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 םיל רבעמ טבמ – הנורוקה לצב ןיעידומה תוליהקב תויבוליש

 1ןהכ הריש

 רשאכ ,םימוחת ןווגמב ןיעידומה תוליהקל םישדח םירגתא םילוע ,הנורוקה רבשמ תרגסמב

 םירגתא .הרגשב ןהיתומישמ תא םאות וניא םא םג ,ימואלה ץמאמל תומתרנ ןיעידומה תוליהק

 רבשמ ,הקומעה תואדווה יא םהיניבו רבשמה לש םידוחייה םינייפאמה לש תרזגנכ םילוע הלא

 דרשמ םשארבו םישדח םינקחש םע הלועפ יפותישו "לוחכ"ל "םודא"ה ןיב הנחבהה שוטשט ,ילבולג

 .תונווגמ םיכרדב לועפלו תושימג תולגל ןיעידומה תליהקמ שרדנ ,וללה םירגתאה רואל .תואירבה

  .הלועפה ףותיש ידממ לש הקמעהו המצעה ירק ,תויבוליש תועצמאב איה תאז תושעל םיכרדה תחא

 יכ הנורוקה ףיגנ םע תודדומתההו תויבולישה רשקהב תוארל ןתינ ,לארשיב ןיעידומה תליהקב

 ללוכה ,ינ"מא ףוג וניה הז זכרמ ."הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ" םשב ףוג םקוה

 דרשמו ןוחטיבה תכרעמ ,הימדקא ,האופר ימרוג ףותישב םקוהש ,רקחמו ףוסיא ישנא לש בוליש

 םיבתכנה םירצותה ,תאז תרגסמב .ףיגנב קבאמה ךרוצל תונבותו עדימ קפסל הרטמב תואירבה

 2.יתלשממ רתא תחת יולגב הנושארל םימסרפתמ ינ"מאה ףוגב

 רשקהב תויבולישב םיטקונ םלועב ןיעידומ ינוגרא דציכ ןוחבל ןיינעמ ,לארשי לש היתולועפ דצל

 יפותיש .ןיעידומה ינוגרא לש הלועפה יפותיש לש תובחרתה הנשי יכ רכינ ,תאז תרגסמב .יחכונה

 םע ןהו תורחא ןיעידומ תויונכוס םע ןה תפתושמה תוליעפה תובחרתהב יוטיב ידיל םיאב הלועפה

 .יטרפה רזגמהו ירוביצה רזגמה

 רשא ,רבייסה בחרמב םימויא םע תודדומתהב הבר הדימב םיקסוע הלועפה יפותיש יכ הארנ

 תיברמ רשא ,יטרפה רזגמה לומ ןה רבגתה רבייס תופיקת ינפמ ששחה .הנורוקה לצב םירבגתמ

 תפקתמש ,ירוביצה רזגמה לומ ןהו ,תופקתהל רתוי ףושחה יתיבה בשחמהמ דובעל ורבע וידבוע

 עצבתהל תולולע ולא תופקתה .ןוסא תרה תויהל הלולע ,םילוח יתב לע לשמל ,וז הפוקתב ודגנ רבייס

 .רצונש סואכה תא לצנל םישקבמ רשא ,םירז ןויב ימרוג ידי לע וא םייטרפ םירקאה ידי לע וא

 ידי לע ראשה ןיב ,בזוכ עדימ לש תופקתמ יוהיזב םג הז רשקהב קסוע בלושמה יניעידומה ץמאמה

 .םייתנידמ םימרוג

 הלאשה הלוע ,הז רוקרזב תנחבנש ,תיחכונה תעב ןיעידומה תוליהק לש תרבוגה תויבולישה דצל

 יחרזאהו ירוביצה רזגמה םע הלא הלועפ יפותיש םאה :ירחאש םויב תויבולישה תדימל תעגונה

 ןיעידומה ינוגרא ןיב הלועפה יפותיש תבחרה םאה ?םיפסונ םירגתא לומ הלועפ יפותישל רהוצ וחתפ

 יפותיש תרגסמב ימדיפא ןיעידומב קוסיעה ךשמיי םאה ?םיפסונ םימוחתל בחרתתו ךשמית םינושה

 ?הפיגמה ךוכש רחאל םג הלועפה

 

 
 .ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמב רקחמ תרזוע 1
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 :הנורוקה לצב ןיעידומ תוליהקב תויבוליש לש םירקמ רפסמ לש הניחב ןלהל

 ףתושמה ץמאמה דמוע הנורוקה רבשמ ןמזב הליעפה ןיעידומ תויונכוס ןיב ל"ניבה פ"תשה דקומב

 ,ב"הרא ןיב Five Eyes-ה תירב  ןשארבו ,הרגשבש םימיב םג קודה פ"תש תומייקמה תויונכוסה לש

 דיקפת ואלימ תירבב תורבחה ןיעידומה תויונכוס יכ חווד .דנליז-וינו הילרטסוא ,הינטירב ,הדנק

 תונידמב שחרתמה תא ךירעהל ןויסינב םג ומכ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה יוזיחבו יופימב חתפמ

 התייה תירבה יכ ןעט ,ואיפמופ ,ינקירמאה הנידמה ריכזמ .האירוק ןופצו ןאריא ,ןיס ומכ תורוגס

 לועפל ךישממו יתמצוע ןפואב דבוע ןונגנמה" יכו ףיגנה תוצרפתה תנבהב "אילפהל הליעומ"

 לש הרתסהה תונויסינ םע םידדומתמ םייברעמה ןיעידומה ינוגרא ,ףסונב ."וז תרגתאמ הפוקתב

 הכרעה קפסל תוסנל ידכ םוק ריעב םיחא ירבק לש םיפסונ תורוקמו ןייוול תונומת וחתינו ןאריא

 3.םיעגפנה רפסמ לע

 ימוחתב ןה ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהב וז םע וז הלועפ ףתשל תורחוב תויברעמ ןיעידומ תויונכוס

 הלועפה ףותיש איה FIVE EYES -ה תירב ךותב ,ךכל המגוד .רבייסה ימוחתב ןהו ןיעידומ ףוסיא

 ןיעידומה תליהקב רבעשל םיריכב .תינקירמאה ןיעידומה תליהק םע תידנקה ןיעידומה תליהק לש

 תינקירמאה ןיעידומה תונכוס םע הלועפ תופתשמ הדנק לש ןיעידומה תויונכוס יכ וחוויד ,תידנקה

 תוטשפתהל עגונה ןיעידומ ףוסיאב תודקמתה ךות תאז ,)יאופר ןיעידומל ימואלה זכרמה( NCMI-ה

 םע ףותישב תדבוע ,CSE-ה ,תידנקה רבייסה ןיעידומ תונכוס יכ רסמנ ,ףסונב 4.ןיסב ףיגנה

 החטבאה יפתוש םע םואיתב תדבוע תונכוסה" יכ רשיא ןוגראה רבודו ,ב"הרא לש ןיעידומ תויונכוס

 5."הדנק תלשממל םיזחתמה םירתא תרסה חיטבהל ידכ הלש ןיעידומהו

 םע םג הלועפ תפתשמ ןיעידומה תליהק יכ הארנ ,תונושה ןיעידומה תויונכוס ןיב הלועפ יפותיש דצל

 ןיעידומה תונכוס וניהש ,)CNI( ימואלה ןיעידומה זכרמ ,דרפסב ךכ .ירוביצהו יחרזאה רזגמה

 הרבגות ,תאז תרגסמב .הנורוקה ףיגנ לצב רבייס תופקתה םע רקיעב דדומתמ ,הנידמב תימשרה

 טרפבו תויטירק תויתשת לש רבייסה תחטבא הקזוחו ןיעידומה תליהקב רבייסה תחטבא תדיחי

 רשא ,קשמב תולודג תורבח לש רבייסה תחטבא תא קזחמ םג CNI-ה ,ליבקמב .תואירבה רזגמ לש

 ,תורבחב תופסונ תוילכלכ תועיגפ עונמל תונויסינ םישענ ןכלו ,תוינמה קושב תודיריה לשב ועגפנ

 תורבח רפסמ לש ןתשקב תא לביק CNI-ה ,ףסונב .רבייסה בחרמב תועיגפ לשב עיפוהל םילולע רשא

 רזגמל עויסב דחוימב ודקמתי ולא תורבח .ידרפסה רבייסה בחרמ לע הנגהל ףרטצהל רבייס תחטבא

 6.תובדנתהב ןהיתורש תא ועיצה ןהו ,ירוביצה

-CERT  )CCN-  םיבשחמ תחטבאל ימואלה זכרמה םע הלועפ ףתשמ CNI-ה ,ולא תולועפ דצל

CERT (Spanish Government National Cryptologic Center - Computer Security 

Incident Response Team)( רבייס תחטבאו תויתשת תנגהל ימואלה זכרמה םעו )CNPIC(, 
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 תרגסמב םתיא דדומתמ CNI-הש םימויאה תעברא יכ ןיוצמ ,ךכ ךותב .םינפה דרשמל ףופכש

 יתב םכותבו תויטירק תויתשתמ רקיעב ,עדימ תבינג לש תונויסינ ;גנישיפ :םה הלועפה ףותיש

 הדח היילע הנשי יכ חווד ,הז םויאל רשקהב .זוינ קייפ םע תודדומתהו ;םיסוריוו םיעלות ;םילוח

 יחרזאה רמשמהו תימוקמה הרטשמה םג ,CNI-ה דבלמ רשאכ ,הנורוקה ביבס דרפסב 'זוינ קייפ'ב

 7.'זוינ קייפ' יוהיזב םיברועמ

 תא הצוח דרפסמ הנושב רשא ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהב רבייסה םוחתב ףסונ הלועפ ףותיש

 םקוהש ,'COVID-19 CTI LEAUGE' ימואלניבה טקיורפה אוה ,הנידמה לש םייזיפה תולובגה

 ,םלועה לכמ רבייס ירקוח ףלא לעמ ויתחת דגאמ ,חוור תונווכ אלל וניהש ,הז טקיורפ .הנורחאל

 רקיע .רבייסה בחרמב יאופרה רזגמה לע ןגהל איה ותרטמו ,ןיעידומ תוליהק יאצוי םהמ םיבר רשא

 םיפוגה תועצמאב טנרטניאהמ הרסה םא ןיב ,רבייס תוליעפ לורטנב איה וז הליהק לש תוליעפה

 תועצמאב תאז ,קוחה תויושר רובגתו וילא םירושקה םיפוגלו יאופרה רזגמל ףודעת ,םייגולונכטה

 ךא ,ןיעידומה תליהק םע רישי הלועפ ףותישב ונניא הז טקיורפ םנמוא 8.םייניעידומ םילכב שומיש

 .ב"הראב תונושה ןיעידומה תויונכוסב רתויב םימעטומה םימוחתה דחא וניה רבייסה םוחת
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