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 תכולה  1
הגנת   מערך  של  שוטף  לתפעול  והערכות  הקמה  לתכנון,  דרישות  מפרט  מכיל  זה  מסמך 

התנועה של מרכז ניהול  רך ניהול ובקרת  תחבר למע קטים העתידים לה פרוי עבור  הסייבר  

  תנועה ירושלים ( "מנת"י) 

דרישות אלה נועדו להבטיח את שרידות ורציפות פעולת של הפרויקט על מתקניו ומערכותיו  

   .השונות במקרה של אירוע סייבר 

הדרישות מתייחסות לכל המערכות כפי שיוצגו על ידי הקבלן והן כוללות את כלל הבקרות  

ומרכיביהן כפי שידרשו להתקנתם ופעולתם בפרויקט לרבות מערכות הבקרה של כל אחת  

  .מהן, התקשורת והמערכות התומכות לפעולתן הרציפה 

תשתיות הפרויקט,  טחת המידע הנוגעים לנושא הקמת  בהיבטי אב תכולת המסמך עוסקת  

  . היבטי סיסטם, תקשורת ואבטחת מידע וסייבר 

עוסק בכל שלבי מחזור החיים של הפרויקט, כולל: שלב התכנון, הרכש,  זה    דרישות   מסמך 

  .בפרויקט ההקמה, התפעול וסיום השרות של המערכות  

בבואנו לדון בנושא אבטחת המידע של מערכת / צבר מערכות, יש לדון בין היתר במספר  

לו יוביל  תחומים אשר משתלבים במתודולוגית ניהול הסיכונים, כך שטיפול הולם בנושאים א 

  לצמצום הסיכון ומניעת התממשות אחד או יותר מתרחישי. 

  

 רלוונטיים   חוקים, תקנים ומסמכי הנחייה מקצועיים 2

 חוקים ותקנות  

 1995חוק המחשבים,  

(נכון למועד כתיבת סקר זה, חברת  1998החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,   

 החוק) כביש חוצה ישראל איננה נמצאת תחת תחולת 

 1981חוק הגנת הפרטיות,   

 2017תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),  
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  תקנים ישראלים ובינלאומיים  

 2013, ניהול סיכוני אבטחת מידע, ISO 27001תקן  

אבטחת רשתות ומערכות  –רשתות תקשורת תעשייתיות   – EC ,2010  62443תקן  

 : תכנית אבטחה של מערכות בקרה תעשייתיות2.1חלק 

טכניקות אבטחה, קריטריונים  –מערכות מידע   – IEC/ISO  ,2009 15408-1תקן  

 להערכת אבטחת מערכות מידע

טכניקות אבטחה של רשתות  –מערכות מידע  - IEC/ISO  ,2006 18028-1תקן  

 : ניהול אבטחת רשתות 1מערכות מידע חלק 

 

  מסמכים מקצועיים של מערך הסייבר הלאומי  

  1.0, גרסה 2018לארגון, אפריל תורת ההגנה בסייבר  
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  הסביבות והמערכות הגדרת  3

  סביבות עבודה אפשריות  

 Datacenters  

  מנהלית סביבה  

  סביבה תפעולית 

  ממשקים  

  

   אחריות הקבלן 4

 אחריות הקבלן  

  .מנת״ילתכנן המענה המיטבי להגנה בסייבר בכפוף לדרישות  

  . הקבלןלתכנון המוצע על ידי  מנת״ילקבל אישור  

ההגנה על  להקים את התשתיות, האמצעים, הטכנולוגיה וכלל מרכיבי המענה למימוש 

  . מנת״יאישור  פי

הפרויקט   שללהכשיר ולהסמיך את האנשים הנדרשים לתפעול שגרת הגנת הסייבר  

  . מנת״יסייבר, על פי אישור   אירוע בהינתן שלואבטחת רציפות התפקוד  ותפעול

  . מנת״ילכתוב ולהטמיע את הנהלים הנדרשים למימוש ההגנה בסייבר על פי אישור  

לתרגל ולשמור את הכשירות של האנשים והאמצעים להגנה בסייבר ולהבטחת פעולת  

  על פי הנדרש.  הפרויקט

 .מנת״ילעמוד בהצלחה במבחני הקבלה כפי שהוגדרו על ידי   

תוך עמידה מלאה בהישג הנדרש להגנה  מנת״יעל פי דרישות  הפרויקט להפעיל   

  בסייבר.

לעדכן באופן שוטף את המענה הנדרש בתוכנה, בחומרה, בנהלים ובכשירות האנשים  
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  האיומים המתפתחים במרחב הסייבר. למול

הסייבר, להטמיע השינויים הנדרשים ולהציג   אירועיאת בשילוב אנשי מנת״י לתחקר  

   .הטיפול בפערים שנמצאו למתהש מנת״ילאישור 

לתקשורת חיצונית למערכותיו ולהטמיע  על הקבלן לצמצם האפשרות  –הקשחת ציוד  

 פוגענים, או אמצעים המאפשרים פגיעה בציוד.  מנגנוני מניעת חדירת

על הקבלן לתכנן מענה לאבטחה פיזית נדרשת על רכיבי  –תכנון אבטחה פיזית  

הפרויקט, כולל כבילה, שקעים, ארונות תקשורת, ציוד מחשוב וציוד  המערכות לתפקוד 

   הקצה. יש להיערך למענה מלא למניעת נגישות של בלתי מורשים.

במידה ויתקיימו ממשקים ממערכות ורשתות חיצוניות או אליהן, יאובטחו   –ממשקים  

ממשקים אלה בהתאם לסטנדרטים ולעקרונות אבטחת המידע המוצגים במסמך זה 

  כולל:למסמך זה ו 6.4בפרק 

  אבטחת התווך התקשורתי  

  מניעת זליגת מידע  

  דיודות חד כיווניות  

   סינון תוכן  

  הלבנה/השחרה  

על הקבלן ליישם כלים לחסימה ולניטור חיבורים לא חוקיים, הצבעה על אנומליות   

ולתצורת העבודה הנורמטיבית והמאושרת בכל הקשור  יקטהפרו קונקרטיות למערכות 

להגנה על אמינות המידע, על זמינותו, על זמינות המערכות ומניעת זליגת מידע לבלתי 
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  מורשים.  

  על הקבלן לנהל את בקרת התצורה של כלל הציוד בפרויקט. 

  שליטה ובקרה 

  הפרויקט. על הקבלן לממש בידול והפרדה בין הסגמנטים ורשתות  

  על הקבלן ליישם בקרת גישה למתקני הפרויקט. 

  חזקה.מענה לניהול הרשאות והזדהות  ןעל הקבלן לתכנ 

 על הקבלן לתכנן מענה למידור המידע ונגישות למערכות. 

  

  איומי הייחוס  5

 נושאים  העלולים לפגוע, להזיק לחיים אדם או לעבודה שוטפת  

 מערכות הבקרה פגיעה בחיי אדם כתוצאה משיבוש  

  השחתת מידע, זיוף והצגת מידע שגוי   

 מנת״י פגיעה במנגנוני השליטה והבקרה של  

  ןאו השבתת המערכותהאטת  -מניעת שירות  

  הפעלת יישומים במרמה  –הונאה  

  גניבת מידע, ריגול אחר משתמשים תוך גניבת זהות, התחזות 

  השתלטות, חדירה לתוך הארגון  
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  דרישות אבטחת מידע  6

 דרישות כלליות  

יגדיר מדיניות אבטחת מידע התואמת חוקים, רגולציות ותקנים רלוונטיים לגביו,   הקבלן 

והולמת את הסטנדרטים המקובלים בתחום. המדיניות תאושר ע"י דרג ניהולי בכיר 

 .מנת״יותוטמע בקרב כל הגורמים בעלי גישה לסביבת המידע של 

 .מנת״יטחת המידע של ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאב הקבלן 

טרם  NDA, יחתמו על מנת״יועובדיו המורשים לגישה לסביבת המידע של  הקבלן 

 תחילת הפעילות.

 לגורמים שאינם מורשים.  מנת״יאחראי למנוע דליפת המידע של  הקבלן 

, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה, מנת״יאחראי לאבטחת המידע של  הקבלן 

 . לפרויקטבמסגרת השירותים אותם הוא מספק  גם עבור ספקי משנה שיעסיק

בכל מקרה של אירוע אבטחת מידע, או חשד לאירוע, בסביבת  מנת״יליודיע  הקבלן 

 ישתפו פעולה בחקירה ובטיפול באירוע.  מנת״י הקבלן. מנת״יהמידע של 

או מטעמה,  מנת״ייאפשר ביצוע ביקורות ע"י  הקבלןתראה בכך צורך,  מנת״יובמידה  

ישתף פעולה עם הגורם   הקבלןעמידה בדרישות המפורטות במסמך זה.  לווידוא

 לביקורת. הנדרשים מסמכים ורשומות תשתיות המבקר ויאפשר גישה ל

המערכות המוצעות יספקו גמישות מרבית בכל הקשור בשינוי תצורת ברירת מחדל,  

 לצרכי הלקוח.  ופרמטרים שונים בהתאם

המערכות תספקנה אפשרות נוחה להתממשקות למערכות צד ג׳ לצורך יצוא ויבוא  

 נתונים.

לצרכי תחקור עתידי   Sessionבקישור משתמשים פריבילגיים תבוצע הקלטת ה  

 במידה ויידרש. 

  ותחנות הקצה  המערכותאבטחת מידע לשרתי  

ייעודי כפי  Data Centerב על גבי חומרה וציוד תקשורת  יוטמעו  הליבהת ומערכ 
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 . מנת״ישיוגדר על ידי 

, יחידות PCההתקנה וההקשחה של שרתים וציוד תקשורת אקטיבי, בקרים, תחנות   

, ולכל CIS Benchmarkהקלטה, שידור, צפייה וציוד היקפי יהיו בהתאם לדרישות 

תים רלוונטיים על פי סוג הפחות תקבע רשימה מוסדרת ומוגדרת מראש של שירו

 . להיות פעילים השרת וייעודו אשר יורשו 

 בעלות ניהול מרכזי. EPSתתאפשר אבטחת שרתים ותחנות הקצה באמצעות מערכות  

וממנה היא תתאפשר באמצעות מנגנוני  המערכותבמידה ונדרשת העברת קבצים אל  

  .כפי שיוגדר בהמשך הלבנה

 

  גישה מרחוק   

  .  מנת״ילא תותר כל גישה מרחוק אל מערכות הפרויקט אל אם יוגדר אחרת על ידי  

כי יתאפשר לבצע קישור מרחוק   מנת״יבמידה ובאחד משלבי הפרויקט תגדיר  

  למערכות הפרויקט, יש לקיים את הדרישות הבאות טרום ביצוע הקישור: 

(לדוגמא  כניסה מרחוק / גישה מרחוק למערכת תותר אך ורק בגישה מאובטחת 

VPN+MFA ותתאפשר הגדרת מדיניות גישה מרחוק (– Remote Connection 

Policy אשר תחול על המחשב המתחבר .  

 גישה אך ורק מכתובות ספציפיות.  תתאפשר 

למפות את האוכלוסיות אשר דורשות קישור למערכות ולהתאימן למדיניות  על הקבלן  

 קישור רלוונטיות. 

 המערכותוף מידע בין המחשב המתחבר לבין שרתי לא תותר העברת קבצים או שית 

 בגישה מרחוק.

ובכתב של צוות  לא תותר כל גישת מנהל בהשתלטות מרחוק אלא לפי הנחיה מפורשת  

 . הפרויקט

כל עבודה בין אם על שרתי המערכות ובין אם לצורך תחזוקה שוטפת לא תותר אלא   

 באופן המתואר מעלה למשתמשים מורשים בזיהוי חד ערכי.  הדרך כניס

גישה מרחוק תתאפשר רק במידה ולכל משתמש יוגדרו שם וסיסמה נפרדים הניתנים  
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 למעקב.

  המערכות ממשקי  

 ומערכות משיקות יוגדרו מראש על מנת לאפשר ניתוח סיכונים יעיל.  המערכותממשקי  

, או XML, בהזנות   WSדובר ב לממשקיה, הן אם מ המערכותכלל התקשרות בין  

 . ותעבורנה בדיקות תוכן ובדיקות אפליקטיביות אחר, תתבצע באופן מוצפן. 

 תתאפשר הגדרה על גבי חומת האש של כתובות המקור של המערכות המשיקות. 

למניעת  –המשיקה יוחלט על שימוש במנגנונים חד כיווניים   המערכותבסיס סיווג  על 

  . שונהוג תקשורת מרשתות בעלות סיו

במידה וקיימים ממשקים הדורשים בקרות ייעודיות, יאובטחו אלה באמצעות התקני  

לצורך זיהוי אנומליות בתקשורת  SCADAייעודיים לתשתיות  וסייבר אבטחת מידע

  ומניעת התקפות סייבר.  

  

  אבטחת מידע בתקשורת  

 מחשובהקבלן יוודא הפרדה תכנונית בין מרחבי הכתובות המוקצים לתקשורת מערכות  

 בפרויקט. 

ורק  נדרש לתכנן את היישום כך שמחשבי קצה יתקשרו עם בקרים ורכיבי מערכת אך 

  שרת מרכזי.  כגון מתווך  מערךבאמצעות 

 כחלק אינטגרלי  NAC -Network Access Control מערכת ויטמיע יאפיין   הקבלן 

 מניהול ההזדהות וההתחברות לרשת. 

לצורך ניהול ציודי התקשורת תבוצע הזדהות חזקה המאומתת בתעודת הזדהות   

הזדהות מוצלחים וכושלים יתועדו ביומן   ניסיונותקריפטוגרפית אישית של המנהלן. 

  .אירועים שינותב למערכת ניטור ובקרת סייבר

 הקמת רשת לצורך ניהול רכיבי המערכת בתצורתדרש הקבלן לירת המזמינה , ייחלב 

Out Of Band .Management     

תתבצע הפרדת רשתות תקשורת פיזית בין הסגמנטים השונים, בהתאם  

מערכות. הנ״ל בכדי לצמצם את הסיכון בפגיעה כלל לשרטוט לארכיטקטורת ה
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 מערכתית.

כלל התקשורת הבין מערכתית תתבצע באמצעות חומת אש ייעודית אשר  

 תבצע בדיקות תקינות הפרוטוקולים ובדיקת תכנים. 

הגדרת התקשורת הבין מערכתית תתבצע על בסיס צורך של כתובת מקור,  

 יעד ושירות נדרש. 

  בין הסגמנטים השונים. Any-Anyלא תתאפשר תקשורת  

סגמנטים המכילים מידע/רכיבים ברמת סיווג גבוהה ואשר ידרשו לדווח לסגמנט  

 . וסינון תכנים ניהולי יעשו זאת דרך רכיב חד כיווני

. לא תותר Data Centerעל גבי חומרה וציוד תקשורת ב  המערכות יותקנו יישומי 

ואו חדרים מוגנים של  שיותקנו במרכז הבקרההפעלת מערכת אלא על גבי שרתים 

 .מנת״י

 תווך התקשורת בין השרתים ליחידות הקצה יהיה באחת מהאפשרויות הבאות: 

כגון  המערכותתקשורת נתונים בכבילה נפרדת עבור תחנות ייעודיות של  

 תחנות שו"ב, הצגה וצפייה בנתונים וכו'. 

שות גם ליישומים נוספים  במידה ומדובר בתחנות עבודה המשמ  –סגמנט נפרד  

 במרכז הבקרה. 

לפי   -יעודית כבילה קיימת או כבילה יבהגדרת תווך התקשורת והשימוש  

בהתאם לייעוד תחנות העבודה במרכז  הנחיות בכתב של צוות הפרויקט

 הבקרה עליהן תפעל מערכת השו"ב. 

מאובטח בין אתרי הקצה למרכז  Tunnelהעברת שו"ב תעשה באמצעות  

 יבים חד כיווניים במידת הצורך.  הבקרה ורכ

על הקבלן לשלב מערכות בעלות יכולות אנליזה וסריקת  ניתוח פרוטוקולים 

 הפרוטוקולים למניעת שיבוש הנתונים ואו תקיפת המערכות.

  מערכת לאיתור אנומאליות 

הקבלן יאפיין ויטמיע מערכת לזיהוי פעילות אנומלית על בסיס ניתוח תעבורת  
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  .הרכיבים השונים במערכתהתקשורת בין 

המערכת נדרשת למפות ו"ללמוד" את התנהלות התקשורת על שלל פרוטוקולי   

 –הפיקוד האפליקטיביים במצב שגרה ולהתריע על אנומאליות בזמן אמת 

  .חריגה מההתנהלות שנלמדה במצב שגרה

  המערכת נדרש לדווח את האנומליות למערכות איסוף האירועים. 

  ית חוטאבטחת תקשורת אל 

ככלל, לא יבוצע כל שימוש ברשתות אלחוטיות לטובת התקשרות ואו ניהול ציוד   

 המערכות

במידה ותדרש, רשת אלחוטית כלשהו ברמה המבצעית ולטובת הפרויקט ואשר  

עליה  ) ו וכו׳רדי, WIFI  ,Bluetooth(תקשורת  מאושרת על ידי הנהלת מנת״י

  לחלוטין מכל רשתות הליבה. להיות מופרדת 

דה בין הרשת האלחוטית לרשתות הליבה תתקבל בכל רמות ההפר 

  הארכיטקטורה של המערכת:

  והפרדה סגמנטלית חומת אש ה רשתית באמצעותהפרד 

  . VPN Tunnel תעבורת התקשורת תתבצע באופן מוצפן כדוגמת 

  רמה האפליקטיבית יבוצע ניטור אפליקטיבי. ב 

אמצעי האבטחה והארכיטקטורה של רשתות הגישה האלחוטית יאושרו   

  .מנת״יעל ידי אגף הסייבר של משרד התחבורה לאחר בחינה של במפורש 

 

  Staging -הפרדת סביבות  

על  ביבותרדת ספנחיית המזמינה להבהלעמוד ן יצוע יידרש הקבלוברת התכנון במסג 

על הקבלן לעמוד ביכולות  ורט במנת"י. מובהר כי פי הקיים בעת שלב התכנון המפ

במידה  )Test, , Production, PreProdהמוצר המוצע לעבוד עם סביבות שונות (
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   ם יישום בשטח.ויידרש לבדיקות טר 

 נדרש לקיים מערך הרשאות ואותנטיקציה נפרדים לכל סביבה.  

 .בין הסביבותעל הקבלן לעמוד ביכולות העברת מידע מאובטחת  

על הקבלן לעמוד ביכולות עליה לייצור כך שבמהלך התהליך לא תיפגענה זמינות  

 ושלמות הנתונים.

  הצפנה 

  על הקבלן לעמוד ביכולת תמיכת המוצר באמצעי הצפנה: 

  המקובלים. תמיכה בתקני הצפנה  

סימטרי, אורך, שיטות החלפה,  -יכולות ניהול המפתחות של המוצר (סימטרי/ א 

  מסירה וביטול, וכו'). 

  הצפנה מקומית של מידע נבחר. 

  הצפנת קובצי הסיסמאות של היישום. 

ת (מול המשתמש ומול מערכות אחרות אם  הצפנה של סיסמאות במעבר ברש 

  קיים). 

  הצפנת נתונים המועברים בין יישומים.   

  ות הצפנה\הגנה על מפתח 

  יש לנהל בקרה ודיווח לגבי ביצוע גישות ושימוש במפתחות הצפנה. 

יש להבטיח יכולות שיחזור וגיבוי בשימוש במפתחות הצפנה ( כדי להבטיח   

  ן עם מפתח שאבד.שיהיה ניתן לשחזר מידע רגיש שהוצפ

 בקרת גישה  

  הזדהות ואימות כללי 

לספק יכולות זיהוי משתמשים, וכן לבצע אימות וזיהוי חד ערכי.   הקבלןעל  

. המערכותרום קבלת הרשאות כלשהן למשאבי טתהליך הזיהוי יתבצע 
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  . MFAההזדהות והאימות יבוצעו באמצעות מנגנוני 

לכל משתמש אינטראקטיבי ולכל אובייקט במערכת (קבצים, תוכניות וכו׳) ייקבע   

  שם ייחודי בעל המאפיינים הבאים:

 . Password Policyיש לאפשר מנגנון זיהוי מרכזי, ויכולת אכיפת   

ת לא יאפשר אספקת פרטים ספציפיים הניתנים  ובמערכשגיאות מנגנון ניהול ה 

דעות ״סיסמתך אינה נכונה״ אלא ״פרטי לשימוש תוקף (למשל, לא לקבל הו

 הזיהוי אינם נכונים״). 

למשתמש את היכולת לשנות את הסיסמא בעצמו, בכל   תאפשרנהת והמערכ 

 עת.

 לקבוע אילוץ החלפת סיסמא תקופתית.  נהת תאפשרוהמערכ 

תיושם הגנה קריפטוגרפית על סיסמאות, הן באחסון והן בתעבודה. שיטת  

 . ניות התחוםההגנה תתאים להמלצות עדכ

 

  מנגנון הרשאות 

הרשאותיהם של המשתמשים יקבעו לפי עקרון ההרשאות המינימאליות  

הדרושות (הצורך לדעת), כלומר כל משתמש מערכת יקבל את הרשאותיו 

  בהתאם לדרישות עבודתו במערכת ולא מעבר לכך.

  .המערכותהרשאות המשתמש ייבדקו בכל השכבות ובכל הרכיבים של  

  יש לבצע בדיקת הרשאות משתמש טרם ביצוע פעולות במערכת. 

אין להסתמך על מנגנון זיהוי כמנגנון הרשאות. משתמש מזוהה במערכת אינו  

  בהכרח מורשה לכל חלקיה.

ם  בקרת הגישה תתבצע בצד השרת בלבד ולא תסתמך על נתונים השמורי 

 . cookiesבמחשבו של הלקוח, לדוגמא 

בה יוגדרו  ה הענקת הרשאות הגישה במערכות השונות תתבסס על שיט 

פי שמות המשתמשים, שמות -הרשאות ספציפיות לאובייקטים במערכת על

ידי גורמים  -קבוצות משתמשים או שניהם יחד. שינוי הרשאות הגישה יתבצע על
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 מוסמכים בלבד.

יכולת ניהול הרשאות: ברמת המשתמש, ברמת קבוצת משתמשים, ברמת סוג   

לא כל המשתמשים רשאים לראות את כל   -המידע (למשל, עפ״י סוג רשומה 

אוכלוסיית הרשומות), ברמת אובייקט (מסך, כפתור, רשומה, שדה), ברמת  

 קבוצות אובייקטים, וכו'. 

) ולא Read, Write, Update, Deleteנדרש לאפשר קביעת הרשאות מגוונת ( 

 ). Permit Access, Deny accessרק (

) ישתמשו בהרשאות נפרדות בעת ביצוע  Administratorsבעלי הרשאות יתר ( 

  עבודתם ובנוסף עבודתם תנוטר ותוקלט. 

הקבלן יפרט קיום אפשרות קביעת פרופיל משתמש לכל קבוצה או תפקיד   

ופיל משתמש. פרופיל המשתמש ארגוני ומתן אפשרות לניהול נוח של מערך פר

לא יהיו חשבונות משתמש לגיטימיים במערכת אלא ישמשו להקניית הרשאות  

  בלבד.

  ) Non Repudiationמניעת התכחשות ( 

נדרש לדאוג שטרנזקציות ופעולות אשר יוגדרו כלא ניתנות להתכחשות (כולל   

  של מקורן. יצוא, יבוא, גיבוי של נתונים וכו׳), יכללו אפשרות איתור והוכחה 

  הגנה מפני מתקפות אפליקטיביות  

ליישומי    Application/Web Application Firewallהקבלן יישם בקרות אפליקטיביות כגון  

  . הפרויקט 

 דרישות לזמינות ושרידות  

הקבלן נדרש לממש מערכות בעלות זמינות גבוהה ושרידות הנובעת מתקלות ברכיב  

  .יחיד או במספר רכיבים

קר של שרת  נדרש לגיבוי תצורה מלא של כל שרת במערכת, המאפשר שחזורהקבלן  

  .דקות מתחילת פעולת שחזור 30כ שכשל באופן מלא בתוך 

בארכיון המנותק   מערכות הפרויקטהקבלן נדרש לשמור את בקרת התצורה של  

מהמערכת, בכספת מוגנת אש, מפוקחת ומבוקרת, לצד התצורה העדכנית, שינויי 
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  .שנים 5 למשך Forensicsלצרכי  רותצורה ישמ

 הקבלן נדרש לבצע תרגול מהימנות מערכות הגיבוי והשחזור. 

  תיעוד, בקרה והתראה  

על המערכות לתעד פעילות אשר תוגדר קריטית, פעילות אשר נראית חריגה (הנ״ל  

לביצוע  כולל פעילות אפליקטיבית ו/או פעילות תשתיתית) ניסיונות כושלים או מוצלחים 

פעולות אשר נוגדת מדיניות אבטחת מיד. כמו כן, על המערכות לספק כלים מתאימים  

לשמירה על קבצים אלו ויכולות דיווח לבעלי התפקידים המתאימים כדי שיוכלו לטפל 

  בהתראות. 

על הקבלן לממש מערכות לאיסוף וניתוח מידע והפקת התראות, האיסוף יתבצע מכלל  

בקרה, סיסטם, תקשורת ואבטחת  תפעוליות, מערכות כותהרכיבים ברשת כולל מער

  מידע. 

לספק דוחות ויכולת חיתוך וחיפוש מידע. תתאפשר שליחת  התיעוד על מערכות 

יוגדרו  אשר ) למנהלי המערכות על אירועים SMSהתראות רלוונטיות (במייל, 

  .כנדרשים

  תהליכי עדכון ושדרוג רכיבים ומערכות 

עדכוני האבטחה הנדרשים על בסיס הגדרות היצרנים  השונות יותקנו במערכות  

  בהתאם לנוהל עדכונים שיוגדר על ידי הקבלן.

  קריטיים בסמוך להפצתם על ידי היצרן.  עדכוני אבטחת מידע על הקבלן נדרש להתקין 

עדכונים אשר סווגו כעדכונים שאינם קריטיים יופצו למערכות השונות תוך זמן סביר   

 חודשים.  3היותר  מרגע הפצתם ולכל 

הקבלן יגדיר נוהל מעקב ואישור שינויים בתצורת הפעולה של רכיבי חומרה או ברכיבי   

  .תוכנה משמעותיים במערכת

על הקבלן לממש סביבת בדיקות לצורך ביצוע עדכונים בסביבה זאת טרם ביצוע  

  .בסביבת הייצור

כת באמצעות העברת בכל תהליך שדרוג או עדכון של המער מנת״יהקבלן יפנה לנציג  

בקשה ובה פירוט השינוי המבוקש, סיבתו ומטרתו, הרכיבים המושפעים מתהליך  

השינוי ופירוט גרסאות ותכולות רכיבים של החלקים החדשים המעורבים או מושפעים  
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מתהליך השינוי. כמו כן, בקשת השינוי צריכה להגדיר באופן מובלט ספים חדשים של 

צורת המערכת לאחר השינוי, וכן את הרשימה המלאה  תפקוד ומגבלות פעולה של ת

של בדיקות היחידה והרגרסיה המערכתית שמתוכנות להתבצע במסגרת תהליך 

  .השינוי

   .הקבלן יוודא שכל השינויים במערכת יתועדו באופן מלא במערכת מעקב שינויים 

  

  הלבנה / השחרה -הכנסת והוצאת מידע  

 נסת מידע אלא לצורכי תחזוקה.  במערכת בקרה אין צורך בהוצאה והכ 

 השחרה:   –הוצאת מידע  

על הקבלן להגדיר וליישם, באמצעות מערכת ממוכנת, את תהליך הוצאת  

 מהמערכות ותהליך ההשחרה, כך שמנע זליגת מידע רגיש.  המידע

 הלבנה:   –הכנסת מידע  

להגדיר וליישם, באמצעות מערכות ממוכנת, את תהליך הכנסת   הקבלןעל  

המידע אל המערכות ותהליך ההלבנה כך שתמנע כניסת קבצים בלתי מורשים  

 עוין. ובהם קוד 

  .יש ליישם המענה עבור קבצים וקוד 

 

  אבטחת מידע בפיתוח ועדכוני קוד למערכת  

  OWASP TOP 10כדוגמת    Best Practicesפיתוח המערכת יהיה על פי   . 1.1

 )SDLCפיתוח המערכות יבוצע על פי מתודולוגיות פיתוח מאובטח ( 

  במידה והקבלן ביצע מבדקי חדירה מטעמו, תוצאות המבדקים יצורפו למסמכי ההצעה 

תישמר הזכות לבצע בדיקות טכניות ובדיקות חדירה, שמטרתן לוודא   למנת״י 

שהמערכת עומדת בתנאי אבטחת המידע הנדרשים, ובהתאם להצהרת ולהצעת 
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 הקבלן. ליקויים שיימצאו במסגרת בדיקות אלה, יתוקנו ע"י הספק ללא חיוב נוסף. 

  

  בקרות אדמיניסטרטיביות ונהלים 

  .באופן מאובטחיסמאות המערכת ושמירתן להגדיר נוהל שינוי ס הקבלןעל  . 

להגדיר הנהלים להוצאת ציוד מהמערכת, להתקנת ציוד חדש ולהחזרת ציוד   הקבלןעל  

  .מתיקון באופן שיבטיח הימנעות מסיכונים המוגדרים במסמך זה

 מנת״ילהציג מודל תחזוקה שלא מצריך החזרת מוצר למחוזות היצרן. ל הקבלןעל  

 .  יקות עמידה בדרישות בכל עת וללא התרעהשמורה הזכות לבצע בד

להיעזר במידע הקיים אצל מפעילי המערכות על תקלות  הקבלןעל  

  .במערכת ולשלב מידע זה בעיבוד הנתונים למניעת אירוע סייברואנומאליות

להגדיר הנוהל ולממש תהליך הטמעת עדכוני האבטחה ברכיבי המערכת  הקבלןעל  

  Patch Management ול השונים. עליו לנהל המידע באשר לעדכונים

  .להגדיר נוהל להתקנות מהירות של עדכוני אבטחה שימומשו על פי הצורך הקבלןעל  

גדרות לתכנן, להקים ולהפעיל מערכות המנטרות באופן שוטף התאמת ה הקבלןעל  

  .האבטחה והתאמת המענה לאיומי הסייבר הידועים

תקיפת  סימולציית, תרגילי מנת״ילקיים אחת לתקופה, כפי שיוגדר על ידי  הקבלןעל  

הסייבר של משרד התחבורה,  אגףעל ידי,  יידרשאו כל תרגיל אחר אשר סייבר 

ם אירועי  על מנת לבחון ולהיערך טוב יותר עמערכות הפרויקט למערכות הליבה של 

  .תקיפת סייבר

עומדים  ביצוע הפרויקט עמם התקשר לעניין  קבלני המשנהלוודא כי  הקבלןעל  

  .עצמו בהקשרי אבטחת המידע והמענה לאיומי הסייבר הקבלןבדרישות החלות על 

  הסייבר של משרד התחבורה.  יהיה כפוף להנחיות הקבלן 

  

  ידע תכנן אבטחת משות סף למדרי 

נצ ידע  אבטחת מ   מתכנן יספק  הקבלן   נושא אבטחת  מינה ב ן מול המז יג הקבל אשר ישמש 

  ע.  יד מ 
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  ף  בתוק . CISAאו    CISMאו    CISSPאו    CISOעל תעודת  תכנן יהיה ב המ 

יהי המתכ  של  נן  ניסיון  בעל  פרויקטים  מ חת  ט אב בתחום  הפחות  לכל  נים  ש   10ה  של  ידע 

    ים תחבורתי 

  אבטחה פיזית 

כלל מחברי וכבלי התקשורת, ציוד התקשורת האקטיבי וציוד היקפי נוסף יותקן בארון   

אם פיזית בארונות תקשורת בינם לבין ציוד תקשורת קיים ב  תקשורת נפרד ו/או יופרדו

 . קיים

כלל מחברי וכבלי התקשורת יסומנו בזיהוי חד ערכי לכל כבל, ציוד, נקודת קצה ורכיב  

תקשורת אקטיבי ובסימון שיאפשר זיהוי הציוד בהתאם לשרטוטים ותוכניות חיווט  

 .המערכותתקשורת שיימסרו על ידי הקבלן עם המסירה של 

כלל הציוד יינעל בארונות בעלי מנעולים באופן שלא יאפשר גישה והתחברות לציוד ללא  

 מפתח מתאים. בארונות התקשורת יותקנו מנעולים ודלתות ממתכת. 

יהיה נעול ומנוטר על ידי מצלמות יום / לילה  ציוד אשר מוטמע מחוץ לחדרי התקשורת 

 וכיו"ב). , גלאי נפח  Tamper Proofיתור כניסה (וגלאים לא

 . צוות הפרויקטלא תותר כל עבודה של קבלן חיצוני ללא ליווי צמוד מטעם  

כל פעילות שתתבצע לאחר המסירה תתועד ביומן מסודר לרבות זיהוי הטכנאים, סוג  

 טופל או תוקן. וחלף, שודרג, הפעילות ואיזה ציוד ה

  בכל עת. צוות הפרויקטיומן הפעילות יהיה ברשות נציג מורשה של  

  ניםש 7 במערכות הינו  LOGזמן נדרש לשמירת קבצי ה  

   



Page 20 of 20 

 מסמכים אשר על הקבלן לצרף להצעתו 7

  מסמכים נדרשים  

  אבטחת   בדרישות   עמידתו   בחינת   לצורך   להצעתו   לצרף   הקבלן   שעל   מסמכים   רשימת   להלן 

  : מידע 

מערכות המחשוב אשר תשמש את המערכות הייעודיות (חומרה, מסמך טופולוגית  

תקשורת אקטיבית ופאסיבית, רכיבי אבטחת מידע, מערכות וירטואליזציה, מערכות 

  גיבוי ורפליקציה של המידע, מערכות הפעלה ורישוי).

מסמך המתאר את שכבות אבטחת המידע וההגנה מפני חדירה חיצונית / שליטה   

  רכות הייעודיות. שאינה מורשית על המע

על הקבלן לפרט את הפרוטוקולים המשמשים את המערכות השונות בממשקים עם  

, בממשקים עם בסיס הנתונים ועם ) (אימות תוכנות צד ג', בזמן ביצוע אותנטיקציה

 שרתים ומודולים חיצוניים אחרים.  

הסביבות,  ל הקבלן לפרט את אמצעי אבטחת המידע אשר ישמשו להגנה על ע 

  .  המשמשים בפרויקט ורת והפרוטוקולים הממשקים, התקש

  


