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תקציר ומטרת המסמך

התלות הגוברת במרחב הסייבר היא תולדה 
וחיבור  של קידמה טכנולוגית, קישוריות 
גלובלי לרשת. היכולות הטכנולוגיות והאיומים 
המתפתחים במרחב הסייבר אינם מבדילים בין 
ארגונים לבין גורמים פרטיים והם מכוונים לאלו 
וגם לאלו.  מסמך ההמלצות נכתב כחלק ממטרה 
לשפר את החוסן הלאומי, הארגוני אך גם את 

מרחב הפרטיות והביטחון האישי. 

השימוש בסנסורים, מצלמות רשת המכילות 
יכולת WiFi או מצלמות המכילות רכיבי IoT תפס 
תאוצה בשנים האחרונות. תקשורת ה- IoT היא 

תקשורת מתקדמת בין חפצים המאפשרת יכולות 
איסוף והחלפת מידע. טכנולוגיה זו מאפשרת 
חיבוריות לאינטרנט, החלפת מידע בין רכיבים 
 Any( וקבלת עדכונים בכל זמן ובכל מקום
Time Any Place(. למרות היתרונות העצומים 
בשימוש ברכיבי ה- IoT, קיימים מחקרים רבים 

ראו מחקרם של אייל רונן, דוקטורנט במעבדתו של פרופ' שמיר, אחי-אור ויינגרטן, סטודנט לתואר שני במכון ויצמן   1
https://eprint.iacr.org/2016/1047.pdf - של מכון ויצמן IoT וקולין או'פלין השתלטות עוינת על רשת

 Security Issues in the Internet of Things )IoT(: A Comprehensive Study - )IJACSA( International Journal of Advanced Computer  2
Science and Applications, Vol. 8, No. 6, 2017 ))טבלת שכיחות סיכונים – עמ' 388

http://www.newshub.co.nz/home/world/2017/02/hackers-hacked-washington-cameras-before-trump-s-inauguration.html  3

 IoT  -שונים המוכחים חולשות אבטחה ברכיבי ה
ותהליכי השתלטות עוינת.1 טכנולוגיה זו מובילה  
לאוטומציה ותקשורת בין רכיבים. בכך, נוצרת 
הזדמנות וסכנה אבטחתית של התוקף להתערב 
ולבצע מניפולציה על התקשורת בין הרכיבים 

והמערכת כולה. 

השימוש בטכנולוגיות מבוססות IOT )ללא 
את  הופך  מתאימות(,  אבטחה  הגדרות 
המצלמות ליעד תקיפה לצורכי גניבת נתונים, 
.2 וכד' חסימה  התחזות,  נתונים,   שיבוש 
 שיטות התקיפה מתבססות גם על תהליך של 
חיפוש מצלמות אבטחה 
שאילתות  באמצעות 
יצרן המצלמה  של שם 
וסיסמאות ברירת המחדל, 
וכן התקפות, ניצול מצלמה 
IP והתקפות  או כתובת 
עומס  ליצירת  מכוונות 
ומניעת שירות ושימוש 

מבצעי במצלמות. 

של  הרחבה  הפריסה 
המצלמות במרחב הארגוני 
והפרטי עלולים להגביר 
האבטחה  סיכוני  את 
והחדירה הלא מורשית 
למערכות האבטחה, לרבות 
התערבות התוקף בתהליכי 
 )MITM ( תוכנה  עדכוני 

וכד'.3

מסמך זה, הינו מסמך מותאם למשק והוא כולל 
בתוכו המלצות שמטרתן לצמצם את סיכוני 
הסייבר מהמצלמות. המסמך נכתב בין היתר 
בהתאמה לאירועי תקיפות סייבר שונים כנגד 

מצלמות.

IOT דוגמאות למערכות
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 על מבוססכונים הסילצמצום מך המסיונל רצ 1.1

: .A.IC -ה מודל – עדימה תחטבאב יסיסב מודל

 קלחכ( – entialityConfid)ם ינונתות ידוס• 

 שלמורשית לא חשיפה מניעת ו חשאיותמ

.דעמי

 תעינמ– ( ntegrityI) םינותנהת ומלש• 

 וא ףוזי ,םינותנה לש יוצר אל יוניש

 אותנטיהמידע כי והבטחה השחתה 

. ע"י גורם עויןנוייםבר שי עולא

 שניתןווידוא – ( ytlibilaiaAv)זמינות • 

.מןזכל תונים בלגשת לנ

כוני סיאת לצמצם תו שמטרח, ובטמאנון בתכ 1.2

את לשקלל יש חה האבטמות ממצלחה האבט

 הבאים: התרחישים

.IoTכיבי ברמשימוש נובעים הכונים סי .11.2

 בתחנותמצלמות של תשתיות ניצול  2.2.1

 בוחשמות כערמלה ירדחורך לצה קצ

 רכיבככל מצלמות,  –  ות ינוגאר

עשוית , נהתוכהמבוסס אחר מחשוב 

 אחוריותלתות ד, םעריפ, םבאגיל לולכ

 איוםלניצול. הניתנות ו"הזדמנויות" 

 םדקמ ואהשכן  תיועממש ואה הז

 בתניגל שה קיפהת דיעביף קוהת את

, ניםנתוהבבסיסי ה גיעפעסקי, דע מי

וקודים נים טרויאסוסים של נות הטמ

 וכד'.המשך התקפות לצורכי עוינים 

 שימוששל סיכון גם קיים זה הקשר ב

 םניהחיישוצלמות מהבתשתית 

 שירותעת נימל שהתקפות ע צוביל

(DDOS) .

 צפייהלצורך ( ITMM)בתווךות התערב .32.1

 ברותהתחלת יכו– בנתונים מורשית לא 

 ךבתווה נהאזאו השתלטות , ערכתלמ

נית למטרת סחיטת כסףנה זדוהתקפה בתוכ 4

5 tste_sniotnizagaro_orf_ylogdoohetm_tyiurces_erbyc/uidesG/tsenmtraepD/he/il.ovg.www//:sttph

(MITM ) בתוצריאו בחומרים וצפייה 

.הצילום

 ,הבתהשך רולצות נווקמות פקהת 4.2.1

 לצורךתקיפה או למערכת גישה מניעת 

 ופריצהעוינת השתלטות –  הטיחס

 מותלצמלות עיפבתת השך רוצל

 ביצע רבים, באירועים האבטחה. 

 מצלמות,על השתלטות התוקף 

 סיסמאותאת ה ושינפעילות השבית 

 ףאם ריחאם ריקמב .הןליאה הגיש

 4המצלמה.על כופר התקפות בוצעו 

 אתוקף התשיבש ות אחרות ויהזדמנב

 ומצעל רוציל הרטמב החטבאה תומלצמ

 ה פיזית.ושר לפריצזדמנות ושעת כה

 אבטחהמערכת – המידע על מניפולציה  5.2.1

 לתוקףמאפשרת מאובטחת שאיננה 

 מידעושינוי מניפולציה תהליכי לבצע 

 ידיעתללא זאת הצילום, בתעבורת 

. מערכתמפעילי ה

 בוששי–הקלטות מחיקת או שיבוש  6.2.1

 לתיבה גיש"י ע  ותלטקהקת חימו א

 וכד'.בתמונות שינויים ביצוע מורשית, 

כן וצה הקנות בתחמות במצלמתרכז מך המס 1.3

 םיבשחמל תומלמצה ןיב) תרושקתה ךוותב

 הםהקיימים הממשקים י כה הנחוך תכד'( ו

 ןהל ונתינש תוינוגרא תויתשתו םיתרשל

 הסייברסיכוני למזעור מתאימות תשומות 

5. (וןגראלר בסייבה נהגהרת ולתם אהתב)

 שלפיזיים בהיבטים עוסק איננו הוא ככזה 

 קנתהתוה פריסן ופא, ותמצלמערך מן ויאפ

.זהרך וד במע הציכלל
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 ציבוריים,פרטיים, לארגונים מיועד זה מסמך 
 אולהטמיע בכוונתם אשר ממשלתיים וגופים 
 מטרהתוך מאובטח, באופן מצלמות לשלב 
 האבטחה.ממצלמות הסייבר סיכוני את לצמצם 
 מתאימהוהיערכות חשיבה מחייב זה נושא 

 לש םתויטרפו םנוחטיב תא חיטבהל הרטמב
 סיכוניאת לצמצם ומנגד והאזרחים המשתמשים 

 מנחיםקווים מספק המסמך שניתן. ככל הסייבר 
 הנקתהה ,תודייטצהה יבלבש רבכ םיגשדו
 תומלצמב רבייסה ינוכיס םוצמצ וא/ו תורדגהו

 כמסמךלהוות יכול הוא ככזה, ופעילות. קיימות 
 ציודלספקיות היתר בין המכוון אבטחה המלצות 
 ומתחאבטחה יועצי אבטחה, ומצלמות מערכות 

.  וך ואנשי התשתיות בארגוןנמ
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ומים אי
כנולוגיים ט

למות – רקעבמצ
 ואירועיבר סיילאיומי חשופות ה בטחאמצלמות 
 והפרתמידע דליפת לרבות מידע אבטחת 

 הפיקתל תויביטקרטאהו רגירטה .תויטרפ
 עהגילף קוהתל שון צרהל בשר היתבין ם עיבונ

 סרטים, נות)תמו בפרטיות ה ופגיערגיש ע למיד
 ללבכה בטחאערכות מל צונימלק כחאו , (ד'וכ

 עיןמודיף איסוך לצורבפרט ה בטחאומצלמות 
. צע )אמל"מ(ני מבלפ

 ןיב הליבומ תגיולונכטה תוחתפתהה
 אבטחהבמצלמות ושימוש לחדשנות היתר 

 קלחוכם ניושם רכיצב
 בותמורכמות לטפורמפ
 תומכח םירע תמגודכ

 מערכותעל המושתתות 
 וטכנולוגיותמחשוב 
ע  ד י תמ ר ו ש ק ת  ו

 לוהניב. ותמדקמת

 המלצמה תווהל הלוכי הז גוסמ עוריאב םינוכיס
מחשוב או הלתקיפת רשת דרך וך וסלילת כתו

 ךרד הוכהפך רדבות מלצמהקיפת תופין לחיל
 מושתתותהברשת ם אחרים ביורכימות לטפורפ

. החכמהעיר הבטכנולוגיית 

 וניגנמנתקיפת על נשענות ההתקפות עיקרי 
סיסמאות , Defaultבסיסמאות )שימוש  ההסיסמ

 תוירושיקל ויצנו, סמאות(סיניחוש ונאי טכ
 מאובטחיםלא וערוצים ( IoTה- נושאי )לרבות 

.וךה בתותערבות והאזננים לצורכי הומוצפ
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המלצות 
לצמצום 

וני סיכ
אבטחה 

למותממצ
שה: המלצות לפני רכי . 1

 ותססבומנן שאיות רכעמבד צטייהלוי צר 1.1
IoT, תרוקשת בכיר תוללוכ ןנאיש ולאכ 

 יטוחלא רדשמ, םדומ ומכ הנבומ יאמצע
. וכד'

  נטרולאפשרות בחינת לחילופין,  .21
 ובסיועבתיאום )רצוי תוכנתי או חומרתי 

.צרן(הי

 שאינםתוכנה מוצרי התקנת למנוע רצוי  3.1
 דרשתנוה דמיב. מותלצמהצרן ימתוצרת 

 שי ןרציה תיבמ אלש הנכות תנקתה
 ניםסיכוהול ניך הליבתזאת בצע ל

 נימפה נהתוכזיכוי ם גלל הכול מושכ
.וירוס וכד'(נטי הרצת אניים )געפו

 עלולותמצלמות כי בחשבון לקחת יש  .41
לארגון נים געפושל ה כניסדלת להוות 

 ושיקוליהסייבר היבטי כל את ולהכיל 
 דיוקבבארגון ם מיהקייע דמיהבטחת א

 הואבאשר מחשוב ציוד הכנסת כדין 
 םניסיכום צומצ, ךכך ובתולארגון 

. בשרשרת האספקה

 התחזוקהובתהליכי התקנה לפני  המלצות  . 2
 ברכיביםמשימוש להימנע ניתן ולא )במידה 

(WiFiהמכילים 

וך מוצפן ע"י היצרן ושליחה בתוהעדכוניםבץ כדוגמת חתימת קו 6

צעות באמחזקה אותנטיקציה ב לחיייש  2.1
 תמסיס תפלחהו PLDA וא USDIAR תרש

 לסיסמה defaultה- וסיסמאות טכנאי 
 ,ותתיואת ללוהכ הוכרא המססי) בתרכומ

 סיכוניםלצמצום מיוחדים( ותווים ספרות 
.MITMשל 

 אלל המלצמב דטייצהל תןני אל םאב .22
 הקישוריותאת לנטרל מומלץ  IoTרכיבי 

 לוקשל) תכרעמה תורדגהב טנרטניאל
 מערכתבהגדרות  WiFiה- נטרול 

.ה(הפעלה

 נטנטרלאיר בוחידרש נם הבם מקריב .32
 (םירחא םילוקשי וא קוחרמ הייצפ ךרוצל)

ה פנייניעת וממתאימה ה בקרלוודא יש 
 נטהאינטרלרשת אוטומטיים ודיווחים 

 לבחוןיש לגיטימיות. שאינן ולכתובות 
 החזקה נהצפבהתקשורת ך תוונת צפה

.(56-2AESנות מדף )כדוגמת הצפ

 החוקושה נתוכני דכועע צבלדאגו  .42
 םערוציבהיצרן לצות המלם התאב

–  (EDRUSTT)ם בטחימאוו ם חיבטו
.6נוזקהניפולציות ואיומי ניעת מלמ

 כיוודאו שדרוג או טיפול עדכון, כל לאחר  52.
דרות להגוחזרו והנו שולא אלו דרות הג
.מחדלרירת הב

המלצות  לרשת מבודדת  .4  

ככלל, יש להעדיף לבודד את המצלמה   4.1
סגורה  לרשת  האבטחה  ומערכות 
ומאובטחת בהתאם ל-BP לצמצום סיכונים 

מרשת האינטרנט.

יש לתת מענה מתאים ולצמצם את   4.2
סיכוני הסייבר הנובעים ממצלמות 
המבודדות ברשתות סגורות. בתוך כך, 
מניעת גישה, הסתרה, הקשחת תחנות וכד'. 
פעילויות מחקר שונות הוכיחו יכולת 
התקשרות מרחוק ותקיפה של מצלמות 
אבטחה המחוברות לרשתות סגורות 
לצורכי ניצול והזלגת מידע או גישור 

לרשתות מסווגות.7

מומלץ לשקול הצפנת תווך התקשורת   4.3
כמעגל אבטחה נוסף )גם ברשת סגורה(.

 

 aIR-Jumper: Covert Air-Gap - מתוך מחקר
 Exfiltration/Infiltration via Security Cameras &

Infrared )IR( – אוניברסיטת בן גוריון   קוד זמני
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הפעלההמערכת  בwireless ות כולה לנטרול יגמדו

 תשרב וא תיאמצע תשרב המלצמה דודיב . 3
:עודי ייVLANהקצאת מבודלת ב

עצמאית נומית אוטוברשת המצלמה בידוד   
 באופןתצמצם  BPל- בהתאם ומאובטחת 

 םינוכיסה תאו השיגה תלוכי תא רכינ
 אתוכן עצמה הארגונית מהרשת הנובעים 

 עיואירוהמצלמה עם התקשרות הני סיכו
 לאה צפיי, DOSהתקפת )ם אפשרייבר סיי

. ברשת וכד'(מורשית, פרטיות 

Man in the middle

Original Connection

ה לא המתערב בתווך )לצורך צפייוקף  לתMITMתרחיש 
ות(וספתקדמות נות מתקפהורשית ומ

7 (llaSm) het iav sreutpomC depapG-rAi romf taDa (of otL A) gnakieL :GO-it-LED ".icivloE lavYu ,vadoZ siorB ,irGu iahceordM 
AIMVD ,ceenernfoC lnaoitnaretnI th - 14tensmesssA tyliiberalnuV dan ,erawlMa dan snsiourtnI of niotceetD ".LED veirD drHa 

-184 1617:201

ודדתצות  לרשת מבהמל. 4  

 המלצמהאת ד דבולף דיעהליש , ללככ 14.
 הורגסרשת להאבטחה ומערכות 
 םניוסיכם צומצל BPל-בהתאם ומאובטחת 

.האינטרנטמרשת 

 תא םצמצלו םאימת הנעמ תתל יש .24
 ממצלמותהנובעים הסייבר סיכוני 

 ,ךכ ךותבסגורות. ברשתות המבודדות 
. וכד'תחנות הקשחת הסתרה, גישה, מניעת 

 יכולתהוכיחו שונות מחקר פעילויות 
 מצלמותשל ותקיפה מרחוק התקשרות 

 סגורותלרשתות ברות מחוהה בטחא
 רוגישו אע דמיגת לזהול וצנירכי וצל

.7לרשתות מסווגות

 התקשורתתווך הצפנת לשקול מומלץ  3.4
.ה(ברשת סגור )גם סףנוכמעגל אבטחה 

 

Exfiltration covert channel

Infiltration covert channel

 Gap-Air ertCov :Jumper-aIRמתוך מחקר - 
 &Cameras Security via rationInfilt/Exfiltration 

IR) Infraredוןוריגן ברסיטת בוני( – א   קוד זמני
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יהול ניך תהל)לאחר ודי ייע VLANל- המלצות  . 5
ונים(סיכ

, סגורהברשת לבודד ניתן לא בו במצב  5.1
הגדרותלאחר ייעודי  VLAN להגדיר יש 
BP VLAN SECURITY הוארכיטקטור 

 לחומתהגדרות גם הכוללות , מאובטחת
 הבטחאעי לאירוור ניטוקיות וחאש 

 לניטורהגדרות היתר, בין מתאימים. 
וץ מחהמצלמות עם רצויה לא תקשורת 

.החוצההארגון נים מפאו ה נימפלארגון 

 טכנולוגיותהגדרות לבחון מומלץ  .25
ה גיעפיעת )למנ DOSהתקפות ניעת למ
 ותרקב םליישך כך ובתו (ותלעיהפ ףצרב
 תורדגה :ןוגכ םילכ תועצמאב תומיאתמ
 חפנ תויומכ תלבגה ,שא תמוח תוכרעמב

.תעבורה לכיוון רשת המצלמות וכד'

 התקיפהואירועי האיומים מול אל  .35
 מולהתקשורת כל כי מומלץ המתועדים 

 והגדרותראשונית בהפעלה אבטחה הגדרות  . 6. וך מוצפןהמצלמות תהייה בתו
יותכללחה אבט

מאפשרותמובילות אבטחה מצלמות ספקיות 
:ךכךובתוהנקהתהבלבשרבכהחטבאתרדגה

קלח.המססיבהמלצמתלעינלוןנגנמ.16
נעילתהגדרות מאפשרות מהספקיות 

סיסמההמחייב נון במנגה בסיסממצלמה 
10.(EnforcementPasswordStrongחזקה )

ה למסך של אחת מהיצרניות המחייב גמדו
התקנהבעת ה זק חסיסמה

 8 ology_for_organizationshttps://www.gov.il/he/Departments/policies/cyber_security_method

9 0Cloud%20Services.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/cloud_services/he/Use%20of%2

10  Best Practice Strong Password Enforcement - https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff741764.aspx

וקמרחו שלבי ות דהליך אימת

וץ מחה במצלמה לצפיימחשב הרשאות 5.4
םניוסיכל והניל שך ליהותבחיימוןגראל

ה נטיקציאותדרות בהגהתייחסות ומתן 
וכתובתהמשתמש לזיהוי מתקדמות 

שלבי דו אימות ה: )לדוגמייעודי הרכיב 
IPבת כתולפי ב מחשניית פהרשאת ו

במטרה(, LISTWHITEלפי מאושרת 
. ושימוש לא מורשהMITMלמנוע איומי 

הלצפיים המורשים ביהרכיום בימחשה5.5
לאבטחתBPל- בהתאם יוקשחו 

םדייינםבירכילDMMואהצקתנחת
רבודמששכןלו)כהצפיילםריושאמה

הארגון(.בסביבת ולא מרוחקים ברכיבים 

הנגההורת תו אר- הרשת חת בטלאות פוסנות לצמה
rtmentsDepa/he/li.ovg.www/)בקישורלארגון בסייבר 

organizations_for_methodology_security_cyber/policies).8

תורקבםושייףסונבאדוולשיןנעלתוירושיקב
erBlobFold/il.gov.www/ר וישקב)ןנעי ותרישלהנגה

pdf.cesiServ%20Cloud%20of%20Use/he/cesiserv_cloud/cypoli.)9
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 המר)ה צפייות רשאה לוהניוה צאקה .26
 2רמה חי, בווידאו צפייה הרשאת –  1
 הקלטותחי, בווידאו ה צפייהרשאה - 

.טכנאי(הרשאת  -3רמה שליטה, ויכולת 

 וא הרדגהל תוימוקמ LLWAEIRF תורדגה 36.
.חסימת פורטים

.http תקשורת DEFULTחסימת ב-  6.4

.ניעת איפוס סיסמהתשומות למ 6.5

היצרניות  של אחת מService Networkה- וגמה למסך ד

פרוטוקול -  .X 1802בפרוטוקול שימוש  6.6
 לשרת,לקוח בין הגישה על בקרה מגדיר 

 אל תוחוקל לש הישג תעינמ רפשאמה
 ךרד LAN רשת לא רבחהתלם רשיומ

PORTS  איומי את )ומצמצם זמיניםMITM 
. ה לא מורשית במצלמות(וצפיי

 11. רמות(3הול הרשאות צפייה )לפי ני 6.7

 למצלמותגישה ומניעת פיזית אבטחה תשומות  . 7
צההקורכיבי 

 רבסייה ניוסיכ םוצמצ ךליהתמ קלחכ .17
 ,הבניגך )לצורה הקצנות בתחוטיפול 
 תומושתב טוקנל ישוכד'( עוין קוד החדרת 

 התבהג) החטבאה תומלצמ לא השיג תעינמ
., וכד'(, בידודמצלמה

,ה בוידאו חי – צפיי2ה , רמת הרשאה בוידיאו חי בלבד - צפיי1ה  רמות הרשאת צפייה - רמת הרשא  11
נאי – הרשאת טכ3ה , רמת הרשאהקלטות ויכולת שליטה

USBני התק)ה נתיקה דימבמוש שי .27  
 הקיפתה ריוטקוומ דחא וניה (םהינמיל
 ךבתהלינקוט ליש , כןעל . נפוציםה
 USB עיקש לש רקובמ לורטנו  םוצמצ

. הקיימים במצלמות

ההפעלה במערכת USBטרול ה לנוגמתצלום מסך - ד 

 REPMAT -ל הקטיילנא תורדגה .37
DETECTION, ההמצלמשל ה סטההוי לזי, 

 נוישי, דשותעטשטוש , נוזלל שה התז
 ,המלצמה תביבסב תוטטוש ,סוקופ

. נות בקרבת מקום וכד'התארג
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 הכימת ,הקוזחת יכילהתב רבייס ינוכיס םוצמצ8  
פול במצלמותוטי

 בתהליכיםיתבצע במצלמות הטיפול  1.8
.הימן(מבוקרים ע"י גורם מורשה )מ

 עובציתמות למצלם נידכועליכי הת .28
 ובתהליכיהיצרן להמלצות בהתאם 

הונאות, )למניעת ומהימנים מאובטחים 
.(MITMוך ואיומי התערבות בתו

 נאיהטכמאות ססיהקשחת ונוי שי .38
 תואמסיסל tulfaDe -ה תואמסיסו

 מורשיםלא גישת מניעת לצורך מורכבת 
 סקדנאיל ע ותססובמהת וקפהת וכן

 GUESSINGוהתקפות  Defaultסיסמאות 
PASSWORD.

 נעהימליש , מאותסיסניות מדימכחלק  .48
 החלפתאחרים. לגורמים הסיסמה מהעברת 

 בהתאם)או שנה לחצי אחת סיסמאות 
 שלך תהליובכול הארגון( ניות למדי

.ה והרשאהבת עובד בעל גישעזיה/תחלופ

 מאפשרתהמצלמה הגדרות כי לוודא יש  5.8
 בקובץרק קושחה גרסת של טעינה 

. צרן על ידי היחתום

 וקודיםבאגים סיכוני לצמצם במטרה  .68
 עללהתקין ניתן לא כי לוודא יש נים עוי

 נתתוכאו ג' מצד נה תוכמוצרי המצלמה 
SOURCE OPEN עימקט. םמאושרים נשאי 

 CODEך ליהתר חלא ובלויש רוקמה דוק
REVIEW  המקטעאו המקור קוד של 

 ם(ניהיממם ליכיהותם מיגורע"י ב משולה
 חתומים HASAקבצי בין ה השווא, לדוגמה

.נההיצרן בשלב התקנת התוכע"י 
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 .01ה בר הלאומי, גרססיירך המעה – , משרד ראש הממשלבר לארגוןה בסייתורת ההגנ

/braryil/us-en/com.crosoftmi.technet//:https - Enforcement Password Strong cePracti Best  •
aspx741764.ff

.6102 October” ,Outage Internet Massive Todays Powered DVRs ,Cameras Hacked “,Krebs .B  •

"(IR) nfraredI & Cameras  •

Adi ,ynnylF’O niCol , (B)Ronen yalE onReacti nChai BeegZi a ngCreati :rucleaN oesG IoT  •
Israel ,Rehovot ,Science of Institute Weizmann rtenWeinga Or-Achi and Shamir

-Air romf Data (of otL A) ingeakL: GO-it-LED". Elovici Yuval, Zadov Boris, Guri Mordechai  •
 ".LED Drive Hard (Small) the via Computers Gapped

/iltrationfEx Gap-Air Covert :umperJ-REloviciaI Yuval  ,ykhovskBy Dima ,Guri Mordechai  •
 Security via Infiltration

onltratiExfi Data ertCov :xLED ".Elovici lYuva ,ulovkaidaD yreAnd ,ovdaZ Boris ,Guri ichaeMord  •
"LEDs Router via Networks Gapped-irA from
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פחיםנס

נספח א' - 
תשומות נדרשות 
ומענים להפחתת 
סיכונים )במעגלי 

אבטחה שונים(

רה חדי
רך רשת ד

 המצלמות
ות למערכ

יות גונהאר

הפחתת 
סיכוני 

  DDOS
תה להשב

או מניעת 
רות שי

הפחתת 
רך כון לצוסי
בוש שי
 או רה בותע
קת מחי
טות הקל

 צמצום
IoTסיכוני 

 כוןהפחת סי
מוש שי

יה לא וצפי
מורשית 

· · · יה יקצותנטא

· · · ·
 בודדת הקצאת רשת מ

רגון לוי צרכים, א)ת
יות( מדינו

· · עודי  ייVLANהקצאת 

· · · · IoTה  רות אבטחהגד

· · · ·
 כה חון לתמימות ביטתשו
זוקה ותח

· · ·
ידור מות למתשו

ישה  גומניעתמות המצל
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נספח ב' - טבלת 
דוגמה למאפייני 
השוואת דרישות 
בין יצרנים לפני 

רכישה

יצרן ו'יצרן ה'יצרן ד'יצרן ג'יצרן ב'יצרן א'דרישה הכרחית

······3 רמות אבטחה

·×××··סיסמה חזקה

  FIRMWARE signed
Vendor

××××··

 Not allow 3rd party
software

·באופן חלקי××××

   SSL······

באופן ·····חסימת גישה
חלקי

··×××·תקני הצפנה



18



19



*9344
tora@cyber.gov.il
www.cyber.gov.il

חפשו אותנו

jordi
מונגש




