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 קדמה ה .1

זה  מ האסדרה    נכתב סמך  תקשורתלהיערכות  עבור  רשתות  בסייבר  מפעילי  בהתאם  להגנה  להחלטת  , 

משנית, חייבת לכלול  רגולציה חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה   קובעת כי כל ה 2118ממשלה מס'  

של  חדשה" " הליך  רגולציה  השפעות  מס'    ( RIA)  הערכת  ממשלה  להחלטת  ליישום    4398ובהתאם 

  . הליך הנועד להבטיח יצירת רגולציה מיטבית ואפקטיבית OECD - רגולציה חכמה בהתאם להמלצות ה 

ככל   מינימלי  ובירוקרטי  רגולטורי  נטל  הכוללת  ושקיפות  ציבור  שיתוף  באמצעות  תוך  האפשר, 

 . OECD  - מתודולוגיה המקובלת במדינות ה 

ה  תהליך  את  מסכם  בהתערבות,    RIA- המסמך  הצורך  של  בחינה  וכולל  ההערכה"(  "תהליך  )להלן 

  התקשורת רשתות  חלופות בהתאם לתועלות הצפויות ולאמידת העלויות שהן מטילות על מפעילי   הערכת 

 . )"בעלי הרישיון"( 

תוך    ולבעלי הרישיוןלהשיג תועלת מקסימלית למשק    שואפתניהול הסיכונים,  על בסיס    שנבחרה  החלופה

 איזון בין כלל האינטרסים הציבוריים.

אשר ,  1המדריך הממשלתי להערכת השפעות רגולציה על  מסתמך  תהליך ההערכה המסוכם במסמך זה  

  י שפורסם ע"  נוהל מיסוד רגולציה בתחום הגנת הסייבר משרד ראש הממשלה ונבנה בהתאם ל  "יגובש ע

 מערך הסייבר במשרד ראש הממשלה. 

 

 והצורך בהתערבות תכלית  -רקע  .2

 אפיון מצב קיים  -קע ר 2.1

 אפיון המצב הקיים בו נדרשת הרגולציה  2.1.1

הירותי  ש לציבור  חיונישירותים    םהתקשורת  מרכזית  חשיבות  בעלי  הם  וטיבם  היקפם  שסדירותם,  ים 

גופים ממשלתיים, חברות עסקיות כמו גם אנשים פרטיים מעבירים   .הן בשגרה והן בזמן חירום  ולמשק

 דע רב ברשתות ומחוץ להן. ומאחסנים מי

סייבר של גורמים עוינים מתוך ומחוץ    לפעילות  אטרקטיבי  יעד  מהוות  התקשורת  רשתות,  אלה  מסיבות

  העולמי  הכלכלי  הפורום פי  על ,  בגובהוחמישי  ה  העולמי  לסיכון  כעת  נחשבות   סייבר  מתקפות  לרשת. כאשר

(WEF, 2020)   . 

  

 
1 http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf  

http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
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של   הקיימות  הרישיוןהתשתיות  ושירותים,  כוללת    בעלי  פיזיות  תשתיות  טכנולוגיות,  של  רחב  מגוון 

ועל כן, חשופות למגוון גדול    ,במערכות מקושרות ביניהן בסבך של קישורים טכניים, תפעוליים ועסקיים

דור כניסת  עם  הצפויות  חדשות  טכנולוגיות  כן,  כמו  סייבר.  איומי  מר  5-של  את  האיומים  מגדילות  חב 

 התערבות רגולטורית נרחבת יותר. בין הסיכונים הנובעים מחשיפה זו: לבחון את הצורך ב ודורשות  

  ;התקשורתפגיעה או ירידה בתפקוד של רשתות  •

 ; התקשורתפגיעה בזמינותן או בשלמותן של רשתות  •

 ;מסחריים או אחרים ,נתונים אישיים מאגרי נתונים או מידע חשוב בעל אופי רגיש, כגון בפגיעה  •

השפעה פוטנציאלית על תשתיות קריטיות אחרות או על שירותים ממשלתיים )כגון בנקאות/פיננסים,   •

 .שירותי בריאות או תחבורה(

 
 אפיון רגולציות מקבילות  2.1.2

ראים לתקינה ואסדרה בנושא אבטחת סייבר ברשתות  להלן רשימת גופים בנוסף למשרד התקשורת, האח

 תקשורת:

• 3GPP  –    את כולל  שונים  בתחומים  סלולריות  לרשתות  התקינה  בנושא    3SAגוף  לתקינה  האחראי 

 אבטחת הרשת. 

אחראי בין היתר    , 15.02.2015  מיום  2444אשר בהתאם להחלטת הממשלה    –   הלאומי מערך הסייבר   •

מסמך "תורת ההגנה  המערך הפיץ את    .באמצעות אסדרה, רישוי ותקינהלחיזוק חוסן המשק בסייבר  

אשר מגדיר מתודה סדורה לניהול סיכונים בסייבר וגיבוש מענה הגנתי להפחתת  (  2018בסייבר" )אפריל  

מענה כללי לאופן ההתמודדות עם אתגרי הסייבר בכלל ה. המסמך  סיכונים אלו ואינו    ארגונים נותן 

 . מגזר התקשורתממוקד באופן ספציפי ב

הכללי  • הביטחון  הביטחון  –  שירות  להסדרת  החוק  מתוקף  התקשורת  מחברות  חלק  בגופים    מנחה 

 . 1998-, תשנ"חציבוריים

 אפיון רגולציות משיקות  2.1.3

    .פעילות משרדי הממשלה האחריםב לבעלי הרישיוןלא קיימת רגולציה משיקה בנושא ההגנה בסייבר 

 אסדרות ותהליכים סקירה בינלאומית של מגמות,  2.2

 התייחסות רגולטורית להגנת סייבר בעולם  2.2.1

  בשנים האחרונות עולה מידת המעורבות של הרגולטורים בעולם בנושאי אבטחת עם עליית סיכוני הסייבר  

. הרגולציה מתייחסת לנכסי הסייבר עליהם יש להגן ולתחומים שונים  תקשורת ציבוריות  רשתות  סייבר של

 של אבטחת סייבר כגון: 

 . אבטחת סודיות ושמירה על הפרטיות •

 . המידעומהימנות  אבטחת שלמות  •
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 . אימות המשתמשים והרשת •

 .אבטחת זמינות שירותי הרשת •

של הרגולטורים    ספציפיתהעצים את בעיות אבטחת הסייבר הצפויות ברשת ועל כן, ישנה התייחסות    5דור  

בדור   הרשת  אבטחת  לנושא  העולם  היתר    .5בכל  ובין  הסקירה  בהמשך  מפורטים  המרכזיים  האיומים 

 כוללים: 

יישום רכיבי הרשת באמצעות וירטואליזציה ושירותי ענן המחליפים רכיבי חומרה ייעודיים בתוכנה   •

דע העובר בה להתקפות  המותקנת על שרתים סטנדרטיים. בכך גדלה החשיפה של רשת התקשורת והמי 

 סייבר. 

ורפואה במסגרת רשתות התקשורת   • ביטחון, תחבורה  כגון  והגדלת התלות של שירותי חירום  שילוב 

 . 5הציבוריות מדור 

במסגרת הרשת המאפשר קישוריות והחלפת מידע של הכל עם הכל באמצעות מגוון גדול    IoTשילוב ה   •

 נמוכה.של מכשירי קצה זולים שלחלקם הגדול רמת אבטחה  

להגן על ארגון״, כלומר למנוע חדירה לארגון ולנכסי  דגש רב בנושא ״כיצד שמו לאורך השנים תקני ההגנה 

במקרים רבים מזהים תקיפה  והסייבר שלו. כיום גדל משמעותית היקף האיומים וההתקפות על ארגונים  

 זמן רב לאחר שהתרחשה, אם בכלל.  

  מתייחסת ( אשר 2018 1.1 הגרס) לבנות תורת הגנה, (NISTהאמריקני )החליטו במכון התקנים   ,לאור זאת

היה ותתרחש    ,ההכלה וההתאוששות  שלבי האיתור,בשלב ההיערכות וההגנה )המסורתיים( והן  בהן  להגנה  

 תקיפת סייבר.  

בסייבר לארגון  תורת ההגנה  .  NIST Cyber Security Framework  נקראתהגישה זו מקבלת ביטוי במסגרת  

הגנה.   NIST CSF מאמצת את מסגרתשל מערך הסייבר הלאומי   בקרות  של  ומאגדת תחתיה משפחות 

בגישה זו מתבצעת הגנה על הארגון מפני תקיפה, לצד חיזוק יכולתו של הארגון לגלות תקיפה שהצליחה,  

בקרות אלה כאמור, מבוססות על הידע הבינלאומי, אך  ן.  להכילה ולהתאושש ממנה במינימום נזק לארגו

בוצעו בהן התאמות רבות למאפייני המשק הישראלי, תוך הוספת דגשים ודוגמאות לטובת סיוע לארגונים  

 למקד את המאמצים באופן יעיל יותר.

 ארגוני רגולציה הקשורים גם לאבטחת סייבר ברשתות תקשורת  2.2.2

• NIST – וטכנולוגיה.   םלתקני הלאומי  האמריקאי המכון 

• 3SA  GPP3   -  ה  במסגרת  והפרטיות  האבטחה  נושא  על  האחראי  התקינה  גוף -GPP3.  את   קובע  זה  גוף  

 והפרוטוקולים.  האבטחה  ארכיטקטורות  את ומפרט והפרטיות,  האבטחה דרישות
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• NESAS -  (eSchem Assurance Security Equipment Network)  –  ל   משותף  גוף  GPP3  ול-GSMA,   מסייע  

  האבטחה   איכות  את  להעריך  כדי  כוללת  בגישה  משתמש  .5  דור  רשתות  של  האבטחה  רמות  לשיפור

- ה  בתקני  לעמוד  מנת  על  שונים  בתרחישים  הציוד  בדיקות  את   ומאפיין  הרשתות  של  הפיתוח  במחזור

 SA3 3GPP. 

• NCSC Centre) Security Cyber (National  -ביחס   המנחה  בעולם  שונות  במדינות  הסייבר  טחתאב  מערך  

 במדינה.  5 דור  רשתות פריסת של האבטחה  לדרישות

 לאומית למפעילי תקשורת -ןאסדרה בי  2.2.3

 להלן סקירה של הפעילות הרגולטורית במקומות שונים בעולם: 

 אירופה  2.2.3.1

   התקשורת ( מפרסם הנחיות לגופים הרגולטוריים הקשורים לנושא רשתות  EUאיחוד האירופי )ה

 במדינות החברות באיחוד. מספר גופים רגולטוריים מעורבים בנושא סייבר ברשתות תקשורת:

• ENISA  –  ( הסוכנות האירופית לאבטחת סייברEuropean Union Agency for Cybersecurity ) 

• BEREC   – ( הרגולטור לנושא תקשורת אלקטרונית של האיחוד האירופיBody of European 

for Electronic CommunicationsRegulators ) . 

 מספר תקנות וחוקים של האיחוד:   להלן

ה  2018בדצמבר   (1 חדש  קוד  EECC(European Electronic Communications Code ) -אומץ 

- ב(.  2009- ו  2002המהווה רפורמה של מסגרת ההנחיות ומאחד הנחיות קודמות )מהשנים  

EECC    והמדינות אלקטרונית  תקשורת  מספקי  אבטחה  דרישות  האיחוד  קיימות  חברות 

לשינויי תקינה וחקיקה בהתאם הינו    ENISA  . 2020  כשתאריך היעד הוא דצמבר,  נדרשות 

הגוף הממונה על התמיכה והפיקוח בתחום זה על הרגולטורים במדינות האיחוד מתוך מטרה  

   לנושא. EU-הינות להבטיח שישנה גישה יעילה ואחודה בכל מד 

יש למפעיל הרשת אחריות להגנה  קיימת   לשלושה סוגי שירותים בהם  התייחסות מבחינה 

 ושמירה על פרטיות משתמשי הרשת: 

• OTT (Over the Top) – י צד שלישי, וכו'ל יד שירותי אינטרנט, שירותי חירום ע . 

 . צ'ט וכו' ,כגון שיחות טלפון -  אישי-בין •

 .M2Mכגון  - העברת אותות •

הצפנה( ודאגה לרציפות תפקודית  בשימוש  הגנה על המידע )כגון  כולל התייחסות ל   EECC-ה

של השירותים. באחריות המפעיל להטמיע שיטות ואמצעים טכנולוגיים מוכרים בהתבסס על  

 לאומיים. - ןסטנדרטים בי
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דרישה    EECC-ה  גם  לאירועכולל  וני  סייבר  להתייחסות  הערכה  זיהוי,  בלימה  כולל  תוח, 

 והתאוששות:

פרמטרים כגון: מספר המנויים המושפעים, משך   על פיהגדרת "אירוע סייבר משמעותי"   •

  .האירוע, אזור גאוגרפי, גודל הפגיעה בתפקוד ובשירותי הרשת

חובת ביצוע "תחקיר אירוע" כולל ניהול אמצעים שיאפשרו ניהול, תיעוד ודיווח יעיל של  •

 .התחקיר המסקנות וההמלצות

• ( הדיווח  האירוע.    ( Notificationחובת  לסוג  בהתאם  השונים  לגורמים  סייבר  אירועי  על 

חובת הדיווח כוללת בנוסף לגורמים פנים ארגוניים גם את הגורמים הרגולטוריים, הציבור  

 ומנויי הרשת. 

מידע (2 על  להגנה  הכללית  ממאי    GPDR   האסדרה  את  -  (2018)בתוקף    ההנחיה   מחליפה 

בשנת   )נחקקה  נתונים  על  להגנה  בנוגע  ואינה  1995האירופאית  האיחוד  (  ממדינות  דורשת 

נוספת, שכן היא   רוחבית מחייבת הלחוקק חקיקה ספציפית  על  רגולציה  ישיר  חלה באופן 

 באיחוד.   המדינות החברות

הנחיה כללית )שאינה ספציפית רק   –   ( של האיחוד האירופי2002)  הנחיה להגנה על הפרטיות (3

 לתחום התקשורת( להגנה על הפרטיות. 

4) NISD  -    הנחייתNIS  ( 2016בנושא אבטחת רשתות ומידע של האיחוד האירופי  ) -    מתייחסת

  NISD-ה (.  GPDR-לאבטחת מידע באופן כללי ולא רק לשמירה על הפרטיות )כפי המוגדר ב

אלו.    ממוקדת מפעילי "שירותים חיוניים" וספקי תשתיות רשת קריטיות לגישה לשירותים

כל אחת מחברות    ידי-לחקיקה או הנחיות רגולטוריות ע   תדורש  NISD  -ה  GPDR  -בניגוד ל 

  פי-עלהאיחוד האירופי באופן עצמאי ונועד רק לתת מנדט לאבטחת סייבר ברמה מינימלית.   

מדינ   NISD  -ה כל  של נדרשת  התקשורת  ספקי  את  לזהות  הגנה,  אסטרטגיית  לאמץ  ה 

( סייבר  אבטחת  לאירוע  מענה  צוותי  ולהקים  חיוניים"   CSIRT – Computer"שירותים 

Security Incident Response Team .) 

 5התייחסות לאבטחת סייבר בדור  (5

בדור   • סייבר  איומי  לארכיטקטור  ENISA ,2של    5סקירת  ליבה(, ה  בהתייחסות  )רדיו, 

 .טכנולוגיות כגון וירטואליזציה ולמשאבי הסייבר של הרשת

  

 
2 Threat Landscape for 5G Networks, Nov 19 
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  בין הרכיבים הקריטיים אליהם מתייחס:   5-דורעבור  באנגליה  פועל לרגולציה    3NCSC  -ה •

o מערכת ניהול. 

o איתותים ברשת . 

o וירטואליזציה ושירותי ענן . 

o שרשרת אספקה . 

o  4עם דור    5שילוב רשת דור  (NSA – Non Standalone) . 

o  שירותי  MEC  (Mobile-Edge Computingמטשטש לרשת    ים(  הליבה  בין  ההפרדה 

 . והרדי

באופן כללי הרגולציה באיחוד האירופי מתייחסת להתחייבויות של החברות שהינן בעיקר  

חובות   וכן  מוקדמת  התרעה  מערכות  של  הקמה  ומחייבות  החברה    פיקוחארגוניות  על 

בזהירות. אף כי אמצעים טכניים ממלאים תפקיד מרכזי במילוי בתאימות לדרישות    בלתהוהו

על   זאת.  לבצע  יש  כיצד  במיוחד  מגדירות  אינן  לחברות  הנוגעות  התקנות  התקינה, 

אך   זהירות,  חובת  מוטלת  החברה  של  בגורמים    קיימת דירקטוריונים  רבה  במידה  תלות 

ורגישותם,   הנתונים  סוג  כגון  המסוימת.  פרטניים,  לחברה  חשיבותם  גם  לדירקטורים  כמו 

 ם.ו שאופן היימוענק מרווח שיקול דעת גדול למדי בקביעת  

 אנגליה  2.2.3.2

 בבריטניה אין רשות רגולטורית מוסמכת אחת. במקום זאת ישנו שילוב בין:   -  גופים רגולטוריים

• NCSC –   סייבר המרכז הלאומי לביטחון (National Cyber Security Centre) . 

• OFCom –   משרד התקשורת ( הבריטיOffice of Communications) . 

•  ICO –  ( 4נציבות המידעInformation Commissioner’s Office). 

אימץ גישה מבוססת עקרונות   NCSC-ה  , הכולל הגדרת הנחיות וקנסות  NISD-ליישום הבנוסף 

הנחיות  לסיכון   פורסמו  מחייבותסייבר.  תקשורת (  07/2019)  לא  ותשתיות  שירותים  לספקי 

בארבע התמקדות  הדורשות  גילוי    :יעדים  החיוניות  סייבר,  מתקפות  מפני  הגנה  סיכון,  ניהול 

 התקפות ומזעור השפעת האירועים.

 

 

 

בהתאם לעקרונות נדרשת תקינה וחקיקה רגולטורית של מסגרת להגדרת דרישות הגנה    –  אכיפה

Technology Security Requirements (TSR)    בידישיהווה  OFCom    על    האכיפו   בקרהמסגרת

 
3 https://www.ncsc.gov.uk/information/5g-explainer   
4 https://ico.org.uk/for-organisations/the-guide-to-nis/  

https://ico.org.uk/for-organisations/the-guide-to-nis/
https://www.ncsc.gov.uk/information/5g-explainer
https://ico.org.uk/for-organisations/the-guide-to-nis/
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בא הסייבר  אבטחת  כסיכון  ביצוע  המוגדרים  תחומים  לחמישה  מתייחסות  הדרישות  רגונים. 

 גבוה: 

 , מערכות ניהול הרשת •

 ,איתותים •

 , וירטואליזציה •

ספקים בסיכון גבוה    דייל תשתיות ושירותים קריטיים לא יכולים להיות ע  –שרשרת אספקה   •

 , הסינית הוגדרה ככזאת(  Huawei  ה,לדוגמ) 

 . הרשתות ברמה הארציתזמינות ורציפות תפקודית של  •

 פינלנד  2.2.3.3

 : גופים רגולטוריים

•  Traficom  –    והתקשורת התחבורה  בנושא  משרד  לתקינה  הדואג  הסייבר  בפינלנד  הגנות 

 . ושיפור הרציפות התפעולית של הרשתות

• NCSC-FI  -    פינלנד של  הלאומית  הסייבר  להרשות  היגוי    ה באחריות  .Traficom-כפופה 

ופיקוח על פעולות מפעילי התקשורת, אבטחת מידע ומוכנות, כגון פיקוח על ציות לתקנות  

 אבטחת המידע. 

 האסדרה הקיימת:   פי- על מחויבויות המפעיל

התקשורת שמירה   • שירותי  על  והגנה  ברשתות  המידע  אבטחת  רציפות  כולל    על  אבטחת 

 , אבטחת תשתיות הרשת ואבטחת המידע. תפקודית

 צעי אבטחה כך שיתאמו לגודל סיכון הסייבר ולעלויות הנדרשות.נקיטת אמ •

על הפרות משמעותיות של אבטחת מידע   NCSC-FI  -מפעיל טלקום ללקוחותיו ול של  -דיווח  •

   שהוא מספק. או איומים על אבטחת מידע בשירותים

 גרמניה  2.2.3.4

נחיה של  הכמו כן, קיימת  קיימת חקיקה לאבטחת מידע ולאבטחת רשתות תקשורת.  בגרמניה  

מעודכנת ומותאמת כעת לדרישות האיחוד האירופי  (  IT-Sigאבטחת מערכות מידע טכנולוגיות )

 . (IT-Sig 2.0ולטכנולוגיות החדשות )

 : גופים רגולטוריים

• BSI  -  הוראות הנוגעות למפעילי תשתיות   אכיפת  על   האחראי   בגרמניה המידע אבטחת  משרד

 .(BSIGקריטיות וספקי שירותים דיגיטליים )

או    למחויבותמתייחסת  האסדרה   גדול  )מפעיל  המפעיל  ארגון  לגודל  בהתאם  שונות  ודרישות 

SME) . 
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לענןל  קריטריוניםריכז    BSI-ה מחשוב  ( Cloud Computing Compliance Catalogue)  תאימות 

בינואר    נועודכש סוכנות  2020לאחרונה  עם  בשיתוף  נערך  התקן  הצרפתית,  .  הסייבר  אבטחת 

להקמת   פועלות  הסוכנויות  שתי  בקטלוג.  משלה  תקן  גם  כלל  של  ששילבה  רגולציה  התווית 

 אירופאית לאבטחת הענן.

 ת: וכולל מחויבויות המפעיל האסדרה  פי -על

 ; ודית של הרשתותאחריות הדירקטוריון להגנת סייבר ודאגה לרציפות התפק •

עם   • ולהתמודדות  הרשתות  על  להגנה  וארגוניים  טכנולוגיים  אמצעים  נקיטת  על  אחריות 

 ; אירועי סייבר

 ; ( ואבטחת הרשתNotificationחובת דיווח ) •

 ; חובת תיעוד ותחקור של אירועי סייבר •

 Cloud Computing; -)הגנה על המידע( ל BSIG -התייחסות ב  •

  -חיוניים ותשתית תקשורת לגישה לשירותים חיוניים כפופים לתקינה של המפעילי שירותים   •

BSI  (BSIG  להגנה על המידע ולהנחיית )2.0  IT-SiG     אבטחת מע' מידע טכנולוגיות( שהותאמו(

   ;של האיחוד האירופי NIS -להנחיית ה

 .GPDR- ה פי -עלהגנה על הפרטיות  •

 אוסטרליה  2.2.3.5

אינן מפרטות כיצד חברות  ש  מנהליותהנחיות  קיימות    באוסטרליהבאופן כללי במסגרת האסדרה  

למתקפת    קיים סיווג של המפעילים לפי פרופיל הסיכון  טלקום חייבות להגן על הרשתות שלהן.

של   קריטיות  סייבר,  לסיכוני  המשתמשים  רגישות  המשתמשים,  כמות  על  בהתבסס  סייבר 

 . השירותים והתשתית

 : גופים רגולטוריים

• ACSC   -  ל  רשות כפופה  אוסטרליה  של  הלאומית  והתקשורת  הסייבר  התחבורה  משרד 

ומוכנותש מידע  אבטחת  התקשורת,  מפעילי  פעולות  על  ופיקוח  היגוי  לאירועי    באחריותו 

 סייבר. 

 

 :החקיקה והתקינה הקיימים

• TSSR5 -  רפורמת  ( הטלקום  סקטור  של   Telecommunication Sector Securityהאבטחה 

Reforms  וכוללת הנחיות מחייבות למפעילים וספקי שירות תקשורת    2018  מברמספט( בתוקף

 . בנושאי אבטחה של אספקטים שונים ברשת

 
5 https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/Pages/telecommunications-sector-security-reforms.aspx   

https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/Pages/telecommunications-sector-security-reforms.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/Pages/telecommunications-sector-security-reforms.aspx
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 חוק הגנה על הפרטיות   •

כשהמטרה הינה להגביל את    TSSRבמסגרת ה    ישנן המלצות  -   ווירטואליזציהמחשוב ענן   •

ארגון   יכולת  שימור  על  הקפדה  תוך  ושירותים  אירוע  סביבות  רגיש,  למידע  הגישה  רמת 

)  ,כן  כמולהמשיך ולפעול ביעילות.   ( ופילוח  partitioningישנן המלצות למפעיל לגבי הפרדה 

(segregation )ומידע  שירותים,  תשתיות של. 

 ת: וכולל מחויבויות המפעיל האסדרה  פי -על

פרטיות  תוך דאגה ל מנגנוני פיקוח ובקרה אפקטיביים    שילובהרשתות הציבוריות ו  הגנה על •

   ;זמינות השירותים )רציפות תפקודית(ו  שלמות הנתונים, המידע

 ; ואירועי סייבר( על שינויים  המשפיעים על הגנת הסייבר Notificationחובת דיווח ) •

 ; יכולת איסוף מידע מהמפעיל של גופי הפיקוח והרגולציה •

 ; יישום מנגנוני ניטור ודיווח כולל אמצעים טכנולוגיים לזיהוי אירועים •

 . יישום נהלים ותהליכים להתמודדות עם אירוע סייבר •

 ארה"ב  2.2.3.6

והנושא נשאר  אין בארה"ב התערבות רגולטורית משמעותית בנושא אבטחת סייבר  כללי  באופן  

דור   של  המסחרית  הפריסה  תחילת  עם  המפעילים.  בידי  הקוראים    5בעיקר  קולות  ישנם 

 בשל הסיכונים המועצמים. FCC -להתערבות רגולטורית  של ה 

 : גופים רגולטוריים

• FCC – רשות התקשורת הפדרלית (Federal Communications Commission) . 

• NIST  –    פיתח את   התקנים האמריקני מכוןNIST CSF  .שמתייחסת לתורת ההגנה בפני סייבר 

 . מתפקדת כרגולטור הפדרלי של אבטחת מידע הצרכנים – ועדת הסחר הפדרלית •

 . קיימת תקנה מחייבת בנושא "הגנת הפרטיות והאינפורמציה"

  

 הדרומית  קוריאה  2.2.3.7

משמעותיתהדרומית  בקוריאה   אסדרה  האסדרה    ומחייבת  קיימת  הסייבר.  הגנת  בנושא 

וגפים גדולים    המספקים שירותים חיוניים  תקשורת  גופישל  להגנה על הרשת  מתייחסת בעיקר  

מנויים מספר  או  כספי  מחזור  הינו  תעודה  .  כשהקריטריון  מקבלים  בדרישות  שעומדים  גופים 

 .  ממשלתית הנדרשת במכרזים ממשלתיים

ה את אחריות  מגדיר התקנת הרשת  פעיל קיימת  את המ  ותהמחייבהחקיקה והתקינה  במסגרת  

גם כמו  הסייבר,  באבטחת  מיקום  המפעיל  מידע  על  הגנה  המידעו   תקנת  פרטיות  הגנת  .   חוק 

    .בנוסף, קיימת תקנה ספציפית לגבי מחשוב ענן ווירטואליזציה
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 : גופים רגולטוריים

•  NCSC-  הדרומית רשות הסייבר הלאומית של קוריאה  (National Cyber Security Center) . 

• NCC  –    סייבר כזרוע צבאית )בנוסף לאוויר,  ל פיקוד הסייבר הלאומי הכפוף לצבא ומתייחס

 . יבשה( ,ים

• KCC – התקשורת  משרד( הקוריאניCommission Communications Korea) . 

• PIPC – ( הגנה על הפרטיותPersonal Information Protection Commission ) . 

 ת: וכולל מחויבויות המפעילהאסדרה  פי -על

 ; בנייה ויישום של תכנית להגנה על המידע •

 ; מידעהלשמירה על אבטחת , כולל טכנולוגיים, מנגנונים יישום ואימוץ •

 .הסטטוס והטיפול שנעשה ,חובת דיווח לגופים אחרים ולציבור על אירוע זליגת מידע  •

 ; שיטות ואמצעים טכנולוגיים להתמודדות עם אירועי סייבר יישום •

 ;חובת דיווח בהתרחש אירוע סייבר )כולל הגדרה מפורטת מהו המידע המועבר( •

 .עוד ורשומותחובת שמירת תי  •

 יפן  2.2.3.8

 אסדרת הגנת הסייבר ביפן מעוגנת ברובה בחוקים:

 . 2014בתוקף משנת  –חוק אבטחת סייבר בסיסית   •

 חוק שמירה על מידע.  •

( הדורש מהמפעילים יישום אמצעים לשמירה על סודיות  2018 -)עודכן ב  –חוק עסקי טלקום  •

 ( על אירועי סייבר.Notificationהמידע ודיווח ) 

  בסיסיות  האבטחה  הכוללת הגדרת דרישות  IoT  -כמו כן, ישנה פעילות לאסדרת אבטחת סייבר ב

זוIoT  למערכות  החיוניות ליישום  ,. במסגרת   םהמשתמשי  IoT  התקני  לזיהוי  מערכות  דרישה 

 ואזהרת המשתמשים. פגומה  הבסיסמ

 : גופים רגולטוריים

• NISC  -  תהמרכז הלאומי היפני למוכנות ולאסטרטגי  (  National Сenter ofאבטחת סייבר 

Incident readiness and Strategy for Cybersecurity .) 

 לאומית - ןמסקנות ותובנות מהסקירה הבי 2.2.4

בעולם    סטטוס אסדרת  (1 גדולה   -הסייבר  האחרונות    עליה  בשל  בשנים  הגנת    האסדרמעורבות  של 

 : מספר גורמיםהמודעות והצורך באסדרה נובעים ממפעילי תקשורת.  להסייבר  

http://www.kcc.go.kr/user.do
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רציפות  אמינות ובב  תחבורה וחשמל, מים    תשתיות ושירותים חיוניים כגון התלות הגוברת של   •

 .התפקודית של רשתות התקשורת

 . הקישוריות בין הרשתות והשילוב עם האינטרנט שמהווים איום לחשיפה של מידע פרטי ועסקי •

מגביר את הסיכון  התקשורת הציבוריות הברשתות  ומוכרות  שילוב של טכנולוגיות סטנדרטיות   •

 . לאירועי סייבר

המשלב קישוריות של רשתות והתקנים רבים מסוגים שונים עם הרשתות הציבוריות הינו   5דור  •

 גורם מאיץ של הצורך באסדרת סייבר. 

הסייבר   התקשורת  בנושא  ובבתחום  שבאירופה  בעוד  רגולטורית  התערבות  כמעט  אין    - בארה"ב 

APAC משמעותית ישנה התייחסות והתערבות רגולטורית. 

את כל האספקטים של פעילות    בגופים השונים לאסדרת הגנת הסייבר הכוללתהתייחסות מקיפה   (2

תהליכים   במסגרת  שילוב  הארגוני,  מהמבנה  אינטגרלי  כחלק  הסייבר  הגנת  שילוב  כגון:  המפעיל 

העסקיים של הארגון, שרשרת האספקה, דרישה לשילוב אמצעים טכנולוגיים להגנה ולבקרה של  

 רשת התקשורת הציבורית.  

בדרישה מהמפעילים לשילוב הגנת הסייבר    רך כללבד  מתמקדת  בעולם  הרגולציה  –אחריות  תחומי   (3

דירקטוריון   על  הגנת הסייבר  ליישום  לעדכניותה. הרגולציה מטילה את האחריות  ודאגה  בארגון 

ואינה מתערבת כיצד ובאלו אמצעים ושיטות יש ליישמה אף כי אמצעים טכניים ממלאים תפקיד  

 בתחומי האחריות המפעיל:  רך כללבדימות לדרישות התקינה. מרכזי במילוי בתא

על  • ו  הגנה  הציבוריות  אפקטיביים    שילוב הרשתות  ובקרה  פיקוח  למנגנוני  דאגה  פרטיות  תוך 

 .שירותים )רציפות תפקודית( זמינותו  שלמות הנתונים, המידע

 . ואירועי סייבר( על שינויים המשפיעים על הגנת הסייבר Notificationחובת דיווח ) •

 . גופי הפיקוח והרגולציה ידי-לעיכולת איסוף מידע מהמפעיל  •

 

 . ניטור ודיווח כולל אמצעים טכנולוגיים לזיהוי אירועיםיישום מנגנוני  •

 . יישום נהלים ותהליכים להתמודדות עם אירוע סייבר •

 חוק. תקנות מחייבות או בהעולם ב  בחלק ממדינות  נושא ההגנה על הפרטיות והגנה על המידע מגובה (4

פרופיל הסיכון למתקפת סייבר  ל   הקובע את היקף דרישות האסדרה בהתאם  סיווג של המפעילים (5

השירותים   של  קריטיות  סייבר,  לסיכוני  המשתמשים  רגישות  המשתמשים,  כמות  על  בהתבסס 

טלת של  . הסיווג נעשה מכיוון שיישום הגנת הסייבר מלאה ומקיפה כרוך בהשקעה לא מבווהתשתית

 משאבים. 

ולרגולטור   (6 לציבור  ודיווח  תחקור  הדורש  משמעותי"  סייבר  "אירוע  להגדרת  התייחסות  קיימת 

ומתאפיין במספר המנויים המושפעים, משך האירוע, אזור גאוגרפי, גודל הפגיעה בתפקוד ובשירותי  

 .הרשת
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ווירטואליזציה    אסדרת (7 ענן  ובאסיה    -שירותי  באירופה  ספציפית  התייחסות  לאחרונה  קיימת 

 פסיפיק.  

 הצורך בהתערבות וניהול סיכונים 2.3

 כללי  2.3.1

,  והרציפות התפקודית על השלמות, הזמינותכך שהחברות ישמרו  מטרה לדאוג לו למשרד התקשורת שם ל

המשתמשים   ופרטיות  מספקות    המידע  אלו  רשתות  כי  הכרה  מתוך  הציבוריות  התקשורת  רשתות  של 

חיוניים   ולמשקשירותים  לציבור  מרכזית  חשיבות  בעלי  הם  וטיבם  היקפם  אלו    .שסדירותם,  רשתות 

 חשופות במידה לא מבוטלת לסיכוני מתקפות סייבר ואפקט הפגיעה בהן משמעותי מאד.

 ניתוח הצורך ותהליך אפיון הבעיות המרכזיות  2.3.2

בוצע תהליך    ,ועל מנת להבין את היקף סיכוני הסייבר והגישות השונות לאסדרה בתחום  ,בשלב הראשון

 של איסוף נתונים וסקירת מידע בהסתמך על המקורות הבאים: 

סקירה בין לאומית נרחבת של אתגרי אבטחת רשתות תקשורת ומרחב איומי הסייבר העומדים בפני   •

 . המפעילים

סייב • אירועי  של  הרציפות  סקירה  על  והשלכותיהם  שונים  תקשורת  מפעילי  אצל  אירעו  שאכן  ר 

   התפקודית, הפגיעה והנזק שנגרמו לגורמים שונים. 

 . לקבל תמונה מלאה של מרחב איומי הסייבר  מנת-ל שימוש ביועצים בתחום רשתות התקשורת ע •

ות התקשורת  סקירה מקיפה של הפעילות הרגולטורית והתקינה הבין לאומית בנושא הגנה על רשת •

 . הציבוריות בפני איומי סייבר והדרישות ממפעילי התקשורת ליישום ההגנה

 . באנגליה  NTSCמערך הסייבר הישראלי,    ה,לדוגמ  –התייעצות ושילוב עם גופים רגולטורים בתחום   •
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סטטוס    סקירה • בנושא  בארץ  התקשורת  מפעילי  הצרכים  עם  גם  כולל  הנוכחי  הסייבר  הגנת 

מהסקירה עולה כי יש שונות רבה בין מפעילי התקשורת במוכנות     הם ניצבים.והאתגרים בפניהם  

נהלים   וגילוי,  ניטור  מערכות  מסודרת,  עבודה  תוכנית  קיום  בהיבט  בסייבר  להגנה  ובהיערכות 

והטמעה,  ארגוניים היגוי,  קיום  ,  תרגול  תקופתיות  ועדות  בין  ועודסקירות  ניכר הבדלים  בעיקר   .

דור   רשתות  פריסת  עם  אלו,  בימים  התקשורת.  מפעילי  יתר  לבין  תמ"ק  המוגדרים    5המפעילים 

 חברות ההרט"ן עומדות בפני אתגרים משמעותיים להגנה בסייבר. 

.  המצויניםכלל הנתונים שנאספו מהמקורות השונים  על  ניתוח האינטרסים הציבוריים שבסיכון מתבסס  

מרחב הסיכונים גדול והנזק הפוטנציאלי ממתקפת סייבר יכול לגרום לפגיעה משמעותית לציבור הן בחוסר  

 זמינות של שירותים חיוניים והן בפגיעה בפרטיות ובנכסי מידע.  

שימוש לרעה של  ציפות תפקודית ואנו עדים כיום למתקפות סייבר על רשתות תקשורת הגורמות לאובדן ר

סקיוריטי השנתי של צ'ק  -בדוח הסייברמסוג זה מצוי  פירוט מקיף של מתקפות  .  המשתמשיםהמידע של  

 :להלן  מתקפותות ה בין היתר מוזכר  6. פוינט

,  זאת  עם.  התיכון  במזרח   ומשרדים   אבטחה  בה המטרה הייתה ארגוני   -Sea Turtle  (2019  )  מתקפת •

לחברות חדרו   אחר    וספקי   טלקומוניקציה  התוקפים  מעקב  וביצעו  מידע  השיגו  דרכם  אינטרנט, 

איום על חברות תקשורת מעצם היותם חלק משרשרת אספקה  מתקפה מסוג זה מציגה  המטרות.  

 ומציגה את היקף החשיפה והצורך באסדרה.  היעד הסופי  ו דווקא ולא

מתקפה נגד חברת התקשורת הגדולה    –Lonestar MMT  (2016  )נגד    (DDOS)  מתקפת מניעת שירות  •

לגמרי את שירותי החברה ולמשתמשים  בליבריה שהשביתה  נזק עצום לחברה  ההתקפה  .  והסבה 

להצפת הרשת בבקשות התקשרות  לאורך זמן רב  שגרמה    Mirai-Botnet  בוצעה ע"י התקנת הנוזקה

 לקריסת הרשת. מספר פעמים שהובילו 

על •   גדולים   טלקומוניקציה  לספקי  פרצה  APT10  הסינית  הקבוצה  Softcell  (2019)  במתקפה 

 . הסופיים  יעדיהם של התקשורת  ופעילות הגיאוגרפי  אחר המיקום  לעקוב כדי בהם והשתמשה

של אנשים    SMS  תעבורת  אחר   עקבו   התוקפים,  APT41  -ל  המיוחסת  Message Tap  (2019)בהתקפת   •

השתמשו  ספציפיים כלל    של  התקשורת  תכני  את  לסקור  כדי  מפתח  מילות  אחר  במעקב  ובנוסף 

 משתמשי הרשת. 

 מסקירת וניתוח הנתונים שנאספו בנושא סיכוני הסייבר והפעילות הרגולטורית להגנה בסייבר ניתן להבין: 

ההיקף הפוטנציאלי של הפגיעה כתוצאה מאירועי סייבר הינו רחב ביותר ומקיף את רוב הציבור,   •

 . הממשלתייםהביטחוניים והעסקים והגופים  

לגורמים עם אינטרסים  של פגיעה וחדירה לרשתות  האטרקטיביות    התממשות הסיכון גבוהה בשל •

למתקפות סייבר של  לאחרונה  נו עדים  למדינה )היי   עוינים גורמים  ואחרים, להאקרים וגם ל   כלכליים 

 . ן על תשתיות חיוניות של ישראל(א מדינות כגון איר

 
6 Cyber Security Report, Check Point, 2020  https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf 

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf
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נוצר   • הרגולטורית  ההתערבות  נדרשת  שבעקבותיו  העיקרי  השוק  של  כשל  שירותי  מהסיטואציה 

שסדירותו, היקפו וטיבו הוא בעל חשיבות מרכזית לציבור  הינם מוצר חיוני  שרשתות התקשורת  

הכשל בא לידי  .   לפגיעה משמעותית במשתמשים כתוצאה מאירוע סייברהגבוה  ן  הסיכוולמשק, לצד  

  ד הגנת סייבר אצל המפעילים השונים כך שרמת ההגנה שונה מאח  פיקוח ובקרה על יישום  איביטוי ב

הסייבר  בנוסף,  .לשני אבטחת  בנושא  ושקיפות  לדיווח  דרישה  קיימת  ולא  אין  מאחר  לציבור  , 

 .ולקבל החלטות בהתאםהכוללת מהי רמת ההגנה  באופן פשוט המשתמשים כל דרך לדעת 

יוצרות חוסר מוטיבציה ליישמן אצל המפעילים  הגבוהות יחסית הנדרשות להגנת הסייבר    ההשקעות  •

 בכל מקרה. אלו תים  משתמש בשירוו  נזקק   מאחר והציבור

  אין מתודולוגיה סדורה ליישום אבטחת הסייבר כך שאי אפשר לפקח על מידת ואפקטיביות היישום •

 וליצור רמה אחודה, מקיפה ועדכנית של אבטחת סייבר אצל המפעילים.  

להיות  לא קיימים מנגנונים לשיתוף מידע בין הגורמים השונים בנושא אירועי וסיכוני סייבר, שיכל   •

 מועיל לכל הצדדים. 

 האסדרה  יעדי 2.4

 לתת מענה לכשל השוק שהוצג בסעיף הקודם:  במטרההאסדרה הותאמו  ויעדי  תכלית

ע (1 הניתנים  התקשורת  ששירותי  בצורה    דייל  להבטיח  מוגנים  ו המפעילים  מפני  אחודה  מיטבית 

 .ההשפעות של מתקפות סייבר

  התאמת היקף הדרישות לסיכון.    יפרופורציונלכך שהנטל הרגולטורי    תלהבטיח אסדרה דיפרנציאלי (2

  לבעלי רישיון פי מספר מנויים(  ל  גדולים )ע   בעלי רישיוןהפרדה בין    דייל  עלטווח השפעת הסיכון  הרגולטוריות  

 .קטנים

חלקי   (3 בכל  המפעילים,  של  המודעות  את  עם  ומערכי  להעלות  והתמודדות  הגנה  למניעה,  הארגון, 

 . אירועי סייבר

הדיווח בתוך ומחוץ  והפיקוח    ליצור מנגנונים ותהליכים אצל המפעילים המאפשרים את הבקרה, (4

באופן מתמשך ובהתבסס על למידה, תחקור    ,אפקטיביות הגנת הסייברעדכניות ו   ,לארגון, על יישום

 והפקת לקחים.

הליצור   (5 אבטחת  בנושא  רחב  ידע  ובסיס  מידע  שיתוף  שיאפשרו  הגורמים  סייבר  מנגנונים  כל  של 

אחד   כל  של  ההגנה  ואיכות  רמת  את  לשפר  צפוי  אלו  מנגנונים  בעזרת  מידע  שיתוף  המעורבים. 

 ממפעילי התקשורת. 

 בנוסף למענה לכשל השוק נועדה האסדרה לאפשר גם:

 אצל מפעילי תקשורת.אסדרת הגנת סייבר ל  לאומית-ןבי לסטנדרטיזציה עמידה ותאימות  (6
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 ברגולציה מיטביתבחירה   .3

 גיבוש חלופות 3.1

 במסגרת תהליך הערכת השפעת הרגולציה נבחנו שלוש חלופות:

 השארת המצב הקיים  -  0חלופה 

והאחריות להגנת הרשת מפני התקפות סייבר בידיי המפעיל    ההחלטותחלופה זו משאירה את   

 ללא התערבות רגולטורית וללא פיקוח וחובת דיווח על אירועי סייבר. 

 אסדרה ממוקדת רשת המפעיל ללא התבססות על תורת הגנה מקובלת  – 1חלופה 

אבטחת    בנושא  לדרישה  בעיקר  ומתייחסת  כלשהי  הגנה  תורת  על  מבוססת  איננה  זו  חלופה 

הרשת ולדיווח על אירועי סייבר ללא התייחסות ספציפית למבנה ארגוני, תהליכים  ותוכניות  

 עבודה. 

מותאמת למפעילי    בסייבר לארגון של מערך הסייבר הלאומיאסדרה בהתאם לתורת ההגנה    –   2חלופה  

 רשתות תקשורת 

לת  בתאימות  הינה  זו  בארגונים  וחלופה  סייבר  לאבטחת  ההגנה  בסייבר    לתורתכנית  ההגנה 

 לארגונים של מערך הסייבר עם התאמה למגזר התקשורת.
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    :החלופות ביןלהלן השוואה 

 מבעלי הרישיון דרישות הרגולציה  3.1.1

 מבעלי הרישיון דרישות הרגולציה  

 אסדרה לנושא הגנה בסייבר. לעמוד ב בעל הרישיון אינו מחוייב • השארת המצב הקיים - 0חלופה 

הרישיון • בהוראות  בעל  לעמוד  גם   מחויב  הרציפות התפקודית  בנושא  הרישיון 

 .סייבר באירועי

אסדרה ממוקדת רשת  – 1חלופה 

הרישיון על    בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

אחריות הדירקטוריון של "בעל הרישיון" ליישום הגנה על הרשת הציבורית מפני  •

 .התקפות סייבר

 .גיבוש ומימוש כלים ומנגנונים להגנת הרשת הציבורית מפני התקפות הסייבר •

דרישות לטווח השפעת הסיכון התאמת היקף ה  –פרופורציונליות של הדרישות   •

 .קטנים  לבעלי רישיוןפי מספר מנויים(  ל  גדולים )ע  בעלי רישיוןהפרדה בין    דייל  ע

    .על אירועים ואיומי סייבר משמעותייםדיווח  חובת •

בהתאם   –  2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

על   )בהתבסס  הסייבר  מערך 

לבעלי מותאמת    (NISTתוה"ג  

   הרישיון

  להגנת סייבר. יישום תכניתגיבוש ואחריות הדירקטוריון של "בעל הרישיון" ל  •

ההגנה גיבוש   • על  בנוסף  המבוססת  הסייבר  סיכוני  בפני  להגנה  מדיניות 

האיתור    ,הפאסיבית המסורתית, על משפחות בקרות הגנה עבור שלבי המניעה

 .וההתאוששות עם החזרה לשגרה

   .מרכזית לניהול הגנת הסייברהטמעת מערכת  •

    .על אירועים ואיומי סייבר משמעותייםדיווח  חובת •

המאפשרים להסדיר ולממש את המדיניות להגנה בפני    -פיתוח והטמעת נהלים   •

 .סיכוני הסייבר

 .המאפשרות להערך להגנה בפני סיכוני הסייבר –בניית תוכניות עבודה  •

לשמור על עדכניות ורלוונטיות של מסגרת   נתמל  ע  –ביצוע סקירות תקופתית   •

 . ניהול סיכוני הסייבר

להטמיע את תכנית הערכות לניהול סיכוני סייבר    נתמל  ע  –ביצוע הטמעה ותרגול   •

  .בקרב עובדי בעל הרישיון באמצעות הדרכתם והכשרתם

התאמת היקף הדרישות לטווח השפעת הסיכון   –פרופורציונליות של הדרישות   •

 .קטנים  בעלי רישיוןפי מספר מנויים( לל  גדולים )ע  בעלי רישיוןהפרדה בין    יל ידע
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 התבססות על תורת הגנה/סטנדרט בינלאומי מקובל   3.1.2

 התבססות על תורת הגנה/סטנדרט בינלאומי מקובלים   

 אין התבססות על תורת הגנה/סטנדרט בינלאומי מקובלים. • השארת המצב הקיים – 0חלופה 

אסדרה ממוקדת רשת  – 1חלופה 

הרישיון על    בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

 אין התבססות על תורת הגנה/סטנדרט בינלאומי מקובלים. •

בהתאם   –  2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

על   )בהתבסס  הסייבר  מערך 

לבעלי מותאמת    (NISTתוה"ג  

 הרישיון 

בהתאם   • ההגנההאסדרה  הסייבר  לתורת  מערך  של  על   לארגונים  המתבססת 

 . התוה"ג (2018  1.1  הגירס   ,NISTמכון התקנים האמריקני )של    נהגההרת  תו

משפחות של בקרות הגנה המתייחסות לשלבי ההיערכות וההגנה    ומאגד תחתי

ההכלה וההתאוששות של אירועי סייבר במינימום  המסורתיים, ובנוסף האיתור,  

 . נזק לארגון

 

 אסטרטגיית ההתערבות  3.1.3

 אסטרטגיית התערבות   

 לא רלוונטי.  • השארת המצב הקיים - 0חלופה 

אסדרה ממוקדת רשת  – 1חלופה 

הרישיון על    בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

 הוספת נספח הגנת סייבר לדרישות הרישיון. -במסגרת הרישיון  •

בהתאם   –  2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

על   )בהתבסס  הסייבר  מערך 

לבעלי מותאמת    (NISTתוה"ג  

 הרישיון 

 גנת סייבר לדרישות הרישיון.הוספת נספח ה -במסגרת הרישיון   •
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 בקרה 3.1.4

 בקרה   

 ללא דרישה רגולטורית למנגנוני בקרה. • השארת המצב הקיים - 0חלופה 

אסדרה ממוקדת רשת   –  1חלופה  

הרישיון   על  בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

ניטור ובקרה שיאפשרו לבסס תמונת מצב עדכנית אודות הגנת  • שילוב מנגנוני 

 הסייבר.

   .יצירת מנגנוני ונהלי דיווח •

בהתאם   –   2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

מערך הסייבר )בהתבסס על תוה"ג  

NIST)  לבעלי הרישיוןמותאמת 

הקמת מבנה ארגוני תומך סייבר המאפשר בקרה על המוכנות וההתמודדות עם  •

 .אירועי סייבר

ניטור ובקרה   • שיאפשרו לבסס תמונת מצב עדכנית אודות הגנת שילוב מנגנוני 

 הסייבר.

 ביצוע סקירות תקופתיות ובהתרחש אירוע סייבר. •

 גיבוש נהלים ובקרה שפועלים לפיהם.  •

   .יצירת מנגנוני ונהלי דיווח •

 

 פיקוח ואכיפה  3.1.5

 פיקוח ואכיפה  

 ללא פיקוח ואכיפה רגולטוריים. • השארת המצב הקיים - 0חלופה 

אסדרה ממוקדת רשת   –  1חלופה  

הרישיון על    בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

 נהלי ומנגנוני דיווח פנים ארגוניים. •

 מהותי. סייברעל כל אירוע   למשרד התקשורת חובת דיווח •

  לתמיכה  מתקנות  בפעולות  לנקוט  לבעלי הרישיון  להורות  משרד התקשורת יכול •

 לאירועים.  בתגובה ובמוכנות

עומדים משרד   • שלא  רישיון  לבעלי  כספיים  עיצומים  להטיל  יכול  התקשורת 

 בהוראות להגנה בסייבר. 

בהתאם   –   2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

מערך הסייבר )בהתבסס על תוה"ג  

NIST)  לבעלי הרישיוןמותאמת 

 נהלי ומנגנוני דיווח פנים ארגוניים. •

 מהותי. סייברעל כל אירוע   למשרד התקשורת חובת דיווח •

 מתקנות  בפעולות  לנקוט  טלקומוניקציה  לספקי  להורות  משרד התקשורת יכול •

 . לאירועים בתגובה ובמוכנות לתמיכה

עומדים  • שלא  רישיון  לבעלי  כספיים  עיצומים  להטיל  יכול  התקשורת  משרד 

  בהוראות להגנה בסייבר.
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 משאבים והתארגנות  3.1.6

 משאבים והתארגנות  

 . שקבע בעל הרישיוןבהתאם לאופן יישום והיקף הגנת הסייבר  • השארת המצב הקיים - 0חלופה 

אסדרה ממוקדת רשת   –  1חלופה  

הרישיון על    בעל  התבססות  ללא 

 תורת הגנה מקובלת

 .דירקטוריוןהאחריות   - מבנה ארגוני •

 על אירועי סייבר. לדיווחבארגון הוספה של תהליכים ונהלים  –תהליכים  •

מנגנוני בקרה, הגנה והתראה על אמצעי והוספת    –     טכנולוגיות וציוד   רכות מע •

 .בעל הרישיוןאירועי סייבר ברשת 

בהתאם   –   2חלופה   אסדרה 

ההגנה  למסמך   של בארגון  תורת 

מערך הסייבר )בהתבסס על תוה"ג  

NIST)  לבעלי הרישיוןמותאמת 

 .מינוי מנהל הגנת סייבר – כוח אדם •

 .מינוי ועדה להגנת הסייבר, אחריות דירקטוריון  - מבנה ארגוני •

, בקרה, הטמעה הוספה/שינויי של תהליכים ונהלים בארגון לתמיכה   –  תהליכים •

 .סייברותחקור אירועי 

מנגנוני בקרה, הגנה והתראה על אמצעי והוספת    –     טכנולוגיות וציוד   רכות מע •

 .בעל הרישיוןאירועי סייבר ברשת 
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  תועלות הערכת: החלופות ניתוח 3.2

 היעדים   מול ניתוח תועלות/מדדי הצלחה אל 3.2.1

כל אחת מהחלופות את התועלות והסתברות ההצלחה אל מול היעדים, כמו גם, את  להטבלה הבאה מציגה  

 ההצלחה:האופן והקריטריונים למידת 

 2חלופה  1חלופה  0חלופה  יעדי האסדרה

שירותי התקשורת מוגנים 

בצורה אחודה ומיטבית מפני 

ההשפעות של מתקפות סייבר  

כולל הגנה יעילה על פרטיות  

ונכסי המידע ומתאפשרת  

  רציפות תפקודית

הסתברות נמוכה    ( 1

של  להשגת היעד

הגנה מיטבית ואחודה 

בעלי )בקרב כל 

   .(הרישיון

אין מדדים ואמצעי    ( 2

בקרה מוגדרים 

 למידת ההצלחה. 

הסתברות בינונית   ( 1

מאחר   להשגת היעד

והדרישה היא רק להגנה  

על הרשת ללא התייחסות 

לאספקטים נוספים 

בארגון וכמו כן אין  

התבססות על תכנית  

הגנה שתבטיח הגנה  

בעלי  אחודה אצל 

 הרישיון. 

מידת ההצלחה בהתאם   ( 2

לעמידה בתרחישי אירועי  

סייבר בהתאם לסקר  

 הערכה מקיף.

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וישנה  היעד

התבססות על תורת הגנה 

מקובלת והאסדרה  

מתייחסת לכל 

האספקטים של סייבר  

 .ברשת ובארגון

מידת ההצלחה בהתאם   ( 2

לעמידה בתרחישי אירועי  

סייבר בהתאם לסקר  

 הערכה מקיף.

המודעות והמוכנות  העלאת

של המפעילים, בכל חלקי  

הארגון, למניעה, ומערכי 

הגנה והתמודדות עם אירועי  

   סייבר

 

הסתברות נמוכה    ( 1

אין  – להשגת היעד

דרישה רגולטורית 

 .בנושא

הסתברות נמוכה להשגת    ( 1

אין דרישה   – היעד

 .רגולטורית בנושא

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וקיימת   היעד

 דרישה במסגרת האסדרה 

מידת ההצלחה בהתאם   ( 2

לעמידה בתרחישי אירועי  

סייבר בהתאם לסקר  

 הערכה מקיף.
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 2חלופה  1חלופה  0חלופה  יעדי האסדרה

מנגנונים ותהליכים  יצירת

 בעלי הרישיוןאצל 

  המאפשרים את הבקרה,

הדיווח בתוך ומחוץ והפיקוח 

עדכניות   ,לארגון, על יישום

 ,אפקטיביות הגנת הסייברו

באופן מתמשך ובהתבסס על 

למידה, תחקור והפקת 

  לקחים

הסתברות נמוכה    ( 1

אין  – להשגת היעד

דרישה רגולטורית 

 .בנושא

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וקיימת   היעד

דרישה במסגרת  

 האסדרה.

בחינת ומדידת ההצלחה   ( 2

 בהתאם לסקר תקופתי

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וקיימת   היעד

דרישה במסגרת  

 האסדרה.

בחינת ומדידת ההצלחה   ( 2

 בהתאם לסקר תקופתי.

יצירת מנגנונים שיאפשרו  

שיתוף מידע ובסיס ידע רחב  

של כל  בנושא אבטחת הסייבר 

   הגורמים המעורבים

הסתברות נמוכה    ( 1

אין  – להשגת היעד

דרישה רגולטורית 

 .בנושא

הסתברות נמוכה להשגת    ( 1

אין דרישה   – היעד

 .רגולטורית בנושא

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וקיימת   היעד

במסגרת   דרישה

 האסדרה.

 

עמידה ותאימות  

לסטנדרטיזציה בינלאומית 

אסדרת הגנת סייבר  בתחום 

  בעלי הרישיוןאצל 

 

הסתברות נמוכה    ( 1

אין  – להשגת היעד

דרישה רגולטורית 

 .בנושא

הסתברות בינונית   ( 1

בהתאם   – להשגת היעד

 בעל הרישיון להחלטת 

הסתברות גבוהה להשגת    ( 1

מאחר וקיימת   היעד

דרישה במסגרת  

 האסדרה.

בחינת ומדידת ההצלחה   ( 2

 בהתאם לסקר תקופתי.
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 הרגולטורי  בחינת הנטל 3.2.2

  והעלות   הבירוקרטיה  הרגולציה הכוללת גם את עלות  בדרישות  העמידה  הטבלה שלהלן מציגה את עלות

 אחת מהחלופות: בעולם של כל  למקובל ניותכ הט שותיהדר  של התאמה באי הכרוכה

 2חלופה  1חלופה  0חלופה  מרכיבי העלות/העומס 

אצל בעל  אדם -עלויות כוח
המטפל בנושא   הרישיון

  הגנת הסייבר

כוח  – ללא נטל רגולטורי
האדם לטיפול בסייבר הינו 

בהתאם להחלטה פנימית של  
 בעל רישיון.  כל 

הנובעת רק   – עלות נמוכה
מהזמן הנדרש לדיווח 

לגורמים החיצוניים  
 . השונים

יש דרישה   – עלות גבוהה
למבנה ארגוני תומך סייבר  

כולל מנהל סייבר ייעודי,   
וועדת היגוי להגנה בסייבר. 

בנוסף כוח אדם יידרש לעסוק  
בסקירה, בקרה ודיווח  

 . לגורמים פנימיים וחיצוניים

עלויות רכישת והטמעת 
אמצעים טכנולוגיים ברשת 

להגנה, בקרה, תיעוד 
והתראה בפני מתקפות  

 סייבר

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

העלות  – עלות בינונית
מתייחסת רק להגנה 

ולבקרה של הרשת 
ולא למכלול   ההנדסית

בעל  ההיבטים של 
 הרישיון. 

העלות  – עלות גבוהה
מתייחסת להטמעת אמצעים  

בעל  ערכות טכנולוגיים בכל מ
 הרישיון. 

עלויות הדרכה, הטמעה  
ותרגול ההגנה והתגובה 

 לאירועי סייבר

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

דורש פיתוח   – עלות גבוהה
ויישום מערכי הדרכה, תרגול  

והפקת לקחים בכלל מערכי 
 . בעל הרישיון

עלות פיתוח וביצוע סקרי 
גורמים  דייל הערכה ע

 פנימיים וחיצוניים למפעיל 

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

דורש    – עלות נמוכה
פיתוח וביצוע סקרי 

ת הגנת בקרהערכה לנושא 
 הסייבר של הרשת

 בלבד. ההנדסית 

דורש פיתוח   – עלות גבוהה
וביצוע סקרי הערכה לכלל  
התהליכים, יישום הנהלים 

של בעל  ותוכניות העבודה 
 . הרישיון

כמו כן, נדרש להשתמש  
בגורמים חיצוניים, בלתי 

 תלויים, לביצוע הסקרים.  

פיתוח, עדכון וביצוע  עלות 
של נהלי הגנת סייבר 

ותוכניות עבודה לניהול  
 הגנת הסייבר

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

דורש פיתוח   – עלות גבוהה
וביצוע של נהלי הגנת סייבר 

ותוכניות עבודה לניהול הסייבר 
לכלל התהליכים והמכלולים 

   ם.הארגוניי

עלות הטיפול באי בהירות 
הנובעת מדרישות 

רגולטוריות חלקיות או לא 
 ברורות

אין  – ללא נטל רגולטורי
 .דרישה בנושא

אין  – עלות בינונית
הסתמכות על תורת הגנה 

נידרש  בעל הרישיוןועל כן 
לאפיין לבחור את 

המתודולוגיה למימוש  
 דרישות האסדרה.

דרישות  – ללא נטל רגולטורי
האסדרה המבוססות על תורת  

ההגנה ברורות ומבוססות על 
 ניסיון בינ"ל. 

עלות נמוכה עד בינונית.  . ללא נטל רגולטורי לסיכום העלות/עומס 
בחלק מהסעיפים אין נטל  

 רגולטורי בכלל

 .עלות גבוהה
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 יתוח אינטרסים הציבוריים נוספים נ 3.2.3

  ה האינטרסים הציבוריים הנוספים וההשפעות העקיפות בהתייחס לדוגמ הטבלה שלהלן מציגה את ניתוח  

 קטנים, חשיפה לפגיעה בפרטיות וזליגת מידע:  בבעלי רישיונותלהשפעות על תחרותיות, פגיעה 

 מרכיבי 

 האינטרס הציבורי 

 2חלופה  1חלופה  0חלופה 

  – אין פגיעה בתחרותיות שמירה על תחרותיות 

 . ללא דרישות רגולטוריות

-  אין פגיעה בתחרותיות

דרישות רגולטוריות  

בעלי  כל לאחידות 

 . הרישיון

  פגיעה קטנה בתחרותיות

מאחר וזו רגולציה  

דיפרנציאלית בהתאם  

והנטל    לסיכונים

בעלי  הרגולטורי שונה בין 

"גדולים"   רישיון

 . ל"קטנים"

רישיון פגיעה     בבעלי 

 קטנים  

 בבעלי רישיוןאין פגיעה 

ללא דרישות   – קטנים

 . רגולטוריות

 בבעלי רישיוןאין פגיעה 

נטל רגולטורי   – קטנים

 . נמוך

  בבעלי רישיון אין פגיעה 

רגולציה   - קטנים

דיפרנציאלית בהתאם  

וכמות המנויים  לסיכונים  

 של בעל הרישיון. 

לא מאושרת של  חשיפת 

   המידע של המנויים

לפגיעה  חשיפה נמוכה  

  – ולזליגת מידע בפרטיות

אין דרישות רגולטוריות  

להגנת סייבר אבל קיימת  

הגנה מתוקף תקנות "הגנת  

 . "אבטחת מידעהפרטיות ו

חשיפה נמוכה  לפגיעה  

  ולזליגת מידע בפרטיות

אין דרישות   –

רגולטוריות מקיפות  

להגנת סייבר אבל קיימת  

הגנה מתוקף תקנות  

אבטחת  "הגנת הפרטיות ו

 . "מידע

ללא חשיפה לפגיעה  

  – ולזליגת מידע בפרטיות

הנושא מכוסה במסגרת  

 . חלופה זו

 

 השוואה בין חלופות ובחירה  3.2.4

 המשקלל את סך הגורמים והקריטריונים שנותחו ושואפת להביא: השוואת החלופות נעשתה באופן  

 ;תועלת מקסימלית למשק ולחברה •

 ;בין כלל האינטרסים הציבוריים  איזון •

 . אופטימלי ניהול סיכונים •
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חלופה הינה  שנבחרה  בארגונים  שחלופה    2-החלופה  סייבר  לאבטחת  ההגנה  לתכנית  בתאימות  הינה 

על     ,התקשורת  למגזר  בר לארגונים של מערך הסייבר עם התאמהובהתאם לתכנית ההגנה בסיי   NISTשל

 . ואסדרה בינלאומיתהתקשורת  משרד והידע של ניסיון  ה בסיס 

כפי שבאים    מבעלי הרישיוןשנבחרה נותנת מענה מקיף וטוב לאתגרי הסייבר שהוגדרו ולדרישות    החלופה

(. כמו כן, חלופה  3.1ובהשוואת החלופות בהתאם לאספקטים השונים )סעיף    לידי ביטוי בסקירה הבינ"ל

ורים הנוספים לנושא אבטחת סייבר בארגונים  זו הינה אופטימלית מבחינת התיאום עם הגופים הרגולט

מדרישות   לנבוע  שיכל  הנטל  שנמנע  כך  בעולם  ומיושמות  מקובלות  ומתודולוגיות  הגנה  תורת  ותואמת 

 אסדרה חלקיות או לא ברורות.

( מאחר ואנו רואים  2.4המתבטאות בהשגת יעדי האסדרה כפי שהוגדרו )סעיף    האסדרה   בהתייחס לתועלות

ניתן להשיג יעדים אלו    2-מלמד כי בחלופהצורך חיוני בהשגת יעדי האסדרה, ניתוח התועלות מול היעדים 

ה באם  האחרות.  החלופות  לגבי  קיימת  שאינה  גבוהה  בוחרבהסתברות  בחלופהיינו  ההסתברות    0-ים 

בחלופה  ואילו  עליה  לוותר  עדיף  כן  ועל  נמוכה  הינה  היעדים  יושגו    1-להשגת  היעדים  של  חשוב  חלק 

חלופה כן,  כמו  גבוהה.  בהסתברות  קטן  חלק  ורק  נמוכה  את    2-בהסתברות  אופטימלי  באופן  מבטיחה 

ב לבחון  גם  כמו  השונים  המפעילים  בקרב  יישומה  את  ולאכוף  לבקר  מידת  היכולת  את  מתמשך  אופן 

 הצלחתה בהגנת הסייבר ובעמידה ביעדי האסדרה. 

ל  בהשוואה לחלופות האחרות אולם נדרש ע  2-הוא גבוה משמעותית בחלופה  בהתייחס לנטל הרגולטורי 

   .להקטין את הסיכונים ולשמור על האינטרסים הציבוריים נתמ

זו אנו ממליצים שהחלופה במלואה תחייב רק  עקב הנטל הרגולטורי הגבוה יחסית הכרוך ביישום חלופה  

ת, ואילו מפעילים קטנים ידרשו ליישום חלקי  ובפריסה ארצי  מנוייםאלף    200גדולים עם מעל    לבעלי רישיון

בעלי  בלבד של הדרישות. אמנם, בהתאם להמלצה זו הנטל הרגולטורי אינו אחיד ושווה בין כל קבוצות  

ע   הרישיון ל   נת מל  אך היא הכרחית  נטל רגולטורי כבד מידי  לא  יוכלו    שבעלי הרישיוןיצור  הקטנים לא 

לעמוד בו ובמקביל מבטיחה שהסיכון להתקפת סייבר מותאם לטווח ההשפעה שלו מבחינת כמות המנויים  

 שעשויים להיפגע. בכך קטן למינימום היקף הפגיעה באינטרס הציבורי. 

דורשת מנגנוני הגנה טובים ומקיפים יותר המאפשרים    2-חלופה  בהתייחס לאינטרסים הציבוריים הנוספים

  2- . כמו כן, ההמלצה במסגרת חלופהשל המנויים  מידע ה  לא מאושרת של  הלהקטין משמעותית את חשיפ

הפגיעה בהם הצפויה עקב  נטל  "קטנים"  מסיר את    לבעלי רישיוןליישום חלקי בלבד של דרישות האסדרה  

 ישום מלא של דרישות חלופה זו.רגולטורי לא קל הכרוך בי 
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 להלן טבלת סיכום מתומצת להשוואת החלופות: 

 נוספיםציבוריים אינטרסים  נטל רגולטורי הרגולציה  השגת יעדי חלופה

השארת המצב   - 0חלופה 

 הקיים 
 

 ללא  בהסתברות נמוכה
התעלמות מהאינטרסים  

 הציבוריים

אסדרה ממוקדת   – 1חלופה 

ללא   בעל הרישיוןרשת 

התבססות על תורת הגנה  

 מקובלת 

בהסתברות נמוכה 

 עבור רוב היעדים

נטל רגולטורי 

 נמוך

חלק   טובהמשרת במידה 

  מהאינטרסים הציבוריים

 ומתעלם מאחרים 

אסדרה בהתאם   – 2חלופה 

מערך  של למסמך תוה"ג 

לבעלי  מותאמת הסייבר  

 הרישיון 

 גבוההבהסתברות 
נטל רגולטורי 

 גבוה

משרת במידה גדולה   

 נוספים אינטרסים ציבוריים

 

 

 

 

 

 תיאור השיח ושיתוף גורמים חיצוניים  .4

 תיאור תהליך השיח  4.1

 הבחינה היו שותפים נציגי מערך הסייבר הלאומי.תהליך  ב

 בתהליך שנבחנו סוגיות מרכזיות  4.2

 . צפויות ולתועלות תכליות  •

 . הכרוכים ולעומסים רגולטורי נטל •

    .ציבוריים אינטרסים על  השפעה •
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 מתודולוגיה ותהליך הכנת הדו"ח  .5

 תהליך הכנת הדו"ח 5.1

 בתהליך נכללו:  כשלושה חודשים.הכנת הדוח ערכה 

 בהתאם לדרישות של גופי הממשלה.   RIAדו"ח ה  הכנת סקירה הבנה וגיבוש הדרישות של תהליך ו  (1

של   (2 בינלאומית  בתחום  סקירה  לגבש את  האסדרה  ע"מ  בעולם  למפעילי תקשורת  סייבר  אבטחת 

סמך   על  מקובלים  מתודולוגיותהגישה  הבינלאומית    .ומנגנונים  האסדרה  פעילות  של  הסקירה 

, לבחור את הגישה האופטימלית  היתרונות והחסרונות של כל גישה,  ללמוד את המשמעויותאפשרה  

   .לישראל  מהולהתאי

 הגדרה וגיבוש של יעדי האסדרה והתועלות שנרצה להשיג. (3

היעדים כמו גם,    מול  אל  להצלחה  גיבוש החלופות השונות לאסדרה, ניתוח התועלות וההסתברות (4

 ניתוח העלויות הכרוכות בנטל הרגולטורי. 

המבטיחה   (5 החלופה  מקסימליתבחירת  איזון  תועלת  הציבוריים  תוך  האינטרסים  כלל  ניהול  ו  בין 

 . אופטימלי ניםסיכו

 גורמים נוספים המעורבים בתהליך: 

 . מערך הסייבר הלאומי •

 .יועצים חיצוניים •

 החלופות וגיבוש הניתוח תהליך 5.2

המאמצת גישה    זובבחינת חלופה    מרכזי   שיקול   ווה הי  הכרוך באסדרההנטל הרגולטורי    -    1חלופה מס'   •

במענה על    מהר מאד התברר שלגישה זו מספר חסרונות מהותיים   .מינימליתעם התערבות  של אסדרה  

יצירת  בחוסר  ועל יישום וניהול דרישות האסדרה  יכולת הפיקוח    מגבלותבעיקר ב  כשלי השוק שהוגדרו,

הגנ   מתודולוגיה כך שאי אפשר לפקח על מידת ואפקטיביות    אצל כל המפעילים   ת סייבראחודה של 

 וליצור רמה אחודה, מקיפה ועדכנית של אבטחת סייבר.  היישום 

במסגרת  של מערך הסייבר עלתה    7בסייבר לארגון   ההגנהתורת  המתבססת על מסמך    2חלופה מס'   •

הסייבר   מערך  של  בנושא  והשיתוף  בהתאם  הלאומי  התאום  האסדרה  את  לבצע  רצון  ומתוך 

 למתודולוגיה בינלאומית מוכרת.

 
  2018-"תורת ההגנה בסייבר לארגון", מערך הסייבר הלאומי, אפריל 7



 

 

 משרד התקשורת 

 אגף הנדסת תקשורת 
 

__________ __________________________________________________________________ 

    _____ _____ __________________________________________________________________ 
 03-5198242, טלפון 6129002 , ת"א29107ת.ד. ,  , מגדל שלום9רח' אחד העם 

 5000-2071-2021-002336 סימוכין:  29 

  
 
 

 הפניה למקורות וחומרים  5.3

 2015,אפריל  2.0, גרסה RIAמדריך  –מדריך ממשלתי להערכת השפעות רגולציה  (1

http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf 

   2019אסדרת שוק, מערך הסייבר,  –פורמט דו"ח מיסוד רגולציה   (2

 במטרה לקדם רגולציה חכמה  15.07.2018שהוצג לממשלה ביום  OECD-דוח ארגון ה (3

http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/OECD_REPORT.pdf 

 "ל: הבינ ת האסדרהמסמכים במסגרת סקיר (4

a) Safety, privacy and security across the mobile ecosystem, GSMA 2017 

b) The future of telecoms in the UK, Ian Levy, NCSC.gov.uk, April-2020 

c)  Telecommunications Sector Security Reforms Administrative Guidelines, TSSR, 

Australian Government, Oct-2018 

d)  Cyber Security in South Korea, NSRI, 2014  

e) SECURITY SUPERVISION UNDER THE EECC, ENISA, Jan-2020 

f) The Finish electronic communications regulator TRAFICOM- Cyber Security Reference 

Model, NCSC-FI, Feb-2019 

 :מסמכים בנושא סיכוני סייבר ברשתות תקשורת (5

a) Mobile Telecommunications Security Threat Landscape, GSMA, Jan-2019 

b) Managing cyber security risks in the telecommunications sector, Herbet Smith Freehills, June-2018 

c) ENISA THREAT LANDSCAPE FOR 5G NETWORKS - Threat assessment for the fifth 

generation of mobile telecommunications networks (5G) 

d) https://www.enisa.europa.eu/publications/signalling-security-in-telecom-ss7-diameter-

5g/at_download/fullReport 

e) Cyber Security Report, Check Point Ltd, 2020  

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf 

http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIAGUIDE_opt.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/OECD_REPORT.pdf
https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf
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