ייחודי  ומידע  יכולות  על  המבוצעת בשוק הפרטי, מתבססת 

הארגונים המותקפים.

המגזרים בהם נצפו הכי הרבה ניסיונות לתקיפה השנה: 

     טכנולוגיה )כולל חברות אירוח(

)IoT ,אנרגיה )חשמל, מים     

     ממשל

     פיננסי 

     אקדמיה 

     בריאות 

     חברות שרשרת אספקה, לוגיסטיקה ושילוח

* הדירוג ביחס לכמות האירועים – מהגבוה לנמוך

 ,)CNA( תקיפות לפגיעה בזמינות ואמינות המידע ,)CNE( במהלך השנה נצפו כל סוגי התקיפות: תקיפות לצורך גניבת מידע

  .)CYBER CRIME( ותקיפות פיננסיות הכוללות כופרות והנדסה חברתית לטובת עשיית רווח כספי )CNI( תקיפות השפעה

כמו כן, מתקפות שמשלבות בין כמה סוגים יחד כגון מתקפה למטרות שיבוש בשילוב עם פעולת תודעה ודלף 

מידע. בנוסף טופלו השנה בהרחבה על ידי המערך גם תקיפות של בקרים תעשייתיים אשר קושרו לאינטרנט ללא 

כל הגנה מינימלית.

מחקירת התקיפות שבהן טיפל המערך עולה כי התקיפות התאפיינו בשימוש רחב בחולשות 1DAY- ואף בחולשות 

ישנות יותר שפורסמו על ידי המערך לאורך השנה. כמו כן, נצפה שימוש בשיטות הבאות: הטלת כלים מסחריים 

לביסוס הנגישות בארגון, לעיתים עם שינויים קלים שמאפשרים התחמקות ממערכות הגנה קלאסיות; שימוש של 

יכולת חזרה לארגון על בסיס שימוש  תוקפים בתשתיות פומביות ומסחריות לטובת הסוואת פעילותם; שימור 

בתוכנות מסחריות לשליטה מרחוק; ויצירת נגישויות לארגונים לטובת התפשטות לגופים נוספים במתווה שרשרת 

אספקה.

מענה מבצעי 
לאירועי סייבר
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מענה מבצעי לאירועי סייבר

גילוי וזיהוי
הסייבר  במרחב  ותקיפות  איומים  של  וחקירה  זיהוי  גילוי,  יכולות  את  משמעותית  השנה  קידם  הסייבר  מערך 

בכפוף לחוק. נדבך זה הוא חלק חשוב ביצירת מידע וידע ערכיים שיסייעו להגנת ארגונים נתקפים במשק, בדגש 

לפערים במענה שניתן על ידי השוק הפרטי ושעלולים להביא לסיכונים משקיים רוחביים.  במסגרת פעילות זו, 

מקיים המערך שיתופי מידע עם גורמים רבים בקהילת הסייבר, עוסק בריכוז ומחקר מודיעין סייבר הנוגע לאיומים 

השונים, וכן במתן התרעות רלוונטיות ואף ספציפיות לגופים שונים אודות האיומים והתקיפות השונות.

התרעות
בהתאם לניתוח וחקירת התקיפות, הפיץ המערך התרעות בהתאם למאפיינים ולקהלי היעד, באמצעים שונים – 

ברשת הסייברנט, באתר המערך, ברשתות החברתיות ובאמצעים נוספים.  במסגרת זו, הופצו השנה 170  התרעות 

לכלל המשק וכן  120 התרעות ממוקדות ארגון או מגזר. 
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כחלק מחקירת מתקפות שקיים המערך לשיפור יכולות הגנת המשק, יפורטו חמש שיטות תקיפה וכלים בשימוש נרחב 

על ידי תוקפים שנצפו השנה בישראל. ניתוח אירועי התקיפה הוביל לזיהוי חוזר ומוצלח של טכניקות אלו באירועים 

נוספים, וליישום פעילויות הגנה ממוקדות ואפקטיביות בארגונים נוספים במשק, כמו גם לזיהוי ומניעה רוחביים של 

יכולות תוקפים במרחב.

כלים שיטות 
 וטכניקות 

בשימוש תוקפים 
Tactics, Techniques and Procedures

WebShell

ישירות  הארגון  לרשת  נגישות  לתוקף  ומאפשרים   ,Web שרת  על  התוקף  ידי  על  המותקנים  זדוניים  קבצים 

מהאינטרנט וביצוע פעולות על גבי השרת. קבצים אלו משמשים כמנגנון לשימור אחיזת התוקף בשרת, בדרך 

כלל לאחר השגת נגישות ראשונית אליו, אך עלולים גם להיות מותקנים על ידי התוקף כתוצאה ממימוש מוצלח 

של פגיעויות בשרתים הנגישים מרשת האינטרנט. במהלך השנה, חוקרי המערך נתקלו במקרים רבים של שימוש 

 Exchange כנגישות ראשונית לרשת. הדבר בולט במיוחד בשרתי  והן  , הן כמנגנון לשימור אחיזה   WebShells-ב

ו-SharePoint, להם פורסמו פגיעויות RCE חמורות בשנתיים האחרונות, הניתנות למימוש קל ופשוט.

SSH Tunneling

 ,Plink יצירת ערוץ תקשורת מוצפן בין תחנה/שרת לשרת מרוחק. התוקפים עושים שימוש בכלים מוכרים, דוגמת 

ומעבירים את כל  התקשורת בין עמדות מותקפות באמצעות ערוץ זה. היישום מאפשר יצירת Reverse Shell ברשת 

זה  ומוכרים מסייע לתוקף לחמוק מזיהוי. התוקפים עושים שימוש בערוץ  פומביים  הארגון הנתקף. שימוש בכלים 

לצורך הרצת פקודות מרוחקות וכ-Pivot ברשת הנתקפת.

)Wiper( וכלי מחיקה )Ransomware( שימוש בכופרות

בשנה החולפת נצפתה מגמה של קבוצות תקיפה רבות במרחב לשימוש בכלים שמטרתם הסבת נזק או גביית כופר 

מארגונים נתקפים. ישנם וריאנטים רבים של נוזקות מסוג זה, חלקן מונגשות כשירות וחלקן נכתבות ע"י התוקף 

בעצמו לשימוש על פי צרכיו. לרוב, התוקף פועל זמן מה ברשת הנתקפת על מנת להשיג נגישות )סיסמאות ונתוני 

גישה, שימור אחיזה וכו'( ולאחר מכן מפיץ בצורה ידנית או ממוכנת את נוזקת המחיקה/הצפנה.
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כלים שיטות וטכניקות בשימוש תוקפים

שימוש בחולשות  מוכרות

במסגרת הטיפול באירועים ע"י המערך, זוהו ניסיונות והצלחות לשימוש בחולשות מוכרות להן קיים Exploit מוכר 

וקל למימוש אשר נגיש לתוקפים. 

להלן פירוט של מספר חולשות בהן בוצע שימוש:

SharePoint בשרתי RCE פגיעות –  CVE-2019-0604

Exchange בשרתי RCE פגיעות –  CVE-2020-0688

Domain Admin העלאת הרשאות לרמת ,ZeroLogonא–  CVE-2020-1472

F5 BigIP בממשק הניהול של RCE פגיעות –  CVE-2020-5902

Fortinet בציוד Path Traversal פגיעות מסוג – CVE-2018-13379

CVE-2019-11510 – פגיעות המאפשרת קריאת קבצים מציוד Pulse ללא הזדהות

 Citrix בציוד RCE פגיעות – CVE-2019-19781

SQL Injection     – הזרקת קוד לשרתי SQL פגיעים

Living-off-the-Land שימוש בכלים לגיטימיים / תקיפה במתווה

הינה  האחרונות  בשנים  חוזרת  מגמה 

שאינם  מדף  בכלי  השימוש  ריבוי 

בכל  מובנים  מערכת  בכלי  וכן  זדוניים 

נגישות  השגת  )לאחר  התקיפה  שלבי 

ראשונית(. שיטה זו מאפשרת לתוקפים 

וכן להקשות  נמוכה  על חתימה  לשמור 

על זיהוי ושיוך התקיפה לגורם המבצע. 

השימוש בכלים המובנים מאפשר נוחות 

וגמישות מרבית עבור התוקף.
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טיפול בצמצום 
חולשות במערכות 

של ארגונים

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

נפוץ על ידי ארגונים במשק. בשנה האחרונה המשיכה להתחזק מגמת שימוש פומבי וניצול מהיר של חולשות 

אבטחה מסוג VPN. בחולשות מסוג זה, הזמן בין פרסום הפגיעות ופרסום תיקון על ידי יצרנית המוצר לבין ניצול 

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

אבטחה, ועל כן קיים חלון הזדמנויות קצר לניצול חולשות.

במהלך השנה דווחו למערך, לרוב על ידי חוקרי אבטחה "כובע לבן", על כ- 360 חולשות שהתגלו באפליקציות או 

אתרים ספציפיים של ארגונים. 

החולשות טופלו על ידי המערך מול הארגון המפעיל או הגוף המפתח עם המלצות הגנה, עד לסגירת החולשה.

1.3.2020 Power BI

b1-vsrv-bi01/reports/powerbi/Athena/Yearly Graphs 1/1

119 - Vulnerabilities

January February March April May June July August September October November December

5 5 6 6 6 2 2 2 6 4 3 7
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9 9 9
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Application Vulnerability

Web Vulnerability
התפלגות אירועי ניצול חולשות שדווחו למרכז הארצי 

לניהול אירועי סייבר וטופלו על ידו:
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טיפול בצמצום חולשות במערכות של ארגונים

פניות יזומות לסגירת חולשות 2019-2020

27%

73%
נסגרו

פתוחות

6,750
סה״כ

נוסף לדיווחים אלו, בשנה וחצי האחרונות טיפל המערך באופן יזום בצמצום החשיפה של ארגונים בישראל ל-6,750 

נמנעו  רבים  ארגונים  המערך,  של  יזומות  ופניות  התרעות  אף  על  במערכותיהם.  משמעותיות  רחבות  חולשות 

מלהטמיע את העדכונים הרלוונטיים ונכון לסוף שנת 2020, כ-2,000 ארגונים בישראל היו חשופים לתקיפות סייבר 

בשל לפחות חולשה אחת במערכותיהן.
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 .Fortinet בפרט ציוד מתוצרת חברת ,VPN במהלך 2020 המשיך המערך בפעילות יזומה לטיפול בפגיעויות בציוד

פגיעויות אלו זוהו עוד במהלך 2019, ואפשרו הורדה של מידע רגיש מהמוצר, ללא הזדהות  באופן שניתן לנצלו 

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

אלו נוצלו מידית על ידי תוקפים שונים, כך שארגונים שלא עדכנו את המוצרים שברשותם, היו ונשארו חשופים 

לתקיפה המאפשרת נגישות דרך מוצרים אלו. במהלך השנה פורסמו התרעות נוספות בנושא, וכן בוצעו פניות 

יזומות למספר ארגונים, על מנת שישדרגו את הציוד שברשותם לגרסה עדכנית שאינה פגיעה.

Mobileiron הוא ציוד מסוג MDMי)Mobile Device Management(, המאפשר למשתמשי ציוד נייד כדוגמת סמארטפונים 

או טאבלטים, להתחבר לרשת הארגונית באופן מאובטח. במהלך השנה התגלו בציוד זו מספר פגיעויות, כולל אחת 

המאפשרת הרצת קוד מרחוק )RCE( אשר נוצלו מידית על ידי תוקפים בעולם. המערך פנה באופן יזום למשתמשי 

הציוד בישראל, עדכן אותם לגבי הפגיעות והמליץ בפניהם על העדכונים הרלוונטיים.

 Domain NetLogon בשרתי  2020 פרסמה חברת מיקרוסופט מידע לגבי פגיעות קריטית בשירות  בחודש אוגוסט 

Controller, אשר עלולה לאפשר למשתמש מרוחק ובלתי מזוהה להעלות הרשאות לרמת Domain Admin. פגיעות זו 

נוצלה במהירות על ידי תוקפים שונים בעולם. המערך פרסם מספר התרעות לגבי פגיעות זו, ואף פנה באופן יזום 

לארגונים שונים, והמליץ בפניהם לעדכן השרתים באופן מידי.

Exchange שרתי
במהלך 2020 פורסמו תשעה עדכוני אבטחה לפגיעויות מסוג הרצת קוד מרחוק )RCE( בשרתי Exchange. ארגונים 

רבים חושפים שרתים אלו לאינטרנט, הן כשרת דוא"ל והן כיישום המאפשר גישה לדוא"ל הארגוני מכל דפדפן 

)OWA(. אחת מהפגיעויות )CVE-2020-068(, שפורסמה בפברואר 2020, נוצלה כמעט מידית לתקיפות בעולם. במהלך 

השנה פורסמו התרעות לגבי פגיעויות אלו, פורסמה התרעת תזכורת עבורם, וכן בוצעו פניות לארגונים, על מנת 

שיעדכנו את הציוד שברשותם.

Sharepoint פגיעויות בשרתי
חברת מיקרוסופט פרסמה כ-20 עדכוני אבטחה לפגיעויות בשרתי Sharepoint העלולות לאפשר לגורמים עוינים 

הרצת קוד מרחוק )RCE(. חלק מפגיעויות אלה נוצלו בפועל לטובת השגת אחיזה בשרתי Sharepoint, ששימשה 

במסגרת  נוספות.  למערכות  נגישות  והשגת  הארגונית  ברשת  רוחבית  התפשטות  לצורך  כגשר  רבים  במקרים 

ההתרעה שהפיץ המערך, הומלץ לארגונים שהיו חשופים להטמיע לאלתר את עדכוני האבטחה ולהימנע מחשיפת 

קישורים מסוימים בשרת למשתמשים שאינם מזוהים.

פניות  ביצע  רחבות משמעותיות. המערך  חולשות  ארגונים לחמש  בצמצום חשיפתם של  טיפל המערך   2020 בשנת 

טלפונית יזומות לאלפי ארגונים והתריע בפניהם על כך שהחולשה פתוחה במערכותיהם. החולשות המרכזיות שלגביהן 

ידי  על  שלהן  המימוש  ופוטנציאל  התגלו  שבהן  בטכנולוגיות  בישראל  השימוש  היקף  בשל  ממוקדת  פנייה  נעשתה 

תוקפים: 

VPN

Mobileiron 

ZeroLogon 

טיפול בצמצום חולשות במערכות של ארגונים

פנייה יזומה לארגונים 
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119
המרכז המבצעי לדיווח על אירועי סייבר של המערך מקבל אלפי דיווחים בשנה אודות מתקפות סייבר, חשדות 

וניסיונות, חולשות, פרצות אבטחה ועוד. למרכז ניתן להגיע בחיוג ישיר - 119, בדוא"ל או דרך מערכת "סייברנט" 

לשיתוף מידע אודות תקיפות סייבר. 

המרכז, הראשון מסוגו בעולם, מאויש 24 שעות ביממה באנליסטים ובאנליסטיות, יוצאי יחידות טכנולוגיות ובוגרי 

אוניברסיטאות, מומחים בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר, שתפקידם לזהות את סוג האיום, לאמוד את היקף 

הנזק הנשקף ממנו, ולספק את המענה המותאם. האנליסטים במרכז מעניקים מענה ראשוני לאזרח ולארגון בהתאם 

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

הנכסים הדיגיטליים. המרכז הוא חלק מאגף ה-CERT של המערך הממוקם בפארק ההייטק בבאר שבע.

דיווחים 
שהתקבלו 

במרכז המבצעי
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המרכז הארצי לניהול אירועי סייבר

במהלך שנת 2020, התקבלו במרכז המבצעי 119 של המערך כ-14,300 דיווחים, פניות והתרעות על חשדות לאירועי 

סייבר מאזרחים ומעסקים במשק. כ-9,100 מהדיווחים אומתו לאחר בדיקה כאירוע סייבר ברמה כזו או אחרת – 

עלייה של 50% בהשוואה לשנה שעברה. 

המערך  של   119 למרכז  במשק  ומארגונים  מאזרחים  התקבלו  )כ-10,800(,   75% מ-  למעלה  הדיווחים,  כלל  מתוך 

הממוקם בבאר שבע, והשאר התקבלו ממערכות ניטור לזיהוי איומים. הנתון מבוסס על שילוב בין התיעוד הקיים 

לצד הערכות של דיווחים מהרשתות החברתיות של המערך בשנה החולפת. הנתונים אינם כוללים צירי דיווחים 

נוספים למערך.

 כלל אירועי הסייבר 
אשר דווחו במרכז 119

60%

14%

14%

3%

3%

3%

2%

1%

פריצה לרשתות 
החברתיות

נסיונות דיוג

גניבת מידע

 חולשות במערכות
מחשוב

 חדירה למערכות
מחשוב

תוכנות זדוניות 
כגון כופרה

 פגיעה ברציפות
התפקודית

 מעקף מנגנוני
הזדהות

 9,100
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פרויקטים 
טכנולוגיים 

להגנת סייבר

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

מעטפת הגנה רחבה. בכלל זה, מקדם המערך פרויקטים לחיזוק החוסן במשק, כלים להערכת המוכנת של מצב 

ושדרוג  רוחבי,  באופן  במשק  התקיפות  להפחתת  כלים  והזיהוי,  הגילוי  לשיפור  מידע  היתוך  בארגונים,  החוסן 

הפלטפורמות לשיתוף מידע במשק. 

היא  השאיפה  גמישות.  על  היתר  בין  דגש  שמה  הפיתוח  תפיסת  וודאות,  וחסר  דינמי  הסייבר  ששדה  מאחר 

שהפרויקטים ייבנו באופן מודולרי המאפשר הוספה או החלפה של רכיבים תוך שמירה על הארכיטקטורה הכוללת. 

הפרויקטים נבחרו לאחר בחינת הצרכים המיוחדים של המדינה בהגנת סייבר, לצד בדיקת זמינות הפתרונות בשוק 

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

ניהול האירועים. שנית, תשתיות קריטיות. שלישית, המשק הרחב. 
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חלון ראווה
ראשוני  מבצעי  לשימוש  נכנסה  ראווה  חלון  מערכת 

בשנת 2020 ופריסה רחבה שלה בגופים רגישים במשק 

פלטפורמה  היא  ראווה"  "חלון   .2021 במהלך  צפויה 

נתונים  סמך  על  מצב  תמונת  ומייצרת  המתכללת 

מתוך אוסף כלים המשקפים את מצב ההגנה וניהול 

רחב  מגוון  מנתחת  המערכת  בארגונים.  הסיכונים 

של אמצעים אשר בוחנים את מידת הערכות הארגון 

הנתונים  סמך  ועל  סייבר  מתקפות  עם  להתמודדות 

מייצרת הערכת מצב של מידת הסיכון שהארגון חשוף 

לצמצום  פעולה  דרכי  על  ממליצה  המערכת  אליו. 

מתוכללים  השונים  מהארגונים  הנתונים  החשיפות. 

לתמונת מצב מגזרית ולאומית כדי לכוון ולתעדף את 

פעולות המערך.

קו רקיע 
המערכת  במשק.  חשיפות  לצמצום  כוללת  מערכת 

סורקת את מרחב האינטרנט הישראלי, מזהה רכיבים 

ורשתות בעלי פגיעויות ומרכזת את המידע  שנאסף  

בעזרת תוצאותיו מתאפשרת פנייה לארגונים לצורך 

צמצום חשיפת הפגיעות ובכך להביא  לשיפור יכולת 

ההגנה המשקית. במהלך 2020 בנה המערך פלטפורמה 

המאפשרת סריקה אוטומטית ורחבה ועדכון מהיר של 

פרמטרי הסריקה על פי  נתוני פגיעויות חדשות או 

משתנות.  

CyberNet
מסוגה  ראשונה  פלטפורמה  היא  סייברנט  מערכת 

סייבר  תקיפות  אודות  דיווחים  לשיתוף  בעולם 

בגרסתה  בארגונים.  הסייבר  לקהילת  המיועדת 

החדשה, המערכת מכילה יכולות מתקדמות כגון צפייה 

אירועים  על  עדכונים  קבלת  ובהתרעות,  בדיווחים 

ובקבוצות  פנימי  בצ'אט  השתתפות  בעולם,  גדולים 

חולשות  אודות  רלוונטית  מצב  תמונת  קבלת  דיון, 

של  באירוע  טיפול  בדו"ח  צפייה  אחרונות,  והתרעות 

הארגון, אפשרויות חיפוש, ניהול משימות ועוד. השנה 

נוספה לסייברנט גם יכולת העברה ממוכנת של מידע 

על איומים ותקיפות המאפשרים לארגונים ליישם את 

מחוברים  היו  השנה,  לסוף  נכון  נוחה.  בצורה  ההגנה 

למערכת קרוב ל-1,500 משתמשים. 

פרויקטים טכנולוגיים להגנת סייבר

פיתוחים טכנולוגים לאומיים  

המערך קידם השנה פיתוח של מספר פרויקטים טכנולוגיים לאומיים עיקריים:

מערך מרכזי שליטה ובקרה מגזריים תחת קורת 
גג אחת

ה-SOC-ים  כמות  את  המערך  הרחיב   2020 בשנת 

סייבר(  לאיומי  ובקרה  שליטה  )מרכזי  המגזריים 

שפועלים  לארבעה  נוסף  הלאומי,   CERT-ב הפועלים 

 SOC בהקמת  התקשורת  למשרד  סייע  המערך  בו. 

תקשורת ייעודי המפקח על מצב האבטחה בספקיות 

התקשורת. כמו כן, נעשתה הערכות להקמת מרכזים 

ולהגנת  העורף  פיקוד  של  האזרחיות  למערכות 

הסביבה. 
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מגדלור
ליצירת  והתנעה  אפיון  בשלבי  הנמצאת  תוכנית 

הסובלים  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הגנה  מעטפת 

אשר  סייבר  מתקפות  מגל  האחרונות  בשנים 

תונגש  התוכנית  בפעולתם.  משמעותית  פוגע 

תקשורת  ספקיות  עם  פעולה  בשיתוף  לציבור 

מתקדמים.                                                                              סייבר  מוצרי  ויצרני  סייבר  ושירותי 

באמצעות המערכת, יועברו לספקיות השונות מודיעין 

המידע  אמת.  בזמן  ותקיפות  סיכונים  על  והנחיות 

יאפשר לספקיות לבצע פעולות אשר יקטינו את מידת 

לשפר  וכך  אלה,  לאיומים  הארגונים  של  החשיפה 

קטנים  ארגונים  של  ההגנה  רמת  את  משמעותית 

מקצועי  אנושי  בהון  בידע,  לרוב  החסרים  ובינוניים 

רמת  על  לשמירה  הנדרשים  הטכנולוגיים  ובכלים 

הגנה נאותה הדרושה לשם הבטחת רציפות תפקודית 

ושמירת נכסי המידע שלהם ושל לקוחותיהם.

פרויקטים טכנולוגיים להגנת סייבר

פיתוחים טכנולוגים לאומיים  

מערכת  יוב"ל
אמינות שרשרת האספקה היא תנאי לביטחון סייבר, 

כיוון שגם ארגון עמיד מבחינת סייבר עלול להיחשף 

לתקיפות דרך החוליות החלשות בשרשרת שמובילה 

אליו.  מכיוון  שמדובר  באתגר  מבוזר  במשק  כולו, 

מערכת  יעילה.  להתמודדות  אחיד  רשתי  כלי  נדרש 

ע״י  פותחה  אשר  דיגיטלית,  פלטפורמה  היא  יוב"ל 

רמת  להערכת  המתודולוגיות  את  ומנגישה  המערך 

יצירת  תוך  משתמשיה,  לכלל  ספקים  של  הביטחון 

מערכת דירוג לספקים על בסיס שאלונים אחידים. 

מערכת לניתוח מודיעין
בהיקף  וניתוחו  סייבר  מודיעין  לניהול  מערכת 

אינדיקציות  המהווים  נתונים  כוללת  המערכת  רחב. 

של  רחב  מגוון  עם  המוצלבים  סייבר  למתקפות 

מקורות מודיעין שונים במטרה לייצר תמונות איומים 

והתקפות כוללת על מרחב הסייבר האזרחי בישראל. 

במהלך 2020 הרחיב המערך את סט המקורות עליהם 

הוא נסמך והעמיק את יכולת ניתוח הנתונים והסקת 

התובנות מתוך המידע הנקלט והנאסף.

מעבדת ICS לאומית להגנת סייבר 
המערך ומשרד האנרגיה נמצאים בשלבים מתקדמים 

בתחום  לאומית שתתמחה   ICS מעבדת   הקמת  של 

OT/SCADA שהן טכנולוגיות למערכות בקרה ושליטה 

בשימוש גופים תעשייתיים, בדגש על מגזר האנרגיה. 

תכנון ובינוי המעבדה, פיתוח מודלים ייעודים ואפיון 

השירותים שהמעבדה תספק מול כלל הגופים במשק 

)גופי תמ"ק, תעשייה, אקדמיה ועוד ( נמצא בשלבים 

האחרונים  והמעבדה  צפויה להיכנס לפעילות בשנת 

. 2021

התשתיות  חוסן  העלאת  הוא  המרכזי  יעודה 

סביבה  תספק  המעבדה  ישראל.  במדינת  הלאומיות 

לאפשר  מנת  על  תעשייתיות,   OT תשתיות  המדמה 

כלים  תשתיות,  חיה  בסביבה  לבחון  שונים  לגופים 

ומתודולוגיות לשיפור הגנת הסייבר.
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פרויקטים טכנולוגיים להגנת סייבר

יוזמות טכנולוגיות עתידיות  

העתיד טומן בחובו קישוריות חסרת תקדים וחדירת המימד הדיגיטלי לכלל תחומי החיים. הבנה מוקדמת של המגמות 

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

וזיהה מספר תחומים מרכזיים שנדרש לרכז בהם מאמץ לאומי מיוחד.

הגנת סייבר בתעופה אזרחית
תחום התעופה האזרחית הוא מרכיב משמעותי ביותר בשגרת החיים המתקדמת ומאופיין בקישוריות 

ובמורכבות טכנולוגית גבוהות. ההתפתחויות הטכנולוגיות בתעופה בשנים האחרונות מחייבות תכנון 

ויישום של מענה הגנתי הולם גם בממד הגנת הסייבר . גם השנה המשיך המערך בקידום מהלך לאומי 

למציאת פתרונות סייבר בשיתוף כלל השחקנים הרלוונטיים בתחום.

"הרקולס". הפרויקט, אשר ממפה לראשונה בעולם את כלל  כן, המשיך המערך בקידום פרויקט  כמו 

המערכות באקו-סיסטם התעופתי לכדי תמונת מצב עדכנית: שדות תעופה, מגדלי פיקוח, בקרה אווירית, 

חברות תעופה, מכוני בדק ותחזוקה ודגם של מטוס. העבודה מנתחת את סיכוני הסייבר בתחום, מדרגת 

אותם וצפויה להציע המלצות התמודדות ומענה לאומי לטווח הקצר והארוך. המערך המשיך בעבודתו 

בעולם  לראשונה  מייצר  הפרויקט  בתחום.  עולמית  וסטנדרטיזציה  פיקוח  וגופי  מטוסים  יצרניות  מול 

תמונה כוללת של הסיכונים והאיומים לכל רוחב האקו סיסטם.

ענן אזורי לישראל  
הגנתיים  היבטים  ליווה  המערך 

העברת  של  הלאומי  למיזם   וטכנולוגיים 

זה  בכלל  אזורי.  לענן  תשתיות  ופריסת 

ובניית  סיכונים   ניתוח   מחקר,  ביצוע 

של  ותוצרים  מסקנות  פעולה.  תוכניות 

תהליכי החשיבה, הניתוח ובנית היכולות 

יבואו לידי ביטוי במסגרת הגדרת ובחירת 

ענן  שירותי  במכרז  והמענים  הספקים 

לממשלה )"נימבוס"( אשר המערך אמון על 

הגדרת מנגנוני הגנת הסייבר בתוכו. 

רפואה דיגיטלית 
פעילות  המערך  התניע  השנה  במהלך 

בתי  עבור  בסייבר  הגנתי  מענה  לאפיון 

חולים בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף 

פיילוטים  שני  וכולל  הבריאות  משרד 

בתחומים טכנולוגיים חדשים:

•   הגנת מידע – שימוש בטכנולוגית הצפנה-

לאפשר  במטרה   )data@use( בשימוש 

עיבוד של מידע רגיש בענן ציבורי.

בתשתית  שימוש   – דיגיטליות  •   זהויות 

מבוזרת של תעודות דיגיטליות במטרה 

לאפשר עבודה מרחוק בזיהוי חזק.
 5G-היערכות ל

מכרז  לכתיבת  שותף  היה  הסייבר  מערך 

התדרים ל-G5 אשר הוציא משרד התקשורת 

לקראת   . בסייבר  הגנה  הנחיות  גם  וכלל 

כניסת הטכנולוגיה לישראל, החל המערך גם 

בבחינת ניהול הסיכונים והפתרונות לרשת 

קבוצת  בבניית  המדינה,  ברמת  החדשה 

ובהתנעה  מיקוד  אזורי  בהגדרת  עבודה, 

להתמודדות עם סיכונים פוטנציאליים.

המערך סייע למשרד התקשורת לבחון את 

בהיבטי אבטחת  למכרז   ההצעות שהוגשו 

את  המערך  מסיים  אלו  בימים  מידע. 

העבודה עם משרד התקשורת על התיקונים 

באופן  התקשורת  מפעילות  של  לרשיונות 

שיכללו דרישות להיערכות המפעילות לדור 

5 ומבצע  מבדקי חדירה ומחקר חולשות.

בינה מלאכותית בטוחה 
להגנה  וטכנולוגיות  תפיסות  בנה  המערך 

על הסביבה המתפתחת ובחינת הזדמנויות  

בוחן,  המערך  ההגנה.  יכולות  לשדרוג 

חדשניים  תקיפה  מרחבי  ומנתח  מעריך 

ומקדם  מלאכותית  בינה  מערכות  על 

מתודולוגיה והגדרת האמצעים  הנדרשים  

להערכות  נכונה  מול תקיפות מסוג זה. 



-בלמ״ס-30

פרויקטים טכנולוגיים להגנת סייבר

יוזמות טכנולוגיות עתידיות  

הגנת סייבר בעולם הים  
המערך  הרחיב את הלמידה הייחודית על 

אפשרויות תקיפת סייבר לתחום האוניות, 

לצד  האספקה,  ושרשרת  הספנות  חברות 

המוגדרים  המדינה  נמלי  הגנת  המשך 

כתמ"ק על פי חוק. במסגרת זו פעל המערך 

לזיהוי איום הייחוס בעולם הנמלים, למיפוי 

מערכות קריטיות וסקר פגיעויות, לגיבוש 

ולאימוץ  ימי  בנמל  סגמנטציה  תפיסת 

תפיסת שרשרת אספקה.

הגנת שרשרת אספקה  
שימושים  על  מחקר  ביצע  המערך 

לשיפור  בלוקצ'יין  בטכנולוגיית  אפשריים 

באחד  פיילוט  וביצע  הארגונית,  ההגנה 

מגופי התמ"ק, המדגים שימוש בטכנולוגיה 

זו  להגנה על שרשרת אספקה דיגיטלית. 

"שעון אטומי" 
להיות  עשויים   הזמן   סנכרון   מנגנוני  

חשופים לאיומי סייבר מגוונים. שיבוש של 

סנכרון הזמן עשוי להביא לפגיעה בכלכלה 

כגון בפעילות העסקית של גופי תשתית, 

הניע  השנה  תקשורת.  וחברות  פיננסיים 

המערך מהלך לבחינת הקמת רשת סנכרון 

מדיוק  זמן  שעון  לאספקת  מדינתית  זמן 

ומוגן  אמין  ובאופן  גבוהה  סמך  ברמת 

לארגונים אזרחיים בישראל.

"מערך SOC-ים לאומי" 
כמות  את  המערך  הגדיל   2020 בשנת 

 CERT-ב הפועלים  המגזריים  ה-SOC-ים 

סייע למשרד התקשורת  הלאומי. המערך 

לשיפור  ייעודי  תקשורת   SOC בהקמת 

למשרד  התקשורת,  ספקיות  הגנת 

שצפויים  נוספים  משרדים  ומול  לביטחון 

להיות מבצעיים ב- 2021.  
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מענה הגנתי 
לארגונים קטנים, 
בינוניים וגדולים

הכוונת המשק ומענה הגנתי לארגונים

מעבר לארגוני תשתית מדינה קריטית שבהם פועל המערך מתוקף החוק להסדרת הביטחון, פועל המערך לחיזוק 

הגנת הסייבר במשק האזרחי לאור החלטת ממשלה  2443, באמצעות גישת ההנחיה העקיפה )הכוונה( אשר תומכת 

במשרדי הממשלה השונים וברגולטורים במשק להנגשת תחום אבטחת המידע והגנת הסייבר דרך יחידות הסייבר 

המגזריות.

יחידות הסייבר המגזריות, מהוות מעין "מערכי סייבר"  בתחום האחריות של המשרד או הרגולטור. באמצעות הכוח 

הרגולטורי )לפעמים גם היררכי( שלהן, יכולות להתוות מדיניות או רגולציה מחייבת, להנחות את הגופים לביצוע 

פעילויות, לבקר ולפקח עליהם ובעת הצורך גם לסייע בהתערבות מקצועית תוך כדי אירוע סייבר. 

כיום פועלות מול המערך 11 יחידות ממשרדי הממשלה השונים וכן יחידת הסייבר הממשלתית )יה"ב(. 

כמו כן מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם הרגולטורים הפיננסיים ומשרד האוצר.

עיקרי הפעילות של המערך אל מול מגזרי המשק: 

    חתירה לצמצום "משטח התקיפה" במשק ושיפור רמת העמידות והחוסן המשקי.

    המשך קידום ופיתוח היחידות המגזריות ליחידות מקצועיות ועצמאיות.

    פיתוח/תיקוף מדיניות סייבר בכלל מגזרי המשק.

    התאמת תוכניות העבודה במשק לאור ממצאי "סקרי ניהול סיכונים" וביקורות.

    בחינה, קידום ושדרוג מערך הביקורת במשק הישראלי )כחלק מבניין הכוח בגופי המשק(.

    ליווי, שיפור וקידום הניתוח המגזרי לתרחישי הייחוס והערכות אל מול איום ייחוס מעודכן ורלוונטי.

    בחינת תזכירי חוק והחלטות ממשלה בהיבטי סייבר.  

    הטמעת מתודולוגיות שרשרת אספקה.

    קידום הקמת SOCים והסכמים מגזריים.

    קידום רציפות תפקודית בסייבר.

    הטמעת כלי עמידות במגזרי המשק.

    המשך פיתוח קהילת סייבר במגזרי המשק.
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מענה הגנתי לארגונים קטנים, בינונים וגדולים

מדיניות מגזרית

במהלך 2020, נעשתה פעילות רוחבית כמעט בכל מגזרי המשק המאוסדרים ליצירת מדיניות סייבר מגזרית. מסמך 

בתחום  רגולטורי  ציפיות  תיאום  ולבצע  המגזר  גופי  בקרב  קו"  ל"יישר  ובראשונה  בראש  נועד  הסייבר  מדיניות 

הסייבר. מדיניות הסייבר התבססה על קווים מנחים שגובשו במערך הסיבר הלאומי ונכתבה ביחידות המגזריות 

והיא כוללת: היערכות ארגונית, כללי דיווח, היערכות לחירום ועוד. המדיניות המגזרית באה לידי ביטוי באופן 

שונה בין מגזר למגזר והיא מותאמת למידותיו של כל מגזר. במהלך השנה נכתבו מסמכי מדיניות מגזרית במגזרי 

אנרגיה, בריאות, תחבורה, חקלאות, חינוך, ביטחון פנים, הגנת הסביבה ומגזר פנים )שלטון מקומי(.

משבר הקורונה

ישראל  מדינת  את  הביא   2020 בתחילת  הקורונה  משבר 

מערכות  צריכת  באופן  מהירה  השתנות  עם  להתמודדות 

המידע ובמקביל לגל גדול של מתקפות המבקשות לנצל את 

המצב. התוקפים, שלא  חסו על מגזר הבריאות, פעלו באופן 

אבטחה,  חולשות  ניצול  באמצעות  זממם  את  לממש  נמרץ 

ניצול של מהירות הקמת מערכים טכנולוגיים תומכי מערכה 

וכדומה. 

ביצוע  באמצעות  חומות  הגבהת  של  מערכה  ניהל  המערך 

ארגוני  על  חדירה  ומבדקי  חוסן  מבדקי  יזומות,  בדיקות 

הבריאות השונים בישראל ועל שרשרת הערך שלהם. 

לאור  שהתחדדו  נוספות  הנחיות  הטמעת  לצד  זאת,  כל 

משתמשים  חיבור  ביניהן:  הקורונה,  בזמן  העבודה  מאפייני 

מרחוק, תהליכי גיבוי ובקרות תומכות, פעולות למניעת דלף 

בארגון, הטמעת מזהי המערך במערכות ההגנה בארגון, לצד 

הנחיות להעלאת הגנות סייבר בקרב שאר המגזרים. 

הובלת מבצעי עמידות 

במענה להתגברות נסיונות התקיפה על מגזרי המים והאנרגיה, ביצע המערך פעילות מאסיבית יחד עם היחידות 

המגזריות אנרגיה, הגנת הסביבה ורשות המים, אל מול מאות גופים וחברות במשק לסגירת חולשות ופגיעויות 

בעולמות ה- OT \ ICS במטרה לצמצם את משטח התקיפה באופן פרו אקטיבי.  

התמודדות עם ניסיונות תקיפה משולבים בניסיונות ליצירת הד ציבורי 

הנוגע  בכל  האופרנדי שלהם  מודוס  שינו את  העובדה שהתוקפים  הייתה  הנוספים של השנה,  אחד המאפיינים 

לחשיפת התקיפה. נראה היה שיותר ויותר תוקפים מבצעים "ריסוס" בתקווה שיצליחו לפגוע בכמה שיותר ארגונים, 

גם אם חשיבותם או ערכם הלאומי נמוכים. יתרה מכך, התוקפים ניסו להעצים את הצלחותיהם באמצעות שימוש 

במדיות חברתיות תוך כדי שהם מעלים הוכחות לכאורה לביצוע התקיפה. באמצעות שיטת הריסוס הגיעו למספר 

ארגונים, חלקם חשובים יותר וחלקם פחות, אך ללא הצלחה להביא לנזק ממשי כגון נזק כלכלי, בטיחותי, בטחוני 

או משילותי. 
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מענה הגנתי לארגונים קטנים, בינונים וגדולים

פעילות הגבהת חומות ביחידות המגזריות 

וליווה תהליכים של הגבהת חומות,  יחד עם היחידות המגזריות, העניק המערך כלים להתמודדות עם תקיפות 

חשיפות,  לצמצום  פרואקטיבי  תהליך  המערך   ביצע  לכך,  בנוסף  ועוד.  כופרה  עם  התמודדות  במזהים,  שימוש 

ובמסגרת זו בוצעו מספר מבצעי עמידות לזיהוי נקודות חשופות במרחב הסייבר הישראלי, פנייה יזומה לגופים 

וסגירת הפרצות מבעוד מועד.

עוד בהקשר זה, ניכר כי יחידות מגזריות הגיעו לכדי בשלות בתגובה לקיומו של חשש לאירוע סייבר הן בזמני 

התגובה, והן ביכולת הטיפול. בולטות במיוחד היחידות המפעילות באופן קבוע מרכז מגזרי כגון יה"ב, פיננסים, 

בריאות, בט"פ, אנרגיה והגנ"ס, רובן במתקן המערך בבאר- שבע. 

כלי עמידות ליחידות המגזריות

למערך ארסנל כלים ייעודיים ומסחריים אשר נועד לסייע למנחי המגזרים השונים וגופי התמ"ק לבצע את תפקידם. 

השנה פעל המערך כדי לאפשר שימוש ישיר בכלים אלו ביחידות המגזריות, במטרה להוות מכפיל כוח ולסייע 

בהנחיה הרגולטורית שהן עושות.

ליחידה  סיומה החלה הנגשת הכלים  ועם   )A )גופי  לגופים החיוניים  בוצעה עבודה לקביעת תבחינים  כך,  לשם 

המגזרית בהתאמתם לצורך הייחודי של כל מגזר. במסגרת זו הונגשה מערכת להערכת ציון החוסן של הגופים 

נתוני  עם  טוייבו  מודיעין  מערכות  ארגונית,  ברשת  אוטומטיים  פגיעויות  סקרי  לביצוע  מערכת  הונגשה  במגזר, 

הגופים, נעשו סריקות ובדיקות יזומות של מצב הרשתות מרחוק והופקו דוחות עמידות הלוקחים בחשבון את כלל 

הנתונים שנאספו. כל זאת תוך הנגשת נתוני היסוד והמערכות ליחידות המגזריות.

כלים אלו בצירוף הנתונים הקיימים ביחידה המגזרית מאפשרים לקבל תמונת מצב מקיפה  וטובה יותר  אודות 

מצב המגזר ממנה ניתן לגזור תכניות עבודה מדויקות יותר. 

ניטור פרואקטיבי 

מאמצים רבים הושקעו במהלך השנה במטרה להרחיב את יכולת הניטור של היחידות המגזריות באמצעות קידום 

ה-SOCים )מרכזי ניטור ובקרה לאיומי סייבר( המגזריים. במהלך השנה בוצעו עבודות מטה משולבות של מערך 

הסייבר והיחידות המגזריות להקמת SOCים נוספים בתחומי הגנת הסביבה, תחבורה וחוץ, ולחזק את הקיימים - 

אנרגיה, פיננסים, בטחון פנים ותקשורת. המאמץ הפרואקטיבי לניטור הביא לא פעם לזיהוי מגמות יריב ופוטנציאל 

תקיפה, שקיבלו מענה עמידותי ואופרטיבי.

שרשרת אספקה 

עבודה  שכפה  הקורונה  משבר  בעקבות   2020 בשנת 

ובספקים  מידע  במערכות  יותר  רבה  ותלות  מרחוק 

שרשרת  במתווה  למתקפות  פורה  כר  נוצר  השונים, 

על  רב  הנחייתי  דגש  הושם  לכך,  בהתאם  אספקה. 

היבטי הגנת המידע במתווה זה, וכן תוכנית המערך 

שרשרת  גופי  של  המוסמכים  הבודקים  להכשרת 

אספקה. 
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מענה הגנתי לארגונים קטנים, בינונים וגדולים

עלייה לתשתיות הענן הציבורי 

ויותר  יותר  השנה:  גם  נמשכה  לענן  העלייה  מגמת 

גופים במשק הישראלי, זיהו את הפוטנציאל הרב הגלום 

בטכנולוגיות הענן והחלו להעתיק את פעילותם לשם. 

ענפה  פעילות  הממשלתי  במגזר  נעשתה  במקביל, 

בענן.  העבודה  את  לאסדר  "נימבוס"  מכרז  באמצעות 

מותאמים  המערך,  ידי  על  שמלווה  המכרז  באמצעות 

המתפתחת  הסייבר  למציאות  השונים  המכרז  פרקי 

ואבטחת  הגנה  ושיקולי  הגנתית,  אסטרטגית  בראייה 

מידע מוכנסים לכל פרק. 

לצד זאת, במגזרים השונים ובהתאם לצרכים שתועדפו, 

פעילות העלייה לענן נמשכה ועוד ועוד פרויקטים נוספו 

השנה, כשהם מלווים בהכוונה מקצועית של המערך. 

השתתפו  המגזריות,  היחידות  וראשי  מהמערך  מנחים 

בהובלת  וממשלתיות  מגזריות  ענן  וועדות  בעשרות 

לכל  ההגנתיות  הדרישות  את  מדייקים  כשהם  יה"ב, 

פרויקט ושומרים על האינטרס הציבורי בהגנת המידע 

והמערכות.

אחריות משפטית של גופים מותקפים

במהלך השנה החולפת, נעשתה פנייה יזומה לגופים רבים במשק הישראלי, לאחר שנתקבלה אינדיקציה על כך 

שהם נתקפים. רובם המוחלט של הגופים, שיתפו פעולה עם מערך הסייבר, שסייע להם בחקירת התקיפה, הכלתה 

וחזרה לשגרה בשלב הראשון ובהמשך בעזרת חברות סייבר פרטיות. ברם, היו גם ארגונים אשר התעכבו מאוד או 

אף סירבו לשתף פעולה, על אף קיומה של מתקפה במערכותיהם. 

נקודות חולשה בארגונים 

עיקר הפערים בהגנה על ארגונים במשק הישראלי מתמקדים בהיגיינה רשתית ובמודעות עובדים והנהלה. כמעט 

כל המתקפות שבוצעו בישראל היו יכולות להימנע אילו הייתה הקפדה רבה יותר על כללים בסיסיים כגון: עדכוני 

תוכנה ומערכות הפעלה, צמצום גישות לרשת, ניהול שרשרת אספקה, סיסמאות והזדהות. 

השנה, בעקבות השינויים שכפה משבר הקורונה ויחד עם המעבר לענן, נוצרו הזדמנויות נוספות ונתיבים חדשים 

לתוקפים באמצעים פשוטים יחסית. העבודה מרחוק הצריכה מקצועיות תקשובית רבה, כמו גם העבודה בענן, 

המהווה תחום ידע חדשני ומוגבל למספר נמוך יחסית של אנשי מקצוע. אלו מהוות הזדמנות לתוקף לבצע תקיפות 

באמצעים פשוטים יחסית אך בעלי השפעה רבה.  
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 פיתוח עזרים
וכלים יישומים 

לארגונים 
ניתוח ההמלצות  לצד  סייבר,  אירועי  וניתוח  היריב  ראיית  על  הנשען  לבן,  כחול  מקצועי  ידע  פיתוח  באמצעות 

המובילות בעולם, הנגיש המערך מספר כלים חדשים שמטרתם לסייע לארגונים למפות את סיכוני הסייבר בהם, 

לצד מדריכים מעשיים להטמעת הגנות. 

בין הנושאים  אשר היו השנה במרכז וניתן לקרוא פרסומים אודותיהם ניתן למצוא:

אגף תשתיות עמידות–2020תוכנית עבודה  1

2020שנת
מתודולוגיה

מחשבון סייבר לארגונים 

המערך פיתח והשיק השנה מחשבון סייבר ייחודי המאפשר לכל ארגון בישראל לבדוק את רמת הגנת הסייבר 

בארגונו ואת עמידתו בתקנים מקומיים ובין-לאומיים בצורה אנונימית, דינמית ופשוטה. המערכת, שהושקה לציבור 

באוגוסט השנה, מנגישה לארגונים קטנים, בינוניים וגדולים במשק כלים לאומיים מתקדמים לניהול סיכוני סייבר 

ללא עלות. המערכת בנויה בצורת סידרה של שאלות שנועדו לקבוע את רמת ההגנה הנוכחית של הארגון בנושאים 

של הגנת מידע, רשתות, גיבויים, פיתוח מאובטח ועוד. באמצעות הזנת פרמטרים פשוטים למערכת, יכול נציג 

הארגון לקבל תמונת מצב רחבה על מצב הגנת הסייבר בארגונו ולנהל סיכונים בהתאם. למערכת הוזנו בשנה 

הנוכחית מעל 2,200 תשובות מארגונים באמצעות עשרות סקרים מלאים. ניתוח הנתונים שערך המערך מראה כי 

הבקרות הנוכחיות מיושמות ברמה של 54%, ואילו יתר הבקרות מתפלגות בין תקין חלקית )30%( ללא תקין )15%(. 
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פיתוח עזרים וכלים יישומים לארגונים

כלים לניהול סיכונים בשרשרת האספקה  

המערך פיתח והשיק השנה שאלון לאומי לעבודה מול ספקים חיצוניים, מסמך המלצות הגנה לארגונים להפחתת 

סיכונים שמקורם בשרשרת האספקה, הטמעה של מודול שרשרת אספקה )כחלק ממערכת יוב"ל( ועוד. 

פיתוח גרסה מתקדמת  של תורת ההגנה בסייבר לארגון 

מודול תורת ההגנה, המהווה כלי ניהולי לארגונים לביצוע הערכת סיכונים הונגש השנה לציבור בכלי אינטראקטיבי.  

הכלי מאפשר לכל ארגון לבצע תהליך בצורה אנונימית שבסופו מתקבלת המלצה לתוכנית עבודה, לרבות קבלת 

תאימות לסיכונים מיפוי מול רגולציות קיימות. השנה החל המערך לעבוד על גרסה מתקדמת על תורת ההגנה. 

פרסומה, לצד פעילויות הטמעה לקהלי יעד שונים, צפוי במהלך שנת 2021. 

קבוצות עבודה לפתרון סוגיות מרכזיות 

2020 התרחבו קבוצות העבודה בנושאי הידע השונים בהובלת המערך בהשתתפות מאות אנשי מקצוע  במהלך 

מהתעשייה. בין הנושאים של קבוצות העבודה: פיתוח מאובטח, שרשרת אספקה, ICS, הטמעת תורת ההגנה ועוד. 

לאור העלייה בחומרת ובהיקף מתקפות הכופרה על ישראל, גיבש מערך הסייבר קבוצת עבודה ייעודית אשר החלה 

בייצור תוצרים בתחום זה כגון:  המלצות בנושא גיבויים, מסמך Playbook בנושא כופרה, מחשבון היערכות ארגונית 

מול איום הכופרה ועוד. תוצרים אלו יונגשו למשק במהלך 2021.
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העלאת מודעות 
להגנת סייבר בקרב 

הציבור הרחב

ההתמודדות עם נגיף הקורונה הובילה להאצת התלות בשירותים דיגיטליים לאזרח, בצריכה מקוונת וכן לשינוי 

דפוסי עבודה מסורתיים כגון המעבר לעבודה מהבית. שינויים אלו הובילו למגוון חדש של איומים במרחב הסייבר. 

כדי להגן על המשק ולתת בידיו כלים להתמודדות עם האיומים החדשים, מערך הסייבר הלאומי כתב ופרסם כ-20 

מדריכים והמלצות רלוונטיות למציאות המשתנה לקהלי היעד השונים: מעסקים ועד לאזרחים בבית.

בין ההמלצות והמדריכים לאזרח: 

טיפים להגנה על 

הפרופיל האישי 

ברשתות חברתיות 

כיצד לזהות 

אתר אמין 

לקנייה בטוחה

כיצד ליצור 

סיסמה בטוחה

המלצות הגנה 

בעת שימוש 

בדואר אלקטרוני

מה לעשות במקרה 

של תקיפת סייבר - 

צעדים ראשונים

חשיבות התקנת 

תוכנת אנטי וירוס 

על מכשירי קצה 

 איך לזהות

תקיפת סייבר

שימוש בטוח בזום 

ובאפליקציות 

לשיחות וידאו 

הגנה על מוצרי 

IOT

הקשחת הנתב 

הביתי

שימוש בתוכנות 

להשתלטות מרחוק 

המלצות הגנה על 

תוכנות להעברת 

מסרים מידיים

מערך שיעור 

למשרד החינוך

הזדהות חזקה 

לאפליקציות פופולריות 

עבודה בטוחה מרחוק 

לעסקים וארגונים

ערכת הדרכת סייבר 

לעובד חדש בארגון

תיקוף לומדת 

התנהלות בטוחה 

במרחב הסייבר
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העלאת מודעות להגנת סייבר

בנוסף, הפיק המערך קורסים מקוונים פתוחים חינם לשימוש הציבור הרחב ולתלמידי תיכון על גבי פלטפורמת 

"קמפוס" של ישראל דיגיטלית. לקורסים 'מקדם הגנה בסייבר' לציבור הרחב ו'מקדם הגנה בסייבר' לתלמידי תיכון 

נרשמו השנה כ-6,000 משתתפים, והם היו המבוקשים ביותר ב"קמפוס".

 שבוע הגנת הסייבר

במטרה לחזק את רמת ההגנה האישית של האזרחים, קיים המערך לראשונה בישראל את "שבוע הגנת הסייבר" 

מגוון  מקומיות,  ורשויות  ממשלה  משרדי  חברות,  כ-120  בשיתוף  המערך,  הציע  זה,  שבוע  במהלך  באוקטובר. 

ליישם צעדים פשוטים לחיזוק ההגנה על המידע האישי  פעילויות מקוונות שמטרתן להניע את הציבור הרחב 

ולצמצם בכך את החשיפה למתקפות סייבר. בליבו של שבוע זה עמד קמפיין "קחו דקה" שעודד את האזרחים 

ליישם הגנות בקלות ובאמצעים פשוטים כגון נעילת מכשיר, חיזוק סיסמה, הגדרת אימות דו שלבי, ריענון גיבויים 

ועדכוני תוכנה.  
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העלאת מודעות להגנת סייבר

מתווי תקיפה עיקריים נגד אזרחים 

נדבך נוסף בהגנה הוא הגנה על אזרחים מפני מתווי תקיפה פופולריים שמתפשטים ונפוצים מאוד כמו מגיפה. 

מתווים אלו, שמכוונים לציבור הרחב, מאופיינים לרוב בנסיונות הנדסה חברתית. הנדסה חברתית היא דרך פעולה 

מוכרת שבה מנצל התוקף חולשות אנושיות של קורבן התקיפה, במטרה להניע אותו לבצע פעולות אשר יסייעו לו 

בהשגת מטרתו. בין מגוון המתווים שנצפו השנה ניתן למנות חמישה מרכזיים:

.01

.02

.03

  WhatsApp

Facebook - "זה נראה כמוך"

אפליקציה זדונית

ב-2019, רשמו  כבר  נצפו  WhatsApp, אשר  יישומון   הונאות באמצעות 

דיווחים  מ-3,000  יותר  עם   2020 במהלך  משמעותית  עלייה  מגמת 

האקרים  פעלו  אלה  הונאות  במסגרת  למערך.  הגיעו  אשר  מאזרחים 

באמצעות  אזרחים,  של   WhatsApp-ה לחשבונות  גישה  להשיג  כדי 

נרשמו שני   2020 גם במהלך  אליהם.  נשלח  האימות אשר  קוד  השגת 

מתווים – שימוש בתא הקולי של הקורבן ושימוש במסרון מתחזה. מערך 

הניו  בערוצי  פירסם  בנושא,  רבות  והמלצות  התרעות  פרסם  הסייבר 

מדיה ובעיתונים רבים אזהרה בנושא, העניק סיוע ראשוני לפונים ואף 

יצא בקמפיין לחיזוק ההגנה על אפליקציה זו באמצעות עידוד הטמעת 

אימות דו שלבי.  

המופצת  דיוג  הודעת  אודות  רבים  דיווחים  התקבלו  השנה  באוקטובר 

פרטי ההתחברות  את  לגנוב  פייסבוק במטרה  באמצעות המסנג׳ר של 

לפייסבוק.

נראה כמוך...."  "זה  יוטיוב עם המשפט  ההודעה הכילה קישור לסרטון 

או "is that you?״, אשר לחיצה עליו הובילה לעמוד זדוני המתחזה לדף 

כניסה לפייסבוק במטרה לגרום למשתמש להזין פרטי התחברות. לאחר 

הזנת הפרטים, נפרץ חשבון הפייסבוק של המשתמש וההודעה הופצה 

לכלל חבריו. 

שיטת תקיפה שזוהתה לראשונה בישראל על ידי המערך ובמסגרתה אפליקציה זדונית מתחזה איפשרה השתלטות 

על מכשיר הטלפון הסלולרי. האפליקציה ירדה למכשירי אנדרואיד בעת גלישה לאתרי צפייה ישירה פיראטיים 

ובאמצעותה יכלו התוקפים לבצע בטלפון מגוון פעולות, בכללן גם העברות פיננסיות. בעקבות כך התקבלו במרכז 

המבצעי של המערך עשרות דיווחים בנושא, ובעקבותיהם הוציא המערך התרעה לציבור ולמשק.  
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מתקפת דיוג שגונבת גם את קוד האימות  04.

לגנוב  הייתה  שמטרתה  נרחבת  דיוג  מתקפת 

מאזרחים בישראל את פרטי ההתחברות לחשבונות 

התקיפה  את  זיהה  המערך  שלהם.  המקוונים  הבנק 

והאתרים המתחזים טופלו במהרה. 

לאזרחים  מסרונים  אלפי  הופצו  התקיפה,  במסגרת 

ההזדהות  פרטי  למילוי  דיוג  לאתרי  קישור  עם 

את  הזין  שהלקוח  לאחר  הבנק.  לאתר  הראשונים 

פרטי ההתחברות שלו לחשבון, גנבו ההאקרים את 

הפרטים והשתמש בהם באתר הלגיטימי.

נוסף לגניבת פרטי ההתחברות הראשוניים, ההאקרים 

שמאחורי המתקפה הקימו מנגנונים שמטרתם לגנוב 

גם את קוד האימות - הקוד החד פעמי שלרוב נשלח 

ללקוחות במסרון בביצוע פעולות מסוימות בחשבון 

ובו  הלקוח  אל  מסרון  שליחת  כלל  המנגנון  הבנק. 

קישור לעמוד דיוג מתחזה שבו התבקש להזין את 

הקוד שקיבל במסרון מהבנק. לעיתים אף התקשרו 

אל הלקוח  באמצעות שיחת טלפון מתחזה מהבנק 

שבמסגרתה שיכנעו אותו למסור את הקוד. 

ההאקרים החשודים נתפסו ונעצרו על ידי המשטרה. 

.05Sim swapping

בינואר השנה זוהו מתקפות העושות שימוש ב"חטיפת סים" של טלפונים סלולריים של אזרחים בישראל. בשיטה 

זו עקפו ההאקרים את מנגנון האימות הדו-שלבי של חשבונות של רשתות חברתיות ושל חשבונות פיננסיים של 

בעל הטלפון.  באמצעות כך ניסו לגנוב את שם המשתמש של בעל הטלפון במדיה החברתית, או לבצע פעולות 

פיננסיות והשתלטות על ארנקים קריפטוגרפיים. למערך הגיעו עשרות דיווחים בנושא ובעקבות כך הופצה התרעה 

ונעשה מהלך לחיזוק מנגנוני האימות בקרב חלק מחברות הסלולר. 
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הזדהות 
בטוחה 

וביומטריה
התיעוד  פרויקט  על  פיקוח  עיקריים:  מישורים  בשלושה  פועל  במערך  הביומטריים  והיישומים  ההזדהות  תחום 

הלאומי החכם והמלצה על מדיניות לגבי פרויקט זה; הסדרת תחום היישומים הביומטריים בישראל; בניית יכולות 

בתחום ההזדהות בטוחה. 

בין הפרויקטים שקודמו השנה:  

פרסום שני דוחות במסגרת מימוש סמכויות מכוח החוק הביומטרי
 הראשון, דו"ח "18 חודש" - עמדת הממונה בנוגע לתכולת המאגר הביומטרי )דוח התקופה 

השנייה(. מחוות הדעת שחיבר הממונה על היישומים הביומטריים עולה כי קיימים אמצעים 

טכנולוגיים הנותנים מענה נאות לניהול מאגר ביומטרי המבוסס תמונות פנים בלבד לצורך 

הנפקת תיעוד לאומי אמין לתקופה של  עשר שנים. השני, דוח פיקוח מס' -10 במסגרת פיקוח 

שוטף על יישום הוראות החוק.

הקמת מעבדה לאומית ליישומים ביומטריים
במערך הוקמה השנה מעבדה מצוידת בחומרה ותוכנה מהמובילים בתחום הביומטריה לביצוע 

ניסויים ובדיקות.  במהלך השנה בוצעו שלושה מבדקים, בהם שני מבדקים הנוגעים לתהליכי 

ההרכשה של טביעות אצבע בפרויקט הביומטרי, אשר בחנו פרמטרים של איכות וזמן. 

מדיניות, הנחיה ובקרה
השנה בוצעה הנחייה ובקרה למול שמונה גופים ורגולטורים שעושים שימוש במידע ביומטרי 

תיקוני  קודמו  בנוסף,  ביומטריים.  ליישומים  הלאומית  למדיניות  תאימות  לוודא  מנת  על 

וכן נחתם הסכם שיתוף פעולה  ראשון  חקיקה לביצוע אימות 1:1 מול התיעוד הביומטרי, 

מסוגו עם המקבילה במחלקה לביטחון המולדת )DHS(, בארה"ב. 

הזדהות דיגיטלית בעידן הקורונה
עקרונות  שולבו  מרחוק,  חיוניים  שירותים  למתן  החוק  במסגרת   

להזדהות מקוונת )הנעשית מרחוק( מתוך המדיניות הלאומית להזדהות 

ניהול סיכונים  והקווים המנחים שלה, בהם חובת ביצוע הליך  בטוחה 

מתועד ונקיטת אמצעים להקטנתם, במטרה להבטיח הזדהות בטוחה.

קידום חוזק ההזדהות
בטוחה  הזדהות  בהן  שיש  הנחיות  חקיקה,  דברי  לשמונה  התייחסות 

בשוטף ובעתות חרום. בנוסף קודם חוזק ההזדהות במערכות ציבוריות.
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פרויקטים נוספים בתחום
     גיבוש תפיסה לאומית לשילוב טכנולוגיות ביומטריות לזיהוי אמין של נכנסים ויוצאים 

מגבולות המדינה )אוויר(. 

     קיום Winter School ראשון בביומטריה שהביא לארץ את מיטב המומחים בתחום וכן 

הפגיש בין אנשי ממשל אקדמיה ותעשייה.

     שומר זה"ב- פרויקט לקידום האימות מול תעודת הזהות החכמה. פיתוח האבטיפוס 

הושלם בתחילת השנה בשיתוף רשות האוכלוסין.  ניסוי שטח ראשון )פיילוט( בוצע 

בחודש מרץ בתעשייה האווירית )מל"מ(. 

"זהות מבוזרת"
שילוב מתודות הזדהות שונות )מרכזית, פדרטיבית ומבוזרת( תחת ההגדרה של "זהות דיגיטלית לאומית". בשנת 

2020, החלה עבודה לבחינת היתכנות טכנולוגית עבור תשתית מבוזרת, והיכולת לתת מענה ברמה הלאומית.
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מתקפת סייבר עלולה לאיים בו זמנית על מדינות שונות בעולם. מתקפות רבות יתחילו ממדינה אחת ויעברו בדרך 

בעוד  מספר מדינות, על מנת להקשות על גילוי מקור התקיפה. מדינות וארגונים בין-לאומיים רבים מתמודדים עם 

אתגרי הגנת סייבר דומים וישראל מנהלת שיח מתמשך עם שותפיה בעולם על הדרכים והשיטות להתמודדות עם 

האתגרים שמציבים איומי הסייבר המתפתחים. מידע הגנתי רב המתקבל משותפים בעולם מסייע למערך הסייבר 

הלאומי לחסן את המשק הישראלי לפני הגעת התקיפה. 

שנת 2020 התאפיינה בחיזוק הקשרים של ישראל ומדינות ליבה, במיוחד סביב הקשר שבין הגנת סייבר בעידן 

הקורונה.  המערך יזם וקיים עשרות דיאלוגים מקוונים עם שותפים על מנת לחלוק ניסיון ולשתף מידע בכל הקשור 

להערכות מדינתית לניהול משבר הקורונה בהיבטי סייבר, בהתמודדות עם איומים ותקיפות סייבר רבות ובסיכול 

תקיפות מחו"ל.

שיתופי פעולה 
בין לאומיים
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מערכת קורונה.נט 
המערך הוביל פיתוח פלטפורמה המאפשרת שיתוף מידע בין המדינות החברות לטובת המאבק בנגיף ומאפשרת 

שיתוף בזמן אמת של כלל הגורמים האמונים על מיגור הנגיף. המערכת פותחה על ידי התעשייה האווירית-אלתא 

בשיתוף פעולה עם מערך הסייבר הלאומי ומשרד הבריאות, על בסיס מערכת סייברנט שמשמשת את קהילת הגנת 

הסייבר הישראלית לשיתוף התרעות, מידע וטכנולוגיה בזמן אמת. 

התרחבות דיאלוג אופרטיבי עם מדינות  
השנה התרחבו ערוצי הקשר ויחסי עבודה אפקטיביים עם שותפים זרים באופן בילטרלי ובמישור הבינלאומי. זאת, 

לטובת סיוע בניטור אירועים, התרעה כנגד איומי והתקפות סייבר  אפשריות על מרחב הסייבר הישראלי . בנוסף 

הורחבו שיתופי הפעולה בתחומי הפעילות האופרטיבית, חקירות משותפת, שיוך תוקפים וסיכול התקפות פעילות 

או מתוכננות. ישראל המשיכה להוות שחקן מרכזי ובעל תרומה משמעותית בדיאלוג אופרטיבי עם למעלה מ- 90 

מדינות וארגונים בין-לאומיים.

הסייבר  בתחום  ארה"ב  מול  האסטרטגי  הדיאלוג  גם 

התפתח השנה כשמדינת ישראל מהווה ציר משמעותי 

גובשו  זו  במסגרת  המדינות.  בין  הכולל  בדיאלוג 

לתמיכה  פוטנציאל  ובעלות  חדשות  עבודה  קבוצות 

שותפות  מדינות  מול  הישראלי.  המשק  בהגנת 

מרכזיות באירופה, כדוגמת בריטניה, גרמניה וצרפת, 

ההגנה  בתחומי  מקצועיים  דיאלוגים  המערך  קיים 

והטכנולוגיה. 

בין  הקיים  הקשר  התחזק  אברהם"  "הסכמי  בעקבות 

והפך  ולבחריין  האמירויות  לאיחוד  הסייבר  מערך 

לגלוי ופומבי. השנה התקיים שיתוף פעולה פורה הן 

בהיבט ההגנתי והן בהיבטי בניין כוח משותף וקידום 

תעשיית הסייבר הישראלית.

 )DOE( השנה הציבו צ'כיה, משרד האנרגיה האמריקאי

וה- FBI נספחים לנושאי סייבר בשגרירותם בארץ. 

כמו כן המערך מקדם סיוע בבניין כח להגנת סייבר 

סייבר  מערכי  בניית  בהיבטי  רבים  שותפים  מול 

מקבילים, פיתוח הון אנושי להגנת סייבר, הגנה על 

תשתיות קריטיות, בניית N-SOC )מרכז ניטור סייבר 

לאומי( ועוד.
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הסכמי שיתוף פעולה חדשים  
 .Health-ISAC -במהלך השנה חתם המערך על ארבעה הסכמי סייבר בילטרליים חדשים עם הודו, קזחסטאן, קונגו, ו

זאת, בנוסף לכ- 30 ההסכמים קיימים.  כמו כן הוגדרו קבוצות עבודה בנושאים שונים, כגון הגנת שרשרת אספקה, 

הגנת טכנולוגיות מפציעות וכן חילופי מידע אופרטיביים מול מספר מדינות.

שיתוף פעולה עם בנקים בין-לאומיים לפיתוח
השנה הועמק שיתוף פעולה מול הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית ועם הבנק העולמי.

שבוע הסייבר
וירטואלית עם אוניברסיטת ת"א, הוביל המערך את  יוני במתכונת  במסגרת "שבוע הסייבר" שהתקיים בחודש 

הפורום הבין-לאומי השני ה-  Global Cyber Cabinet שעסק בבניית שיתופי פעולה בין המדינות החברות וביכולת 

לאתר ולסכל תקיפות מתחומן. הפורום התקיים בהשתתפות בכירי הגנת סייבר ממדינות שונות כגון ארה"ב, קנדה, 

אוסטרליה, יפן, הודו, תאילנד, צרפת, גרמניה, איחוד האמירויות ועוד.

תהליכי אסדרה בין-לאומיים
הפעילות  במרחב  הסייבר עוברת תהליכי אסדרה בין-לאומיים. "כללי המשחק" – מה מותר ומה אסור - נדונים 

בפורומים בין-לאומיים שונים על מנת לעגן את תהליכי הנורמות והחקיקה הבין-לאומיים.  מערך  הסייבר מהווה 

 ,OECD-את הגוף המקצועי ויחד עם משרד החוץ מייצג את ישראל בפורומים מובילים שונים כדוגמת האו"ם, ה

ה- WEF ועוד.
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תעשיית 
הסייבר 
בישראל

הקורונה גרמה למעבר חסר תקדים בהיקף ובקצב של פעילויות פיזיות למרחב המקוון, דבר שיצר פתח לאיומי 

סייבר רבים והגדיל את הצורך בהערכות של כל חלקי המשק העולמי. האיומים שהתגברו יצרו הזדמנויות נוספות 

חיוני  ומרכיב  לאומי  צמיחה  מנוע  מהווה  גם השנה שהיא  הישראלית, שהוכיחה  הסייבר  לתעשיית 

בחוסן הלאומי. בהקשר זה, השקיע המערך במגוון היבטים: מחקר אקדמי שיוסיף להניע את גלגלי 

החדשנות התעשייתית; תוכניות להשבחת ולהגדלת ההון אנושי בתחום; יצירת קשרים מול מדינות 

וחברות  הזנק  חברות  עם  משותפות  ופיתוח  מחקר  תוכניות  מסחריות;  להזדמנויות  פוטנציאל  עם 

בשלות; כמו גם ניסיון לחבר בין הביקוש הגובר לסייבר, גם במשק הישראלי, לתעשייה שתספק אותו.

חוץ  סחר  ומינהל  היצוא  מכון  הלאומי,  הסייבר  מערך  בהובלת  הסייבר  יחידת  של  הנתונים  פי  על 

במשרד הכלכלה והתעשייה, במהלך השנה האחרונה כ-300 חברות ישראליות קיבלו סיוע מהיחידה.

בשנה זו על אף מגבלות הקורונה, התקיימו 37 אירועים וירטואליים ופיזיים על ידי מכון היצוא ומינהל סחר חוץ, 

נוצרו 2045 הזדמנויות עסקיות לחברות סייבר והתקבלו 270 בקשות סקאוטינג.

 

 140 חברות ישראליות נרשמו ל-MarketPlace שיצרה יחידת הסייבר - פלטפורמה ייעודית להצגת חברות סייבר 

ישראליות מול קהל בין-לאומי. במהלך תקופת משבר הקורונה הציעה התעשייה הישראלית באמצעות פלטפורמה 

זו סיוע לחברות שנדרשו לשינויים מהירים באופי העבודה.

עם תיקון תקנות שעת החירום הראשונות בחודש מרץ 2020, דאג המערך להחריג את תעשיית הסייבר ואבטחת 

המידע כעבודה חיונית, לטובת המשכיות ורציפות פעילותה לאורך כל הסגרים.

הישגי התעשייה לשנת 2020 במספרים:

$2.9B

$6.85B31%

33%

5

20

 גיוסים ביותר
מ-100 עסקאות

עליה של למעלה מ-70% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הייצוא הישראלי בתחום הסייבר מוערך ב-

יותר מ-

עסקאות רכש
בעלות מוערכת של

כ-4.7 מיליארד $ 
חברות פרטיות עם הערכת שווי של מעל מיליארד $

 מסך ההשקעות
 העולמיות בסייבר

 הן בישראל

 חדי קרן ישראליים
 חדשים בתחום הסייבר

 מאוכלוסיית חדי הקרן
 בתחום הסייבר בעולם

הם ישראליים
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הון אנושי

אסטרטגיה למיצויו ולהגדלת המאגר מבוססת על העקרונות הבאים:

חיבור התעשייה ושותפים
באפיון  מרכזי  כגורם  התעשייה 

הצרכים, בפיתוח התכנים ובקליטת 

עובדים חסרי ניסיון. המערך פועל 

בשיתוף התעשייה, צה"ל ושותפים 

רבים נוספים בממשל ובמשק כדי 

ואפקטיביות  רלוונטיות   לוודא 

ההון  פיתוח  מהלכי  של  מרבית 

האנושי.  

תשתיות ידע
ידע  תשתיות  על  התבססות 

וחומרי למידה איכותיים והנגשתם 

לאוכלוסיות הרלוונטיות הן לטובת 

המקצועית  הכשירות  העלאת 

מקצוע  בעלי  הכשרת  לטובת  והן 

ישולבו  שלאחריה  רלבנטיים, 

משמעותית  התנסות  לתקופת 

בתעשייה.

אסדרה ותמריצים
מינוף  לצורך  כלים  מגוון  פיתוח 

תשתיות הלמידה, ובהם: קביעת 

תו תקן מקצועי בעולמות ההגנה; 

סיוע לתהליכי השמה;   תמרוץ 

 )diversity( המשק להגברת הגיוון

בשוק הסייבר באמצעות הרחבת 

והתאמת  אוכלוסיות   שילוב  

סביבת העבודה.

הטכנולוגי.  הפיתוח  בתחום  אנושי  בהון  ממחסור  סובלות  בפרט,  הסייבר  ותעשיית  בכלל  הטכנולוגיה  תעשיית 

בעקבות משבר הקורונה, עלה הצורך בפיתוחים טכנולוגים ותעשיית הסייבר צמחה משמעותית.

על מנת לשמר את קצב הצמיחה הנוכחי, קיים צורך בהמשך קיום מאמצים בפיתוח ההון האנושי בתחום ברמות 

שונות. בתחום הגנת הסייבר ההערכה היא כי יש פער של כ-20% מכוח האדם הנדרש במשק. החרפה במגמות אלו 

עלולה להוות חסם מערכתי ביכולת הגנת המשק ובמובילות ישראל  בתחום הסייבר בעתיד.  

הפערים הקיימים בכוח אדם  בכל הקשור לטכנולוגיות דיגיטליות נוספות כגון בינה מלאכותית אף מעצימים את 

הצורך והמערך הגדיר את נושא פיתוח ההון האנושי  בתחום כיעד מרכזי.
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הון אנושי

בשנת  2020  מערך הסייבר הלאומי קידם ותמך במספר תכניות לקידום וטיפוח ההון האנושי:

תוכניות הכשרה טרום - צבאיות
המערך, בשיתוף  המרכז  לחינוך  סייבר  של קרן 

רש"י, מערכת הביטחון וגורמים נוספים, פועל 

לפתח ידע ולקדם תכניות המסייעות לנערים 

ונערות מאוכלוסיות שונות לרכוש ידע וכלים 

והסייבר.                                                                     הטכנולוגיה  המחשבים,  במקצועות 

של  העתיד  מדעני  מרכז  עם  בשיתוף 

מסלול  המערך  מקדם  מיימונידיס,  קרן 

במספר  אודיסיאה  מתוכנית  כחלק  סייבר 

אוניברסיטאות. התוכנית מיועדת לתלמידים 

התלמידים  במסגרתה  ומצטיינים,  מחוננים 

צוברים קרדיט אקדמי וכן מתנסים בפרויקטים 

מעשיים בתחום הסייבר. 

קורסים מקוונים 
אותם  ומנגיש  ידע  תשתיות  מפתח  המערך 

לקהל הרחב על גבי פלטפורמת "קמפוס" של 

ישראל דיגיטלית ללא תשלום. 

במדד  השני  במקום  מדורגים  אלו  קורסים 

נרשמו   2020 ובמהלך  ב"קמפוס",  הפופולריות 

של  המקוונים  לקורסים   אלף  מ-90   למעלה 

המערך )עלייה של 350% ביחס לשנה החולפת(.

קורס  קורסים:   מספר  והושקו  פותחו  השנה 

תקשורת  פיתוח  לימוד  קורס   ,Network.py

בסיסי, קורס ראשון מסוגו עבור לימוד פיתוח 

מאובטח ב-WEB, וגרסה בשפה הערבית לקורס 

קורס  והושק  פותח  בנוסף  הבסיסי.  הפייתון 

הרחב,  לקהל  בעולם  מסוגו  ראשון  מודעות 

והועלתה גרסה מותאמת לתלמידי תיכון. 

תכנית AI- סייבר-דיגיטל 
במהלך 2020 המערך ומשרד הדיגיטל הלאומי 

לקידום  חדשה  תוכנית  הקמת  על  סיכמו 

ומאוכלוסיות  מהפריפריה  נוער  ובנות  בני 

נושאי  בשילוב  נוספות שתתמקד  מוחלשות 

ה-AI, הדיגיטל והסייבר, תוך ליווי מקצועי של 

יחידה 8200.  

תוכנית זו תושק בשנת 2021.  

חיזוק כשירות בעלי תפקידים
המערך פועל לשמר ולחזק את כשירות כוח 

ביחידות  המונחים,  בגופים  המקצועי  האדם 

המגזריות ובמערך עצמו, בפרט לאור השתנות 

האיומים והטכנולוגיה בקצב גבוה. לשם כך, 

שונים  מסוגים  ייעודיות  הכשרות  מבוצעות 

בקרב קהלי יעד שונים. 

מקצועות הסייבר
הציבור  על  להגן  נועדה  המקצועות  אסדרת 

העלולים  מיומנים  לא  מקצוע  בעלי  מפני 

כה  עד  לארגון.   כלכלי  או  פיזי  נזק  לגרום 

הוגדרו ע"י המערך שישה מקצועות בתחום, 

פי  על  מקצועי.  תקן  תו  הוגדר  אף  ולחלקם 

מוסמכי  מספר  גדל  השנה  המערך  נתוני 

מקצועות הסייבר בכ-130 איש.

"ממריאות"
למערך  משותף  מיזם  התוכנית,  במסגרת 

ולמרכז  החינוך  של  קרן  רש"י,  מוכשרות 

לאומי,  לשירות  המיועדות  תיכון  תלמידות 

בגופים  וטכנולוגיה  סייבר  תפקידי  עבור 

למשתתפות  פותחת  התוכנית  הביטחוניים. 

הטכנולוגיה  בעולם  ענפה  לקריירה  דלת 

וההייטק. בשנה האחרונה  סוכם על שיתוף 

הרחבה  על  למודיעין  המשרד  עם  פעולה 

משמעותית של התוכנית.

לוחמים לקראת שחרור  חיילים  הכשרת 
ולאחריו 

שתי  הסייבר  מערך  קיים   2020 במהלך 

תוכניות בשיתוף צה"ל:

Cyber4s - תוכנית חדשה וייחודית של המערך 

מכשירה  אשר   ,8200 יחידת  עם  בשיתוף 

לעולם  קרביות  מיחידות  ולוחמות  לוחמים 

בתעשייה  לשילובם  ומסייעת  סייבר  פיתוח 

בסיום הקורס. ב-2020 נפתח המחזור הראשון 

של הקורס.  

פעולה  בשיתוף  תוכנית   – לסייבר"  "לוחמים 

מכשירה  אשר  צה"ל  של  התקשוב  אגף  עם 

בתחומי  קרביות  מיחידות  ולוחמות  לוחמים 

הסייבר ומקנה להם הסמכה במקצוע מיישם/ת 

הגנת סייבר. 
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אקדמיה
לפריצות  תשתית  לצד  לאומי,  מדעי  חוסן  ליצירת  בסיס  מהווה  בסייבר  אקדמי  מחקר 

טכנולוגיות. לטובת קידום המחקר בנושא זה בישראל, סייע מערך הסייבר להקים שבעה 

מרכזי מחקר בתחום אשר מתקיימים בהם מעל ל-200 מחקרים בתחומי חזית בסייבר. 

במהלך השנים האחרונות, השתפרה מדינת ישראל במדידה הבין-לאומית בתחום

)מדד CSRANK( וכמות הפרסומים הממוצעת למרכז מחקר עלתה בצורה משמעותית:

2015-2020 )מתוך 220(2010-2014 )מתוך 186(

151

110

107

143

134

134

143

82

45

84

21

151

עשיה זו מהווה בסיס לפיתוח אקוסיסטם מחקרי המשלב תעשייה ומחקר אקדמי, אשר משפיעים  על המובילות 

העולמית של ישראל ועל חוסנה של תעשיית הסייבר הישראלית. 
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אקדמיה

 התפלגות המחקרים באוניברסיטאות ישראליות בהתאם לנושאים השונים 

במהלך השנה הקרובה הדגש יהיה על ביסוס המודלים של מרכזי המחקר לצד תמיכה מקצועית וליווי שלהם על 

ידי המערך בהיבטים מקצועיים.

AI
4%

AI הנגהל  
1% GRC

5%

IOT
8%

PPP
3%

 תשר תחטבא
1% 

 הנכות תחטבא
2% 

 הימונוטוא
5% 

 היגטרטסא
5% 

 הקיתא
1% 

 הירטמויב
1% 

 חוטיב
1% 

 ןייצקולב
3% 

AI תנגה
5%

 דוס תנגה
1% 

 תשר תנגה
3% 

 הנפצה
2% 

 תרזובמ הנפצה
8% 

 םדא תויוכז
5% 

 תונשדח
2% 

 הרמוח
11% 

 יוטיב שפוח
4% 

 החטבא תדידמ
1% 

 הנגה ילדומ
9% 

 תועדומ
2% 

 םילוק םיעייס
1% 

 ןנע
1% 

 תויטרפ
2% 

 יטנווק
3% 

 הרובחת
1% 

בא יאשונ יפ לע םירקחמ
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הסייבר, במסגרת החלטת ממשלה  ייחודי בתחום  כמרכז  באר שבע  העיר  לביסוס  פועל  הלאומי  הסייבר  מערך 

פעולה של  מתפיסת  כחלק  הסייבר.  במרחב  הלאומיות  היכולות  ולקידום  הנגב  אזור  כמטרופולין  העיר  לביסוס 

עבודה משולבת מפרה בין ממשל, אקדמיה, תעשייה וצבא, מקדם המערך תוכניות ופרויקטים לעידוד האקו-סיסטם 

בתחום הסייבר. 

בליבת המיזם, פארק הייטק המרכז את הגופים השונים בקרבת מקום.

זירות חדשנות המשלבות תאגידים רב- )CERT( של המערך,  סייבר  אירועי  לניהול  בפארק, מצוי המרכז הארצי 

לאומיים, חברות הזנק סייבר מקומיות וחברות הייטק, אשר מתומרצות על ידי הטבת השתתפות בשכר העובדים 

על ידי המערך. 

בנוסף, במקום יושב מרכז מחקר הסייבר של אוניברסיטת בן-גוריון ובעתיד יצטרפו יחידות צה"ל בתחום התקשוב 

והטכנולוגיה. כיום מועסקים כ-600 עובדי סייבר בחברות השונות בפארק.

 באר שבע
בירת הסייבר
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בין הפרויקטים שקידם מערך הסייבר הלאומי בשנת 2020 בבאר שבע:

הקמת מעבדת חדשנות לפינסק  המערך, בשיתוף הרשות לחדשנות ומשרד האוצר ועם מאסטרקארד 
, מתכננים להקים את המעבדה. מטרת  ו-ENEL, שני תאגידים גלובאליים המגיעים לראשונה לבאר שבע 

מקומיות  ולחברות  ליזמים  הגלובאליים  התאגידים  של  והתשתיות  המומחיות  את  להנגיש  היא  המעבדה 

התחרותי,  הגלובאלי  לשוק  שיתאים  באופן  שלהם  הטכנולוגיה  את  לפתח  שיוכלו  מנת  על  וישראליות, 

.CERT-ובתמיכת מומחים מהמרכז הפיננסי ב

מענקים לעידוד תעשיית הסייבר בבאר שבע  המערך תומך בכ-360 מקומות עבודה של עובדי סייבר 
בפארק, מתוך 600 עובדים בתחום הסייבר בבאר שבע באמצעות הטבת באר שבע. הטבה זו ניתנת על פי 

החלטת ממשלה 528 ועניינה מתן הטבות שכר לעובדיהם של תאגידים המקיימים פעילות סייבר. 

מרכז לאומי לתחבורה חכמה מוגנת סייבר  המכרז של המערך בשיתוף עם חברת נתיבי איילון ומשרד 
התחבורה להקמת מרכז זה באזור באר שבע שמטרתו לבחון דרכי התמודדות עם איומי סייבר על טכנולוגיות 

חדשות ומתפתחות בתחבורה הגיע לשלב הגמר . הקבוצה שזכתה במרכז ותוביל את הקמת מרכז הסייבר 

הלאומי לתחבורה חכמה היא אלתא, חברת בת של התעשיה האווירית.  

הקמת קהילת חדשנות בסייבר  המערך יחד עם משרד הכלכלה והרשות לחדשנות  יזם ופיתח  קהילת 
חדשנות בסייבר אשר מטרתה לתמוך בפעילויות של עידוד יזמות וחיבור שחקני האקוסיסטם לכדי שלם 

הגדול מסכום חלקיו. הזוכה במכרז נקבע ופעילות הקהילה תצא לדרך בקרוב. 

חממת הסייבר והרפואה  Labs08, בהובלת קרן Ourcrowd, החלה השנה את פעילותה וקלטה חברה צעירה 
ראשונה לשורותיה. מטרת החממה היא לקלוט חברות ויזמים צעירים בתחילת דרכם, להשקיע בהם, ללוותם 

ולסייע להם בצעדיהם הראשונים.  

ומשרד האנרגיה. המעבדה  ICS לאומית בשת"פ המערך  סייבר  מעבדת  ICS לאומית להגנת  מעבדת 
SCADA/OT - טכנולוגיות למערכות בקרה ושליטה בשימוש גופים תעשייתיים, בדגש על  מתמחה בתחום 

מגזר האנרגיה.

פרוט נוסף אודות המעבדה נמצא בפרק פרויקטים טכנולוגיים להגנת סייבר .

מרכז למחקר אקדמי בסייבר  ה-CSRC באוניברסיטת בן גוריון, המתמחה במחקר יישומי  ביצע עשרות 
פעילויות של הנגשת ידע, ימי עיון, סמינרים ומחקרים.

באר שבע בירת הסייבר
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השילוב בין תחום המדיניות הציבורית לבין תחום הגנת הסייבר מייצר תחום חדש וייחודי, המפגיש בין עולמות 

של כלי מדיניות מסורתיים ותבנית קיימת של התנהלות ממשלתית לבין עולמות הסייבר המתפתחים והחדשניים.  

שילוב זה מצריך חשיבה יצירתית ומקורית וראייה רחבה של מכלול האילוצים והצרכים הביטחוניים, הטכנולוגיים 

והממשלתיים, לטובת פיתוח מדיניות ציבורית בתחום הסייבר יש מאין. 

ביטוח ונזקי סייבר 

יכולים להגיע לעלויות כלכליות גבוהות לארגונים.  שוק ביטוח מפותח מהווה  נזקי סייבר מתקיפות מסחריות 

גורם מאיץ באימוץ סטנדרטים מתקדמים ואפקטיביים של הגנה, צמצום הנזקים והתאוששות מהירה לאחר הופעת 

הסיכון. עם זאת, על פי ניתוח של המערך, שיעור המבוטחים עודנו נמוך, קיימים פערי מידע בשוק, תנאי הפוליסות 

טעונים שכלול ומיומנות הסוכנים דורשת התמקצעות. מעבר לכך, האפשרות הגבוהה לקיום אירועי קטסטרופת 

סייבר תובעים את תשומת הלב של הממשלה בהיערכות מוקדמת ובהגנה על שוק הביטוח. כחלק ממאמצי מערך 

הסייבר לקדם מיומנויות וידע מקצועי בתחום הסייבר, נפתחה השנה לראשונה השתלמות לסוכני ביטוח בה למדו 

על המאפיינים הייחודיים של סיכון הסייבר לארגונים, וקיבלו כלים וידע בהערכת סיכוני סייבר לעסקים. בנוסף, 

בוצע שיתוף פעולה עם החשב הכללי וחברת "ענבל"  במטרה לקדם ביטוח  נכסים דיגיטליים של המדינה.

בשנת 2020 ערך מערך הסייבר מחקר מעמיק לבחינת היערכות ממשלתית לקטסטרופות סייבר. במסגרת עבודה זו 

בוצעו מחקרי מדיניות שונים יחד עם רגולטורים וחברות ביטוח בינלאומיות לחקר סיכוני סייבר קיצוניים, ובוססו 

עקרונות מדיניות לתופעות אלו. 

כחלק מעבודת המטה הוכנו תרחישי נזק קיצוניים:

   תרחיש "דבר": השבתה  קצרה, של יומיים וחצי, של פעילות עסקית של כ-40 אלף חברות בשל 
פוגען מידבק. הנזק הכלכלי הישיר והעקיף לפי תרחיש זה מוערך בחמישה מיליארד ₪. תיתכן 

אף התפתחות לתרחיש כזה והעלויות יהיו הרבה יותר גבוהות. זהו המודל הוא הראשון שיודע 

להתמודד עם אפשרות כזו. ללא היערכות ביטוחית מוקדמת, המשק הישראלי עלול להיות חשוף 

וגם חברות הביטוח צריכות להיערך לכך.

   
פיננסים  גופים  גם  ביניהם  בורסאיות,  חברות  על  ייעודית  תקיפה  בכורות":  "מכת     תרחיש 
10 ימי השבתה  משמעותיים )ללא גופים ממשלתיים(. הנזק הישיר בלבד לפי תרחיש זה, של 

ייתכנו התפתחויות  –מוערך במיליארד ושש מאות מיליון ₪. גם כאן  גדולות  25 חברות  עבור 

שונות שיביאו לפגיעה בגופים נוספים והנזק המצטבר יזנק. 

מדיניות ציבורית 
בתחום הסייבר
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מדיניות רגולציה

השנה התייצב תחום הרגולציה כתחום מקצועי הדורש טיפול ייעודי ומעמיק. במסגרת זו עלה הצורך בהסדרת 

נושא כפל הרגולציה בין משרדי ממשלה שונים המהווים רגולטור בתחום הגנת הסייבר. בוצע תהליך תיאום בין 

ומעשי  ועבודת מטה מקיפה שבמסגרתה מגבש המערך הצעה למודל פעולה תיאורטי  הרגולטורים הרלוונטיים 

העוסק בסוגיות יסוד ומסדיר את אופן ההתנהלות עבור מקרים נוספים שיעלו בהמשך.

בנוסף, בוצע תהליך יצירת מתודה ומסמך לצורך כימות עלויות הגנה ורגולציה בתחום הסייבר. תהליך זה התבסס 

על תורת ההגנה שפרסם בעבר מערך הסייבר לציבור.

כלכלה התנהגותית

ולהבטיח את עמידותה של מדינת ישראל בפני תקיפות סייבר,  על מנת להביא לשיפור בתחום הגנת הסייבר 

נדרשות לצד פעולות רבות הנעשות ברמה הלאומית-מדינתית, גם מספר רב של פעולות ברמת הארגון והאזרח. 

עם זאת, לעיתים קרובות פעולות הסברה ומודעות אינן מספיקות וישנו צורך לרתום את הציבור לפעול באופן 

מיטבי ולסייע לארגונים לקבל החלטות הנוגעות לתחום הסייבר. לצורך כך, פיתח המערך מתודות, הנשענות על 

תובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית, שמטרתן להביא לשיפור הגנת הסייבר של ארגונים ואזרחים, הקריטיות 

בשיפור  העוסקים  התנהגותית  כלכלה  כלי  בפיתוח  המערך התמקד  השנה  במשק.  הכללית  ההגנה  רמת  לצורך 

ההיענות והטיפול של ארגונים בהתרעות סייבר וכן בהגברת העיסוק של דרגי הנהלה בתחום הסייבר.    

מדיניות ציבורית בתחום הסייבר
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רשויות מקומיות

במסגרת הצורך המקצועי שעלה לחיזוק רמת הגנת הסייבר של הרשויות המקומיות, בוצעה עבודת מטה לבחינה 

מעמיקה של הנושא על כלל רבדיו והיבטיו. נוכח חשיבות הנושא, לצד פעולות ההנחיה השוטפות, המערך הקים 

צוות ייעודי שפועל במספר מישורים: קידום תהליכי סטנדרטיזציה, ביסוס תורת הגנה ייחודית למגזר, פעולות 

לקידום מודעות, חיזוק כוח אדם, הנגשת שירותים וכלים טכנולוגים וכן וקידום שיתופי פעולה עם גורמים נוספים.   

סקר הגנת סייבר בארגונים

גיבוש וניתוח מדיניות ציבורית בתחום הסייבר, המובילה לקבלת החלטות ברמה הלאומית, מצריכה הישענות על 

נתונים וידע מעמיק על המצב הקיים. לצורך כך, בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שעסק בשאלות על 

טכנולוגיות מידע בהן משתמשים ארגונים שונים במשק הישראלי, שולב פרק העוסק בתחום הגנת הסייבר. בפרק 

זה נתבקשו אלפי ארגונים להשיב על מגוון שאלות כגון אמצעי ההגנה שבהם הם נוקטים בארגון, תקיפות סייבר 

שחוו ונזקים שנגרמו להם בעקבות כך. עם קבלת תוצאות הסקר, המערך יפעל במטרה לנתחו בצורה מעמיקה 

וייעשה בו שימוש לצורך קבלת החלטות מבוססות נתונים.   

קשרי ממשל

המערך הוביל בשנה האחרונה החלטת ממשלה העוסקת בנושא הגנת סייבר בתעופה אזרחית שעיקריה הכרזה 

ממשלתית על העיסוק בתחום, הקמת ועדת היגוי לאומית ועוד. זאת ועוד, המערך היה מעורב במספר רב של 

החלטות ממשלה נוספות ובהן החלטת הממשלה בנושא האצת שירותים דיגיטליים, הקמת משרד הדיגיטל הלאומי 

ואנרגיה מתחדשת.

מרחוק,  שירותים  מתן  חוק  כגון  הקורונה  בתקופת  שבוצעו  חקיקה  תהליכי  במספר  חלק  לקח  המערך  בנוסף, 

במסגרתו נקבע שעל נותן השירות לשקול שיקולים של הגנת סייבר והזדהות בטוחה בטרם הנגשת השירות. 

מדיניות ציבורית בתחום הסייבר
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 יעדים 
 מרכזיים

לשנת 2021

היערכות לסביבה הטכנולוגית המתפתחת 
על  קדימה  להביט  מחייבת  הדיגיטלית  הסביבה  דינמיות  השוטפים,  הסייבר  לאיומי  המענה   מלבד 

לצפות  נדרש  אשר  לתוקפים,  חדשות  אפשרויות  פותחות  משבשות  טכנולוגיות  הבאים.  האתגרים 

ולהיערך אליהן מבעוד מועד. לצד זאת, טכנולוגיות אלו עשויות להציף גם הזדמנויות לשדרוג ההגנה 

בסייבר. הבנה מוקדמת של המגמות הטכנולוגיות אף מסייעת לשמור על היתרון התחרותי של ישראל 

בפרויקטי תשתית  מושכל  סיכונים  ניהול  מאפשרת  גם  היא  ותעשייתית.  אקדמית  מבחינה  בסייבר 

דיגיטלית לאומיים. בין היתר, מערך הסייבר עוסק בתחומים הבאים: תכנית להיערכות למול סיכוני 

דור 5G( 5(, היערכות לסיכוני סייבר או הזדמנויות המגיעים מתחום הבינה המלאכותית )AI( ועוד.

קידום עמידות המשק – צמצום משטחי התקיפה 
במהלך השנים הקרובות, ימשיך מערך הסייבר לפעול על מנת לקדם ולהבטיח יכולת המשק הישראלית 

בפרט,  וכלים.  במגוון אמצעים, תהליכים  ואפקטיבי  עצמאי  באופן  סייבר  איומי  בפני  ולעמוד  למנוע 

צמצום  סייבר,  ממחולל  וחירום  אסון  למצבי  הישראלי  המשק  מוכנות  שיפור  את  כוללת  זו  פעילות 

משטח התקיפה, החשיפות והפגיעות הפוטנציאלית של גופי תשתית קריטית וגופים מרכזיים נוספים 

 )OT – Operational Technology( צמצום משטח התקיפה בתחום הבקרה התעשייתית ,)"A במשק )"גופי

וכן תמיכה בהקמת תשתית ענן ממשלתית מאובטחת.

מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר 
באופן  הסייבר  מערך  פועל  הישראלי,  המשק  וחיזוק  התקיפה  משטח  לצמצום  השוטף  המאמץ  לצד 

רציף בהתמודדות עם איומים ואירועים פעילים למול המשק הישראלי. הפעילות כוללת גילוי וזיהוי 

איומי סייבר, סילוקם האפקטיבי, התאוששות תפקודית, וכן 'חיסון' הנתקפים מתקיפה חוזרת בעלת 

מאפיינים דומים. 

פיתוח יכולות וטכנולוגיות בתחום הגנת הסייבר 
מערך הסייבר פועל לרתום את הטכנולוגיה לטובת הגנת הסייבר הלאומית, באמצעות תמהיל פרויקטים 

שיספקו מעטפת הגנה רחבה. זה כולל פרויקטים לקידום החוסן המשקי על ידי יצירת כלים להערכה 

הגו"ז  המודיעין,  אמצעי  של  ואינטגרציה  שדרוג  ראווה"(;  )"חלון  בארגונים  החוסן  מצב  של  ממוכנת 

והחקירה, איתור פגיעויות וחשיפות;  כלים להפחתת התקיפות במשק באופן רוחבי; חיבור הנתונים 

מה-SOC-ים המגזריים השונים למערכת אחודה לצורך שיפור יכולות השו"ב וניתוח האירועים; ולבסוף 

שדרוג הפלטפורמה לשיתוף מידע במשק )"סייברנט"(. כמו כן, צפוי להסתיים פרויקט ניתוח סיכונים 

למגזר התעופה )"הרקולס"( ומיקוד איזורי עניין טכנולוגיים לשיפור העמידות וההגנה בתחום.

קידום אינטרסים במערכת הבינלאומית להגנה ולמובילות
מערך הסייבר פועל לקדם את ישראל כמדינה מובילה בתחום הסייבר בעולם. במסגרת כך, המערך 

פועל לבצר את מובילות תעשיית הסייבר הישראלית, האקדמיה הישראלית, וכן להעצים את היחסים 

הבינ"ל של ישראל בתחום הסייבר. בין היתר, מערך הסייבר ייתן דגש לנושאים הבאים: קידום תר"ש 

 ,)G2G -תכנית רב שנתית( סייבר לאומית, העצמת היכולות והעשייה בפרויקטים בין מדינות )ציר ה(

העצמת שוק הסייבר הישראלי וכן בהמשך מיצוב באר-שבע כבירת הסייבר. 
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