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 סייברהמלצות להטמעה והפעלת כלי הגנת 
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 מחשבים אישיים ושרתים, תחנות קצה
 √ √ √   Anti-Malware/ Anti Virusהתקנת  

 √ √ √   (FireWallהתקנת חומת אש )
 √ √ √   והגדרת עדכונים אוטומטייםעדכון מערכת הפעלה 

הגדרת עדכונים ואפליקציות מהאתר הרשמי ועדכון תוכנות 
 אוטומטיים

  √ √ √ 

  √    בתחנות משתמשי קצה  PowerShellנטרול הרצת 
הקשחת מערכות הפעלה של תחנות עבודה, שרתים, ציוד 

 שאינם נחוצים Servicesתקשורת לפי הנחיות יצר; ביטול 
   √  

יישום פתרונות מתקדמים כגון קיבוע תצורה, הרצת קוד  
 וכד' Read Onlyחתום בלבד, עבודה בתצורת 

   √  

 הגנה רשתית
 √ √    הסרת הרשאות עודפות במערכות הפעלה ואפליקציות 

 √ √    הסרת חשבונות שאינם נחוצים
 LAPS – Local Administrationהטמעת פתרון 

Password Solution , לצמצום סיכון אסקלציית הרשאות של
Local Admin. 

   √  

הגדרת פעילות לוגים בשרתים ואפליקציות לממצאים 
חשודים, העברתם למערכות הניטור הארגוניות; חידוד חוקים 

 והתרעות במערכות.

   √ √ 

עדכניות החוקים והחתימות במערכות האבטחה הארגוניות 
(AV ,IPS ,IDS ,FW ב"וכיו.) 

   √ √ 

בחינת , לא רלוונטיים/מחיקת חוקים זמניים, FWטיוב חוקי 
Shadowing Rules לבדיקת הרשאות בפועל . 

   √  

לוודא  ;ביצוע סקירת הרשאות במערכות הליבה בארגון
הסרת ; שהרשאות העובדים תואמות את צרכי הארגון

 .יתר-הרשאות

   √ √ 

הרשת  מיפוי כלל הקישורים והממשקים הקיימים בין
הארגונית לרשתות חיצוניות ולוודא ניטור ומנגנוני הגנה 

 מתאימים.

   √ √ 

  √    .בחינה והקשחת תשתית חיצונית החשופה למתקפות
הגבלת , חסימת פורטים ושרותים שאינם נדרשים לאינטרנט

 . UDPקצב תעבורת פורטים ובפרט 
   √  

בתשתיות למניעת תקיפות  traffic filtering  Ingress יישום
DoS  ולתקיפות זיוף כתובת המקור(IP spoofing.) 

   √  

 √ √     Device Managerהגדרת 
 הגנה על מסדי נתונים ומאגרי מידע

 נתונים רגישים במסדי הנתונים. הצפנת .1 
 יישום בקרות ואיתור אנומליות במסדי נתונים. .2
מדיניות גישה מחמירה למסדי הנתונים  יישום .3

 :ובכלל זה

  מניעת שימוש בחשבונות
 ראשוניים  םאדמיניסטרטיביי

  ניהול תהליך שוטף לשינוי סיסמאות
 שבונות אדמיניסטרטיביים ראשונייםלח

  יישום הרשאות מינימאליות נדרשות עבור
 יישומים המשתמשים במסדי נתונים.

 
 

   √  
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 סיסמאות ובקרת גישה
הפעלת 

מדיניות 
סיסמאות 

מורכבת 
בתחנות, 

שרתים וציוד 
 רשת

בחירת סיסמה המורכבת מאותיות, ספרות ותווים  .1
 מיוחדים @#$%.

 שמירה או הצפנה של סיסמאות במקום בטוח. .2
 (. 2FAשימוש באימות דו שלבי ) .3
שימוש בסיסמה שונה לכל אפליקציה/ תוכנה,  .4

 שאינה מרמזת/מקושרת לפרט מזהה אישי.

  √ √  

 הגנה על דואר אלקטרוני
על שרתי/תיבות מייל.  Sandboxאו  Anti-Virusהטמעת  

 שימוש בסנן דואר זבל. 
   √  

 ,EXE, MSI,במערכות סינון דואר חסימת קבצי הרצה כגון:  
CAB, SXR , CSR, BAT וקבצים המכילים פקודות מאקרו 

   √  

הכוללת , Googleהגדרת רמת אבטחה גבוהה, כולל חשבונות 
 קבלת התראות בעת התחברות לחשבון.

  √ √  

  √    בשרתי הארגון DMARCהטמעת מדיניות 
  √    ניטור אנומאליות בהזדהות לתיבת הדואר של הארגון 

 TDoSהגנה על מרכזיות טלפוניה מפני 
בדיקה מול הספקית האם ניתן לרכוש שירות הגנה במידה  

 .SIP-Trunkוהחיבור הוא באמצעות 
  √ √  

  √ √   .SBC  -התקנת רכיב הגנה רישתי על מרכזיות  
  √ √   .י המלצות היצרן"הקשחת מערכת טלפוניה עפ 
קבלת שירות תמיכה מרחוק מותנה בקבלת גישה מגורם  

והזדהות  VPN: הארגון ושימוש בתשתית מתאימה כדוגמת
 .חזקה

  √   

 (Caller ID)אין להסתמך על המספר המוצג על גבי המסך  
חייגו חזרה לפונה ובחנו  אפשרות . לצורך פעילות רגישה

 (.גמה סיסמה משותפתלדו)להוסיף פריט הזדהות נוסף 

  √   

 הגנה על אתר אינטרנט
הגנה מפני 

תקיפת 
DDOS/DOS 

 

 .BOT Mitigationוהפעלת   WAFהגדרות במערכת  .1
 , Anti DDOSבחינת שימוש בשירותים מנוהלים  .2

WAF .ע"י ספקית התקשורת 
נות או מקורות לשקול חסימת תעבורה ממדינות עויי .3

 ן.בעלות מוניטין עוי
 ,TORזיהוי וחסימת מקורות גלישה אנונימית כגון  .4

Anonymizer 

   √  

הגנה מפני 
 השחתת אתר

 

(; עדכון גרסת Pluginוהתוספים ) CMSעדכון גרסת  .1
 אפליקציה ועדכוני אבטחה. 

מאובטח  TLSבאמצעות חיבור  CMSהקשחת חיבור ל  .2
 (.2FAוהזדהות באימות דו שלבי )

הגבלת גישה לשרת ומערכת ניהול התוכן למינימום  .3
 נדרשות.  IP כתובות 

בדיקת תקינות שדות הקלט באתר, שלא יאפשרו  .4
 .הכנסת תווים מעבר לערכים הצפויים

 WEBהפעלת ניטור לוגים אבטחתי על שרת ה  .5
ות חריגה ולזיהוי ומערכת ההפעלה לאיתור פעיל

 תקיפות בדיעבד.
לאפשר גישה בפרוטוקולים  FWהקשחת חוקי  .6

 לגיטימיים.
ביצוע סריקת אבטחה תקופתית לאיתור פעילות זדונית  .7

 .Waterholeכגון 
 הכנת דף אינטרנט חלופי. .8
אפשרות לניתוב תעבורה דרך מסננים של חברת אחסון  .9

 . ISPאו 

   √  

הגנה על 
 שמות מתחם

 2ווידוא שימוש בלפחות  NSמיפוי שרתי ושירותי  .1
 שרתים נפרדים על תשתיות נפרדות.

 DNS-הגדרת התרעה על שינויים בהגדרות רשומת ה .2
 אצל הרשם ובחינת אפשרות לנעילת הרשומה.

   √  
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באמצעות ממשק  DNS-ניטור שינויים בשרת ה .3
 הניהול.

לצורך זיהוי  DNS-ביצוע בחינה עיתית של רשומת ה .4
 שינויים בלתי מורשים.

 גיבוי ויכולת התאוששות
ביצוע גיבוי יומי ואפשרות שחזור לחומרים חשובים )אתר,  

DB.)קבצים אישיים , 
  √ √ √ 

 קלטות,  DOK, ענן שרותי: במקביל ערוצים במספר גיבוי 
 'וכד גיבוי

  √ √ √ 

 √ √ √   ואימות דו שלביגיבוי בשרותי ענן הכוללים הצפנת נתונים  
 √ √ √   גיבוי במדיה נפרדת 
, FW ,גיבויי תצורה לרכיבי תשתית ותקשורת כגון נתבים 

 .מערכות אבטחה ועוד
   √  

ענון של תכנית אירגונית להתאוששות מאירוע סייבר. יקיום ור 
יש לוודא עדכניות נוהל התאוששות ושחזור לגרסה תקינה 

 .בעת הצורך

  √  √ 

 

 
 


