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 רישיון כללי אחוד
 חברות(  16)  -------------------ל 

 למתן שירותי בזק 
 

 רישיון כללי אחוד
 סי(.בי.)איילחברת 
 ארציים נייחים )תשתית(  -למתן שירותי בזק פנים

 
 רישיון כללי  

 ( 018)מרתון  לחברת
   למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(

 )בזק/הוט( לחברת 
 ארציים נייחים  -למתן שירותי בזק פנים

 
 רישיון מיוחד

 ( שותפות מוגבלת / סי.אמ.ג'י נטוורק שותפות מוגבלת( 2015)פי.אייץ'.איי. נטוורקס )לחברת 
 ארציים נייחים )תשתית(  -למתן שירות תשתית רדיו סלולרית למפעיל רט"ן י בזק פנים

 
 רישיון מיוחד  

  .פי.אס.סי / קולנט תקשורת /  טריפל סי /   .גנ  .סי.טי.פרימו תק' / איי 099)אינטרנט רימון /   לחברת
 ( שירותי תקשורת בענן 

 למתן שירות גישה לאינטרנט 
 
 

 ]טיוטה[ תיקון מספר 
 

, שהואצלה  1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף  

ויתר   עללי,  ל  סמכויותיי  שניתנה  ולאחר  דין,  כל  הזדמנות  (  "__________"–)להלן    ------------   פי 

ל   שהוענק  הכללי  הרישיון  את  בזה  מתקנת  אני  בעניין,  טענותיה  את  ביום    ___________להשמיע 

 ______________, כדלקמן:
 

]הערה: סעיפי תיקון זה הם כרשום בנוסח טיוטת רישיון אחוד. מספור הסעיפים בשאר הרשיונות   
 כרשום בהערות השוליים[ 
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הוספת 
סעיף 

 1א 40

 יבוא: 40אחרי סעיף  .1

 ניהול הגנת הסייבר    א40"

רא  40.1 מיבעל  ללמעלה  שירות  עליומנויים,    50,000- שיון המספק  הוראות    יחולו 

    לרישיון.  2' ז נספח

תיקון 
רשימת  
 נספחים

הנספחים  .2 אחרי  3ברשימת  "נספח    4' ונספח  ,  ההגנה    –  5' זיבוא  לניהול  "היערכות 

 בסייבר". 

 

 הוספת

 6'זנספח 

3. 

 

 

   

 . הנספח המצורף לתיקון רישיון זה –   8' זנספח יבוא  7' ואחרי נספח  

   

 

 
 תשפ"א ה__________     

      __________(2021 ) 

  
 חורין - לירן אבישר בן

 ת המנהלת הכללי
 
 
 
 
 
 

 
  

 
פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג,    099ב אינטרנט רימון,  5סעיף  ;  אקספון 018מרתון   48.3 סעיף איי.בי.סי; א 49; סעיף  הוט טלקום א 69; סעיף  בזק א 33סעיף   1

 טריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי.
  - נספח ו'  ;  הוט טלקום  -  טריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי ; נספח י"א פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג,  099בזק, אינטרנט רימון,   –נספח י'    2

אנאטל, נספח ח' מאסקיו, נספח ח'  , נספח ח' גולן טלקום, נספח ט' ווידלי מובייל, נספח ח' לב  019טלזר    –אקספון, נספח י'  018מרתון    -1איי.בי.סי, נספח ד' 
 סלקט, נספח ח' רמי לוי

 רשימת הנספחים. –בתוספת שניה     3
  -   ה' הוט טלקום; נספח    -  'נספח יטריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי,    פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג;  099, אינטרנט רימון,  בזק  –'  טנספח       4

, נספח ז' גולן טלקום, נספח ח' ווידלי מובייל, נספח ז' לב אנאטל, נספח ז' מאסקיו, נספח ז'  019טלזר    –, נספח ט'  018מרתון אקספון    –, נספח ד'  איי.בי.סי
 סלקט, נספח ז' רמי לוי

  - נספח ו'  ;  הוט טלקום  -  טריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי ; נספח י"א פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג,  099בזק, אינטרנט רימון,   –נספח י'    5
, נספח ח' גולן טלקום, נספח ט' ווידלי מובייל, נספח ח' לב אנאטל, נספח ח' מאסקיו, נספח ח'  019טלזר    –אקספון, נספח י'  018מרתון    -1איי.בי.סי, נספח ד' 

 סלקט, נספח ח' רמי לוי
  - נספח ו' ; הוט טלקום - טריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי ; נספח י"א פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג, 099בזק, אינטרנט רימון,   –נספח י'     6

אטל, נספח ח' מאסקיו, נספח ח'  , נספח ח' גולן טלקום, נספח ט' ווידלי מובייל, נספח ח' לב אנ019טלזר    –אקספון, נספח י'  018מרתון    -1איי.בי.סי, נספח ד' 
 סלקט, נספח ח' רמי לוי

  -   ה'הוט טלקום; נספח    -  'נספח יטריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי,    פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג;  099, אינטרנט רימון, בזק –' טנספח       7
ח ז' גולן טלקום, נספח ח' ווידלי מובייל, נספח ז' לב אנאטל, נספח ז' מאסקיו, נספח ז'  , נספ019טלזר  – , נספח ט' 018מרתון אקספון   – , נספח ד' איי.בי.סי

 סלקט, נספח ז' רמי לוי
  - נספח ו'  ;  הוט טלקום  -  טריפל סי מחשוב ענן, קולנט תקשורת, סי.אס.פי ; נספח י"א פרימו תקשורת, איי.טי.סי. נ.ג,  099בזק, אינטרנט רימון,   –נספח י'    8

, נספח ח' גולן טלקום, נספח ט' ווידלי מובייל, נספח ח' לב אנאטל, נספח ח' מאסקיו, נספח ח'  019טלזר    –אקספון, נספח י'  018מרתון    -1איי.בי.סי, נספח ד' 
 סלקט, נספח ח' רמי לוי



 

 

 

 

   סייברבהיערכות לניהול ההגנה  –  1ד' נספח
 

 
 בואמ .1

, ומכאן  התקשורת בישראל מהווה תשתית לאומית חיונית הן בשגרה והן בחירום  שקמ .1.1

להפחית ככל שניתן את   מנת  עללהיערך לניהול ההגנה בסייבר    שיון יהרבעל  הצורך של  

, מנויי ומשתמשי הרשת האחריםהסיכונים לפגיעה ברציפות התפקודית של שירותיו ושל  

 בהתרחש אירוע סייבר. 

ויבטיח את   להיערכות לניהול ההגנה בסייבר   שיון יטמיע תוכנית עבודה כוללתיבעל הר .1.2

  וכן סיכוני הסייבר העלולים לפגוע ברציפות התפקודית של שירותיו  איומי ועמידתו כנגד  

 . ומשתמשי הרשת האחרים פרטיות המנויים שמירה על ב

 נספח זה מהווה מסגרת פעולה מינימלית לבעל הרישיון להיערכות לניהול ההגנה בסייבר .1.3

להבטיח   הבלימה  כדי  הזיהוי,  יכולות  את  המקיפה  סייבר  לאירועי  תגובה  יכולת 

המפורטות  אוששותוההת ההוראות  על  יתבסס  הרישיון  בעל  של  הסייבר  הגנת  ניהול   .

 בנספח זה והתאמתן למאפייני הרשת ומאפייני השירות הניתנים על ידו. 

 

 הגדרות .2

 "איום סייבר"
בעל   - של  סייבר  בנכסי  באקראי,  או  במתכוון  לפגיעה,  פוטנציאל 

 הרישיון; 

ל  על המעידה  התרחשות  - "סייבר אירוע" נכס  של    התקינה בפעילותו פגיעהאפשרות 

   ;ממימוש איום סייבר להניח כי היא נובעתניתן  , שסייבר

 אשר כתוצאה ממנו באופן ישיר או עקיף:  אירוע סייבר   - "אירוע סייבר חמור" 

 קיים חשש לפגיעה ברציפות השירות.  א.

 קיים חשש לחדירת גורם עוין לתשתיות הרשת או מערכות בעל   ב.

 שיון. יהר    

 יש אינדיקציות לכך שמידע רגיש של לקוחות בעל הרישיון או עובדיו    ג.

 נחשף או דלף החוצה.    

להעניק   - "בקרת גישה"  משתמש,  לזהות  ניתן  שבאמצעותם  אבטחה  או  גישה  כללי 

של  או למערכות  לא מורשית לרשת גישהבמטרה למנוע אותה לשלול 

 ;בעל הרישיון

הרישיון   לרשת   מחוץ   פנימי  או חיצוני    גורם  התחברות  - "גישה מרחוק" בעל    אל  של 

 ;  הרישיוןבעל    במשאבי  שימוש  לצורך  בעל הרישיון  של  הפנימית  רשתה

  תקיפת  מפני  בעל הרישיון של נכסי הסייבר על להגן שתכליתן פעולות - " הגנת סייבר"

, ובכלל זה פעולות לאיתורה, היערכות לה, מניעתה, או טיפול  סייבר

 ; בה וצמצום הנזקים הנגרמים ממנה, במהלכה או לאחריה



 

 

 

 

 "הערכת סיכונים"
, רכיבי  המידע, מערכות המידע  כל של  הסיכון רמת  הערכת שלתהליך  -

  ומדרג   ממפה  התהליך  של בעל הרישיון.והתהליכים העסקיים    הרשת

  והתהליכים   מהפעילות  הנובעים  השונים  והסיכונים  האיומים  את

 בעל הרישיון;  במערכות

 "הצפנה"
  באופן (  Cipher Text)  מוצפן  למידע(  Clear Text)  גלויהמרת מידע   -

 ; מורשים  לגורמים ורק אך  ומובן מפוענח להיות שיוכל

ברכיבי הרשת ומערכות בעל הרישיון על    שילוב מרכיבי הגנת סייבר - "הקשחה"

 ;פגיעויות אבטחהמנת לשפר את בטיחותם ולצמצם 

ולמידע    יותומערכרשת של בעל הרישיון, להבטחת אפשרות לגישה ל - " הרשאת גישה"

ל עליו   בלעדי  או  באופן  אנושיים  הגורמים  מוסמכים  אפליקטיביים 

 ;לכך

 סייבר לרמת פעולה המאפשרת את  החזרת מערכת שניזוקה מתקיפת -  "התאוששות"

 תפקודית; המשך קיומה של רציפות  

ולנהל  האפשרות - "וירטואליזציה" המשתמשות  "לוגיות"    מערכותמספר    להפעיל 

 עודי(;י ציוד פיזי )שרתים, ציוד תקשורת וציוד י במשאבים של אותו

גורמים שאינם מורשים   - " זליגת מידע" מעבר של מידע מסביבה מוגנת לסביבה או 

 לגשת אליו;  

אשר ניתן    שלה או בנוהל הקשור אליהבמרכיב    או  ברשתנקודת תורפה   - "חולשה"

 ;סייברלבצע תקיפת לנצלה כדי 

ומערכות  טכנולוגית  לות  ילהחזרת פע בעל הרישיון  קבע    םאות  יםיעד - " התאוששות ייעד"

 ; פרק זמן מוגדרתוך  תוגדר מ רמת שירות לתומכות  

 "  חדירה מבחן"

(Pen Test ) 

מערכת - על  ומבוקרת  מתוכננת  ידי   ממוחשבת מתקפה  על  שנעשית 

למצוא בודק אבטחה במטרה  לחולשות    ,חולשות  הגישה  פוטנציאל 

שהן   המידע  ואל  אליהן  מהגישה  להפיק  שניתן  השימושיות  אלו, 

 ;מאחסנות

מחשוב  ש - "מחשוב ענן" אמצעי  אספקת  בסיסי  )ירות  מידע,  אחסון  שרתים,  כגון 

פיזי.  (נתונים ציוד  על  בשיתוף  המתארחים  השירות    ויישומים 

נמצא  כשהציוד המארח  פרטילמשתמשים יכול להינתן באמצעות ענן 

שהגישה    תחיצוני בחוות שרתים, או באופן מרוחק  בעל הרישיוןברשת  

   מהאינטרנט;נעשית יה  אל

ה  כהגדרתו - " מידע רגיש" הפרטיות,  הגנת  לאמור  1981-תשמ"אבחוק  ובהתאם   ,

מידע    כל, וכן  2017-תשע"זה,  (אבטחת מידעבתקנות הגנת הפרטיות )

  הגנת סייברכבעל סיווג הדורש אמצעי    בעל הרישיוןאשר סווג על ידי  

 ; נאותים



 

 

 

 

 "מערכות מידע"
בפעילות    המערכותכלל   - רישיוןשל    העסקיתהתומכות    לרבות,  בעל 

:  השאר  בין ו,  בתפעולן  התומכות  וטכנולוגיות  תשתיות,  ממוכן  ציוד

 ; הגנת סייבר ציוד ו תקשורת ציוד, שרתים

לתעד    נתמל  ע   בעל הרישיון  רשת  ורכיבי  איסוף מידע ממוכן על פעילות - "ניטור"

 ; ולהתריע על סיכוני ואירועי סייבר

  הקשורות   בפעילויות  התומך  סביבה   של  רכיב  או,  התקן,  נתונים  מאגר - "נכסי מידע"

תשתיות(.    במידע ,  חומרה,  כלל  בדרך,  כוללים  מידע  נכסי)לרבות 

 ;ומידע  תוכנה

) - " סייברנכס " רשת/מערכת  ותוכנהרכיב  חומרה  מפני  ,  (לרבות  עליו  להגן  שנדרש 

  על   מיטבית  סייבר  להגנת  חיוני  התקיןתקיפת סייבר מאחר ותפקודו  

 בעל הרישיון;  רשת

  ,האינטרנט את  הכולל, הטכנולוגיות המידע תשתיות של המארג - " הסייבר מרחב"

 והבקרים המעבדים  וכל המחשוב  מערכות  ,התקשורת רשתות

 כל של והמשתמשים  ,טכנולוגיות במערכות המשובצים הממוחשבים

 ;אלה

אוסף המערכות, הכלים והמידע הקשורים לפעילות מרכזית של בעל    "סביבת פעילות"

מערכות   הציבור,  לשירות  ההנדסית  הרשת  תשתיות  כגון:  הרישיון 

 ארגוניות וכו'. המידע והניהול הפנים 

לה  - ר"סיכון סייב" שעלול  כגון:  יהנזק  סייבר  אירוע  בעת  מורשה  גרם  לא  שימוש 

פגיעה בפעילות הרשת או השבתת שירותים, פגיעה במערכות,  , בזהות

זדוניות,   דיגיטליים, החדרה של קודים או תוכנות  נכסים  גניבה של 

 ;  חדירה למערכת או חשיפת מידע

ובקרות    סיכון  - "סיכון שיורי" סייבר  הגנת  ואמצעי  בקרות  יישום  לאחר  שנותר 

 מפצות;

על  תהליך   - סייבר" סקר סיכוני" סיכונים  הערכת  עדכון  שמטרתו  תקופתי  באופן  המבוצע 

הרישיון   בעל  במערכות  החלים  לשינויים  מיטבי  מענה  לתת  מנת 

 ובמרחב הסייבר;  

  חשיפות סריקת"

 "סייבר

(Vulnerability 

Scan) 

לאיתור   - הרישיון  ות חולשסריקה  בעל    להוביל   העלולה  במערכות 

 לאירוע סייבר;

ידי   - "זדוניקוד " על  המושתל  עויניםקוד  בעל    גורמים  למערכות  לחדור  ונועד 

הרישיון על מנת להשיג מידע או לשבש את פעילותן התקינה באמצעות  

 מרחב הסייבר;  

 "רשת הנדסית"  
התשתיות  כלל   - הרישיון  תקשורתרשת  בעל  למתן    של  המשמשות 

 ;  ולמשתמשי הרשת האחרים  למנויים  השירות



 

 

 

 

 "התוכנית"
 לנספח זה; 3תוכנית להגנה בסייבר כמשמעותו בסעיף   -

הסייבר   תקיפה - "תקיפת סייבר" עוין  במרחב  גורם  ידי  נכסי  על  או    שמסכנת  סייבר 

 .  על ידם  מערכות ותשתיות הנתמכות

 

 וכנית להגנה בסייבר ת .3

הר 3.1 יגבשיבעל  ויישםשיון  יאשר  בסייבר  תוכנית    ,  מפני    לותסייע    אשרלהגנה  להתגונן 

ב סייבר  אירועי  עם  ולהתמודד  סייבר  באופן  להבטיח    מטרהתקיפות  לפעול  יכולתו  את 

 בהתרחש אירוע סייבר. רציף, להגביל את הפגיעה במתן שירותיו ולאושש את פעילותו

התגובה   ,האיתור  ,המניעהההגנה ובקרות עבור שלבי    של  משפחותתתבסס על    התוכנית 3.2

 ההתאוששות כמפורט בהמשך נספח זה;ו

 :כמפורט בהמשך נספח זה את הנושאים שלהלן לפחותהתוכנית תכלול   3.3

הסייבר  .א נכסי  וסיווג  הסייברהתקין    םשתפקוד  מיפוי  להגנת  ולהבטחת    חיוני 

 הרציפות התפקודית של תהליכים המוגדרים קריטיים ברשת בעל הרישיון; 

סייבר אשר יקבעו  וסיכוני  ,  הרישיוןבעל    אליהם חשוף  הסייבר  סיכוניוסיווג  ניתוח   .ב

  סיכון   הערכת,  ההסתברות לאירוע סייברלרבות ניתוח  ,  הסייבר בחברה  ידי מנהל  על

ה(שייושמו  הבקרות  להשפעת )בהתאם    שיורי ו,  העבודה  ההשלכות  על  משמעויות 

 רשת בעל הרישיון;השוטפת והתקינה של 

רים  לעשות כדי לצמצם את הפע  מה נדרש  ,פערי ההגנה אל מול המצב הרצויהגדרת   .ג

 האמורים ומהם המשאבים שיוקצו לשם כך; 

 הטמעת מנגנונים להגנה מסיכוני סייבר;  .ד

 של הגנת הסייבר; שילוב מנגנוני ניטור ובקרה שיאפשרו לבסס תמונת מצב עדכנית .ה

הטמעת מנגנונים  ובכלל זה    ,רועי סייברימאביעת יעדי שירות ויעדי התאוששות  ק .ו

, בהתאם לניתוח הסיכונים ומשמעותם  תפקודיתלהתאוששות ושמירה על רציפות  

קובעים  ה  יעדים  –"  יעדי שירות" של בעל הרישיון; לעניין זה,  לרציפות התפקודית  

בהתאם  בעת אירוע סייבר    ולמשתמשי הרשת האחרים  למנוייםשירות  הרמת  את  

 ; לנספח זה

  ; הלי דיווח לגורמים בתוך ומחוץ לארגוןויצירת מנגנוני ונ  .ז

 עודיות לניהול ההגנה מסיכוני סייבר;יתוכניות י גיבוש נהלים ו .ח

 לשמירה על עדכניות ורלוונטיות התוכנית; ת  ותקופתי ותסקיר הגדרת  .ט

של    התוכנית בקרב המנהלים, העובדים, הספקים וקבלני המשנה  ה ותרגולהטמע .י

 . בעל הרישיון

 חריות הדירקטוריוןא 3.4

הרישיון    רקטוריון יד 3.4.1 את  בעל    תוך ,  לשנה אחת לפחות,  התוכניתיאשר 

,  בעל הרישיון שלהסייבר וסיכוני   הסייבר איומיהעדכני של  למתארהתייחסות  

   .מהתוכניתכחלק  לממש שיש והבקרותהסיכון השיורי   ובכלל זה 



 

 

 

 

הרישיון   3.4.2 בעל  לבצעדירקטוריון  הרישיון  בעל  הנהלת  את  התוכנית    ינחה  את 

 . המאושרת

לדירקטוריון    ובכלל   החברה  בתוך   דיווח  מתכונת   יגדירהרישיון    בעל 3.4.3   וכן זה 

  נספח  בהמשך   למפורט   בהתאם   ל והכ ,  תקופתיים  מעקב   ודיוני  תיעוד מתכונת  

 .זה

 ועדת היגוי ומנהל הגנת סייבר 3.5

הר  3.5.1 המנכ״ליבעל  בראשות  בסייבר  להגנה  היגוי  ועדת  ימנה  שתפקידה    ,שיון 

תתכנס    ת ההיגוילהנחות ולפקח על פעילות הגנת הסייבר אצל בעל הרישיון. ועד

  תוודא את עדכניותה ויישומה של התוכנית בעת שינויים או שדרוגים מהותייםו

בסייבר   סייבר  כן  ולהגנה  אירוע  התרחשות  אחת  חמורלאחר  הפחות  ולכל   ,

 לרבעון.  

  , הרישיון ימנה מנהל הגנת סייבר ויגדיר את תחומי אחריותו וסמכויותיו  בעל 3.5.2

  בהתאם לדרישות נספח זה. סייבר בתוכנית להגנה  אוויד ובכלל זה 

 

 והמניעה משפחת בקרות ההגנה -הגנה בסייבר וכנית לת .4

 פרדת סביבות פעילותה 4.1

ויישם מדיניות להפרדת סביבות פעילות במטרה למנוע זליגת  ב 4.1.1 על הרישיון יגבש 

אירועי סייבר בין סביבות פעילות במקרה של פגיעה באחת מהן. ההפרדה תכלול  

 :את סביבות הפעילות שלהלן 

 סביבת מערכות המידע והניהול הארגוניות; .א

למנויים .ב שירות  למתן  ההנדסית  הרשת  הרשת    סביבת  ולמשתמשי 

 ; האחרים

)כולל   .ג ניהול הרשת  של  סביבת  וקונפיגורציה  לניהול  וממשקים  איתותים 

 וכו'(; NMS ,OSS/BSS  :ורכיבי ניהול )כגון  התקשורתרשת 

   .סביבת הפיתוח והבדיקות .ד

בעל הרישיון יכין ויישם "נוהל העברת מידע בין סביבות פעילות" שיתייחס לתהליך   4.1.2

 הפעילות השונות.  תוסביבבין  ומערכות  נתונים העברתוהגורמים המאשרים של 

בעל הרישיון יממש ארכיטקטורה של הפרדה בין סביבות הפעילות השונות על ידי   4.1.3

התקשורת,   )ברמת  פיזית  הווירטואליזציה  ברמת  האחסון,  ברמת  הפרדה  שכבת 

וכו'(, בקרת מעבר מידע בין הסביבות, הפרדת משתמשים והרשאותיהם, תהליכי  

 ם וכלי ניטור. העברת מידע ותוכנה בין הסביבות, שילוב כלי אבטחה, מסנני

הפעילות  יבעל הר 4.1.4 לסביבות  שונים  משתמשים  הגישה של  יגביל את הרשאת  שיון 

 הרלוונטיות עבורם. 

שיון יוודא כי סביבת הפיתוח והבדיקות לא מכילה נתונים אמיתיים של  יבעל הר 4.1.5

לזו של    זהיםבסביבה זו  ונוהלי האבטחה  הרשת ההנדסית, אלא אם שכבת ההגנה  

 .  ההנדסיתסביבת ההגנה של הרשת  



 

 

 

 

 בקרת גישה וניהול משתמשים 4.2

ביחס לכל    " משתמשים  חשבונות וניהול  גישה  בקרת  נוהל"בעל הרישיון יכין ויישם   4.2.1

גורמים   רק  כי  יבטיח  אשר  הפעילות  ו(סביבות  מורשים  אנושיים  אפליקטיביים( 

בעל הרישיון, לצפות או לבצע שינויים, וכל זאת  של  יכולים לגשת למידע ולמערכות  ו

 שלהלן: הנושאיםבהתאם לפרופיל וסוג המשתמש. הנוהל יכלול את 

ליציר .א ושינויהתייחסות  לרבות  של    ה  משתמשים,  הפעולה  חשבונות  תיעוד 

אחר  ו והמעקב  בהם  השימוש  הגבלת  אלה,  חשבונות  אישור  אופן  הגדרת 

 יקט. ביטולם בתום תקופת העסקה או תום פרו 

הקצאה/החלפה/אובדן  .ב לתהליך  כרטיס התייחסות  נדרשת SIM  של   .  

  SIMשלבית של המנוי במקרים של ניוד מידע המנוי בין כרטיסי  -הזדהות דו 

   שונים, כגון במצבים של אובדן או גניבה.

בעל הרישיון יגדיר ויממש מנגנונים לוודא כי כל משתמש יוכל לגשת אך ורק למידע   4.2.2

 אין הוא עושה בו שימוש שאינו מורשה. שהוא מורשה לו, וכי 

לוודא   4.2.3 מנגנונים  ויממש  יגדיר  הרישיון  למערכות  כי  בעל  הניגשים  המשתמשים 

  מי  את  המזהה  ייחודיערך  כלומר באמצעות  )ערכי  -מזוהים ומאומתים באופן חד

   (.הזיהוי אמצעי  בעל להיות  שמתיימר

והמערכות ש 4.2.4 יגדיר את הכלים  אוטומטי    לנטר  יאפשרו בעל הרישיון    גישה באופן 

הגישה מרחוק באמצעות בקרה על    למדיניותלוודא ציות  ומרחוק אל מערכותיו,  

המרוחק החיבור  במהלך  המתבצעת  התחברות    הפעילות  תהליך  של  ותיעוד 

 .כולל התרעה על שימוש חריג ,המשתמשים למערכות בעל הרישיון

  בקיום  הצורך  את  לוודא  שמטרתם,  תקופתיים  סקירה  תהליכי  יגדיר  הרישיון  בעל 4.2.5

 .לשנה  אחת   פחותל   יבוצעוההרשאות,    לכלל  ,הסקירה  תהליכי .  משתמשים  הרשאות

אחת   4.2.6 לפחות  המשתמשים  רשימת  את  שקבע  לנוהל  בהתאם  יסקור  הרישיון  בעל 

 לשנה.  

הר  4.2.7 יבצע  יבעל    עם   תקשורת  ערוצי  על   התקפות   לזיהוי  שוטף   ייעודי   ניטור שיון 

  לקוח   זהות   אימות  מנגנוני   על   שונות   התקפות,  התחזות  ניסיונות   כגון ,  לקוחות

 . סיסמה שחזור מנגנוני   על  התקפות", חברתית"הנדסה  התקפות (, אותנטיקציה)

 הגנה על המידע  4.3

שיהיה תקף בכל סביבות הפעילות    "המידע  על  ההגנה "נוהל  בעל הרישיון יכין ויישם   4.3.1

 שיכלול לכל הפחות את העניינים שלהלן:

חלוקה לסוגים שונים של נכסי מידע והגדרת פרופיל ההגנה הנדרש מכל אחד   .א

 גישה, מדיות אחסון וציודי קצה מותרים(;    הרשאתמהם )כגון הצפנה, 

דע  שיון ושליחת המייתהליכי העברת מידע בין הסביבות השונות של בעל הר .ב

 . החברה ומחוצה להלגורמים בתוך  

סוגי המידע בהתאם לפרופיל ההגנה שלהם    לכל  הגנה  מנגנוני  יממשהרישיון    בעל 4.3.2

 :  את הפעולות שלהלן הפחות יבצע ולכל  ",המידעהגנה על  נוהל "ול



 

 

 

 

וסוגי  המידע  של נכסי    לשנהמיפוי מלא ותיוג )בהתאם לפרופיל ההגנה(, אחת   .א

המידע הקיים והעובר אצל בעל הרישיון. יש להתייחס לכלל הערוצים וציודי  

לרבות   נייד  ציוד  המנויים,  רשת  ציוד  שרתים,  עבודה,  עמדות  הקצה: 

 ; מחשבים, טאבלטים או טלפונים סלולריים

 רגיש; מידע חיסיון על  מנגנונים )כגון הצפנה( להגנה יישום .ב

 ; מידע זליגת מניעת  מנגנוני  של יישום .ג

  תיקיות   באמצעות  מורשית   לא  מידע  העברתב  יישום מנגנונים למניעת וטיפול .ד

 ; 'וכו נתיקה  מדיה,  אלקטרוני דואר, משותפות

הרישיון   .ה בעל  מערכות  בין  תנועה  בעת  מידע  על  להגנה  מנגנונים  יישם 

לחצרות בעל הרישיון בהתאם למדיניות הגנת    ובשליחתו אל גורמים מחוץ

 המידע. 

 מדיה לאחסון מידע אבטחת  4.4

)מגנטית, נתיקה, אופטית,   " מדיה על  והגנה  שימוש נוהלבעל הרישיון יכין ויישם "  4.4.1

 את העניינים שלהלן:   יכלולש ,מכנית(

השימוש   .א לאופן  בה  המוכל  המידע  סיווג  ורמת  המדיה  לסוג  בהתאם  התייחסות 

המדיה  במדיה, אחסון המדיה ואופן השמדת המידע האגור במדיה ו/או השמדת  

 עצמה;

דע רגיש  מחיקת כל מי  -  "השחרת מדיה "לעניין זה,  ;  תהליך השחרת והשמדת מדיה .ב

 ; בעל הרישיון או ייעודו לשימוש אחרחצרות  מ המאוחסן במדיה טרם הוצאתה

סריקת מדיה וניקויה מאיומי    -   "הלבנת מדיה לעניין זה, "  ; תהליך הלבנת המדיה .ג

 ן; בעל הרישיולחצרות הכנסתה טרם קוד עוין 

 (. DoKמדיניות לשימוש במדיה נתיקה )כגון  .ד

4.4.2 ( סוגי  נתיקה ו מדיה  בעל הרישיון יממש מנגנוני הגנה טכנולוגיים בשימוש במדיה 

 (.  יםאחר מדיה 

 וציוד מערכת עבודה תחנות על הגנה 4.5

ויישם 4.5.1 יכין  לכל סוג מערכת    "ושרתים  נוהל הקשחה לתחנות עבודה"  בעל הרישיון 

המינימלית   הפונקציונליות  את  יספקו  אשר  מקובלות  פרקטיקות  בסיס  על  ושרת 

הנוהל יהיה תקף בכל סביבות הפעילות ויכלול  הנדרשת להגנה על המערכות והציוד. 

 את העניינים שלהלן: 

בפונקציות,   .א שימוש  חסימת  לגבי  שאינם    ,פרוטוקוליםובפורטים  בהגדרה 

 ;מענה לדרישות אבטחת המידע של בעל הרישיוןנתן יכך שי  נדרשים

לדרישות הקשחה, אופן השליטה, החסימה של התקנת תוכנות על    התייחסות .ב

 מחשבי הארגון, ותדירות העדכונים. 

רשימת התוכנות המותרות להתקנה )בשמה    ,Allow-List-ההרישיון יגדיר את    בעל 4.5.2

הרשת  White Listהקודם:   ניהול  ובסביבת  ההנדסית  הרשת  בסביבת    ויממש (, 

 מנגנונים לחסימת התקנה ושימוש בכל שאר התוכנות. 



 

 

 

 

רשימת התוכנות האסורות להתקנה )בשמה    ,Deny-List-ההרישיון יגדיר את    בעל 4.5.3

(, בסביבת מערכות המידע והניהול הארגוניות ובסביבת הפיתוח  Black Listהקודם:  

 של תוכנות אסורות. ונים לחסימת התקנה מנגנ  ויממש ,והבדיקות

הר  4.5.4 ניטוריבעל  מערך  יישם  תחנות    שיון  על  לבקרה  ייעודיות  מערכות  באמצעות 

המערכת,   וציוד  שעליו    שיכלולהעבודה  הפעולות  והגדרת  חריגים  אירועים  הגדרת 

 יהיה לבצע כנגדם. 

אמצעי    בעל 4.5.5 יטמיע    מורשים   בלתי  שינויים  על  להתריע  מנת   על  אבטחההרישיון 

 של המערכת. תצורה בהגדרות

 שיון ינהל מעקב אחר שרתים ומערכות שהוחרגו מיישום תצורה מוקשחת. יבעל הר  4.5.6

 אבטחת הרשת  4.6

את העניינים   כלול שי"  הרשת ההנדסיתעל  הגנה "נוהל יכין ויישם  הרישיון   בעל 4.6.1

 שלהלן: 

  ההגנה  ותצורת  הציבורית  האינטרנט  לרשת  הגישה  ערוצילהתייחסות    .א

 ; עליהם

  , והחוץ ארגוני  ארגוני  להיבטי ההגנה בתווך התקשורת הפנים  התייחסות .ב

 ; כולל הגבלת שימוש בטכנולוגיות ופרוטוקולים המהווים סיכון

מדיניות   .ג ניתוב    Firewallהגדרת  חוקי  הוספת/הסרת  בהתייחסות 

 ; כולל אישור להוספת/הסרת חוקים ,במערכת

ה בהרשאות המשתמשים  התייחסות לפעולות תחזוקת הרשת תוך הפרד .ד

פיזי,   חיבור  החיבור:  לסוג  בהתאם  ממדינת    גישה והיישומים  מרחוק 

 מרחוק מחוץ למדינת ישראל.  וגישהישראל 

מידע לצורך הגנה מפני    ומערכות  תשתיות   של  עדכנית  רשימה   ישמור  בעל הרישיון 4.6.2

 סיכוני סייבר וידאג לסקירתה ולעדכונה פעם ברבעון. 

על    עליפעל  הרישיון    בעל 4.6.3 שנועדה    מפני התקפת מניעת שירות  מערכותיומנת להגן 

רשת   את  הרישיוןלהשבית  בעל  מערכות  משאבי    או  על  חריג  עומס  יצירת  ידי  על 

 - DOS)                        מתאר התקפה ממקור יחידהן באמצעות  מחשוב ותקשורת  

Deniel of Service)   באמצעות  ו מסונכר הן  מקורות  ממספר  התקפה    נים מתאר 

(DDoS - Distributed DoS).  

ההנדסית    הרישיון  בעל 4.6.4 לרשת  התחברות  הרשתולסביבת    -יאפשר  לצורך    ניהול 

עודי ומוקשח שיועד לכך ורק למשתמשים  י פעולות תחזוקה ועדכון רק מתוך ציוד י

 "(.מורשית התחברות" - להלן בסעיף זה שומים שהוגדרו לצורך זה )יולי 

ישלב   4.6.5 הרישיון  גישה    מנגנוניבעל  לרשת  בקרת  מורשית  התחברות  רק  שיאפשרו 

 מרחוק.  לגישה  וכןשתכלול בקרה על התחברות פיזית לציוד  

יבצע 4.6.6 הרישיון  חשיפות    בעל  ב  לפחות   תקופתית  סייברסריקת    לזיהוי   רבעוןפעם 

  . ניהול הרשת ובסביבת  הרשת ההנדסית  סביבת  ב  אבטחת מידע טכנולוגיות  חולשות 

)"סריקה  ל  תתייחסנה  הסריקות חיצוניות  לרשתות  מחיבור  הנובעות  חשיפות 



 

 

 

 

)"סריקה    בעל הרישיוןחשיפות הנובעות מניסיונות תקיפה מתוך רשת  ול חיצונית"(  

 פנימית"(. 

 בעל הרישיון יגדיר תוכנית עבודה לטיפול בממצאים בהתאם לרמת חומרתם.  4.6.7

 התקשורת ( ברשתות signallingאיתותים ) אבטחת 4.7

שממשקים שאינם    בעל הרישיון יקשיח את הציוד בצומתי התקשורת החיצוניים כך 4.7.1

עם    ותקישורי   תרי יצבורק ממשקי רשת מורשים ניתנים לשימוש    ,חסומיםבשימוש  

 . רכיבי הרשת

יפריד 4.7.2 מידע    לבין   בין תעבורת האיתותים  ברשת ההנדסית   בעל הרישיון  תעבורת 

איתותי    באמצעות  מורשית  בלתי  לגישה  החשיפה  את  לצמצם   במטרההמשתמשים  

 .הרשת

קבע את התצורה של רכיבי רשת ייעודיים להתמודדות עם תעבורת  בעל הרישיון י 4.7.3

רשת חיצונית, תוך שמירה על הפרדה ממרכיבי הרשת העוסקים בתעבורת   יאיתות 

 רשת פנימית. 

  דרות, גישהבהג  שינויים   על  ולהתריע   לאתר  מנת  עלמנגנונים  הרישיון יטמיע    בעל 4.7.4

 .באיתותי הרשת מורשים  בלתיאו שימוש 

   דוניזקוד  מניעת 4.8

הרישיון 4.8.1 ויפעל  בעל  זדוני  קוד  לחדירת  האיום  גורמי  את    יכולת  להבטחת   ימפה 

 .  חיצוניות התקפות בפני והתגוננות  מוכנות

  וכןבמערכות ובציוד שלו  זדוני  בעל הרישיון יטמיע כלים לזיהוי ומניעה של קוד   4.8.2

וכן   אקטיבית  הגנה  במתכונת  יופעלו  אלו  כלים  החיצוניות.  התקשורת  בנקודות 

  יבצעו סריקות תקופתיות.

ע  4.8.3 יגדיר "נוהל טיפול בציוד הנגוע בקוד זדוני"  כי    נתמל  בעל הרישיון    הואלוודא 

 הנוהל יכלול לכל הפחות:   .זדונייתרחש אירוע של חדירת קוד  אם  ערוך להתמודדות  

 ; תהליך ההתקנה והניהול של כלי מניעת קוד זדוני .א

השוניםהדיווח  אופן   .ב הרישיון-  לגורמים  בעל  או    אצל  בציוד  והטיפול 

 . מערכות הנגועים בקוד זדוני

)שרתים, תחנות    ועדכון תוכנותניהול מרכזי של הפצה  מערכת  בעל הרישיון יטמיע   4.8.4

   .לזיהוי ומניעת קוד זדוני  עבודה וכו'(

   מחשוב ענן 4.9

שיהיה תקף בכל סביבות    בעל הרישיון יגדיר ויישם "נוהל לשימוש בשירותי ענן"  4.9.1

 : ושיכלול לכל הפחותשלו, הפעילות 

לרמת   .א בהתאם  הענן  בשירותי  השימוש  של  והאישור  הבחינה  מדיניות 

 ; לסוגי המידע והשירותההגנה הנדרשת 

פרטי   .ב בענן  קריטיות  בלבד ((Private Cloudשימוש  מערכות    עבור 

   ;שהוגדרו על ידי בעל הרישיון ככאלו



 

 

 

 

איסור על שימוש בתשתית ענן ציבורי המתארח על שרתים מחוץ למדינת   .ג

ישראל לעניין סביבת הפעילות של הרשת ההנדסית וסביבת הפעילות של  

 ; ניהול הרשת

נשמר מחוץ   .ד שבו המידע  בכל מקרה  וניהול הסיכונים  הבחינה  מדיניות 

הפחות   לכל  בהתייחס  לכך,  המותרות  בסביבות  ישראל  מדינת  לשטח 

 לנושאים שלהלן: 

 סוג המידע ורמת ההגנה הנדרשת עבורו;  •

 ארכיטקטורה )לרבות שיתוף משאבים עם חברות אחרות(; •

התשמ"א • הפרטיות,  הגנת  חוק  בהוראות  ,  1981-עמידה 

התשע"ז מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  הגנת  תקנות    - ובהוראות 

2017 ; 

 ניהול תשתיות מחשוב הענן והגבלותיו;  •

סיכון להוצאת צו משפטי לקבלת מידע של בעל הרישיון במדינה   •

 זרה;

 הסביבה המשפטית שבה פועל הספק;  •

 שרידות והמשכיות עסקית.  •

 ; לוקת אחריות ברורה בין ספק שירותי הענן לבין בעל הרישיוןהגדרת ח .ה

הגדרת הדרישות מספק שירותי הענן למנגנוני ניטור, אבטחת מידע ודיווח   .ו

 ;על אירועים חריגים

בהתאם .ז ענן  לשירותי  גישה  ובקרת  הזדהות  מנגנוני  לאיומים    הגדרת 

דהות  . כל גישה לשירותי ענן תכלול הזממשק  הרלוונטיים לכל   ולחשיפות 

 שלבית לכל הפחות.  -דו

"נוהל  בעל הרישיון יוודא כי ספק שירותי הענן פועל ועומד בכל הדרישות בהתאם ל 4.9.2

 . לשימוש בשירותי ענן"

הספק   4.9.3 עמידת  על  תקופתיים  ובקרה  פיקוח  תהליכי  יבצע  הרישיון  בעל 

 בהתחייבויותיו לפחות אחת לשנה. 

י  4.9.4 לשירותי הענן, אם מסיבה של  בהם אין גישה  שתן מענה למצבים  יבעל הרישיון 

 תקלה של הספק או של התשתיות המאפשרות גישה אל הספק.

מנגנון 4.9.5 יישם  הרישיון  אבטחת  בעל  לזהות  מידע  ניטור  סייבר    אירועי  במטרה 

 הענן.   בשירותי

  על   שלו  ניטור  יכולתבהסכם ההתקשרות עם ספק מחשוב ענן    יכלול  בעל הרישיון 4.9.6

בכל מקרה   נית ש שירות הספק.  לא  אישורבו  נדרש  ניטור  יכולת  לקבל    המשרד   ן 

   לשימוש בשירות.

התחייבות של ספק מחשוב הענן שלפיה    ההתקשרותבהסכם  בעל הרישיון יכלול   4.9.7

מחיקת    תתבצע  ו,בשירותי   השימושאת    קילהפס במועד שבו יחליט בעל הרישיון  

ממערכותיוהמידע   הספק    הגולמי    זה   מידע  לאחזר  ניתןשלא    והתחייבותו של 

 . במערכותיו



 

 

 

 

 3וירטואליותגנה על סביבות ומערכות ה 4.10

שכבת  ב 4.10.1 של  בהגנה  הסייבר  ואיומי  החולשות  את  ויתעד  ימפה  הרישיון  על 

להשפיע  עלולה  הווירטואליזציה הזמינות  ים  התפקודית  על  ליבת  והרציפות  של 

 . ועל עומסי העבודה הרשת

של    סקירה   יבצע  הרישיון  בעל 4.10.2 לשנה,  אחת  הפחות  לכל  שכבת  ועדכון,  הגנת 

המתאימים,   המנגנונים  קיום  של  ווידוא  החולשות  מיפוי  כולל  הווירטואליזציה 

את למזער  מנת  על  בהמשך,  משימוש    כמופרט  הנובעים  הסייבר  סיכוני 

 בווירטואליזציה. 

בעל הרישיון יוודא שכל התשתיות והמערכות לניהול הווירטואליזציה נמצאים רק   4.10.3

 על ציוד שלו שנמצא בתוך חצרותיו. 

בעל הרישיון יגדיר ויוודא קיום מנגנונים, על בסיס פרקטיקות מקובלות, של בידוד   4.10.4

בשכבת   לנדרש  בהתאם  השיתופיים  הפיזיים  המשאבים  של  והפרדה 

וההפרדה  וירטואליזציה.וה הבידוד  לאי  מנגנוני  ולחלוקת  -ידאגו  מידע  זליגת 

 משאבים כפי שמוגדרת בתצורת הרשת, ויתייחסו בין היתר ל:

   ;כגון מעבד ואמצעי אחסון –חומרה  משאבי .א

 ; ציוד ומשאבי רשת .ב

 -NFV)  רשת  פונקצייתוירטואליזציה של    כגון  מנגנונים לפונקציונליות .ג

Network Function Virtualization)    וקישוריות  או ניתוב  לבקרת 

-Software Defined Networking) רישות מוגדר בתוכנה  ברשת כגון

SDN;) 

משאבי הרשת    בי גל  המנהלים רשת וירטואלית קצה לקצה עמנגנונים   .ד

רשת פרוסות  כגון  )הפיזיים  רשת"  "פרוסות  זה,  לעניין   .Network 

Slicing  )–    לוגיות רשתות  של  ריבוב  המאפשרת  רשת  ארכיטקטורת 

 . וירטואליות ועצמאיות על גבי המשאבים והציוד של רשת פיזית אחת

מיושמים מנגנוני ניטור אבטחת    ירטואליזציהו בעל הרישיון יוודא כי בתשתיות הו 4.10.5

 והתראות. מידע, 

 ניהול שינויים ושידרוגים  4.11

יגדירב 4.11.1 הרישיון  מע  על  ושדרוג  עדכון  הרשת"  רכות"נוהל  וציוד    המידע 

ותוכנה. הנוהל יהיה תקף    בהתייחסות לבקרת תצורת המערכות ושינויי חומרה

 בכל סביבות הפעילות ויכלול לכל הפחות: 

ולתשתיות  הגדרת .א למערכות  מבוקרים  עדכון  התייחסות    תוך  תהליכי 

  עקב חולשות, חוסר(  לפני הטמעת השינויים  אבטחה פוטנציאלי לסיכוני  

וכ  כוונת  תאימות, ביצוע  ) ו'זדון  לאחר  האבטחה  ובדיקת 

 השינויים/שדרוגים; 

 
 וירטואליים תשתיות ושירותים   ,משלב ברשת או במערכות הארגוניותשבעל רישיון חל על  סעיף זה  3



 

 

 

 

של   .ב תקופתית  סקירה  כולל  התצורה  ניהול  ותהליך  דרישות  הגדרת 

 לשנה; התצורה לפחות אחת  

 נדרש כתוצאה מהשינוי/שדרוג; אם התייחסות לעדכון התצורה   .ג

 ; העדכון בתהליך מערכות   יציבות על   שמירההגדרת הדרישות ל .ד

משמעות   .ה בעלי  שינויים  הטמעת  לביצוע  מחייבים  זמנים  לוחות  הגדרת 

 אבטחתית כגון טלאי אבטחה.

4.11.2 ( הרשת  ושדרוגי  עדכוני  לניהול  עדכון  כלי  יטמיע  הרישיון    Patchבעל 

Management). 

 בעל הרישיון יישם מערך של גיבוי ושחזור תצורה של מערכות המידע וציוד הרשת. 4.11.3

,  של תצורת המערכתרלוונטיות  בעל הרישיון ידאג לשמירה של גרסאות קודמות   4.11.4

 (. Rollbackשיאפשרו תמיכה בחזרה לאחור )

 הגנה בשרשרת האספקה ומיקור חוץ   4.12

)טכנולוגיים ותהליכיים(  ב 4.12.1 ויזהה את האיומים וסיכוני הסייבר  על הרישיון ימפה 

שירות   או  ציוד  במערכות,  חיצוניים,הנובעים משימוש  ספקים  כחלק    שמספקים 

  מתהליך ניהול הסיכונים.

סיכוני  4.12.2 הערכת  תוך  השירות,  ונותני  הספקים  כל  את  ויסווג  ימפה  הרישיון    בעל 

במ משימוש  הנובעים  אשר  הסייבר  ספקים  על  בדגש  שלהם,  ערכות/שירותים 

מרחוק למידע או כאלה החיוניים    מבצעים גישהשיון,  י מחזיקים במידע של בעל הר

 לפעילותו של בעל הרישיון. 

בעל הרישיון יסקור ויעדכן, לפחות אחת לשנה, את מיפוי וסיווג הספקים ונותני   4.12.3

ת, ציוד או שירותים  את הערכת הסיכונים הנובעים משימוש במערכו  וכןהשירות  

 אותם הם מספקים. 

יגדיר 4.12.4 הרישיון  שירות"  בעל  ונותני  ספקים  עם  והתקשרות  רכש  שמטרתו    "נוהל 

בדרישות   עומדים  הסביבות  בכל  והשירותים  הציוד  המערכות,  כלל  כי  לוודא 

הספק/נותן    האבטחה עם  מההתקשרות  כתוצאה  האבטחה  ברמת  פגיעה  אין  וכי 

 חות: לכל הפהשירות. הנוהל יכלול 

תהליך בחירת ספק )כולל מיקור חוץ( ותנאי הסף הנדרשים בהתאם לרמות   .א

 סיכוני הסייבר של השימוש במידע, מערכת, ציוד או שירות, כפי שמופו; 

נרכשות   .ב ציוד ומערכות אשר  ושירותים הן עבור  תהליך לרכש של מערכות 

 כשירות בענן, הכולל: והן כתוכנת מדף 

בקרות  תיעוד   קבלת • של  ה  מלא  ,  בציודהמוטמעות    מידע אבטחת 

 שירות הנרכשים;וב  מערכות

ש • המידע  בקרותבדיקה  בבציודהמוטמעות    אבטחת    מערכות , 

 . תואמות את דרישות האבטחה של בעל הרישיון  שירות הגנת סייברוב

וסביבה של ספקים שזוהו כבעלי סיכון    שירות,  ידאג לבצע בדיקת ציוד  שיוןיבעל ר 4.12.5

ובמהלך ההתקשרות עם אותו    ילת השימוש בותח  בהיבטי אבטחת מידע, טרם  גבוה



 

 

 

 

ויגדיר פרק זמן לטיפול בהם    וכמו כן ידאג לתעד את ליקויי האבטחה שהתגלו  ספק,

   .בתעשייה ולמקובל החומרה  לרמת בהתאם

 

 האיתור  משפחת בקרות - תוכנית להגנה בסייבר .5

 טמעה ותרגולה 5.1

  תשולב אשר    " סייבר  לסיכוני   מודעות  רמת  להעלאת   כנית ות"  יגדיר  הרישיון   עלב 5.1.1

הרישיון   הדרכה  במערך בעל  ,  השונות  העובדים  לקבוצות  התייחסות  ותכלול   של 

 . חוץ  מיקור לרבות

 :הבאות המטרות  להשגת  תפעל "סייבר לסיכוני מודעות רמת להעלאת כניתות" 5.1.2

  והנגזרות  אליהם   חשוף  הרישיון  שבעל   סייבר   סיכוני   לגבי   הידע  רמת   העלאת  .א

 ;התפקיד  מאופי

  מאופי   הנובעים   לסיכונים  ולהגיב   לזהות   כדי  נדרשת  הארגונית   המודעות  העלאת .ב

 ;העובדים תפקיד

  לנהלים  באשר  עובדים  הדרכת  תוך  הרישיון  בעל  של  סייבר  הגנת  נהלי  הטמעת .ג

 .תפקידם במסגרת  סייבר להגנת הרלוונטיים

  התפקיד   ובמהלך  התפקיד  סוג  לפי  לעובדים  תקופתיות  הדרכות  תגדיר  התוכנית 5.1.3

 . חדש לתפקיד מעבר  בעת  או  עובדים קבלת בעת  הנדרשת  להדרכה ותתייחס

  תשולב אשר    "סייבר  סיכוניתרגול להתמודדות עם    כניתות"  יגדיר  הרישיון  בעל 5.1.4

 ותכלול לכל הפחות:   הדרכה במערך

במסגרת  סימולציות  הגדרת .א מנת  לאירועים  על  את    ההדרכות  לשפר 

 אירוע סייבר;במצב של התגובה  אפקטיביות

מולציות שיאפשרו לתרגל ולבחון המשך רציפות תפקודית כולל  יהגדרת ס  .ב

 הגדרת יעדים ותיעוד הביצוע;

 תהליכי תחקור התרגול והפקת הלקחים.  .ג

של כלל המערכים הרלוונטיים    תרגול  לשנה  אחת,  הפחות  לכל,  יקיים  בעל הרישיון 5.1.5

  ללקחי  בהתאם  שיפורןול  לעיל  שהוזכרו  התוכניות  להפעלת  אותו  להכין  שמטרתו

יודיע למשרד על מועד קיומו של התרגול לפחות ארבע  . התרגול   הבעל הרישיון 

 לפני קיומו ויאפשר לנציג המשרד לנכוח בו.  ( יום14עשר )

בסייבר 5.1.6 להגנה  ההיגוי  לוועדת  בכתב  יועברו  התרגול  בתוך    ולמשרד  מסקנות 

 ( יום לאחר קיום התרגול.30שלושים )

 וניטוריעוד ת 5.2

איומי  ב 5.2.1 על  מידע  של  ותיעוד"  ניטור  איסוף,  "תוכנית  ויישם  יגדיר  הרישיון  על 

 ואירועי סייבר, שתכלול לכל הפחות: 

ייאסף   .א מהם  החיצוניים  והמקורות  הרישיון  בעל  של  מערכות  רשימת 

 במטרה למצוא איומי סייבר עדכניים; וונטיתח מידע רלווינ 



 

 

 

 

מעוניין    הרישיון  בעל   ם אות  ים רגישה  והתהליכיםפעילויות  ה   רשימת .ב

, לבעלי  תקלה  או   סייבר, במקרים של זיהוי איום  הדיווח  אופן  ואתלנטר  

 ; השוניםהתפקידים 

מהו  בעל הרישיון, ושיתועדו ובאלו מערכות של    הסייבר   אירועי  רשימת .ג

לאפשר תחקור רלוונטי של    נתמל פרק הזמן הנדרש לשמור נתונים אלו ע

 אבטחה. אירועי סייבר ותקריות 

  (. SIEMמערכת מרכזית לניהול מידע ואירועי סייבר )ויפעיל  יטמיע    הרישיוןבעל   5.2.2

(  24במשך עשרים וארבע )וההתראות המגיעות ממנה יהיו תחת בקרה  המערכת  

השנה ימות  בכל  ביממה,  המערכת  שעות  חשודים    תנטר.  ואירועים  תהליכים 

הרישיון,  במער בעל  אבטחה    תזההכות  וניתוחים,התראותפיק  פרצות  בזמן    ות 

   .בעת אירועי סייבר ,אמת

  לפחות פעם בשנה.תקופתי    באופןסקר ותעודכן  י"תוכנית איסוף, ניטור ותיעוד" ת 5.2.3

  וכן   תקינותם ואיכות זיהוי האירועים,  שהוגדרו  הניטור  הסקירה תבחן את חוקי

 התיעוד. ואת אפקטיביות   המתועדים  אירועי הסייברעדכניות רשימת את 

 סיכוני סייבר  קרס 5.3

גם  סקר   מהתוכנית  כחלק  יישם  הרישיון  עלב 5.3.1 שיכלול  סייבר  סריקת    סיכוני 

  תהליכים לו בעל הרישיון    מערכותל  פרואקטיביים  חדירה  מבחניו  חשיפות סייבר

 .  הארגוניים

 סיכוני הסייבר לפחות אחת לשנה.    בעל הרישיון יבצע את סקר 5.3.2

של בעל הרישיון    ההגנה  בקרות   כל  את  במסגרת התוכנית יבחן  סיכוני סייבר   סקר 5.3.3

 .  זה במסמך  כמפורט

סייבר    סקר 5.3.4 אתיבחסיכוני  להגנת    תהליכיםהו  מערכותה  תאימות  ן  לתוכנית 

הרישיון של  סייברה את  בעל    ואת   והתאמתן  סייבר  להגנת  בקרותה  קיום, 

 . הבקרות אפקטיביות

,  עצמאי ,  מקצועי  גורם  ידי   על   יבוצעו   סיכוני סייבר  סקר במסגרת    חדירה  מבחני  5.3.5

תחזוקה,בפיתוח  מעורב  שאינו  תלוי  ובלתי  חיצוני והטמעת    ,  ניהול  אבטחה, 

 אצל בעל הרישיון.   מערכות

סקר  יגדיר  הרישיון  בעל 5.3.6 לביצוע  חוץ    אבטחת  תוכנית  מיקור  ספקי  אצל  מידע 

  אבטחת המאחסנים או מעבדים נתונים של בעל הרישיון. רמת הכיסוי של סקרי  

ותכלול  ו  המידע  לרגישותמידע תותאם     לוודא   שמטרתן  בדיקותלרמת הסיכון, 

 .  אלו לסיכונים  חשיפות  ולזהות  סייבר הגנת  בדרישות הספק  עמידת את

ב  והמלצות   ממצאים  ל ויכל  סיכוני סייבר   סקר 5.3.7 יעדים  י מדידה לתיקון  נ להחלת 

 החולשות אצל בעל הרישיון לפי רמת החומרה. 

סקרי   5.3.8 מידע  כל  את  ינהל  הרישיון  סייברבעל  ממצאים  סיכוני  מועדים,  כולל   ,

 (.SIEM) מערכת מרכזית לניהול מידע ואירועי סייברהוהמלצות במסגרת  

  סקרים   במהלך   המתגלות   בחולשות  לטיפול  שוטף  תהליך  יגדיר   הרישיון  בעל 5.3.9

 אלו. בחולשותלטיפול  ההמלצות  וליישום, ומבחנים



 

 

 

 

 תגובה והתאוששות משפחת בקרות -הגנה בסייבר תוכנית ל .6

 ניהול אירועים ודיווח – יהול אירוע סייבר נ 6.1

בהתאם להערכת  "  אירועי סייבר  וניהולתוכנית היערכות  "יגדיר    הרישיון  עלב 6.1.1

מזעור הפגיעה, נטרול  תוך  אירוע סייבר    מסוגלות לניהוללו    , שתאפשרסיכונים

 .  האיום וחזרה לשגרה באופן המיטבי

 " תכלול לכל הפחות:אירועי סייבר  וניהולתוכנית היערכות " 6.1.2

יכולת  .א למימוש  לאירועי  מתווה  יכולות    תגובה  את  המקיפה  סייבר 

סייבר   תרחישי  יוגדרו  זו  במסגרת  וההתאוששות.  הבלימה  הזיהוי, 

 ;ואופן הטיפול בכל אחד מהם  שונים

  לגורמים לעניין נספח זה,    בחברה  שאחראיםערוצי הדיווח לגורמים   .ב

נדרש    בתוך הרישיון  שבעל  מחוץ    לגורמיםאותם,    ליידעהחברה 

ליידע אותם )ובכלל זה המשרד וכל גורם    צריך לחברה שבעל הרישיון 

הרישיון בעל  עובדי  ולכלל  דין(  פי  על  אותו  ליידע    הדיווח .  שנדרש 

, החזרה לשגרה,  הטיפול  התקדמות,  הסייבראירוע    לאיתור  יתייחס

, בעל הרישיון  חמור  סייבר  אירועלעניין    ; וההמלצות  התחקור  תהליך

עם שמתרחש אירוע  עדכן את המנהל בשיחת טלפון או במסרון בכל פי

ספק שהוא הגדיר בתור ספק קריטי, סמוך    בחצרות, לרבות  כאמור

 ככל הניתן לאחר שנודע לו שהתרחש אירוע כאמור; 

המקצועי  הגדרת .ג רישיון   הגורם  בעל  חיצוניאו    אצל  מקצועי    , גורם 

זיהוי,   ניטור,  בנושאי  וליווי  תמיכה  מקצועי,  ידע  לספק  שתפקידו 

 ;חקירה ותגובה לאירועי סייבר

התאוששות  התאוששותה  תהליך .ד )כולל    סייבר  מאירוע  ויעדי 

לזמנים( תהליך  עד    התייחסות  מלא.  ולתפקוד  לשגרה  לחזרה 

לאמור   בהתאם  גם  יוגדר    בנספח   13-ו  12  בסעיפים ההתאוששות 

 ;"היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום"

להמשכיות   .ה הנדרשים  והרשת  המערכות  של  והתשתיות  המשאבים 

ההתאוששות   זמן  ליעדי  בהתאם  הסייבר  אירוע  במהלך  הפעילות 

 ; שהוגדרו

תחקור האירוע, הפקת מסקנות ולקחים  איים ל תהליך וגורמים אחר .ו

 וביצוע התאמות במערך ההגנה בהתאם.  

ותעודכן  אירועי סייבר   וניהולתוכנית היערכות  " 6.1.3 ולכל  תקופתי    באופן " תיבחן 

 לתקן פערים שהתגלו.    נתמל ע חמור הפחות לאחר התרחשות אירוע סייבר 

 



 

 

 

 

  תגובה והתאוששות -משפחת בקרות   הליונ 6.2

שיכלול לכל הפחות    "נוהל היערכות וניהול אירועי סייבר"  יכין ויישם  הרשיוןבעל   6.2.1

 התייחסות לשלבים שלהלן:

)בידוד,    השלב  וזיהוי  גילוי .א פעולה  שלבי  פירוט  תוך  האירוע  נמצא  בו 

 ; (וכדומהחקירה, איסוף ראיות, הסקת מסקנות 

  פעולה   דרכי  ובחינת  הסייבר  אירוע   וניתוח  בירור  -  מצב  הערכת .ב

 ; האירוע  עם להתמודדות

כך שתושגהחמר  עצירתו  האירוע  על  שליטה  השגת  -  ובלימה  הכלה .ג   תו 

 שלהלן: או יותר מהתוצאות  תאח

i.  תחימת היקפו של תהליך גרימת הנזק במונחים של מרחב או

 ; אמצעים פיסיים

ii. הגבלת רמת החומרה של הנזק הנגרם אל מתחת לסף מסוים; 

iii. עצירתו של תהליך גרימת הנזק.  

 ;התאוששות יעדי לרבות שנגרם הנזק  מזעור  תוך -  התאוששות .ד

   .חזרה לפעילות מלאה של בעל הרישיון -לשגרה  השבה .ה

"בעל   6.2.2 במסגרת  יפרט  סייבר הרישיון  אירועי  וניהול  היערכות  את  נוהל    אופן " 

תוכנית היערכות  שהוגדרו ב"  שונים  לתרחישים  בהתייחס,  פעולה  ודרכי  תגובה ה

 . הפעלתן על  האחראים  הגורמים ואת יישומן  אופן את, "אירועי סייבר   וניהול

  נת מל  ע  חיצוני  פקס  עם  יתקשר  לחילופין  או  ייעודי   תגובה  צוות יקים    הרישיון  בעל 6.2.3

  וניהול תוכנית היערכות  שהוגדרו ב" ם  סייבר בהתאם ליעדי  אירועיעם    התמודדל

 . "אירועי סייבר



 

 

 

 

 נהלים   .7

הסייבר  .7.1 והגנת  הניהול  תהליכי  את  המגדירים  ייעודיים  נהלים  יגבש  רישיון  בעל 

 המתייחסים לנושאים המפורטים בנספח זה ויפעל להטמעתם.

 נושאי משרה רלוונטיים בחברה ויעודכנו אחת לשנה. ידי  נהלים יאושרו עלה .7.2

 הנהלים ייגזרו ממדיניות ניהול סיכוני סייבר ויכללו לכל הפחות את הנהלים שלהלן:  .7.3

 נוהל העברת מידע בין סביבות פעילות;  .א

 נוהל בקרת גישה וניהול חשבונות משתמשים;  .ב

 נוהל הגנה על המידע;  .ג

 נוהל שימוש והגנה על מדיה;  .ד

 הקשחה לתחנות עבודה ושרתים; נוהל  .ה

 ;הרשת ההנדסיתנוהל הגנה על  .ו

 נוהל טיפול בציוד הנגוע בקוד זדוני;  .ז

 נוהל לשימוש בשירותי ענן;  .ח

 נוהל עדכון ושדרוג מערכות המידע וציוד הרשת;  .ט

 נוהל רכש והתקשרות עם ספקים ונותני שירות; .י

 וניהול הכנסת/הוצאת ציוד;   נוהל בקרת גישה פיזית .יא

 וניהול אירועי סייבר.   נוהל היערכות .יב

 ונותש .8

 תחילה   8.1

מ יאוחר  לא  יהיה  הנספח  הוראות  של  לתוקף  כניסה    6_]_________________ -מועד 

, 4.6.6,  4.5.5,  4.5.4,  4.4.2,  4.3.2,  4.2,  4.1.3חודשים מהפצת התיקון[, למעט סעיפים  

  12]     _____   -שיכנסו לתוקף לא יאוחר מ   5.3  ,5.2,  5.1  ,4.10,  4.9.6  ,4.8.4  ,4.8.2,  4.7

 חודשים מהפצת התיקון[.

 תחולה   8.2 

, 5.1.5  ,4.9.6,  4.8.4,  4.8.2  ,4.7.4  ,4.6.6,  4.5.5,  4.5.4,  4.2.7,  4.2.4  הוראות סעיפים 

 מנויים.  200,000, יחולו על בעל רישיון הנותן שירות למעל 5.3, 5.1.6

 מנויים.  1,000,000רישיון הנותן שירות למעל    יחולו על בעל   5.2.2  -ו  4.1.3הוראות סעיפים  
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