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יכוםס
 שנה 
2021 

 םתקציר מנהלי

מערך הסייבר הלאומי אמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס עוצמתה של ישראל בתחום.

 .2021 סיכום שנתי זה סוקר את עיקרי פעילות המערך בשנת 

ההגנה רמת את וחיזק אלו בגופים קריטיות מערכות 45 המערך הסמיך השנה קריטיות, מדינה תשתיות בתחום

עוד יותר. 

אגף  הקים ואף וחולשות לאיומים החשוף התקיפה משטח צמצום על מיוחד דגש המערך שם החולפת בשנה

אקטיבית.  הגנה אגף  ייעודי לנושא,

במסגרת הציבורי בענן בהם: הגנת סייבר המרכזיים לאומיים, שני מיזמים המערך מספר ליווה השנה במהלך

 .5  פרויקט "נימבוס", ופעילות משותפת עם משרד התקשורת להגנת דור

זו בשנה ישראל. במדינת וגופים חברות כנגד הסייבר תקיפות בכמות עלייה במגמת התאפיינה 2021 שנת

רחב בשימוש התאפיינו התקיפות הישראלי. המרחב את התוקפות הקבוצות בכמות בעלייה להבחין גם ניתן 

 – ללא קפיצה טכנולוגית משמעותית. 1DAY בחולשות 

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

 בריאות, אירוח, חברות בפרט וטכנולוגיה IT לתקיפה: יונותניס הרבה הכי נצפו בהם המגזרים .ישראליה במשק 

פיננסי, וממשל, מוניציפלי אספקה, שרשרת חברות ורו"ח(, עו"ד )משרדי ציבורי אקדמיה, ושילוח, וגיסטיקהל

 תחבורה ותיירות. 

 ,DCPulse, WindowsFortinet, Microsoft Exchange עיקריות: חולשות בחמש שימוש נצפה השנה במהלך

 .VCenterו-

 חמורות אבטחה חולשות 9,024 האחרונה השנה במהלך אותרו המערך, של חשיפות צמצום פרויקט במסגרת

כן, כמו שאותרו. הפגיעויות בגין לארגונים ממוקדים דיווחים 4,397 העביר המערך בישראל. גופים 3,296ב-

 חשיפות. 280 ונסגרו מעל CVE חולשות 10 במהלך השנה הסתיים תהליך חתימה על ידי המערך של 

כל הזכויות שמורות
 למערך הסייבר הלאומי 
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 מעל מתוכם ,אותתרוה תפניו ם,דיווחי 12,739 ההשנ קיבל המערך של 119 ברסיי אירועי על לדיווח המבצעי המרכז 

 .2020 ם בהשוואה לשנתתים המאומספר הדיווחיבמ 20עלייה של % ,11 מהדיווחים התבררו כאירועי סייבר000ל-

בין ולאומית. רחבה הגנה מעטפת לספק שמטרתם טכנולוגיים ופיתוחים פרויקטים מגוון השנה קידם המערך

 לאספקת ProtectiveDNS מערך הקמת דוםקי המשך השנה: מבצעי לשימוש נכנסו או שפותחו המערכות 

האקוסיסטם לכלל ייברס סיכוני סקר- לס""הרקו פרויקט מתהשל ;DNSה- פרוטוקול בשכבת הגנה טרייתמ

התעופתי לכדי תמונת מצב עדכנית; 

ארגונים של חשיפות לצמצום כלים מגוון מאחדת אשר רקיע" קו" לפלטפורמת מתקדמים כלים והוספת פיתוח 

 במשק לאיומי סייבר; ופיתוח תשתית לתכלול מערכות וכלים המספקים מודיעין אודות איומי סייבר. 

 מגזרית סייבר מדיניות ליצירת רגולציה שתחת המשק מגזריב רוחבית פעילות נעשתה ארגונים מול בעבודה

 וליווי המגזריות הניטור יכולות הרחבת תוך מגזריות סייבר יחידות של הקמות קודמו מגזר, לכל מתואמתה

 תהליכים של הגבהת חומות.

הרחבת לארגון; בסייבר ההגנה תורת של קדמתמת גרסה לארגונים: יישומים כלים מגוון המערך פיתח השנה

שרשרת מודול בסייבר; הגנה המלצות מדריכי התעשייה; בהשתתפות השונים הידע בנושאי עבודה קבוצות 

 אספקה; שאלון לאומי לעבודה מול ספקים חיצוניים ועוד. 

 ועשב התקיים זו במסגרת במשק. וארגונים אזרחיםל מודעות תלהעלא פרויקטים המערך קידם השנה במהלך

מתקפות מפני להגנה מודעות קמפיין ינג;פיש למתקפות מודעות בנושא קמפיין כשבמרכזו הסייבר גנתה

 באינטרנט בטוחה רכישה המלצות לאזרח, מונחים מילון לילדים, סייבר הגנת בנושא שיעור מערכי כופרה, 

 ועוד.

לעמידה ממשלה משרדי 15כ- הנחיית דו"חות; שלושה המערך פרסם והביומטריה, הבטוחה הותההזד בתחום

המאפשרת תוכנה פיתוח אצבע; ובטביעות םפני בזיהוי ומטרייםבי מבדקים ביצוע בטוחה; להזדהות במדיניות 

 למול תעודת הזהות החכמה וביצוע שני פרויקטים של "הוכחת היתכנות". 1:1 זיהוי ביומטרי 

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

 בין- וארגונים מדינות עם האופרטיבי והדיאלוג הפעולה שיתופי הורחבו הבין-לאומי, ובמישור בילטרלי אופןב

האסטרטגי והדיאלוג לההפעו שיתוף האמריקאית(. התעופה )רשות FAAוה- גרמניה נגפור,סי כגון אומייםל

 התחזקו והתפתחו עם ארה"ב, איחוד האמירויות, מרוקו ובחריין. 

 הבנק מול הפעולה שיתוף את והעמיק לפיתוח האירופי הבנק מול פעולה שיתוף המערך חנך השנה במהלך

 "שבוע במסגרת שהתקיים השלישי ין-לאומיהב הפורום את הוביל המערך כן כמו הלטינית. אמריקה פיתוחל

 הסייבר" באונ' תל אביב.

 את יאפשרו אשר ומשאבים בתשתיות ומשקיע הישראלית ייברהס תעשיית מובילות את לשמר פועל המערך

נתונים הישראלית הסייבר תעשיית רשמה השנה, המערך, שאסף מנתונים בעתיד. האקוסיסטם שגשוג משךה

 חדשים, ישראליים קרן חדי 11 ורכישות, עסקאות 40 דולר, מיליארד 9 כמעט של גיוס עם שיאים שוברי 

 הנפקות, השקעות, גיוסי ענק ועוד.

מאות בהן השתתפו אשר הסייבר, בתחום האנושי ההון ופיתוח טיפוח לקידום, בתוכניות ותמך קידם המערך

 אנשים. 

כל הזכויות שמורות
 למערך הסייבר הלאומי 
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מאמרים 246 האחרונה בשנה פרסמו אשר דמייםאק מחקר רכזימ בשבעה השנים במהלך ותמך הקים המערך 

 17.5 סךב ובין-לאומיים אומייםל מחקר בכספי זכו משמעותיים; סייבר אירועי 22 קיימו אחרים; ופרסומים 

 מיליון ₪ ועוד.

 מענקים השנה המערך העניק במסגרת זו הסייבר, בתחום כמרכז ייחודי באר שבע העיר לביסוס פועל המערך

 קהילת והקים סייבר-תחבורה, מרכז השיק לפינסק; חדשנות מעבדת לחנוכת שותף היה התעשייה; עידודל

 חדשנות בסייבר לעידוד יזמות וחיבורים בין-מגזריים ועוד.

ובנוסף, סייבר לנזקי לאומית פיננסית להיערכות ביטוחיים מודלים המערך פיתח ציבורית מדיניות בתחומי

קידם תוכנית אסטרטגית למדידת סיכוני סייבר.

 הנגשה באמצעות הישראלי המשק עמידות וקידום בנייה אר:הש בין כוללת 2022 לשנת העבודה תוכנית 

קידום הסייבר; בתחום וטכנולוגיות יכולות פיתוח ; אופרטיבית הגנה מימוש ושירותים; יכולות כלים, לש

אינטרסים קידום בתחום; האקדמי והמחקר הסייבר הגנת שוק פיתוח הלאומיים; לצרכים בזיקה אנושי הון 

 במערכת הבין-לאומית להגנה ולמובילות ועוד. 

כל הזכויות שמורות
 למערך הסייבר הלאומי 
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 זו השנה 
 שהייתה

הסייבר מערך פעילות ועל בכלל המדינה על רבות השפיעו אשר מהותיים אתגרים שני בסימן עמדה שחלפה שנהה

מאושר. מדינה תקציב של היעדרו וכן מרחוק, ודהלעב והמעבר המואצת הדיגיטציה ובתוכה הקורונה, מגפת בפרט: 

 כל זאת, כאשר אתגרי הסייבר התעצמו להם והתוקפים לא נחו כי אם הגבירו את האיומים על המשק הישראלי. 

 מרחב של הגנתו לטובת צעי-טכנולוגי-ממלכתי,מב כגוף רב, במרץ לפעול המשיך הסייבר מערך אלו, שניםב

לגילוי אופרטיבית פעל המערך בסייבר. עולמית כמובילה ראליש מדינת של עוצמתה ביסוס לצד הלאומי, סייברה

 משטח צמצום תוך הכוללת המשקית העמידות לקידום האפקטיבי, ולסילוקן משמעותיות תקיפות של וזיהוי 

 בעולם ישראל מדינת של מיצובה להמשך דשות,ח טכנולוגיות ותשתיות פרויקטים לפיתוח מהיר, באופן תקיפהה

וכן לפיתוח ולתמיכה בבניין הכוח הלאומי, הכולל תשתיות הון אנושי, אקדמיה ותעשייה.

 הסייבר, אתגרי למול הישראלי המשק עמידות וםוקיד בנייה הם שחלפה לשנה המערך במיקוד המרכזיים הנושאים 

 קידום הלאומית, ברמה הסייבר הגנת בתחום וטכנולוגיות יכולות פיתוח הסייבר, במרחב אופרטיבית הגנה ימושמ

 והמחקר הסייבר הגנת תעשיית פיתוח בתחום, אנושי הון קידום הסייבר, הגנת חוק של הנלוות והתקנות חקיקהה

 בניית המשך לצד אלו, כל ולמובילות. להגנה הבין-לאומית במערכת אינטרסים קידום וכן בתחום, אקדמיה

 התשתית הפנימית של המערך בהיבטים האנושיים, התהליכיים והתשתיתיים.
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 פצחואו לב
 אותנו

עוצמתה וביסוס קידום ועל הלאומי הסייבר רחבמ הגנת על האמון וטכנולוגי ביטחוני ממלכתי, גוף הוא מערךה

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

 וטכנולוגיות חדשניים פתרונות המערך מקדם ו,מתפקידי לקכח לחירום. ולהיערכות ולסילוקן סייבר תקיפותב

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

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

 עבור כלל האזרחים.

וביסוס חתהצמי המאפשר וחופשי בטוח ן,מוג ישראל של הסייבר רחבמ  עוצמתה של מדינת ישראל. חזון

מדינת של הלאומי הסייבר מרחב הגנת על המופקד הממלכתי הגוף הוא מערךה  ישראל מפני איומי סייבר, ועל קידום וביסוס עוצמתה בתחום. יעוד

 מטרות המערך:

יה ומדיניותאסטרטג המשק וסןח נההג
ומדיניות  אסטרטגיה לקדם ושל הציבור של יכולתם את לקדם על ההגנה מאמצי את להוביל

הלאומית בזירות הסייבר תחוםב לקראת להיערך הישראלי המשק ובראשו הלאומי הסייבר מרחב

מוקד  להוות וכן והבין-לאומית, מפניהם ולהתגונן סייבר איומי זאת הקריטיים, הנכסים

מרכזית  מקצועית סמכות ידע, טכנולוגיות הטמעת באמצעות וסילוק זיהוי ,גילוי באמצעות

לראש  מייעץ וגוף בתחום אדם כח פיתוח הכוונה, מתקדמות, ברמת ומניעתן, סייבר  תקיפות

הממשלה ולממשלה כולה. מיומן והגברת המודעות לנושא. המדינה.

עוצמה בין-לאומית  צמצום ומניעת נזק מובילות וחדשנות
ישראל  מדינת את לקדם לפגוע שעלול סייבר ממחולל הכוח בניין את ולחזק לבסס

בתחום  עולמית למובילות חיוניים בשירותים או יםבנכס הסייבר בתחום המדעי-טכנולוגי

את  לחזק הבמטר הסייבר של התפקודית וברציפות לציבור האנושי ההון הרחבת באמצעות

ואת הכלכלי חוסנה את הגנתה,  המשק הישראלי. עידוד ופיתוחו, בתחום האיכותי

באמצעות  הבין-לאומי, מעמדה קידום מתקדם, אקדמי מחקר

בין-לאומיים,  פעולה שיתופי ותעשייה דשניח טכנולוגי  מו"פ

תהליכים והובלת למדינות סיוע סביבה במסגרת ומובילה, זקהח

גלובליים.  הגורמים כלל בין המשלבת מפרה

 והמגזרים במדינה.
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בתפיסת  סייבר
הביטחון הלאומי

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

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

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

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

הנחיי

יישום 

 חוסן משקי
.01

גילוי ו ה קריטיות.יות מדינת גופי תשת

סילוק תקיפה באופ

יכולת 

 מענה מבצעי
.02

יומים.זיהוי א

ן אפקטיבי. "משטח וםצמצל תהליכיםו טכנולוגיות 

היערכות למש

התקיפה" הלאומי. 

פיתוח ההון ה

פיתו

כלי מדי

הכוונת המשק בא

חיסון נתקפים מתקי

 הנתקף. 

מתן

 של מהירה ליתוכלכ תפקודית התאוששות 

סייבר. בר

 פה חוזרת. י בתחום.אנוש

 בעלי ירועיםבא – האזרחי למשק ישיר מענה ים שונים.קהל רבח מודעות בק

 משמעות לאומית. ל המשק.נו שם חוסניות לקידו

 ם.משלתיים ממצעות רגולטורי

טיפוח

בסיס מדעי תעשייתי
.03

ואנושית וגיתכנולט מדעית, תשתית 

ישראל של ליכולותיה תורמת הסייבר בתחום 

בתעשייה, באקדמיה, השקעה ידי על בתחום, 

וברקימת האנושי ההון לפיתוח בתכניות 

 מארג שותפויות בין-לאומי רחב. 

פעולה ושיתופי שלתייםממ קשרים חיזוק

 לצרכים הסייבר בתחום ותשונ מדינות עם 

פיתוח

אופרטיביים.

 בראייה ברסיי ופתרונות טכנולוגיות 

הסקת

בין-לאומית.

 למידה וךת המשק להגנת מסקנות 

 ממקרים של תקיפות סייבר בעולם.

פיתוח רשת קשרים בין לאומיים
.04
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 תשתיות 
 דינהמ

 יטיותקר
 מדינה תשתית תמ"ק, מגדירה 1998 התשנ"ח ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת החוק של החמישית התוספת

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

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

משרדית בראשות ראש מערך הסייבר הלאומי. 

 גופי תמ"ק. 34הנחה המערך מתוקף חוק זה כ– 2021 בשנת 

 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.

רונות הגנההנגשת פת

 ייחודיים המייצרים יתרון 

איכותי למגן.

 פיקוח מוגבר על שרשרת 

 האספקה למערכות ליבה.

 ליכי ניהולהטמעת תה

 אירועים והתאוששות מהירה.

 יקורות.ילים ובתרג

 שמירה על סודות המדינה.

 במסגרת פעילות המערך השנה:

את חיזקו מונחים בגופים יטיותקר מערכות 45 המערך הסמיך השנה 01.

 מערכות. 85 רמת ההגנה בגופים השונים. סה"כ הוסמכו עד כה 

 ומיצוי במיטו בוצע- בגופים אבטחה מערכות מיצוי או התקנת 02.

 המערכות למול ניתוח הפערים. פוטנציאל

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

 בביצוע ביקורות.

 וד.וע סייבר באירוע התמודדות חירום, נהלי על בדגש- ליםנה ריענון 04.

 אחרי קצר זמן- השונים בגופים שוטףב אבטחה עדכוני הטמעת 05.

 פרסומם.

 מערך.תרונות טכנולוגיים של המעת פהט 06.

 מת הטמעת הזדהות בטוחה.השל 07.

 ת הנחיות מותאמות לגופים.הפצ 08.

 סה לעולם הלווייניות האזרחית.כני 09.

 הופצו הנחיות לאור תובנות מקצועיות מחקירת תקיפות במשק. 10.
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 – הגנה אקטיבית 
 פעילות לצמצום
 חולשות במשק

 הישראלי

צוםוצמ האזרחי במשק הסייבר הגנת מצב של עדכנית מצב תמונת קבלת על מיוחד דגש המערך שם 2021 בשנת

משטח התקיפה החשוף לאיומים וחולשות הנחשפות בארץ ובעולם בהתאם ואף הקים אגף ייעודי לנושא. 

 סייבר, ביטחון סיכוני לניתוח מתייחסת אשר אקטיבית" ייברס "הגנת תפיסת את השנה קידם המערך כנגזרת, 

 פיתוח הבנה של איומים ברשת ויישום צעדים פרו-אקטיביים הנדרשים כמענה הגנתי למשק.

 הרלוונטיים, ההגנה יעדי של התקיפה משטח צוםוצמ החשיפות של מלא לזיהוי מחקר כוללת הפעילות זו מסגרתב

 ממשלתיים ופרויקטים לאומיים מיזמים הובלת ת,חולשו לדיווח ממשק ניהול הרחב, למשק אזהרה התרעות וצאתה

 רוחביים.

עיקרי הפעילות:

 לאומי חשיפות צמצום | נכסים הגנת 
 לאפידמיית להוביל ועלולות מרחוק לממש ניתןש הישראלי, הסייבר במרחב מוכרות פגיעויות לאיתור הליךת

 עם הפגיעים, לארגונים ממוקדות התרעות בהפצת מלווה תהליךה קריטיות. לחולשות דגש מתן תוך במשק, ייברס

 פירוט הנחיות ומעקב אחר תהליך סגירת הפגיעות.

חולשות לזיהוי ייחודיות בדיקות עשרות ביצועל פנימי יתוחבפ ייחודים בכלים המערך משתמש זו מסגרתב

 במרחב ולניתוח מידע תוך שימוש ביכולות טכנולוגיות ומודיעיניות. 

 אלפי פניות לארגונים במסגרת טיפול בחולשות שונות להתרעה ממוקדת בנושאי חשיפות. במהלך השנה בוצעו

 שיפור במשק, ארגונים של התקיפה משטח לבדיקת יכולות במגוון שימוש היתר, בין נעשה, הפעילות מסגרתב

 לתהליכי אוטומציה פיתוח לצד , המשק ושאר קריטית מדינה תשתית ארגוני על קיימות במערכות יכולות ייעולו

 ניטור ובדיקה שוטפים.

CVE 
 טכנולוגיים. וצריםבמ ופגיעויות חולשות בנושאי מחוקרים יםדיווח 240 הסייבר מערך קיבל 2021 שנת מהלךב

 לגוף המערך הפך ובכך חולשות, וחיתום לאסגרה MITRE ארגון של העולמית CVEה- בתכנית כשותף הוגדר מערךה

 חולשות על לחתום היתר ניתן להן פרטיות, מחברות בשונה (. CNA) נפוצות וחשיפות פגיעויות לרישום וסמךמ

 שנמצאה או למערך שדווחה חולשה כל על חתוםל היתר ניתן הלאומי הסייבר למערך שלהן, במוצרים רק נמצאוש

 היפני. CERT( ול-CISAעל ידו ועומדת בקריטריונים. היתר דומה ניתן בין היתר גם למערך הסייבר האמריקאי )

-ים נוספים בעולם וגופי מחקר.CERT ההסמכה מאפשרת שיתופי פעולה עם קהילות חוקרים,

 .CVE חולשות 10 , הסתיים תהליך חתימה על ידי המערך של2021 חודשי הפעילות בשנת 4 בתוך
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 הישראלי ות במשקות לצמצום חולשפעיל

VDP 
 וטיפול התמודדות לצורך (VDP-vulnerability disclosure program) אחראי" חולשות ל"גילוי מתווה המערך ניסח שנהה

הישראלי. במשק סייבר לתקיפות לניצול סיכון כדי בהן שיש מחשוב, ורשתות מידע מערכות בתוכנות, חולשותב

 באיתור המסייעים בפרט, מידע אבטחת ומחוקרי הציבור מכלל דיווחים להעברת ייחודי מסלול נקבע זו במסגרת 

את מנהל והמערך פומבי, פרסום ללא הסייבר רךלמע מדווחת החולשה המערך. של ההגנה במושאי חולשות זיהויו

הממשק עם הארגון החשוף ומעניק למדווח החולשה הכרה והוקרה פומבית. 

 .VDP חשיפות 280 )בחצי שנת פעילות( נסגרו על ידי הצוות מעל 2021 בשנת 

 מיזמים לאומיים
 בנוסף, לאומיים. הגנה מבצעי ומוביל ומשמעותיים רוחביים ומגזריים ממשלתיים דיגיטציה פרויקטי מלווה מערךה

המרכז מהווה מוקד ידע פנים ארגוני בנושא הגנת ענן ציבורי.

 ועסק בשני מיזמים משמעותיים: 2021 המרכז הוקם במהלך שנת 

 רבדיו על ישראל ממשלת עבור ציבורי ענן שירות לרכש "נימבוס" פרויקט במסגרת ציבורי בענן סייבר הגנת 01.

 5 ת דורפעילות משותפת עם משרד התקשורת להגנ 02.
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 מענה מבצעי 
 אירועי סייברל

 גם ניתן זו בשנה ישראל. במדינת וגופים חברות כנגד הסייבר תקיפות בכמות עלייה במגמת התאפיינה 2021 שנת

 להבחין בעלייה בכמות הקבוצות התוקפות את המרחב הישראלי.

וחלקן הנתקף הארגון אנשי את בהסכמה שמנחים הסייבר ערךמ צוותי ידי על ישירות מטופלות התקיפות מן לקח

 צוותי של בליווי הלאומי ייברהס מערך של והתרעות התראות בעקבות אזרחיות IR חברות ידי על מטופלות 

 יכולות על מתבססת הפרטי, בשוק המבוצעת לפעילות משלימה זו פעילות הלאומי. הסייבר מערך של חקירהה

ומידע ייחודי הנמצא בבעלות המדינה ונעשית בשיתוף וביידוע הארגונים המותקפים.

 עליה חלה זה בכלל הישראלי. המרחב מול התקיפה מאמצי בהיקף גם משמעותית עליה חלה זו שנה במהלך 

התוקף הצליח אותם התקיפה תוצרי של פומבי בפרסום מלוותש (CNA) המידע ואמינות בזמינות לפגיעה תקיפותב

 ובתקיפות (,CNE) מידע גניבת לצורך בתקיפות (,CNI) תודעתי נזק לייצר בניסיון מהארגונים ולגנוב להדליף 

 (.CRIMECYBERפיננסיות הכוללות כופרות והנדסה חברתית לטובת עשיית רווח כספי )

 מעטפת ללא לאינטרנט מקושרים אשר שייתייםתע בקרים של תקיפות טופלו השנה, גם הקודמת לשנה דומהב

 הגנה בסיסית.

 חוו במשק רבים גופים משמעותית. טכנולוגית קפיצה ללא-1DAY בחולשות רחב בשימוש התאפיינו תקיפותה

 גופים תקיפת של חדשה למגמה עדים היינו כן, מוכ ידם. על טופלו שלא חולשות בסיס על חוזרים תקיפה יסיונותנ

 פעילותם את מסווים לרוב התוקפים ישראל. וךבת נוספות לתקיפות התפשטות תשתית הקמת לצורך ישראלב

 הגלויה תחת מאפייני פשיעת סייבר.



-בלמ״ס- 13

    

         

         

   

   

         

           

          

         

          

          

          

          

        

         

      

    

     

 

   

    

<< 

.,x,w .. ,::i .... o 
'Y.llX7il lJ."Oil llVY.l 

ועי סייברמענה מבצעי לאיר

 במספרים: 2021 תקיפות סייבר במהלך 

IR חקירות 110

 גופים קיבלו הנחיות לטיפול ממוקד באינדיקציות לתקיפה 1210 כ- 

 יות )פעילות זדונית של תוקף(, מתוכן בוצעו:אינדיקצ 2,215 סה"כ טופלו ע"י מערך הסייבר 01.

 יותר אירועים( 410ה )ביחס לשנה שעבר 33%מדובר בגידול של כ- 02.

 תחבורה

 פיננסי

 מוניציפלי וממשל

 חברות שרשרת אספקה

 ו"ח(די עו"ד ורציבורי )משר

 אקדמיה

 לוחסטיקה ושילוגי

 בריאות

IT ברות אירוחטכנולוגיה בפרט חו 

 תיירות

 היו: 2021 עשרת המגזרים המותקפים ביותר במהלך 03.

ובפרט וטכנולוגיה IT אקדמיה, בריאות, הם: רהשעב לשנה סביח תקיפות יותר השנה ראינו בהם גזריםמ 04.

 ברמת הגנה נמוכה( וציבורי. Iot חברות אירוח, מוניציפלי, אנרגיה )חשמל, מים, 

 מוניציפלי.תיירות, ציבורי ו מגזרים שנוספו השנה היו: 05.

מערך ידי על חוזרות בהתרעות שהופצו החולשות את עדכנו לא / נמוכה הגנה ברמת היו אשר גופים 06250.

 על ידי יותר מתוקף אחד. הסייבר נתקפו במהלך השנה 

 עי כופרהאירו 150 דווחו למערך הסייבר 2021 במהלך 07.

 ופגיעה הבכה למטרת פרסומו תוך בישראל מגופים מידע הזלגת של להפעו בשיטת מיקוד זוהה השנה במהלך 08.

 בפרטיות.
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חקר שיטות 
תקיפה 

 טכנולוגיות 
Tactics, Techniques and Procedures 

 תוקפים ידי על נרחב בשימוש הוזו אשר וכלים התקיפ שיטות להלן יפורטו ,רךמעה שקיים מתקפות מחקירת כחלק

,נוספים ובגופים ועיםבאיר אלו טכניקות של ומוצלח חוזר לזיהוי בילהו התקיפה ועיאיר ניתוח .בישראל ההשנ נצפוש

 יכולות של רוחביים יעהומנ הוילזי גם כמו ,במשק נוספים ניםבארגו ואפקטיביות ממוקדות נההג פעילויות וליישום 

 .תוקפים במרחב

TTPs נולוגייתלטרמי בהתאם להלן, מרוכז באופן ומובאות נההש לאורך הסייבר מערך רעותבהת הופצו ואחרים אלו 

MITRE ATT@CK 

 .המרכזיים שזוהו ולא את כולם TTPsה- הרשימה מכילה את

 פעילות מכינה: השגת מודיעין מקדים והכנת משאבים מצד התוקף

Reconnaissance (TA0043), Resource Development (TA0042) – 

)002T1595.005,T1596.יקת חולשות )וכן סר ה פומבייםיקשימוש במאגרי סר

 .שלו ניהראשו Reconnaissanceה- מתהליך חלק נוהי אשר ף,התוק בידי בסיסי כלי מהווים פומביים סריקה מאגרי 

 .עצמאית מצד התוקפים למציאת שרתים פגיעים הזאת לצד סריק

 – Initial Access (TA0001) "אל היעד" והשגת נגישות ראשונית

)T1190ותים מוחצנים לאינטרנט )תקיפת שירל 1Day שימוש בחולשות מוכרות –

וקל מוכר Exploit קיים להן מוכרות בחולשות לשימוש והצלחות נותניסיו זוהו ,מערךה ע"י ועיםבאיר הטיפול במסגרת 

 לעדכן המגן יספיק בטרם חולשות בזריזות להשמיש ניסיוןה גם התחזק ההאחרונ נהבש .לתוקפים נגיש אשר למימוש 

 .הפגיעות מערכותאת ה

 Phishing (T1566) הוומת

היות, ממשיכים לנקה או ליצעות צרופ, בין אם באמנים למטרות דיוגדוא"ל או מסרו

 .נהה האחרו, גם בשנניםיעד" המשמש תוקפים שוהכלים "אל ה כלי בסיסי בארגז 
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TTPs ות -גיולוה טכנקר שיטות תקיפח

 Execution (TA0002), Persistence (TA0003), בדגש על פעילות "על היעד" – 

 Living-off-the-Land והה במתושימוש בכלים לגיטימיים / תקיפ

שלבי בכל ניםמוב מערכת בכלי וכן נייםזדו נםשאי מדף בכלי השימוש ריבוי של היא נותהאחרו בשנים חוזרת המגמ

 הויזי על להקשות וכן הנמוכ חתימה על לשמור לתוקפים מאפשרת זו השיט נית(.ראשו נגישות השגת )לאחר התקיפה 

 .נוחות וגמישות מרבית עבור התוקף . השימוש בכלים המובנים מאפשרצעהתקיפה לגורם המב וךושי

)T1053וש במשימות מתוזמנות )שימ

 .עיתיות וע פעולותנגישות וביצ נות לטובת שימורב במשימות מתוזמצעים שימוש רנצפו מב תוקפים 

)003T1505.ות )גישלשימור נ Webshellsוש ב-שימ

 נטנטרמהאי ישירות הארגון לרשת נגישות ףלתוק ומאפשרים ,Web שרת על התוקף ידי על ניםהמותק זדוניים קבצים 

השגת לאחר כלל רךבד ,בשרת ףהתוק אחיזת לשימור נוןנגכמ משמשים אלו קבצים .השרת גבי על פעולות ועוביצ

בשרתים פגיעויות של מוצלח ממימוש כתוצאה התוקף ידי על ניםמותק להיות גם עלולים אך אליו, ניתראשו נגישות 

.נטנטרהאי הנגישים מרשת 

 Command and Control (TA0011), Exfiltration (TA0010( תקשורת תוקף-נתקף – 

Protocol Tunneling ובפרט ( SSH, DNS (T1572

 ,Plink דוגמת ,מוכרים בכלים שימוש עושים התוקפים .מרוחק לשרת ה/שרתתחנ בין מוצפן תקשורת וץער יצירת 

Reverse יצירת מאפשר היישום ה.ז ץערו צעותבאמ מותקפות עמדות בין התקשורת כל את מעביריםו Shell ברשת

 .נתקפתברשת ה Pivotרך הרצת פקודות מרוחקות וכ-וץ זה לצו. התוקפים עושים שימוש בערהנתקף הארגון 

)T1537יקודים )ומשיכת פ גת תוצריםהזל ן לטובתותי ענוש בשירשימ

מייל )חשבונות ענן בשירותי נותחשבו לעבר נתקפותה הרשתותמ ניםנתו הזלגת של הבשיט משתמשים נצפו תוקפים 

 עושה עצמו הארגון שכן מזיהוי לחמוק לתוקף מסויימים במקרים יעתמסי כזו הזלגה .ועדמ בעודמ נוהכי אשר כדוגמא( 

.ספקיםנן מאותם הע בשירותי עיתים שימושל

 TA0040(Impactתקף – )הנ היעד על אפקט 

(T1561, T1486, T1485) היקמח כליו (Ransomware) וש בכופרותשימ (Wiper) 

כופר גביית או נזק הסבת שמטרתם בכלים לשימוש במרחב רבות תקיפה קבוצות של מגמה הנצפת החולפת נהבש

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

 ניונתו )סיסמאות נגישות להשיג מנת על הנתקפת ברשת המ זמן ועלפ ףהתוק ,לרוב .צרכיו פי על לשימוש בעצמו 

 .נה/הצפהמחיקה נוזקת ה וכו'( ולאחר מכן מפיץ בצורה ידנית או ממוכנת את, שימור אחיזגישה

 ,Privilege Escalation (TA0004), Defense Evasion (TA0005)

 ,Credential Access (TA0006), Lateral Movement (TA0008) 
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שימוש 
 בחולשות 

 מוכרות
 חולשות חמש ניצלו האקרים כי עולה 2021 בשנת הלאומי הסייבר מערך ידי על סייבר אירועי עשרות מחקירת

 עדכוני קיימים אלו שלחולשות למרות בישראל. ארגונים לתקיפת עיקריות בטכנולוגיה, תורפה נקודת בטחה,א

והאקרים אותם הטמיעו טרם רבים ארגונים מוקד,מ באופן רבות פעמים המערך ידי על הותרעו שאף רב זמן בטחהא

ועוד. הרשת של מחיקה כופרה, מידע, דלף כגון מטרות למגוון נעשו שבוצעו התקיפות לתקיפות. לנצלם ממשיכים 

VPN בטכנולוגיות האבטחה חולשות לארגון. וקמרח לחיבור המשמשות טכנולוגיות שתי גם חולשות חמש בין 

לארגונים. המערך ידי על ממוקדות פניות אלפי לגביהן וצעוב ואף האחרונות בשנתיים רבות פעמים הותרעו 

עקב שהתגברה הטכנולוגיה נפוצות המימוש, קלות בשל קיפהת לביצוע האקרים ידי על מועדפות אלו חולשות 

המעבר לעבוד מרחוק, והגישה ללב הארגון. 

 חמש החולשות העיקריות בהן נצפה השנה ניצול משמעותי שלהן ע"י קבוצת תקיפה מתקדמות: 

VPN

Fortinet האחרונות

לחיבור  שמשמשת הפופולרית בטכנולוגיה 01.

בשנתיים זוהו לארגון מרחוק 

שהחמורה פגיעויות, מספר 

הארגונית. לרשת גישה מאפשרת שבהן 

קריאה לתוקף מאפשרת 13379CVE-2018- פגיעות 

Sessionsה- קובץ את השאר בין מהשרת, קבצים של 

 מאפשר פתוח Session של Tokenב- שימוש הפתוחים. 

 מעקף של ההזדהות לשרת.

VPN

Pulse פגיעויות 

לרשת מרחוק לחיבור היא גם משמשת 03.

 מספר בה התגלו הארגון, 

מאפשרת שבהן ורהשהחמ

לגישה ולנצלו הציוד על להשתלט 

בשרתים 2019-11510CVE- פגיעות הארגונית. לרשת 

 מרחוק, כרצונו קבצים לקרוא לתוקף אפשרה אלו 

כולל קבצים המכילים נתוני הזדהות לשרת.

vCenter הרצת

 שרתי 

כלי של וניהול ניטור המאפשר ניהול 05.

ESXI. המאפשרת פגיעות מכיל

בשרת פגיעויות מספר .מרחוק קוד 

השתלטות אפשרו נותהאחרו ניםבש זה 

 לבצע התוקף של יכולת מכך וכתוצאה השרת, על 

 .הארגון של הוירטואליים השרתים בתשתית ניפולציותמ

 את לעקוף מרחוק, קוד הרצת לבצע

ניתן שבאמצעותן חולשות מספר השנה

Microsoft 

בשרת התגלו Microsoft של הדוא"ל 02.

Exchange ולהעלות התוכנה, של האבטחה תכונות

הפגיעויות התוקף. של ההרשאות את 

 ,ProxyShellו- ProxyLogon מכונות שנוצלו העיקריות 

התוקפים השרת. על להשתלט לתוקף מאפשרות הןו

 על WebShell קנתלהת בד"כ אלו פגיעויות ניצלו 

השרת, באופן שמאפשר להם המשך אחיזה בו.

 כולו. הדומיין על וממנו השרת על 

Active Directory, השתלטות מאפשרת

WINDOWS 

פגיעות  של (Netlogon) ההזדהות ברכיב 04.

DC שרת Domain Controller זו עותפגי עם 

(ZEROLOGON) על ישירה השתלטות לתוקף מאפשר

והעלאת ,DirectoryActiveב- החבר שרת 

 .AdminDomain הרשאות לרמת 

ההכלול Log4j בספריית ההתגלת וחשובה נוספת החולש

ההספריי נים.שו נןע ובשירותי מוצרים של רב במספר 

 בשפת הכתובות שונות בתוכנות לוגים לרישום משמשת 

קוד הריץל לתוקף מאפשרת החולשה .Java נותהתכ

 .בהזדהות מרחוק ללא צורך 
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 פול בצמצוםטי
 חולשות במערכות

 של ארגונים

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

חולשות של מהיר וניצול פומבי שימוש מגמת להתחזק שיכההמ האחרונה בשנה במשק. ארגונים ידי על פוץנ

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

 עדכוני להטמיע זמן שנדרש כך על נסמכים רבים תוקפים ית.משמעות התקצר האקרים, ידי על בפועל חולשהה

 אבטחה, ועל כן קיים חלון הזדמנויות קצר לניצול חולשות.

 חמורות אבטחה חולשות 9,024 האחרונה השנה במהלך ותרוא המערך, של חשיפות צמצום פרויקט מסגרתב

מתוך ואולם, תרו.שאו הפגיעויות בגין לארגונים ממוקדים חיםדיוו 4,397 העביר המערך בישראל. גופים 3,296ב-

)3,617( 40% רק שאותרו, החמורות החולשות כלל   בארגונים מהפגיעויות 60%כ- בעוד ארגונים ידי על טופלו 

 ממשיכים לחשוף ארגונים לתקיפה.

 2021 ות לסגירת חולשותפניות יזומ
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דיווחים 
 שהתקבלו 

 במרכז המבצעי

חשדות סייבר, מתקפות אודות בשנה דיווחים אלפי מקבל המערך של סייבר אירועי על לדיווח המבצעי מרכזה

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

 לשיתוף מידע אודות תקיפות סייבר. 

 האיום, סוג את לזהות םשתפקיד ובאנליסטיות, באנליסטים מהבימ שעות 24 מאויש בעולם, מסוגו הראשון מרכז,ה

 ראשוני מענה מעניקים במרכז האנליסטים המותאם. המענה את ולספק ממנו, הנשקף הנזק היקף את אמודל

והנחיות באירוע, לטיפול כלים במתן בהכוונה, ומסייעים רוע,האי של החומרה לרמת בהתאם ולארגון אזרחל

 בפארק הממוקם המערך של CERTה- מאגף חלק הוא המרכז הדיגיטליים. הנכסים של ההגנה רמות להעלאת 

 ההייטק בבאר שבע.
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 119 המבצעי כזהתקבלו במרווחים שדי

ומעסקים מאזרחים סייבר לאירועי חשדות על והתרעות פניות דיווחים, 12,739 במרכז התקבלו ,2021 שנת מהלךב

הדיווחים במספר 20% של עלייה – אחרת או כזו ברמה סייבר רועכאי בדיקה לאחר אומתו מהדיווחים 11,106 במשק. 

 .2019 בהשוואה לשנת 48% ושל 2020 המאומתים בהשוואה לשנת 

 הממוקם המערך של 119 למרכז במשק ומארגונים מאזרחים התקבלו )10,036(, 75% מ- למעלה הדיווחים, כלל תוךמ

 בבאר שבע, והשאר התקבלו ממערכות ניטור לזיהוי איומים. הנתונים אינם כוללים צירי דיווחים נוספים למערך.
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 קטיםיפרו
 ייםוגטכנול

 להגנת סייבר

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

 סיפק המערך במשק. גופים על התקיפות בכמות משמעותית בעליה התאפיינה 2021 שנת רחבה. הגנה עטפתמ

מגוון פתרונות וכלים טכנולוגיים להתמודדות עם תקיפות אלו.

פיתוחים טכנולוגים לאומיים 

המערך קידם השנה פיתוח של מספר פרויקטים טכנולוגיים לאומיים עיקריים: 

מערכות ניתוח מודיעין קו רקיע 
להגנה בסייבר ידי על לרעה מנוצלות אשר במשק כיום המשמעותיות החולשות אחת 

במערכות נרחב שימוש עושה המערך נפוצים. תוכנה בכלי ידועות חולשות עם ההתמודדות היא התוקפים 

אודות מודיעין המספקים וכלים מפתחים מאוד, קצר זמן פרק ותוך פומבית מתפרסמות אלו חולשות 

מקורות ממגוון המגיע סייבר איומי וביצוע מימוש לכדי ידועות חולשות שמנצלים זדוניים כלים התוקפים 

Deep גלויים, מקורות כגון היא רקיע" "קו התוכנה. את לעדכן הזדרזו שלא ארגונים של תקיפות  Web 

Dark ו- במשק ארגונים של חשיפות לצמצום כלים מגוון המאחדת ורמהלטפפ Web. חבוהור 2021 בשנת

 לתכלול תשתית ופותחה אלו יכולות מתקדמים כלים המערך והוסיף פיתח 2021 במהלך סייבר. לאיומי 

 מידע זה. לפלטפורמה וכיום היא בשימוש מבצעי על ידי מערך הסייבר.
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הגנת סייברגיים לולופרויקטים טכנ

 ייזום וחדשנות 

DNS הגנת סייבר בתעופה אזרחית מוגן
 פרויקט את המערך שליםה השנה מערך להקמת בבחינה נמצא המערך 

Protective DNS סייבר סיכוני סקר מבצע אשר "הרקולס" הגנה מטריית לאספקת

 תמונת לכדי התעופתי האקוסיסטם לכלל DNSה- פרויקט .DNSה- פרוטוקול בשכבת 

חברות מטוס, תעופה, שדות עדכנית: מצב זדוניים םלאתרי גלישה ימתחס אפשרי

את תחתמנ העבודה בדק. ומכון עופהת כופרות, לנוזקות, גישה נמנעת ובכך 

אותם מדרגת בתחום, הסייבר סיכוני בכך ורוגלות. וירוסים דיוג, מתקפות 

 ומענה התמודדות המלצות להציע וצפויה תאפשר המערכת רשת בטוחה יותר. 

המערך ף,בנוס והארוך. הקצר לטווח אומיל

מטוסים יצרניות מול בעבודתו המשיך 

 עולמית וסטנדרטיזציה פיקוח וגופי 

בתחום.

 חדשנות טכנולוגית 
 משותפת עבודה בסייבר. חדשנות זירות וטיפוח פיתוח את הסייבר מערך העצים האחרונה השנה מהלךב

יצרו שונים ממשלה ומשרדי שלתיותממ וחברות החדשנות רשות כגון רבים גורמים בשיתוף וצלחתמ

מגוון זירות חדשנות טכנולוגית במגוון תחומים: 

השנה קההוש בב"ש חדשנותה ורשות האוצר משרד בשיתוף הפיננסי לתחום FINSEC ה- מעבדת • 

 חברות הזנק )סטארטאפ( שהחלו את התוכנית, שתיים מהן בשיתוף מערך הסייבר. 4 והוכנסו אליה 

תתמוך המעבדה שבע. בבאר איילון נתיבי חברת התחבורה, רדמש בשיתוף חכמה" "תחבורה מעבדת •

2022 בפיילוט הרכבים האוטונומיים לראשונה בשנת 

לפני וניםהאחר בשלבים מצאתנ המעבדה- שבע בבאר האנרגיה משרד בשיתוף ICS/SCADA מעבדת • 

 רב עניין גליםמ כבר רבים בינלאומיים שותפים .2022 בשנת חילית אשר כפיילוט הרצה תקופת 

בשיתוף פעולה עם המעבדה ומכירים בייחודיות שלה בתחום.

נמל אשדוד.זירת חדשנות סייבר להגנת נמלים ב • 

קהילת הוקמה- החדשנות רשות עם בסייבר הפיילוטים בתוכנית סטארטאפ ) הזנק חברות של הרצה • 

וסיסטםהאק שחקני וחיבור מותיז עידוד של בפעילויות לתמוך מטרתה אשר Tech7 בסייבר חדשנות 

Meetup מפגשי פיילוטים, קידוםל הלאומי הסייבר מערך בשיתוף תפעל Tech7 הסייבר. תחום לקידום 

.2022 והאקאתון כבר בשנת 

 BIRD ראל עם קרןתמיכה בתוכניות חדשנות ארה"ב-יש • 
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 הגנת סייברגיים לולופרויקטים טכנ >>

הגנת סייבר בעולם הים
הייחודית הלמידה את הרחיב המערך 

לתחום סייבר תקיפת אפשרויות על 

הספנות חברות האוניות, הנמלים, 

נמלי- שני השקת לצד האספקה, ושרשרת 

נמלי הגנת והמשך חדשים פרטיים ים 

 זו במסגרת כתמ"ק. המוגדרים המדינה 

בעולם סהייחו איום לזיהוי המערך ועלפ

ובניית קריטיות מערכות למיפוי הנמלים, 

 רלוונטיים גופים עם פעולה שיתופי רשת 

 בעולם.

הגנת מידע
פעילות המערך התניע השנה במהלך 

 בסייבר הגנתי מענה לאפיון נוספת 

 למידע ההגנ שכבת הוספת על מבוססה

 המידע(. מערכות על מהגנה )להבדיל צמוע

מידע ודעיב לאפשר יכולה זו עילותפ

הפעילות ציבורית.  בתשתית רגיש/מסווג

בטכנולוגיות  שימוש בסיס על  בוצעה

לסיומו יעהג המחקר ציבורי. נןבע מינותז

 .2021 בסוף 

ענן ציבורי בישראל
 וטכנולוגיים הגנתיים היבטים ליווה המערך 

ציבורי נןבע ממשלה שירותי רכש מכרזל

כך, מתוקףו ישראלי REGIONב- "נימבוס" 

הסייבר הגנת מנגנוני לתכנון שותף היה 

 השוטף השימוש ממדיניות חלק שיהוו 

(POLICY) במשרדי הענן וגייתבטכנול

ביצע ףא המערך השונים. הממשלה 

הציבורי הענן בתחום מחקרית פעילות 

ההגנה לשיפור כלים/תשתיות לייצר כדי 

 הגנת לשיפור ומתודולוגיה ציבורי בענן 

 הסייבר בענן ציבורי.

 5Gהיערכות ל-
עם עבודה קבוצות במספר ףשות רךמעה

 5 דור תשתית הקמתל התקשורת משרד 

פרויקטים מספר צעבי רךמעה .מאובטח

אזורים לסמן בכדי 5 דור תחום על מחקריים 

וכן 5 דור נתבהג מאמצים למקד יש בהם 

נולוגייםטכ בתחומים חולשות לחקור כדי 

 מותאמת נההג תפיסת ולייצר ספציפיים 

 .לסיכון
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 מענה הגנתי
 ,לארגונים קטנים
 בינוניים וגדולים

 הכוונת המשק ומענה הגנתי לארגונים

לחיזוק המערך פועל הביטחון, להסדרת החוק קףמתו המערך לפוע שבהם קריטית מדינה תשתית לארגוני עברמ

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

 הסייבר יחידות דרך הסייבר והגנת המידע בטחתא תחום להנגשת במשק וברגולטורים השונים הממשלה משרדיב

 המגזריות.

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

לביצוע הגופים את להנחות מחייבת, רגולציה או מדיניות להתוות יכולות שלהן, ההיררכי גם ולפעמים הרגולטורי 

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

 תקייםמ כן כמו )יה"ב(. משלתיתהמ הסייבר יחידת וכן השונים הממשלה ממשרדי יחידות 11 מול המערך פועל כיום 

 שיתוף פעולה הדוק עם הרגולטורים הפיננסיים ומשרד האוצר.

 עיקרי הפעילות של המערך אל מול מגזרי המשק:

 צמצום "משטח התקיפה" במשק ושיפור רמת העמידות והחוסן המשקי.

 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.

 ים והסכמים מגזריים.SOC קידום הקמת

 קידום רציפות תפקודית בסייבר.

 הטמעת כלי עמידות במגזרי המשק.

 המשך פיתוח קהילת סייבר במגזרי המשק.
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 גדוליםו וניםבינ ,קטנים גוניםלאר גנתיה המענ

מדיניות מגזרית

 מסמך מגזרית. יברסי מדיניות ליצירת המאוסדרים המשק מגזרי בכל כמעט רוחבית פעילות נעשתה ,2021 במהלך 

 ציפיות תיאום ולבצע המגזר גופי בקרב משותפת ולשפה חידותלא להביא ובראשונה בראש נועד הסייבר דיניותמ

 ונכתבה הלאומי הסיבר במערך שגובשו מנחים קווים על סההתבס הסייבר מדיניות הסייבר. בתחום גולטוריר

 באה המגזרית המדיניות ועוד. לחירום היערכות דיווח, כללי ארגונית, היערכות כוללת: והיא המגזריות יחידותב

 מדיניות מסמכי נכתבו השנה במהלך מגזר. כל של למידותיו מותאמת והיא למגזר מגזר בין שונה באופן ביטוי ידיל

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

 בניין הכח 

 הרחבה תקינה. פי לע מגזריות סייבר יחידות ולהקים לאייש במטרה 2021 נתש במהלך הושקעו רבים אמציםמ

ים )מרכזי ניטור ובקרה לאיומי סייבר( המגזריים.SOCוהקמה של יכולות ניטור המגזריות באמצעות קידום ה-

 הובלת מבצעי עמידות 

 פעילות המערך ביצע בחדרה, החולים בבית והאירוע הבריאות מגזר על התקיפה ניסיונות להתגברות מענהב

 במטרה ופגיעויות חולשות לסגירת המגזר גופי מול אל ריאותהב משרד של המגזרית היחידה עם יחד אסיביתמ

חולים. בבתי הגנה חומות הגבהת לטובת ייעודי צוות הקים ערךהמ אקטיבי, פרו באופן התקיפה משטח את צמצםל

פעילות הגבהת חומות ביחידות המגזריות 

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

 ידי על חשיפות לצמצום פרואקטיבי תהליך המערך ביצע לכך, בנוסף ועוד. כופרה עם התמודדות במזהים, ימושש

צוות הגנה אקטיבי, הוצאת דוחות ייעודיים למגזרים שונים, הפצת הנחיות והתרעות למשק.

 נקודות חולשה בארגונים 

בהיגיינה פערים ייעודי, אדם בכח במחסור עיקרב מתמקדים הישראלי במשק ארגונים על בהגנה הפערים יקרע

 הקפדה הייתה אילו להימנע יכולות היו בישראל שבוצעו המתקפות כל כמעט והנהלה. עובדים ובמודעות רשתית 

אספקה, שרשרת ניהול לרשת, גישות צמצום הפעלה, ומערכות תוכנה עדכוני כגון: בסיסיים כללים על יותר בהר

 סיסמאות והזדהות. 
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פיתוח עזרים
 יישומים וכלים 

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

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

לצד מדריכים מעשיים להטמעת הגנות. 

בין הפרסומים השנה: 

 הגימתודולו 2021 שנת 
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 גוניםוכלים יישומים לאר פיתוח עזרים 

כמו כן, פותחו ופורסמו תוצרים ייעודיים בהתאם לצרכים של קהלי יעד שונים:

פיתוח גרסה מתקדמת של תורת ההגנה בסייבר לארגון 

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

 תאימות קבלת לרבות עבודה, לתוכנית המלצה מתקבלת שבסופו אנונימית בצורה תהליך לבצע לארגונים מאפשר 

 ההגנה. תורת של מתקדמת גרסה על לעבוד המערך החל אף השנה קיימות. רגולציות מול מיפוי סיכוניםל

של הראשונה שהגרסה בעוד

2017 בשנת שיצאה המדריך 

הנכסים, הבנת על התבססה 

היסודות והנחת םהעיקריי הפערים 

הגרסה עבודה, תוכנית לבניית 

מבוססת ההגנה תורת של החדשה 

בהתאם הגנה של העיקרון על 

הרלוונטיים, הייחוס לאיומי 

התוקף של הראייה נקודת הבנת 

בעולם המשתנות והמגמות 

הדגש המדריך, פי על הטכנולוגי. 

צריך הארגון של ההגנה בתוכנית 

התקיפה תרחישי על להתבסס 

 פוטנציאל על יו,אל הרלוונטיים 

היקף ועל מתקיפה כתוצאה הנזק

למתקפות הארגון של החשיפה 

 סייבר. 

קבוצות עבודה

מקצוע אנשי אותמ השתתפותוב המערך בהובלת השונים הידע בנושאי העבודה קבוצות התרחבו 2021 במהלך 

 תורת הטמעת ,ICS אספקה, שרשרת מאובטח, פיתוח השונות: בקבוצות שטופלו העבודה נושאי בין מהתעשייה. 

קבוצת הסייבר מערך גיבש במשק, ארגונים ידי על ציבורי ענן בשירותי השימוש בהיקף העלייה לאור ועוד. הגנהה

 .2022 שנת במהלך למשק יונגשו אלו תוצרים .SASE אבטחת בנושא המלצות היתר בין גיבשה אשר ייעודית עבודה 

 כלים לניהול סיכונים בשרשרת האספקה

הגנה המלצות מסמך חיצוניים, ספקים מול לעבודה לאומי שאלון של עדכנית גרסה השנה והשיק פיתח המערך

ממערכת  )כחלק אספקה שרשרת מודול של הטמעה האספקה, בשרשרת שמקורם סיכונים להפחתת לארגונים

יוב"ל( ועוד.
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העלאת מודעות
 בקרב סייבר להגנת 

 הציבור הרחב

 שיתופי הוביל בישראל, וארגונים לאזרחים לאומי מודעות בקמפיין הלאומי הסייבר מערך יצא 2021 שנת מהלךב

 פעולה בתחום המודעות עם ארגונים שונים וכן הפיק תכנים, לומדה ומשחק.

 בין ההמלצות והמדריכים שפורסמו השנה לאזרח ולארגון:

 המדריך המלא אבטחת מערכות חוברת קמפיין

 לפישינג מולטימדיה הזדהות בטוחה כופרה

 מדריך קישורים כתיבת מילון הזדהות חזקה תורת ההגנה -

 מקוצרים וזדוניים מונחים לאזרח לילדים ובני נוער גרסה מתקדמת

המלצות לרכישה מה לעשות המלצות הגנה

בטוחה בימי הקניות  במקרה של פריצה  מצלמות ביתיות –

באינטרנט לאינסטגרם קמפיין מצלמות

תמיכה ומענה לשאלות בפורום  המלצות לציבור למקרי דלף פרסום מערכי שיעור בנושא

קורס "מקדם הגנה בסייבר" על  אשראי כרטיס פרטי בהם מידע  סייבר לילדים )כיתות א'-י"ב(

גבי פלטפורמת קמפוס וצילומי תעודות זהות והעברת מערך שיעור
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 הגנת סייברות להעלאת מודע >>

שבוע הגנת הסייבר

 בקמפיין מערךה יצא במהלכו הלאומי הסייבר ךמער בהובלת השני הסייבר הגנת שבוע התקיים 2021 בדצמבר 

 מודעות העלאת בדגש ליישום וקלות פשוטות הגנה לפעולות להניע ומטרתו הרחב לציבור שכוון לאומי ודעותמ

 "אל תלחץ, שלא תילחץ". למתקפות פישינג תחת הסיסמה:

 ארגונים במשק לרבות רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה לקחו חלק בשבוע זה. 150כ-

בין הפעילויות של השבוע:

 שונים, ארגונים וףבשית אומיל פישינג תרגיל 

נשלחה מסגרתוב ישראל, ומשטרת צה"ל הםב

בתרגיל הלוחצים אחוז איש. 100,000לכ- הודעה 

 36%. עמד על 

.יטל נרחב ברשתות החברתיותקמפיין רדיו ודיג

 תרחישי המדמה פישינג בנושא )סימולטור( לומדה 

קבלת הודעות פישינג בסביבת נייד ומחשב.

 למעלה שיחקו בו מתחזה ודעמ לזיהוי משחק 

הגנת שבוע במהלך רק משתמשים, 56,000מ-

הסייבר. 

ארגונים, בקרב פרונטליות הרצאות 70ל- מעל 

 באירועי והשתתפו ספר ובתי מקומיות רשויות 

 שטח שהפיקו ארגונים שונים.

 החברתיות: לרשתות לתכנים דוגמאות
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הזדהות 
 בטוחה 

 טריהוביומ
 הפעילות בנושאי ההזדהות והיישומים הביומטריים במערך נעשית בשלושה מישורים עיקריים:

יומטרי;פיקוח, הכוונה והמלצה על מדיניות בתחום הב

 הכוונה ובניית יכולות בתחום ההזדהות בטוחה; 

 ניהול מעבדה לאומית לביומטריה.

 בין הפרויקטים שקודמו השנה:

 פרסום שלושה דו"חות – פיקוח, הכוונה והתמודדות עם מתחזים מקצועיים
 ליקויים מונה הדו"ח – החוק הוראות יישום על שוטף פיקוח במסגרת 11 מס' הממונה דו"ח 01.

 המלצות פורטו וכן החקיקה, בדרישות עמידה אי בהם החכם, הלאומי התיעוד בפרויקט

 מדיניות.

 ממשלה משרדי 10כ- מול לא היחידה פעילות את מפרט- ההכוונה פעילות סיכום דו"ח 02.

 המדיניות בדרישות לעמידה שבידיהם הביומטריים היישומים את להכווין מטרהב

 ליישומים ביומטריים.

 םתחזימ עם להתמודד םהחכ הלאומי התיעוד טפרויק של היכולת את המנתח דו"ח 03.

ויות.יעת התחז- ותפקיד הביומטריות השונות במנ םמקצועיי

ליישומים השרים ועדת את המקימה ממשלה החלטת דההיחי העבירה באחרונה, בנוסף, 

 28.11.2021(. של הממשלה מיום 710 ביומטריים )החלטה מספר 

 קידום ההזדהות ביומטרית – שומר זה"ב
ביומטרי זיהוי המאפשרת ומערכת תוכנה של יתוחפ

פרויקטים שני וביצוע החכמה, הזהות תעודת למול 1:1 

להגיע הפרויקט את והביאה ",היתכנות "הוכחת של 

וצה"ל( האוכלוסין רשות שיתוף)ב מבצעי מימוש לידי 

 למינוף אסטרטגי בפרויקט מדובר "קלנדיה". במעבר 

 הזהות החכמה. מושים בתעודתהשי
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 הה וביומטריות בטוחזדהה

הנחיית הממשלה להזדהות בטוחה
השנה לאורך בממשלה. דיגיטלית הזדהות לבצע יש שבו האופן את מגדירה בטוחה להזדהות הלאומית המדיניות 

 דברי בעהלש התייחסות ולבהש בנוסף, בטוחה. להזדהות במדיניות לעמידה ממשלה משרדי 15כ- היחידה הנחתה 

 מקוונים. שירותים הנגשת במסגרת הדיגיטלית הזדהות של היבטים שילוב לצורך מחליטים, והצעות קיקהח

 לדוגמא, תיקון חוק תרומת איברים, חוק הדיוור הדיגיטלי ונוספים.

 מעבדה ביומטרית לאומית
 היכולת נבחנה היתר בין אצבע. ובטביעות פנים בזיהוי מטרייםביו מבדקים חמישה היחידה ביצעה השנה מהלךב

דיוק, לבחינת בין-לאומי מידה בקנה מבדק וכן איפור, באמצעות פנים לזיהוי מתקדמים באלגוריתמים שטותל

 אינטראופרביליות )תאימות בין מערכות ביומטריות שונות( ויכולת השיטוי בקוראי טביעות אצבע. 
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 פעולה שיתופי 
 ומייםבין לא

 ועוברות אחת ממדינה מתחילות רבות מתקפות בעולם. ונותש מדינות על בו-זמנית מאיימות סייבר תקפותמ

 לעצירת רבות מדינות עם פעולה משתפת שראלי התקיפה. ורמק גילוי על להקשות מנת על מדינות, מספר רךד

שמציבים האתגרים עם להתמודדות והשיטות םהדרכי על לםבעו שותפיה עם מתמשך שיח ומנהלת תקפותמ

את לחסן הלאומי הסייבר למערך מסייע בעולם משותפים המתקבל רב הגנתי מידע המתפתחים. הסייבר איומי 

המשק הישראלי עוד לפני הגעת התקיפה. 

עולםה קורונה,ה מגפת עקב , גיסא מחד אומיים.הבינל פעולהה שיתופי מבחינת מורכבת שנה הייתה 2021 שנת 

מקוונים, בשימושים העצום הגידול בשל גיסא, ומאידך שונים, לנושאים קשב פחות והקדיש פיסית מסוגר עדיין 

לכן, העולמית. התקשורתית החשיפה וברמת ות,הטכניק במגוון בכמות, : הסייבר מתקפות בהיקף חדה עלייה חלה 

 יזם מערך הסייבר שיחות ומגעים להגביר את שיתוף הפעולה בתחום הגנת הסייבר. 
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ומייםשיתופי פעולה בין לא

 חיזוק שיתוף הפעולה האופרטיבי עם מדינות 

 זרים שותפים עם הבינלאומי ובמישור בילטרלי באופן אפקטיביים עבודה ויחסי הקשר ערוצי התרחבו שנהה

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

 התקפות ובסיכול תוקפים בייחוס משותפות, בחקירות האופרטיבית, הפעילות בתחומי הפעולה שיתופי הורחבו 

 מדינות עם אופרטיבי בדיאלוג רומה משמעותיתת ובעל מרכזי שחקן להוות המשיכה ישראל או בתכנונן. עילותפ

 וארגונים בין-לאומיים.

 בו היוותה ישראל ומדינת השנה התפתח הסייבר בתחום ארה"ב מול האסטרטגי הדיאלוג םג

לקראת הישראלי. המשק להגנת תרומה בעלות עבודה בוצותק של )וירטואליים( מפגשים התקיימו זו מסגרתב

משמעותי.  ציר

ראליתמולטילט וברמה לארה"ב ישראל בין אליתילטרב ברמה – הכופרה מתקפות בנושא הדגש הורחב 2021 סוף 

 . שיח הגנתי רב ערך מתקיים גם מול מדינות שונות באירופה.Like minded בין מדינות 

בין הקיים הקשר התחזק הם"אבר "הסכמי עקבותב

 ובחריין. מרוקו האמירויות, לאיחוד הסייבר מערך 

 ההגנתי בהיבט הן הפור פעולה שיתוף התקיים שנהה

הסייבר תעשיית דוםוקי משותף כוח בניין בהיבטי הןו

 הישראלית. 

WORLD" תערוכת מסגרתב EXPO 2020 DUBAI UAE" 

 סייבר- תרגיל יניהםוב סייבר אירועי מספר תקיימוה

 ארגונים 20 בהשתתפות סייבר-תעופה תרגיל יננסי,פ

 מדינות ואירוע סייבר-תחבורה. 8מ-

סייבר כנספחי זרים נציגים מספר מוצבים ישראלב

 בתחומי פעולה שיתופי קידום תכולת כבעלי או 

 הקשרים לחיזוק משמעותית םתורמי והללו סייברה

 של ישראל מול מדינותיהם בתחום.

 הסכמי שיתוף פעולה חדשים

 לסינגפור, הלאומי הסייבר מערך בין הסכמים רואושר ו/או יםחדש בילטרליים סייבר הסכמי נחתמו 2021 מהלךב

 )רשות FAA ה- כגון ארגונים מול הסכמים נחתמו כן כמו יטא.ל סלובניה, מרוקו, בגרמניה, באדן-ורטנברג דינתמ

בנושאים ארה"ב ולמ עבודה קבוצות הוגדרו כן כמו קיימים. מיםהסכ 35לכ- בנוסף זאת, כל האמריקאית(. תעופהה

, ביומטריה ועוד.G5 שונים, כגון התמודדות עם מתקפות כופרה, תשתיות תקשורת 

 שיתוף פעולה עם בנקים בין-לאומיים לפיתוח 

EBRD – European לפיתוח האירופאי נקהב מול חדש פעולה שיתוף נךנח נההש Bank for Reconstructions and Development

BankDevelopmentIADB - Inter-American והועמק שיתוף הפעולה מול הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית 

 World Bank ועם הבנק העולמי 

 הלטינית. באמריקה וארגונים מדינות ומשמשים ולפורטוגזית לספרדית תורגמו המערך, שפיתח מקצועיים ומריםח
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 ומייםשיתופי פעולה בין לא

 Cyber Week שבוע הסייבר –

 מערך הוביל ת"א, אוניברסיטת בשיתוף היברידית במתכונת יולי בחודש שהתקיים הסייבר" "שבוע מסגרתב

פעולה שיתופי בבניית שעסק GCC- Global Cyber Cabinet ה- השלישי הבין-לאומי הפורום את הלאומי סייברה

 ברמה החוק אכיפת וגורמי הסייבר גורמי בין פעולה לשיתופי בצורך התמקדות תוך בו החברות המדינות בין 

 ארה"ב, ביניהן: , שונות ממדינות סייבר הגנת בכירי בהשתתפות התקיים הפורום הבינלאומית. וברמה מדינתיתה

קנדה, גרמניה, צ'כיה, אנגליה ועוד.

 Israel Maritime Cybersecurity Summit,ימיות תשתיות על ברסיי הגנת פורום נהלראשו התקיים הסייבר שבוע במסגרת 

IMCS). בשיתוף נמל אשדוד ובהובלת מערך הסייבר הלאומי. לפורום זה הגיעו נציגים רבים מן הארץ ומהעולם ,) 

 תהליכי אסדרה בין-לאומיים

 הסייבר עוברת תהליכי אסדרה בין-לאומיים. במרחב הפעילות

 בפורומים נדונים- בסייבר מדינות של אחראית התנהגות ומהי הסייבר בעולם אסור ומה מותר מה – המשחק" כללי"

 הגוף את מהווה הסייבר מערך הבין-לאומיים. הוהחקיק הנורמות תהליכי את לעגן מנת על שונים ין-לאומייםב

ועוד. WEF ה- ,OECDה- האו"ם, כדוגמת שונים מובילים בפורומים ישראל את מייצג החוץ משרד עם ויחד מקצועיה

 .2021 באו"ם התקיים בסוף שנת OEWG מפגש ראשון של קבוצת ה- 
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תעשיית 
 הסייבר 
 בישראל

את גם כמו מוגן, סייבר מרחב לקיים ישראל מדינת של הטווח ארוכת היכולת את מניעות והאקדמיה תעשייהה

גייסה אשר הישראלית הסייבר תעשיית של שיאים שוברי בנתונים התאפיינה 2021 במשק. הכלכלית הצמיחה 

 מיצוב לטובת הממשלתי המנגנון את למנף המערך, מטרות בין פרטי. הון דולר מיליארד 9 כמעט 

 לחוסן חדשנות לתרגם הישראלי המשק של יכולתו את לחזק בעולם, סייבר חדשנות כמעצמת שראלי

בפועל ולהשקיע בתשתיות ומשאבים אשר יאפשרו את המשך שגשוג האקוסיסטם בעתיד.

 שונות עסקאות 130מ- יותר ביצעה הישראלית הסייבר תעשיית המערך, ועיבד שאסף נתונים פי על 

 השנה הונפקו בנוסף, שעברה. שנהל ביחס שלושה פי- דולר מיליארד 8.8 של כולל סכום גויס הןב

 בתחום היוקרתי הקרן חדי מועדוןל נוספו ישראליות חברות 11ו- ישראליות סייבר חברות רבעא

 המוגדרות חברות שלוש מכל אחת הנתונים, פי על דולר. ממיליארד למעלה השוות חברות – סייברה

חד קרן בתחום הסייבר בעולם היא חברה ישראלית.

 במספרים: 2020 הישגי התעשייה לשנת 

 אסדרת שוק הסייבר

 לאפשר מנת על הסייבר, בתחום השוק של והתעדה אסדרה מתווי הפעלת על אחראי הלאומי הסייבר מערך

 2021 שנת במהלך יותר. יעיל באופן בסייבר נםחוס את ולהעלות יותר חכם באופן שירותים לצרוך ארגוניםל

 בודקי 10 והוסמכו חמישי קורס הסתיים ראשון, ספק והותעד האספקה שרשרת בתחום הפלטינום סכימת ותנעהה

 ספקים הצהירו במערכת יוב"ל על עמידתם בתו החוסן. )אומדן(. 50ספקים חדשים וכ-
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 הון אנושי
הטכנולוגי. הפיתוח בתחום אנושי בהון ממחסור סובלות בפרט, הסייבר ותעשיית בכלל הטכנולוגיה תעשיית

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

בעתיד. הסייבר בתחום ישראל ובמובילות המשק הגנת יכולתב מערכתי חסם להוות עלולה אלו במגמות חרפהה

בתחום האנושי ההון בפיתוח מאמצים קיום משךבה צורך קיים הנוכחי, הצמיחה קצב את לשמר מנת ועל לפיכך, 

 ברמות שונות. 

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

 בתחום כיעד משמעותי . הצורך והמערך הגדיר את נושא פיתוח ההון האנושי

תשתיות ידע
וחומרי ידע תשתיות על התבססות 

הנגשתם תוך םאיכותיי למידה 

לטובת הרלוונטיות לאוכלוסיות 

המקצועית הכשירות העלאת 

מקצוע בעלי הכשרת ולטובת 

ישולבו שלאחריה רלוונטיים, 

 משמעותית התנסות לתקופת 

 בתעשייה.

 אסטרטגיה למיצוי ולהגדלת המאגר מבוססת על העקרונות הבאים:

חיבור התעשייה ושותפים
באפיון מרכזי כגורם התעשייה 

התכנים בפיתוח הצרכים, 

ניסיון. חסרי עובדים ובקליטת 

 התעשייה, יתוףבש פועל המערך 

נוספים רבים ושותפים "לצה

לוודא כדי ובמשק בממשל 

מרבית ואפקטיביות רלוונטיות 

 של מהלכי פיתוח ההון האנושי. 

 הפירמידה" "בסיס הרחבת
של ההון האנושי

בפרויקטים שותףו מוביל המערך 

בקבוצות פוטנציאל למיצוי 

כיום אשר שונות אוכלוסייה 

מסוגים חסמים בפניהם ניצבים 

חסמים – לתחום לכניסה שונים 

תרבותי רקע יה,פריפר מגדריים, 

 ועוד. 
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 ושין אנהו

 מערך הסייבר הלאומי קידם ותמך במספר תוכניות לקידום וטיפוח ההון האנושי: 2021 בשנת

"ממריאות"
מיזם רמלי(,א-פו )חינוך וכניתהת במסגרת 

)קרן סייבר לחינוך והמרכז למערך משותף 

הדתית מהציונות נערות רותמוכש רש"י(, 

לשירות דותהמיוע )אולפנות( תיכון תלמידות 

וטכנולוגיה סייבר תפקידי עבור לאומי, 

 המתפרסת התוכנית, ניים.הביטחו בגופים 

למשתתפות פותחת י"ב, עד י' כיתות פני לע

הטכנולוגיה בעולם ענפה הלקרייר דלת 

בשתי יילוטכפ שהחל רויקטהפ וההייטק. 

האחרונה, הבשנ התרחב רכזבמ אולפנות 

משמעותית בצורה למודיעין, רדהמש בשיתוף 

רב מספר נפתחו וכן הגיאוגרפית לפריפריה 

הבנה מתוך כ"קדם-ממריאות", ט' כיתות של 

ויצירת לותמסוג תחושת יצירת שנדרשת 

לרתום מנת על זה, בשלב כבר מוטיבציה 

 י'. לכיתה בהגיען לתוכנית הנערות את 

 נערות לקחו חלק השנה בתוכנית זו. 100כ-

שחרור אתלקר לוחמים ליםחיי הכשרת
ולאחריו 

של השני זורמחה הסתיים 2021 במהלך 

מנהלת ,8200 יחידת בשיתוף Cyber4s תוכנית 

Upו- צה"ל, של לחיים" "מקצוע  Velocity-Scale

Up )מבית  Nation Central-Start,) המכשיר אשר

לעולם ביותקר מיחידות מותולוח לוחמים 

בתעשייה םלשילוב ומסייעת סייבר פיתוח 

בסיום הקורס. 

הכשרת חרדים 
הוחשיב מטה עבודת בוצעה 2021 במהלך 

להכשרת פרויקט לפתיחת היערכות לקראת 

 סייבר מו"פ לתפקידי 2022ב- חרדים 

 משמעותיים.

"AI "מגשימים
מיזם רמלי(,א-פו )חינוך וכניתהת במסגרת 

)קרן סייבר לחינוך והמרכז למערך משותף 

הממשלתית התקשוב רשות בובשילו רש"י( 

מוכשרים והתעשייה, כלההכל במשרד 

 Data פקידילת מהפריפריה םונערי נערות 

Science ו-AI צה"ל. של הטכנולוגיות ביחידות

את המלווה 8200 יחידה פהשות לתוכנית 

קורלנד אורן פרופ' וכן קצועיהמ התוכן פיתוח 

מהטכניון, מומחה עולמי בתחום. 

דרך ורצתפ בתוכנית מדובר למעשה, 

ראשונה ית,התוכנ בעולם. וגהמס וראשונה 

עד י' כיתות לתלמידי יועדתמ ,בעולם מסוגה 

ענפה לקריירה דלת משתתפיהל ופותחת י"ב 

 שנמצא חוםבת וההייטק לוגיההטכנו בעולם 

בראשית דרכו.

נפתחו כניתלתו הראשונה נההש במסגרת 

והחל בצפון, אזורים במוקדים כיתות ארבע 

 להתרחב התוכנית מתוכננת ההבא מהשנה 

 של ליעד עלהגי הוא נוןהתכ כיתות. 14ל-

 תלמידים. 3,000כ-

 מסלול סייבר בתוכנית "אודיסיאה"
 נימדע "מרכז עם ףמשות במיזם ,המערך

מסלול מקדם נידיס,מיימו קרן של עתיד"ה

 במספר אודיסיאה מתוכנית כחלק סייבר 

 לתלמידים מיועדת התוכנית .ניברסיטאותאו

התלמידים במסגרתה ,ניםומצטיי ניםנמחו

בפרויקטים נסיםמת וכן אקדמי קרדיט צוברים 

 לקחו ההשנ במהלך .הסייבר בתחום מעשיים 

 .תלמידים ותלמידות 80בו חלק כ-
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אקדמיה
 לפריצות תשתית לצד לאומי, מדעי חוסן ליצירת בסיס מהווה בסייבר אקדמי מחקר 

שראלבי מובילות אוניברסיטאות 7 עם משותפים מחקר מרכזי השבע למערך כנולוגיות.ט

 המדעית- והקדמה ההגנה לתועלת הסייבר בתחום ומעשי בסיסי מחקר לקדם במטרה 

 טכנולוגית.

2021: במהלך שנת

 מאמרים ופרסומים אחרים. 246 מרכזי המחקר פרסמו 

 חוקרים חדשים 10 מרכזי המחקר קלטו

 2000תיים בעלי אופן מחקרי או הכשרתי בהם השתתפו כ-בר משמעואירועי סיי 22 מרכזי המחקר קיימו

בני אדם

 מיליון שקל חדש. 17.5 מרכזי המחקר זכו בכספי מחקר נוספים: לאומיים ובינלאומיים בסך 

 הוקם מרכז אקדמי חדש באונ' תל אביב למחקרי חוסן אזוריים

 מדינות 75איש מ- 6200 ( העשירי בו השתתפו כ-Cyber Weekמרכז המחקר בת"א קיים את כנס סייברוויק )
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 אר שבעב
 ירת הסייברב

 ממשלה החלטת במסגרת הסייבר, בתחום יחודיי כמרכז שבע באר העיר לביסוס פועל הלאומי הסייבר ערךמ

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

האקוסיסטם לעידוד ופרויקטים תוכניות המערך מקדם וצבא, תעשייה אקדמיה, ממשל, בין מפרה משולבת בודהע

בתחום הסייבר. 

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

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

העובדים בשכר השתתפות הטבת ידי על מרצותמתו אשר יטק,הי וחברות מקומיות סייבר הזנק חברות אומיים,ל

 על ידי המערך. 

תעשייה, אקדמיה, של ייחודי כאקוסיסטם שבע בבאר הייטק בפארק הלאומית הסייבר קריית את מקדם מערךה

 ממשלה, צבא ותשתיות מו"פ. 
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 הסייבר באר שבע בירת 

 בבאר-שבע: 2021 בין הפרויקטים שקידם מערך הסייבר הלאומי במהלך שנת

 בפארק ההיי טק ENELנחנכה מעבדת הסייבר-פיננסים של מאסטרקארד ו-

ד לקום בבאר-שבע.טוס שעתיהושק מרכז הסייבר-תחבורה של אלתא-בומברדייה-אלסטום ואניגמ

 לצד וסייבר למדעים תיכון יוקם גוריון, בן באונ' וסייבר AI מעבדת תוקם במסגרתה 625 ממשלה החלטת עברה 

הפארק ויוקם מרכז הכשרות טכנולוגיות שיעסוק בתחום הסייבר.

 בשכר עובדים מאות ומעסיקות באר-שבע בעיר יושבות אשר סייבר חברות 10לכ- מעסיקים הטבת הענקת 

גבוה.

 לשלם האקוסיסטם מרכיבי כלל והפיכת בין-מגזריים חיבורים יזמות, לעידוד בסייבר חדשנות קהילת הוקמה 

הגדול מסכום חלקיו.

 מיצוב בין-לאומי מדעי-טכנולוגי 

מול אל והאקדמיה התעשייה קידום בסייבר: בעולם ישראל לש המדעי-טכנולוגי המיצוב לחיזוק פועל מערךה

 :2021 שווקים זרים, וביסוס מעמדן שלטכנולוגיות הסייבר של ישראל בעולם. במהלך 

 מיליון דולר. 2 הוקמה קרן סייבר ישראלית חדשה בבנק הבין-אמריקני לפיתוח על סך

 ישראל הצטרפה לקרן הסייבר של הבנק העולמי ותרמה לה תרומה בסך חצי מיליון דולר.

 בין הבנקים לפיתוח לבין תעשייה ואקדמיה ישראלית בתחום הסייבר. 2021חמישה פרויקטים הותנעו ב-

 חברות 150מ- יותר בהשתתפות אירועים 41 קיימה הסייבר לקידום הייצוא במכון המשותפת היחידה

משלחות היו האירועים בין עסקיים. ערכים ולייצר לעולם הישראלית התעשייה את לחשוף במטרה ישראליות

והשתתפויות בתערוכות ובכנסים. 

חדשנות סייבר במגזרים קריטיים 

לצרכי הישראלית הסייבר תעשיית של חדשנותה בין לחבר היא הסייבר במערך התעצמות מרכז ממטרות אחת 

 התנסות לטובת והן אלה מגזרים על ההגנה ידוםק לטובת הן ,זאת בישראל. וחיוניים קריטיים מגזרים של ההגנה 

 החברות באתרי ניסויי לטובת שיוף המוצר או השירות.

גופי פיננסיים, גופים לבין ישראליות, סייבר חברות בין המערך של הפיילוטים במסלולי פרויקטים 7 התנעת

 בריאות והמערך עצמו. 

 ליווי תוכנית הפיילוטים של נמל אשדוד לעידוד סטארט-אפים בתחום הסייבר הימי.
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 מדיניות ציבורית 
 בתחום הסייבר

 עולמות בין המפגיש וייחודי, חדש תחום מייצר הסייבר הגנת תחום לבין הציבורית המדיניות תחום בין שילובה

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

הטכנולוגיים הביטחוניים, והצרכים האילוצים לולמכ של רחבה וראייה ומקורית יצירתית חשיבה מצריך זה ילובש

 והממשלתיים, לטובת פיתוח מדיניות ציבורית בתחום הסייבר יש מאין. 

 ניתוח ופיתוח מדיניות ציבורית בתחום הסייבר

ביטוח ונזקי סייבר
 עבודות סייבר. לקטסטרופות פיננסית כהיערכות בממשלה נוספים שותפים עם מטה עבודת בוצעה 2021 במהלך 

מודלים לפתח כעת ייעוס קיצוניים סייבר סיכוני לכימות מודל הציעו אשר 2020ב- שבוצעו בתחום הקודמות מטהה

 ביטוחיים להיערכות פיננסית לאומית בקרות קטסטרופת סייבר. 

בשנה החולפת המערך הוביל והיה שותף למספר עבודות מטה רוחביות בהן:

 מצב וניתוח סקירת – המשק עמידות בתחום ךהמער פעילות להמשך היסוד עקרונות על חשיבה תהליכי 

ועדה לקראת מדיניות ובניית ידע תשתית הכנת ,(2015 )משנת 2443 ממשלה החלטת לאור בתחום הפעילות

 ועוד. (2021 )משנת 219 בין- משרדית לרגולציה בסייבר מתוקף החלטת ממשלה מס' 

 ליווי ושותפות בתהליכי מיסוד רגולציה – מגזר התקשורת, הגנת הסביבה, אנרגיה ירוקה.

 כימות נושא על והדרכה ארגון מאסדרים, בין טורירגול תיאום נושא קידום כגון רוחביות עבודה מתודות יצירת

עלויות רגולציה בתחום הגנת הסייבר ועוד.

 הלאומית ההיגוי ועדת במסגרת אזרחית, עופהבת סייבר נתלהג לאומית מדיניות יצירת וריכוז אחריות 

4814 שהוקמה בהחלטת ממשלה מס'

 )"המאסדרים"(, לרגולטורים המרכזית ההכשרה תוכנית כגון בפרויקטים ובשותפות בתרומה המערך עסק בנוסף, 

 חיזוק ההיכרות והקשר עם התעשייה בתחום ההזדהות הבטוחה ועוד.
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 הסייבר ורית בתחוםות ציבמדיני >>

 מדידה, כלכלת סייבר, סקר הגנת סייבר בארגונים

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

 סייבר, סיכוני של ומהימנה אחראית למדידה טגיתאסטר תכנית על עמל מדיניות אגף הקיים. המצב על מעמיק ידעו

 עבודה ותוכנית מקיפה מטה עבודת בוצעה כך לצורך העולם. ברחבי העניין ובעלי הממשלות לכלל עצום אתגר מהווהה

למאמצי מדידה בהתאם.

של משותף מפרויקט כחלק 2020 שנת של שניה בחציון לראשונה בוצע וטכנולוגיים יגיטלייםד שימושים סקר 

 .2021 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל מטה ישראל דיגיטלית והוא נמשך גם בתחילת 

 המרכזית הלשכה של בשיתוף ובוצע נערך והוא סייבר, קיפותות מידע אבטחת בנושא עסק בסקר הפרקים חדא

 לסטטיסטיקה ומערך הסייבר הלאומי.

 . ענפים מספר למעט העסקי, בסקטור מועסקים 10 מעל המעסיקים העסקים כלל את כללה הסקר וכלוסייתא

 עסקים. 2,500והמדגם מנה כ- עסקים 30,000אוכלוסיית הסקר מנתה כ-

ממצאים בולטים

 מידע, זמינות חוסר של לבעיות לגרום שמטרתה סייבר תקיפת חווה )18%( שראלבי עסקים חמישה מכל אחד 

 היא עסקים על סייבר תקיפות תופעת כי מוכיח זה ממצא המידע. מערכות של והשחתה הרס או מידע, לףד

 עסקים ידי על כלל מתגלות שאינן רבות תקיפות שישנן מאחר חסר באומדן מדובר להערכתנו, רחבה. ופעהת

 או מתגלות בפיגור ניכר, ולכן ניתן לשער ששיעור העסקים המותקפים בפועל גדול מהאומדן המוצג.

42%(. קיפת סייבר )מועסקים ומעלה חווה ת 250 ה עסקים עםשניים מכל חמיש

 ובענפי )47%( עילית טכנולוגיה תעשיית בענף עסקים על סייבר תקיפות של במיוחד גבוהה שכיחות ישנה 

 37%(. שירותי היי-טק – אחד מכל שלושה עסקים בענף זה דיווח על תקיפה )

תקיפת הסייבר.( דיווח כי ספג פגיעה או נזק כתוצאה מ )3.5% אחד מכל שלושים עסקים בישראל

 גרסאות עדכניות על שמירה שימוש: עושים הם כי עסקים דיווחו בהם ביותר השכיחים האבטחה אמצעי 

.62%((, ומדיניות סיסמאות חזקות )65%(, אמצעים לגילוי זיהוי וסיכול נוזקות )68%תוכנה )

 היו )19%( מחירום התאוששות מדיניות והגדרת )17%( תקופתיים סיכונים סקרי עריכת )11%(, סייבר ביטוח 

בשימוש פחות בקרב המשיבים.

 בענפי המסווגים בעסקים נרשם ומטה( מצעיםא 5 )הטמעת אבטחה אמצעי הטמעת של מאוד נמוך שיעור 

36%(.(, ובענף מסחר סיטוני וקמעוני )57%בינוי, תחבורה והובלה ושירותי אירוח ואוכל )

עובדים ו/או פנימיים )עובדים מידע באבטחת הנוגעות פעולות ביצוע לצורך עובדים מעסיקים מהעסקים 68% 

 מכלל העסקים אינם מעסיקים כלל עובדים לצורך זה. 32% חיצוניים( ואילו 
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 מטרות ויעדים 
 רכזייםמ

 2022 נתלש
 בנייה וקידום עמידות המשק הישראלי למול אתגרי הסייבר
 הישראלי משקקידום הרמה של הגנת הסייבר וצמצום משטח התקיפה על ה

 ים במשקהגופ קידום הגנת הסייבר על שרשרת האספקה של

 במשק נייםחיו ולגופים המפוקחים לגופים סייבר אירועי עם להתמודדות ושירותים יכולות כלים, של הנגשה

ענן ציבורינת להובלה של עלייה מוג

 משלהת מחלטייבר באמצעות ההגנת סהמחויבות הממשלתית ל הגברת 

 מימוש הגנה אופרטיבית במרחב הסייבר
 באירועי ולטיפ על בדגש סייבר, איומי עם להתמודדות האופרטיביים ההגנה מאמצי כלל פעלתה

 סייבר בזמן אמת

יומי סייברני אה מפמימוש פעילות גילוי, זיהוי והתרע

 לולי המכעדצעי לתמיכה בימבתהליכים במכלול האופרטיבי-וה המשך התאמה של בניין הכוח 

פיתוח יכולות וטכנולוגיות בתחום הגנת הסייבר
ים במשקנרגוא חוסנם של בניית פתרונות רוחביים להעלאת 

 משלתיותנן מתשתיות ע ה עלת סייבר להגנתהליכים ומדיניו בניית תשתיות, 

 נה בסייברי הגמציה של תהליכלאנליטיקה ואוטו יתוח מערכותהקמת תשתיות ופ

 סייברת ההגנ ט גלובלי( בתחוםסייברנל שירותי שיתוף מידע )הנגשה ש

 , ותשתיות מבוזרות 5G, ICS , תשתיותAI- מערכות ת חדשניותהגנת סייבר לתשתיות ולמערכו

 ותים וידעלית של שירמעבר לענן וטרנספורמציה דיגיט

קידום הון אנושי בתחום הגנת הסייבר בזיקה לצרכים הלאומיים
 סייבר והגנת סייבר ופיתוח מחקר בתחום לנוער עילית סייבר תכניות של והרחבה מימוש פיתוח, 

 לאוכלוסיות נוספות.

 סייבר בבאר שבע. שנתי ממוקדמת בת ספר שש-החינוך בהק סיוע מקצועי למשרד

 ערכת החינוך הפורמלית.בר במוח כוח אדם להוראת סייבפית סיוע מקצועי למשרד החינוך

 קורסים מקצועיים לקהל הרחב בת המיזם הווירטואלי להנגשתהרח

 הסייבר במדינה בחינת מודלים לאסדרת מקצועות

 פיתוח שוק הגנת הסייבר והמחקר האקדמי בתחום
ותי סייברקידום סטנדרטיזציה של שיר

 בבאר שבע בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון AI הקמה של מרכז 

 יה וסייברומטרהקמת מרכז מחקר לבי

 קידום אינטרסים במערכת הבינלאומית להגנה ולמובילות
 תי בסייברדינחיזוק מעמדה של ישראל בעולם הפיתוח והסיוע המ

 חוץה ומשרד המל"ל שיתוףב ר"סייבה "במטבע השימוש ותבאמצע ישראל של האינטרסים ידוםק

 ד האירופיאיחוחיזוק הקשרים האסטרטגיים בעולם בדרגש על ארה"ב וה
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