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 מבוא .1

 
 ייצור המיםפגיעה במערכות  -אספקה בכל עת ברציפות  ני וקיומי המחויב ומים הינם מוצר חי .1

ואף להשפיע על "החוסן ה י, נזק לחקלאות ולתעשיעלולה להביא לתחלואה, פגיעה בנפש וההולכה 

 הלאומי". 

הרשות הממשלתית למים ולביוב אמונה על הכנתו והפעלתו של מערך ביטחון המים ברמה 

 הגנההמשלב ותהליכי האספקה המקומית, במטרה לשמור על מקורות המים האזורית ו ,הארצית

 .ועד להתמודדות עם אירועי פגיעה במים ומשברי מים ברגיעה ובחירום

, להפעלה המבצעי הגרעין את מהווהו הנושא על המים רשות מטעם אחראית מים ביטחון יחידת .2

 משרדי את להכין היחידה אחראית ,כן כמו. מים ומשברי במים פגיעה באירועי ושליטה  ניהול

 חברות, מים מפעלי, מים תאגידימתקני ההתפלה )ספקי המים , הארציים הגופים, הממשלה

 ,ההתארגנות בתחום במים פגיעה באירועי בטיפול חלק הלוקחים הגורמים את ,וכן (מים המספקות

 .הנדרשת התפעולית רותיבכש ועמידה תרגול, הפעלה נהלי קיום ,ההצטיידות

 חיי אדם, פגיעה בתשתית סיכון, פגיעה במערכות החיוניות עלולות להוביל לבספקי המים והביוב .3

בהיבטי אספקת מים לתושבים רציפות התפקודית ה של משמעותי שיבושוחיונית, נזק כלכלי חמור 

 טיהור.הופינוי שפכים למתקני 

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריז על אירוע פגיעה במים,  (,18סעיף )על פי חוק המים  .4

ומשהכריז כאמור רשאי הוא לצוות על כל אדם הנוגע בדבר לעשות את כל הדרוש לשם טיפול 

 .החזרת המצב לקדמותו ומניעת הישנותו באירוע כאמור, מניעתו, הפסקתו,

 סמכויותיהן את להעביר המקומיות הרשויות את חייבאשר  2001-א"תשס, וביוב מים תאגידי חוק .5

 31.0 סעיף) המים תאגיד כי קבע לתושבים המים שירותי את ותספק שתנהל מקצועית חברה לידי

 ותנאי דין כל לפי וביעילות בכמות, ביעילות, ברציפות מים ותספק תמכור חברה..." (לחוק

 "...בתחומה צרכן לכל, הרישיון

ב של חממגוון ר סייבר על תשתיות קריטיות במתקפותבשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית  .6

גורמים אנרכיסטיים, פעילות של גורמי פח"ע,  מעצמה, טרור של : מדינה/"(היריב)להלן " מקורות

 .עודו וגגבש או בזדון הפועל( עובד) בארגון פנימי גורםאו גורמים פליליים,  גורם מסחרי מתחרה ו/

 :( כולליםC.I.Aמידע )היסוד של אבטחת הבהתאם לעקרונות החיוניות,    ממדי הפגיעה במערכות .8

 המערכות החיוניותשל  וכושר הייצור בזמינותפגיעה  .8.1

 יהן;שלא בהתאם לייעוד ןהפעלתו/או  המידע במערכות החיוניות באמינות ושלמותפגיעה  .8.2

 האגור במערכות הללו. המידע בחסיוןפגיעה  .8.3

בהתאם  לייצר נזק גבוה לולעהמים העוסקים בהפקה, הולכה וטיהור איום סייבר על מתקני  .9

 הבאים: הייחוס איום מרכיביל

 ;והולכת מים השל הפק ברציפות התפקודיתפגיעה  .9.1
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 ;מים מקורות זיהום .9.2

 .בהולכת וטיהור שפכים סביבתית ואקולוגיתפגיעה  .9.3

 :שתואר לעיל איום הייחוסל המותאמים סייברתקיפה מבוססי  לתרחישי דוגמאות .10

 ;כדוגמת מתגים ת קצה רכיבי תקשורתושרתים, תחנ שלתקיפה מקוונת  .10.1

 ;החדרת קוד עוין למערכות המחשב .10.2

   ;העתקה של נתונים/RANSOM תגניבה /שיבוש/נעיל .10.3

 ;שינוי הגדרות במערכות המחשוב .10.4

 ;החברה ובמתקנימניעת שירות במערכות המחשב  .10.5

 ;תקיפה מקוונת של מערכות הבקרה .10.6

 ;קוד עוין למערכות הבקרה החדרת .10.7

 ;שינוי ושיבוש נתונים במערכות הבקרה .10.8

 ;של פעילות שליטה ובקרה /שיבוש השבתה .10.9

  מתמשך תהליך ההינ במרחב הסייבר שאבטחה כך על מתבססת זה בנוהל האבטחה תפיסת .11

  אבטחה מעגלי באמצעות המתאימים המקצועיים הגורמים י"ע המבוצע ומחזורי

 שכבתית.-עפ"י עקרונות הגנה רב השונים ברבדים משלימים

 

 

בקרות פיזיות

מדיניות ותהליכים , אנשים

ארכיטקטורת רשת 
('גישה מאובטחת וכד, רכיב בידול, "חומת אש)"

מערכות ניהול רשתיות

('הקשחות וכד, הרשאות, הזדהות)

שרתים/הגנה על עמדות 

הגנה אפליקטיבית

הגנות ייעודיות לרכיבי קצה 
('חיישנים וכד, בקרים)
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 ת הנוהלמטר .2
 

תפקודית של  הנחייה מקצועית להתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על רציפות מספקנוהל זה  .1

תכנון וביצוע אבטחה ומיגון  נהלים ובקרה עלמשק המים במדינת ישראל, הכוללת קביעת עקרונות, 

הגוף  בידיהשוטף  ןותחזוקת ןתפעול של מערכות מחשוב חיוניות, משלב הייזום, ההקמה ולאורך

 המונחה.

רשות המים/ ותפישת ההגנה בסייבר של  םאיומיהתעדכן מעת לעת בהתאם להתפתחות ינוהל זה  .2

 היחידה לביטחון מים.

של רשות הסייבר  בסייבר לארגון ותורת ההגנההסייבר הלאומי  מערךנוהל זה מתבסס על הנחיות  .3

רשות המים והביוב ולתהליכי המחשוב הקיימים  הייחודיות של כולל התאמה לדרישותו 1.0גרסה 

 .בקרב ספקי המים
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 הגדרות ומונחים .3
 

 ". הרשות: "להלן,  ביובלו מיםל הממשלתית רשותה .1

 , כגון:מרשות המים לאספקת מיםמתאים ון יקיבל ריש ספק מים אשר, מתקן התפלה: מים ספק .2

 .וספקים אחרים מים אגודת שפכים טיהור מתקן, רשותי-רשותי/ רב-חד תאגיד

 "הנוהל". להלן ,נוהל עקרונות האבטחה וההגנה על מערכות מחשב חיוניות .3

  .ישובים מספר של המים משק ניהול על האחראי תאגיד: רשותי-רב תאגיד .4

ממוחשבת הבמערכת  שמיועד לכך פגיעה ביכולת השימוש בכל עת ומכל מקום -פגיעה בזמינות  .5

 למוגדר באפיונה. בהתאם

לא מורשים פגיעה בהגנת המידע מפני שינוי או השמדה  - (ושלמות אמינות) במהימנות פגיעה .6

 בהתאם למוגדר באפיונה. במערכת ממוחשבת העלולים לפגוע

הרשאות או חשיפה של המידע היכולה לפגוע במערכת מדרג הבפגיעה  –פגיעה בסודיות  .7

 של הגוף המונחה. הנוספים בהתאם למוגדר באפיונה או בנכסי המידע ממוחשבת

 ממוכנים באמצעים תהליכים ולבקר לשלוט שתפקידה מערכת - (ב"שו) ובקרה שליטה מערכת .8

 וטיהור מים.  ה,הולכ ה,לטובת הפק

 חברת של השוטף לתפקודה משמשות אשר המחשוב מערכות  - בתאגיד המחשוב מערכות .9

 .המים

 או, מהימנותה, בזמינותה פגיעה אשר, ספק מיםב ממוחשבת מערכת -חיונית  מחשוב תשתית .10

לפגיעה ברציפות  או\לפגיעה בחיי אדם ועלולה להביא , לייעודה בהתאם שלא הפעלתה

 .התפקודית

( הוא התקן PLC-Programmable Logic Controllerבקר מתוכנת ) -( PLCבקר תעשייתי ) .11

בהתאם ליעד הבקר  ממוחשב המיועד לאסוף מידע, לפתור לוגיקת בקרה ולשלוט בתהליכים

 .ולציוד הקצה המחובר אליו

 כפי הייחוס איום את לממש ניתן באמצעותו אשר, חיוניתה במערכת ממוחשב רכיב -חיוני  רכיב .12

 .בנוהל שהוגדר

קריאה כדוגמת מדי שוחות ביוב,  מערכות המשמשות לניטור תשתיות מים וביוב  -מערכות סמך  .13

 ( ועוד.GIS(, תשתיות גיאוגרפיות )קר"ממרחוק )

 רשות המים עמו האיומים( טווח) מנעד - חיוניות מחשוב תשתיות באבטחת הייחוס איום .14

, המוכר האיומים מרחב מתוךאשר נגזר מתוך תרחיש הייחוס הלאומי לסייבר  להתמודד ההחליט

 .לנוהל זה 2עפ"י איומי הייחוס המוגדרים בפרק  סיכונים ניהול של בתהליך הוגדר אשר

 :)ממונה תמ"ח(ממונה תשתיות מחשוב חיונית  .15
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 על הגנהניהול ל האחראי, המים חברת ל"מנכ י"ע מונהו שהוגדר חיצוני גורם או המים ספק עובד

 רשות של העבודה הנחיות ליישום והבקרה הפיקוח על ,וכן בחברה החיוניות המחשב מערכות

 .אלו במערכות והביוב המים

 השבתה, נזק גרימת למטרת, ממוחשבות מערכות/מערכת דגכנ מכוונת פעילות - סייבר לוחמת .16

 .מידע חשיפת או/ו

 מערכות/מערכת לאבטחת יםהנדרש והאמצעים הפעולות כלל - (לוגית) אלקטרונית אבטחה .17

 .חומרה/תוכנה בכלי שימוש באמצעות האיום מימוש למנוע טרהבמ ממוחשבות

 למערכת הסיסמ בעל של הזדהות בתהליך אימות רכיב מהווה אשרוסימנים  תווים רצף - סיסמה .18

 .ממוחשבת

 Two) לפחות על שני מאפיינים מבוססתב מול מערכת ממוחשבת הזדהות – חזקה הזדהות .19

Factor Authentication) :סיסמא חד פעמית או מאפיין אישי משולב ב וסיסמה משתמש שם

 .)ביומטרי(

, מרכיביה לרבות הממוחשבת המערכת מבנה ללמידת שיטתי תהליך - ממוחשבת מערכת מיפוי .20

במסגרת  .בה המובנים המידע אבטחת ואמצעי אחרות מערכות לבין בינה הממשקים, תצורתה

 ב החיוניות.ויוגדרו תשתיות המחש התהליך

התקיפה אשר  ואפשרויותסקירת האיומים הפיזיים והלוגיים לתהליך סדור  –סקר סיכונים  .21

התפקודית של  רציפותה שיבושפגיעה בחיי אדם, פגיעה בתהליך הקריטי, ל עלול לגרוםמימושם 

 חיוני. פגיעה תדמיתית, בפגיעה בשרותחשיפה משפטית, כלכלי בהיקף משמעותי,  נזק, ארגוןה

 שבשתקשורת אשר פגיעה בו עשויה ל בקרה/ המכיל ציוד מחשוב/מתחם  – / רגיש מתחם קריטי .22

 תהליך קריטי ורציפות תפקודית של הגוף המונחה.

פעילותם של ארגונים רבים תלויה בשירותים שונים שהם רוכשים  -שרשרת אספקה גורמי  .23

פיתוח שונים,  . שירותים אלו יכולים להיות ייצור רכיבים ממוחשבים, שירותי מחשובצד ג' מספקי

מערכות  אפליקציות ומערכות שבשירות הגופים. שירותים אלו יכולים להיות בעלי קישוריות אל

 .המונחה עלולים להוות ערוץ תקיפה כנגד הארגון ,, ועל כןוף המונחההג

 לממדי בהתאם ממשי נזק שנגרם מבלי פגוע בארגוןל יריב של מכוון ניסיון -סייבר  לוחמת אירוע .24

 .הייחוס איום

 השוטף בשירות לפגיעה והגורם הייחוס איום לממדי בהתאם לנזק מתפתחה אירוע -אירוע סייבר  .25

 .רגיש נימיפ מידעחשיפת כן, ו אקולוגי ונזק שופכין פינוי, מים אספקת – לתושב

26. SOC (Security Operation Center) - אירועי אבטחת מידע וסייבר שליטה ובקרה על מרכז .

מנתח אותם ומאפשר בקרה על תהליכים  מקבל נתונים ממערכות ארגוניות שונות, רכזהמ

 ותגובה למתקפות המתרחשות בזמנים שונים. ואירועים, הפקת דו"חות, זיהוי פרצות אבטחה

מערכות  תוכנות/ רשת מנהלתית אשר מכילה את כלל החומרות/ -עסקית ה המחשוב רשת .27

 .הארגוןאדמיניסטרטיבי של וה לתפקוד המשרדי
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מבקרות המערכות ממוחשבות  - (Industrial Control Systems) מערכות בקרה תעשייתיות .28

 .ם, הכלרה ועוד, אספקת מיטיהור שפכיםומפקחות על תהליכים פיזיים כמו 
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 רמת הגנת הסייבר הנדרשתסיווג ספקי המים בהיבטי  .4
 

 :הבא הסיווגלפי  בהיבטי הסייבר הנדרשתתקבע רמת אבטחתו  ספק מיםכל ב .1

 :מתקן / תשתית רמה א' .1.1

ברציפות התפקודית של  שיבוששפגיעה בהם תגרום לספק מים מתקנים/ תשתיות של  .1.1.1

 .אלף תושבים 250מעל  בהיקף של האספקת מים לאוכלוסיי

 .מתקן התפלה .1.1.2

 .עלולה לגרום לנזק סביבתי חמור ומתמשך םמכוני טיהור שפכים שפגיעה בה .1.1.3

 מתקן/ תשתית רמה ב': .1.2

ברציפות התפקודית של  שיבושמתקנים/ תשתיות של ספק מים שפגיעה בהם תגרום ל .1.2.1

 .אלף תושבים 250  -בהיקף של מתחת ל האספקת מים לאוכלוסיי

 .הכלרה(וקיימת מתקנים בהם מתבצעת הפקה עצמית של מים מקידוחים ) .1.2.2

 מתקן / תשתית רמה ג': .1.3

 .המים והביובמתקני הפעלת מתקן שאין בו מערכות מחשוב חיוניות ל .1.3.1

שקלול של  על פיסמכות בלעדית להחריג את רמת הקריטיות למתקן וזאת יחידה לביטחון מים ל .2

  ומה.עלויות וכד זמין, כ"אטווח האיומים, פוטנציאל הפגיעה ברציפות התפקודית ,
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הקצאת משאבים, מינוי  תכנית אב, -  ת ספק המיםמחויבות הנהל .5

 וועדת היגויגורם לנושא 
 

נהלים הו הנחיותה להפיץ ולאכוף את כל לעמוד בדרישות הנוהל, לתקף,ספק מים באחריות הנהלת  .1

 .בקרב העובדים וספקי השירותים השונים

 יעמדו לרשות הרשות. נציגי לו ותומובנ ותבאחריות הגוף המונחה לוודא כי דרישות הנוהל ברור .2

 .הנוהל הנחיותאו התייעצות הנדרשת ליישום \הגוף המונחה בכל שאלה ו

רציפות ההתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על ל תכנית אבבאחריות הגוף המונחה לכתוב  .3

את מחויבות ההנהלה להתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על  בטאלתפקודית. מטרת המסמך ה

תפקודית בהלימה לאסטרטגיה העסקית של הגוף המונחה ולאחריות הרגולטיבית של  רציפות

 אב תכלול, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: תתכני הרשות.

 .הארגון מבנה פי על, בתחום העוסקים בארגון גורמים מינוי .3.1

 .בארגון החיוניות המחשוב תשתיות הגדרת .3.2

 .ומרכיביה קישוריה, שבה המערכות כלל על בארגון התהליך רשת מיפוי .3.3

 .זה לקישור המשמשים הרכיבים ופירוט חיצוני וממשק קישור בכל התמקדות .3.4

 .חיוניות מחשב תשתיות בתחום סיכונים הערכת סקר ביצוע .3.5

 בממצאי טיפולו זה בנוהל שמופיעים כפי האבטחה דרישות ליישום אבטחה תכנית ביצוע .3.6

 .(חיצוניים לקישורים מפצה בקרה כולל) הסקר

 .החירום תחוםל ייעודית תכנית כתיבת .3.7

 מערך לעובדי ובדגש העובדים כלל בקרב בנושא מודעות והעלאת הדרכה תכנית ביצוע .3.8

 .והבקרה המחשוב

 המחשב מערכות תאבטחל אבה תכנית ליישום שנתית-רב עבודה ותכנית זמנים לוחות קביעת .3.9

 .החיוניות

  .המים ברשות מים לביטחון ביחידה הסייבר צוות ואישור להתייחסות תוגש התכנית .4

 אחראי גורם יהווה אשר )ממונה תמ"ח(  חיוניות מחשב מערכות אבטחת מונהמ ימנה המים ספק .5

 לדרישות בהתאם ומבקר חפק, ממקשר גורם ויהווההנוהל  ל פיע החיוניות המחשב מערכות להגנת

 .זה בתחום המים רשות

המגדיר את  (באם מדובר ביועץ חיצוני) בחוזה מתן שירותיםיחזיק בכתב מינוי או  ממונה תמ"ח .6

 תכולת תפקידו לכל הפחות לנושאים הבאים:

 .כתיבת ואישור תכנית עבודה שנתית בתחום הגנה על תשתיות מחשוב חיוניות .6.1

 .והסייברמדיניות אבטחת המידע של ותחזוקת  , אכיפהיישום .6.2

  .מידעהביצוע הדרכות ותרגילים בנושא מודעות עובדים לאבטחת  .6.3

 .באם נדרש ,לצרכי תשתיות מחשוב לוגיים הצטיידות באמצעי הגנהו רכש .6.4
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 כמתואר בהמשך. מחזוריתקיום וועדת היגוי להגנת הסייבר  .6.5

 תלהתוויי הינה המסגרת הניהולית העליונה מסכמת לתחום אבטחת מידע וסייברוועדת היגוי  .7

 ארגוניות בנושאי הגנת הסייבר והגנת מידע. המדיניות

, ספק המים מהנדסתמ"ח, מנהל הרשת התפעולית,  ממונה ממנכ"ל הגוף, תורכבעדה והו .7.1

 מנכ"ל הגוף המונחה.מנהל ביטחון מים, וכול נציג אחר שיקבע ע"י 

 מערכות עבור המידע אבטחת לתחום מסכמת שנתית היגוי ועדת הארגון יקיים לשנה אחת .7.2

 .בארגון החיוניות המחשב

 השנה במהלך בארגון המידע אבטחת בתחום שבוצעה הפעילות עיקר תוצג זו הבוועד .7.3

 .לה שקדמה בשנה שהוגדרו ולמטרות ליעדים בהתייחס

 ויוצגו השנה במהלך אירעו אשר המידע אבטחת לתחום יםהקשור יםשונ וסוגיות אירועיםיוצגו  .7.4

 .שנדונו הסוגיות או שבוצע התחקיר ממצאי

 והטמעה רכש, תהליכים בהיבטי הבאה לשנה המוצעת העבודה בתוכנית תידון אף הוועדה .7.5

 .קיימים פערים וצמצום מערכות של

של  בהשתתפות, במידת האפשר,ו הארגון ל"מנכ ידי על תנוהל שנתית מסכמת היגוי ועדת .7.6

 .ובכפוף לזמינות ,המים ברשות מים ןלביטחו צוות הסייבר ביחידה נציג

 .מים ןלביטחו פרוטוקול סיכום הישיבה יישלח לצוות יועצי הסייבר של היחידה .7.7
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 וסייבר אבטחת מידעונהלי מדיניות  .6
 

 האבטחה לדרישות מענה ןנותה וסייבר מידע אבטחת מדיניות מסמך להכין נדרש המים ספק .1

להעלאת החוסן הארגוני להתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על הרציפות  זה נוהלב המובאות

 .התפקודית

 של והטמעה להקמה הארגון הנהלת מחויבות את מתאר בארגון המידע אבטחת מדיניות מסמך .2

לנוהל  8 פרקבהתבסס על נהלי אבטחת מידע המוגדרים ב בארגון מידע אבטחת ניהול כיתהלי

 .זה

בגוף המונחה  םיהיה תחום בגבולות גזרה ברורים המגדירים את הגורמים הרלוונטיי המסמך .3

בקרה ותיקוף בדומה לסטנדרטים התהליכי את חיוניות, המחשוב המערכות את , נחיותיוליישום ה

 .(ISO 27001מקובלים כדוגמת תקן מנא"מ )מקצועיים 

 התפעוליים הצרכים, החיוניות המערכות לאופי יותאמו במסמך האבטחה מדיניות עקרונות .4

 .הקיימת הארגונית והתרבות

 מים לביטחון ביחידה הסייבר צוות יועצי להתייחסות של ויועבר הארגון מנכ"ל י"ע יאושר המסמך .5

 .המים ברשות

 או העבודה או בעקבות שינויים אשר בוצעו בתהליך לפחות הנוהל יתוקף ויעודכן אחת לשנתיים .6

 .במערכת המחשוב החיונית

, לתקף ,להפיץ ולאכוף את מסמך המדיניותבאחריות הנהלת הגוף המונחה לעמוד בדרישות  .7

 וספקי צד ג'.והנהלים בקרב העובדים  ההנחיות

, כאשר למערכות המחשוב החיוניות בכל גוף מונחה ,לכל הפחות ,רשימת נהלים הנדרשיםלהלן  .8

כך שיתנו ( נדרש לעדכן את הנהלים הרלוונטיים  ISO 27001המחזיק בתקן מנא"מ ) מונחהגוף 

 למערכות מחשוב חיוניות:ביטוי הולם הן 

 ."נטרנטילא ארגונית גישה מדיניות" .8.1

 ."עסקית והמשכיות מאסון התאוששות" .8.2

 ."אבטחת מידע בהיבטי קליטת עובדים/ העסקת ספקים צד ג'" .8.3

 ."הדרכות וריענון אבטחת מידע וסייבר לעובדים וספקים" .8.4

 ."תרגיל סייבר" .8.5

 ."סיכונים סקרביצוע " .8.6

 ."חוץ ומיקור לרשתות המחשוב הארגוניות מרחוק ועובדים ספקים גישת" .8.7

 ."אירוע סייברודיווח על טיפול  ,תגובה" .8.8

 ."למערכות מחשוב חיוניות ושינויים תצורה"ניהול  .8.9

 ".תפקיד"ניהול משתמשים בקרת גישה והרשאות למשתמש לפי  .8.10



 

 03-7604622פקס':  03-6369730טל':  61203אביב -תל 20365ת"ד  14רחוב המסגר  

 www.water.gov.ilכתובתנו באינטרנט:  Dannyla@water.gov.il דוא"ל:
 

 ."גיבוי ושחזור מידע" .8.11

 ."הקשחת עמדות קצה" .8.12

 ."העברת מידע בין רשת חיונית לרשת עסקית" .8.13

 ."בקרה ועדכון למערכות אבטחה" .8.14

 ."ניטור בקרות לוגיות במעגלי האבטחה השונים" .8.15

  ."ועדכונים שדרוגים  של מערכות, שוטפת תחזוקה" .8.16

 ."זיכוי מערכות חיוניות בתהליכי רכש" .8.17
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  חיוניות מחשב מערכותוסקר הערכת סיכונים ל מיפוי תהליך .7
 

החיוניות  תשתיות המחשוב בדגש על ,הינה למפות את כלל המערכות הקיימות התהליךמטרת  .1

סייבר  יבוצע סקר סיכונים להתמודדות עם אירועי ,מערכות התמ"ח לאפיון והגדרתבפרט. בהתאם 

 .הרשות ל ידיבהתאם לאיומי הייחוס אשר הוגדרו ע

 מקובל בסטנדרט רשת שרטוט: ויכללו המחשוב מערכות של "האתר תיק" את יהוו המיפוי תוצרי .2

 בקרים, שרתים ,תחנות, לוגית בקרה רכיבי של מצאי(, Visio תוכנתבאמצעות  ,לדוגמה)

 .גרסאות תוכנה וחומרה כולל ואפליקציות

 אבטחת לתחום םרלוונטיי ןוניסיו הכשרות בעל מומחה תוכן י"ע יבוצע ראשוני סיכונים הערכת סקר .3

 .אשר מכיר את הנחיות נוהל זה חיוניות מחשב במערכות והסייבר המידע

 :לפחות הבאים נושאיםה ויעסוק הקיים המצב סקירת יכלול הסקר .4

 ובין חיצונים קישורים, ומערכות רכיבים מיפוי ,טופולוגיה – ותשתית רשת תרשימייצירת  .4.1

 .מערכות

 הבקרה למערכות דגש מתן תוך הרשתות דרך המבוצעים עיקריים עבודה תהליכיזיהוי  .4.2

 .והייצור

 .ניטור ובקרה על הרשאות אילו ואופן (ADMINמנהל  ) הרשאות מיפוי .4.3

 .האבטחה השוניםבמעגלי  יישומם ואופן אבטחה רכיביפירוט  .4.4

 .אבטחה ועדכוני עדכונים קבלת אופן, וגרסה סוג – והקשחות הפעלה מערכותפירוט  .4.5

 .הקצה עמדותב אבטחתםו החיונית למערכת הניגשים יישומיםמיפוי  .4.6

 תחזוקה, לארגון חיצוניים גורמים על בדגש, החיונית למערכת המקושרות מערכות מיפוי .4.7

 .אלחוטי בטווח ושימוש מרחוק

 מרוחקת גישה, התאגיד בדגש על רשת התפעול לרשת ומחוץ מתוך הבקרה למערכות גישה .4.8

 וספקי צד ג'. ובקרה תפעול אנשי ,למנהלים

 .רשתות בין קישוראופן הו רשתות בין הפרדה .4.9

 .ותקשורת אבטחה ומערכות הרשת בתוך אזורים או לרשתות חלוקה/סגמנטציה .4.10

 .הבקרה מערכות, ההפעלה מערכות, למערכות הזדהות ואופן תהליכי, רכיבים .4.11

מחשוב חיוניות ברשת הבקרה  מערכות על בדגש לציוד השירותים ונותני ספקים רשימת .4.12

(, עמדות שו"ב  Program Logical Computerים ממוחשבים )כדוגמת רכיבי קצה, בקר

(HMI - Human Machine Interface) 

 .עדכונים הפצת ואופן עדכון תדירות מוצריםסוג ה, וירוס אנטי רכיבי .4.13

 .מחשוב חיוניות למערכות בגישה וניטור משתמשים בקרת .4.14

 .מידע אבטחת בתחום קיימים ומנהגים נהלים זיהוי .4.15
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 כדוגמת מקובלים אתריםמעת לעת ב ותהמתפרסמ, קיימות באם, חולשות רשימת .4.16

cert.gov/advisories-cert.us-https://ics ,לדרכי והמלצות הרכיבים לגרסאות בהתאם 

 .עם חולשות ידועות התמודדות

 יישומם ואופן הצפנות סוגי, תוכנות כולל הטמעתם ואופן בארגון מידע אבטחת אמצעי .4.17

 .(USB כגון) חיצוניים התקניםחיבור  ובקרת הגבלת .4.18

 למערכות קישוריות, המחשוב למערכות קישורו IPTEL על בדגש, ותצורה ציוד ,טלפוניה .4.19

  .החיוניות המחשוב

 ותוכנית רשתות בין קישורים( HVAC) מיזוג, חשמל כגון תומכות מערכות עם ממשקים .4.20

 (.שרידות ויתירות) אלו למערכות עסקית המשכיות

 .ותדירות גבוי שיטות, גיבוייםמדיניות  .4.21

  .בארגון לאינטרנט גישה ומדיניות רכיבים .4.22

הממשק בין ממונה תמ"ח למנהל ביטחון מים בכל הקשור לטיפול באירוע פיזי אשר התחיל  .4.23

 .כאירוע סייבר

 מחשוב מערכות המכילים רגישים םמתחמי שלובקרות פיזיות קיימות  היקפית אבטחה .4.24

 .ומבקרים עובדים לכניסת הבקרה ותהליכי חיוניות

 מים לביטחון ביחידה סייברה לצוות יועבר נוסף ועותק ח"תמ הנהלת הארגון וממונהל יוגש הסקר .5

 להתייחסות. המים ברשות

תוצרי הסקר יציגו את הפערים, במידה וקיימים, ביחס לנוהל הרשות ואת רמת חומרתם. על בסיס  .6

 הקיים המצב לשיפורעם אחריות ולו"ז  העבודה תכנית ,ח"התמ מנהל ידי על ,תבנההפערים 

 .החיוביים הממצאים ושימור

  

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories
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 דרישות האבטחה בתחום הפיזי בחדרי תשתיות מחשוב חיוניות .8
 

 שליטה מערכות, שרתים המכילים ו/או ארונות תקשורת מתקנים ,לחדרים רק הפרק מתייחס .1

 חדרי ארונות תקשורת, ,שרתים חדרי , לדוגמא:החיוניות המחשב מערכות של בקרים או/ו ובקרה

  .בקרים וחדרי( HMIמכונה )-ממשק אדם עמדות כגון ייצור למתקני הצמודים ב"שו מערכות, בקרה

 .ייעודי חדר בתוך שאינן תקשורת ארונותתחולת הפרק חלה גם על 

מתחמים קריטיים  המהווים מתקניםה /החדרים כלל יוגדרומיפוי המערכות וסקר הסיכונים  בשלב .2

 .מחשוב חיוניותבהם קיימים רכיבי מערכות 

כחלק מנהלי  אבטחה פיזית עבור הדרישות המופיעות בפרק זה נוהלבאחריות הנהלת הגוף להכין  .3

 אבטחת המידע של הגוף.

 :למתחמים רגישים הפיזיות האבטחה דרישות להלן .4

 וכן פינים נעילת עם בריח רב דלת באמצעות ימוגן המתחם, בבניין מתחם או חדר של במקרה .4.1

 מ"מ 8 בעובי בסורגים יסורגו מטר 7 ל מתחת בגובה חלונות/פתחים. מחזיר וקפיץ עינית

 .לסורג סורג בין מ"ס 15 של מקסימאלי ובמרחק

מצלמה  ויכלול ומוזעק נעול, ממתכת עשוי יהיה הארון, בחדר שאינו תקשורת ארון של במקרה .4.2

 על המתחם הרגיש/ ארון תקשורת.המשקיפה 

 מערכות יותקנו חיונית תשתית של סגורים לחדרים - קבוע לא באיוש מתקן/לחדר אזעקה .4.3

 בעת אוטומטית יופעלו אשר ישראל משטרת של הביטחון חטיבת בתקן העומדות אזעקה

 גילוי /לחות גילוי /אש גילוי מערכות יותקנו כי מומלץ ,כן כמו .מאוישים יהיו לא שהמתחמים

 .רציף באופן שיופעלו מים

 בלבד מורשים לגורמים (Keypadאלקטרונית כדוגמת גשש קרבה, קודן ) כניסה בקרת תבוצע .4.4

עבור אמצעים אלה נדרשת אחת  .החיוניות המערכות על החולשים בקרה /מחשב לחדרי

 לתקופה לעדכן סיסמה והרשאות בהתאם.

התקשורת המכילים מערכות תקשוב חיוניות ולא חיוניות  נותתתקיים הפרדה פיזית בתוך ארו  .4.5

, התקשוב סימון ושילוט ע"ג ציוד כדוגמת םאמצעים ויזואליי )כדוגמת רשת עסקית( בליווי

 .התקשורת והכבילה מבואות

 כל לאורך ילוו, כחיוניים שהוגדרו מתקנים /לחדרים להיכנס הנדרשים ותחזוקה שירותים נותני .4.6

 .תמ"ח או גורם מוסמך מטעמוממונה  י"ע הרגישים באזורים השהות משך

 המערכות לתחזוקת לרשת חיצונית מוקשח וללא קישוריות ייעודי מחשב יוקצה, שניתן ככל .4.7

חיבור מחשב נייד המשמש כעמדת הנדסה בכבל  ,)לדוגמאתמ"ח הובאישור ממונה  החיוניות

 .לבקר לטובת תכנות ותחזוקה עיתית(  סריאלי

תשתיות מים הכוללות תחנות שאיבה למים/ ביוב, קידוחים ואיגומים ימוגנו בהתאם לנהלי  .4.8

 היחידה לביטחון מים.
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 החיוניות המחשב ברשתות הלוגית  האבטחה דרישות .9
 

הפרק מגדיר את דרישות האבטחה הלוגית, אופן יישומן, אכיפתן ובקרתן עבור מערכות המחשוב  .1

פעולות עויינות ברשת  של והכלההנדרשים למניעה, איתור מקדים ואמצעי הבקרה  ,החיוניות כן

 .המחשוב החיונית

 של מאובטח ותכנון למבנה ברובם יםמתייחס התהליכיות המחשב במערכות האבטחה עקרונות .2

 לדוגמה, והן בתוך הרשת החיונית הארגונית מהרשת החיוניות הרשתות של ובידוד בידול, הרשת

 רשתות ליתר החיונית הרשת בין כווני חד באופן הקישורים והגדרת פיזית הפרדה באמצעות

 .הארגון המחשוב

שלא  מספר מעגלי הגנה אקטיבית, מתוך הנחההטמעת ויישום עקרונות האבטחה מבוססים על  .3

)הגנה  במידה ונפרץ ,ניתן להתבסס על מעגל אבטחה אחד אשר חושף את המערכת לסיכוני סייבר

 רב שכבתית(.

מניעה,  נדרשת יכולת להטמיע בקרות אבטחה בשגרה ובחירום הכוללים: מערכות אבטחה, אמצעי .4

 הוספת ,במידת הצורךפת ומחזורית לבחינת הגדרות המערכות וניטור, אכיפה, דיווח, בקרה שוט

 מערכי אבטחה בהתאם להתפתחות איומי הסייבר והטכנולוגיה והתראות המודיעין.

הרשות מכירה בעובדה, ללא קשר לרמת הסיווג במתקנים, כי קיימים הבדלים ברמת האיום על  .5

ועלות  זמין ברציפות התפקודית, כ"אפגיעה ל הנזק , פוטנציאלבשקלול של עוצמתו המתקנים

ובהתאם  ב' ו ג' באופן פרטני סיווגבמתקנים ברמת  החרגות בדרישות תאפשר ,ההשקעה ולכן

 . להחלטת הרשות

 :למתחמים רגישים הלוגיות האבטחה דרישות להלן .6

 רשתות(בין וקישור ה )הפרד סגמנטציה .6.1

התהליך לרשתות אחרות רשת של לקיים הפרדה פיזית מלאה  נדרשבמתקנים רמה א'  .6.1.1

במידה ונדרשת העברת מידע בין הרשת החיונית לרשת   .כדוגמת הרשת העסקית

 הרשת לכוון התהליך רשת בין כיווני חד באופן תתבצע המידע העברת, העסקית

 .שיאושר ע"י צוות הסייבר של רשות המים כיווני חד רכיב באמצעות מנהלתיתה /העסקית

 לבין העסקיות המחשוב מערכות בין התקשורת ברכיבי פיזית הפרדה לקיים נדרש .6.1.2

 לכל נפרדים תקשורת ארונות לכך ומעבר רשת לכל נפרדים מתגים ,לדוגמה התהליכיות

 .החדר באותו הפחות

חומת אש  כדוגמתבמידה ולא ניתן לקיים הפרדה פיזית מלאה, תתקיים הפרדה לוגית  .6.1.3

כל חריגה  -לצורך התפעולי המותאםוסינון תוכן  FWייעודית מוקשחת ברמת חוקת 

 .צוות הסייבר של רשות המים על ידי תאושר פרטנית

  , כולל מערכות ברמות אבטחה שונות,בתוך רשת התהליךבין מערכות  לוגיתהפרדה  .6.1.4

בתצורת  חומת אש וחוקה מוקשחת רכיב בקרה לוגית כדוגמתבאמצעות תתקיים 
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White-List  בהתאם לצורך התפעולי  ותנדרש אפליקציות /שירותיםכתובות רשת/ לפי

  .ככל הניתן ,רים, שרתים ועמדות קצהאשר תפריד בין הבק

נדרש  דומה,"מ, מדי לחץ, דלף וכרקכל קישור תקשורת נוסף לרשת התהליך כדוגמת  .6.1.5

חומת "כדוגמת  בקרה לוגיתדרך רכיב בתקשורת ייעודית נפרדת ומאובטחת להגדרה 

 מוקשחת בהתאם לצורך התפעולי. FWעם חוקת  בסגמנט נפרד "אש

בחינה והתייחסות   ללא חיצונית ממערכת החיונית למערכת חדש חיבור כל לאשר אין .6.1.6

ובהתאם לצורך  בארגון חיוניות תשתיות ממונה שלואישור  של היחידה לביטחון מים

 התפעולי.

 של למערכות חיוניות מערכות של חיבור של במקרה – שני גופים מונחים בין חיבור .6.1.7

 לממש ממונה התמ"ח בספק מים באחריות, מערך הסייבר הלאומי ל ידיע מונחהה גוף

 בין חיבור /הקישוריות אבטחת לגבי מערך הסייבר הלאומי של האבטחה הנחיות את

 . המערכות

 גישה ישירה לאינטרנט מסביבת בקרים תעשייתיים וכן מסביבת ממשקי אדם מכונה .6.1.8

(HMI ).אינה מאושרת 

  ת.ומאושר ןאינהייצור  בסביבת WIFIבטכנולוגיית רשתות אלחוטיות  .6.1.9

נדרשות להיות  בפס רחב RF ,WIFIרשתות אלחוטיות כדוגמת סלולר,  .6.1.10

 data -ייעודי עם כרטיס סים ל  APNברשת סלולר נדרש  ,פרטיות ומאובטחות )למשל

 .בלבד(

 לאפליקציה ניהול משתמשים והרשאות .6.2

, המורשים לגורמיםמערכת שו"ב, אפליקציות ל הזדהות תהליך של מוקיו וודאל יש .6.2.1

 עפ"י תפקיד באמצעות חשבונות אישיים בלבד. HMIברשת התפעול כדוגמת עמדת 

)כדוגמת ביומטרי, סיסמא  הזדהות חזקה עםבוצע יהזדהות למערכת החיונית ה תהליך .6.2.2

משתמש  חשבונות שם עם הזדהות בצע נדרש ל מתאפשר,חד פעמית(, במידה ולא 

 .אישיים וסיסמא

חשבונות משתמשים אפליקטיביים יוקמו עפ"י עקרונות האבטחה הבאים, בהתאם  .6.2.3

 לזמינות הטכנולוגיה והכוללים:

שהמשתמש נדרש להחליפה בחיבור הראשון תוקם סיסמא ראשונית  .6.2.3.1

 .לאפליקציה

 תווים לפחות הכוללת אותיות גדולות וקטנות וספרות. 9סיסמא מורכבת בת  .6.2.3.2

 .(Idleלאימות מחדש בהתאם להגדרת פרק זמן לאי שימוש במערכת )דרישה  .6.2.3.3

 .נעל לשימושיהחשבון יאחרת  ,החלפת סיסמא תתבצע אחת לחצי שנה .6.2.3.4

 דורות אחורה. 15תימנע חזרה על סיסמאות ישנות  .6.2.3.5



 

 03-7604622פקס':  03-6369730טל':  61203אביב -תל 20365ת"ד  14רחוב המסגר  

 www.water.gov.ilכתובתנו באינטרנט:  Dannyla@water.gov.il דוא"ל:
 

תוגבל גישה לוגית )פונקציונלית( למערכות הייצור ובכללן ממשקי הבקרה, ממשקי  .6.2.4

 המשתמשים. לפי תפקידמכונה -הדגימה, ממשקי אדם

 של כל תהליך הזדהות למערכת, ביצוע פעולה ו/או שינוי – Audit Trail ברמת ניטור .6.2.5

 לקריאה הניתן בקובץ לוגיתועד ( משאבה, שינוי ערך סף סגירת לדוגמא) ההרשאה בעל

 .שהתחברהגורם נתוני  הכוללים את  ,וחקירה עם חתימת זמן

 מוטמעות בהן מערכות ולרכוש להקפיד יש חדשותשו"ב  מערכות רכש של במקרה .6.2.6

 .המאפשרות יכולות שימוש בסיסמאות חזקות, ניטור ותיעוד אבטחה דרישות

למעט  ,באמצעות קישור ישיר לשרת דרך עמדת קליינט ולא תבוצע למערכת הגישה .6.2.7

 בחלון תחזוקה.

מתבצעת ולא  מסךהתהליך מוצג באופן קבוע ע"ג  שבה HMIבעמדות שו"ב כדוגמת  .6.2.8

הרשאות המשתמש יהיו  –תהליך הזדהות מחזורי בהחלפת משמרת או  ו/ מסך נעילת

עם חשבון הזדהות  חייבי פרמטריםשינוי אופרטיבי ו/או עדכון כל "קריאה בלבד". 

 מערכת טרם ביצוע הפעולה הנדרשת.משתמש ל

 למערכת ההפעלה ניהול משתמשים והרשאות .6.3

מקומי או   GPOניהול חשבונות משתמשים לגישה למערכות הפעלה יוגדר במסגרת  .6.3.1

 .Active Directoryבאמצעות מערכת ניהול מרכזית כדוגמת 

( Disable)לבטלם  ,Administratorכדוגמת  Built-Inיש להימנע משימוש בחשבונות  .6.3.2

ככל הניתן. עבור Standard  Userחשבונות אישיים עם הרשאות ברמת  להגדירו

להשתמש בחשבונות מערכת הפעלה ייעודיים  ישאפליקציות הדורשות הרשאות מנהל 

 למטרה זאת.

 .6.2.3העקרונות המתוארים בסעיף  לפיהקמת חשבון משתמש תבוצע  .6.3.3

 תלחשבון המשתמש כגון ניסיונו  Auditנדרש להפעיל יכולות GPO -במסגרת ה .6.3.4

 עוד,התחברות כושלים, נעילת חשבון משתמש, ניסיון גישה למשאבים לא מורשים ו

 של מיקרוסופט. Best Practice -בהתאם ל

 הקשחות .6.4

 בהתאםברמת אפליקציות, שירותים וחשבונות משתמשים  מוקשחים -שרתים .6.4.1

 CIS –Center for Internet  או י"תמ ,הלאומי הסייבר מטה כדוגמת גופים להמלצות

Security ,המערכת יצרן עם בתיאום זאת. 

למימוש במערכת  ניתנותאסמכתאות ליכולות אבטחה ה ציגיצרן המערכות נדרש לה .6.4.2

 לצורך הקשחתה בהתאם לזמינות הטכנולוגיה.

 ושרתים קצה הקשחת תחנות .6.4.3

ברשת התפעול  ןטרם הטמעת ,בסביבת בדיקות, ככל הניתן ,הקשחות ייבדקו .6.4.3.1

 בתיאום עם יצרן המערכת או הגורם הרלוונטי לתחזוקת סביבת הבקרה.
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מכונה -, ממשקי אדםלמערכות הניהולתוגבל היכולת להחדרת מדיה נתיקה  .6.4.3.2

 באופן פיזי או לוגי. USBבאמצעות ביטול התקני 

 על ידימערכות הפעלה נתמכות על  "מיקרוסופט" של אבטחה הטמעת טלאי  .6.4.3.3

אלא אם לא ניתן עקב התנגשות  ם,תבוצע באופן ידני אחת לשלושה חודשי היצרן

 בתהליך הייצור.

כלי יותקנו  היצרן על ידיעוד  (End Of Life)שאינן נתמכות  הפעלה במערכות  .6.4.3.4

 .Application Controlכדוגמת "נעילת תצורה" 

, למעט Standard Userהרשאות משתמש בתחנות קצה תהיה ברמת  .6.4.3.5

 הדורשות הרשאות גבוהות יותר בהתאם לצורך התפעולי.אפליקציות 

ו עם כתובת רשת קבועה ללא הפעלת שירותי רעמדות קצה ושרתים יוגד  .6.4.3.6

DHCP  ו- DNS. 

על אנומליות  איתוריכולות  עם Anti-malware /וירוס באנטי שימושנדרש   .6.4.3.7

 תעומסי תעבורה, ניסיונו כדוגמתבסיס זיהוי סטייה מהתנהגות נורמטיבית )

 ללא צורך בעדכוני חתימות. ,(תלתקשורת לא לגיטימי

 Application Controlמסוג  תצורהנעילת  תאפליקציי להטמיעניתן  ,לחילופין  .6.4.3.8

 המאופשרים בהתאם לדרישות התפעול. לתהליכים ושירותים Whitelist  מבוססת

(. בכל מקרה משתמשים Adminשימוש בהרשאות מנהל )מיש להימנע  .6.4.3.9

ברירת מחדל המגיעים עם  משתמשי נדרשים להיות ייעודיים ולאבהרשאות אילו 

 ה.למערכת ההפע

על מקומית של היצרן נדרשת להיות פעילה וללא יכולת עצירה ה "אשהחומת " .6.4.3.10

 מנהל מערכת.בעל הרשאות למעט  ,משתמש רגיל ידי

קשורות לתהליך התפעולי  אינןאשר צד ג' יש להימנע מהתקנת אפליקציות  .6.4.3.11

אפליקציות מובנות  ,עד כמה שניתן ,להסירו/או ללא אישור גורמי המחשוב. נדרש 

 ה.להמגיעות על מערכת ההפע

נדרש ליישם אכיפה למניעת   GPO-הקשחות ברמת הה כחלק מתהליך .6.4.3.12

אפשרות התקנת אפליקציות למעט הנדרשות לתהליך בכפוף לאישור גורמי 

 המחשוב.

 הקשחת בקרים .6.4.4

יכולת  :ותהכולל יכולות אבטחה עם PLC תעשייתיים מומלץ להתקין בקרים .6.4.4.1

לאכוף  , יכולת לייצר ולשלוח חיווי על אירועים, יכולתנחוציםשירותים לא  הגבלת

ממשקים  מדיניות סיסמאות, יכולת הפרדה בין משתמשים והרשאות, יכולת לסגירת

 חיצוניים, יכולת לנטרול וחסימה של גישה מרחוק.
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לבצע ושל בקר חדש נדרש להסיר או לנטרל חשבונות ברירת מחדל  התקנהב .6.4.4.2

 .סגירת שירותים לא חיוניים

טרם הטמעה ברשת תפעול של בקר חדש יש לוודא שהבקר מעודכן עם טלאי  .6.4.4.3

 אבטחה האחרונים.ה

בכפוף להשפעה על  ,מומלץ ליישם יכולות אבטחה מובנות בבקר התעשייתי .6.4.4.4

 .עודיכולות הצפנה, מידור משתמשים ו כדוגמת בקרת גישה, התהליך התפעולי

בקר תעשייתי אשר בעקבות פרסומים ו/או הנחיית היחידה לביטחון מים  נתגלו  .6.4.4.5

 ( יידרש לעדכון טלאי אבטחה Vulnerabilitiesבו חולשות אבטחה קריטיות )

 יישום בקרות מפצות. ,בכפיפות לזמינות הטכנולוגיה ולכל הפחותלצמצום הפגיעות 

של היצרן יותקנו על סביבות נמוכות )סביבות בדיקה( טרם  עדכוני תוכנה .6.4.4.6

 .התקנתם בסביבת הייצור

 תקשורתהקשחת ציוד  .6.4.5

תבסס על תהקשחת כלל ציוד התקשורת/ האבטחה/ המחשוב והבקרה  .6.4.5.1

BEST PRACTISE  ציוד ובהתאם לצרכי המערכת ועדכון הגדרות השל יצרן

 .חדשות יכולות הקשחה אלו בהינתן

מנוהל וציוד תקשורת כגון מתגים ונתבים נדרש להיות ייעודי לרשת התפעול  .6.4.5.2

 .ייעודית לסביבה זאת מרשת ניהול

נדרש ליישם הקשחות גישה לניהול לפי כתובת רשת מוגדרת, חשבון עם  .6.4.5.3

 .דומהסיסמא חזקה וכ

נדרש להפעיל הגנה על מבואות תקשורת פנויים למניעת אפשרות חיבור  .6.4.5.4

 וב לא מאושר.ותקשורת מרכיב תקש

את בקרות  לעקוף כך,וברשתות שונות ו שוניםבין מתגים  פיזי אין לבצע גישור .6.4.5.5

 האבטחה הלוגיות.

 גיבויים ושחזורים .6.5

יכתוב נוהל גיבוי והתאוששות המונחה, כחלק ממדיניות ההמשכיות העסקית, הגוף  .6.5.1

 סייבר כחלק מתרחישי האיום. התייחסות לאירועימאירוע תפעולי אשר יכלול 

של  (Data, Configurationהן למידע והן לתצורת המערכות )עיתי גיבוי נדרש לבצע  .6.5.2

 ., לפחותסביבת הבקרה בתדירות אחת לשלושה חודשים

גיבוי המערכת טרם כל שינוי בתצורת המערכת במטרה ולאפשר חזרה נדרש לבצע  .6.5.3

 לאחור באירוע של תקלה.

מדיה נתיקה( של הגיבוי  או אחד )כדוגמת קלטתפיזי נדרש לשמור לפחות עותק  .6.5.4

 מאוחסן במקום מאובטח. ה



 

 03-7604622פקס':  03-6369730טל':  61203אביב -תל 20365ת"ד  14רחוב המסגר  

 www.water.gov.ilכתובתנו באינטרנט:  Dannyla@water.gov.il דוא"ל:
 

נדרש לבצע שחזור של הקונפיגורציה מגיבוי קיים במטרה לוודא את  לשנהאחת  .6.5.5

 תקינות הגיבוי.

  להשתמש בהצפנה סטנדרטיתגוף השומר גיבוי בשירות ענן של הספק ליתירות נדרש  .6.5.6

 טרם העברתו לשירות ענן.גיבוי ל

 .מקרה של אסוןלמתקן  חלופי  יכולת עבודה מאתר/ מומלץ לשמרבמתקנים רמה א'  .6.5.7

 יש לבחון ולתרגל המערכות ליכולת עבודה ורציפות תפקודית מאתר זה.

 תיעוד ניטור ובקרה .6.6

הפעלת יכולות ניטור ברכיבי תקשוב ובקרות לוגיות הינו נדבך יסוד בשקיפות הרשת  .6.6.1

חשודה ברשת, אנומליה לבחינת הקשחות רכיבי בקרה לוגית ותחזוקתן, זיהוי פעילות 

 והכלה מהירה של אירוע בעקבות קבלת ההתראה.

 logבקבצי  (Audit) נדרש להפעיל ולהגדיר יכולות רישום אירועי אבטחת מידע וסייבר .6.6.2

בהתאם לאפשרויות הקיימות כדוגמת חומת אש, אנטי  ,של הבקרות הלוגיות השונות

חסימת גישה לא מאושרת  הן לאירועים כאלה ות. דוגמאעודוירוס, מערכת הפעלה ו

 וכד'. DDOSהתקפת , חסימת וירוס על עמדת קצה, HMIלמערכת 

אשר תתריע  מערכת לזיהוי אנומליות במתקן רמה א' נדרש להתקין ברשת החיונית .6.6.3

המצביעים על סטייה מערכי תפעול  שונים מזהיםעל חשד לאירוע סייבר על בסיס 

 '.זבנספח על מערכות אנומליה פירוט  נורמטיביים, תעבורת רשת חשודה ועוד.

של מערכות  logנדרש להפעיל ולהגדיר יכולות רישום אירועי תפעול ותחזוקה בקבצי  .6.6.4

בהתאם לאפשרויות הקיימות כדוגמת שינוי הרשאות חשבון משתמש,  ,התקשוב השונות

 . ומהמחיקת נתונים וכד

 כות החיווי והניטוריש להגדיר גורם אחראי לקבלת האירועים המתקבלים מכלל מער .6.6.5

 .והתהליך להצפת אירועים אלו לגורמים הרלוונטיים בגוף

 .Logחסם ותירשם במערכת בקובץ יכל פעולה החורגת מהגדרת מערכת האבטחה ת .6.6.6

 .של חצי שנה ימליישמרו לאחור בפרק זמן מינ Log -קבצי ה

 אותם אפשרות לייצא תתקייםו Syslogכדוגמת  כלל הנתונים ישמרו בפורמט גנרי .6.6.7

 לאיסוף אירועים וניתוחם.למערכות מרכזיות 

חילול דוחות במערכות הבקרה הלוגית יתמכו בהתאם לזמינות הטכנולוגית בהפקת ו .6.6.8

ת קניתוח מגמות ברשת ויכולות תחקיר אירועים. נתונים לצורך הפטובת לתקופתיים 

 דוחות יישמרו עד חצי שנה אחורה.

 מידע אל מערכות מחשוב חיוניות הכנסת .6.7

 מדיה, זיכרון  אמצעי כל .(מנוזקות נתיקה מדיה זיכוי) הלבנה – נתיקות מדיות בדיקת .6.7.1

אנטי  ימנוע מספרהכוללת  וירוס-אנטי מערכת באמצעות בדיקה יעברו אופטית או מגנטית

 .הבקרה במערכות שימוש טרםוירוס 
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לגילוי  הקבצים סריקתתהליך ל ייעודית במתקן רמה א' נדרש להטמיע עמדת הלבנה .6.7.2

 נוזקות טרם העברתם לרשת התפעול כדוגמת עדכוני תוכנה, טלאי אבטחה, הגדרות

 לטובת תהליך "זיכוי".

צרבו על מדיה ייעודית טרם הכנסתם למערכות יקבצים אשר עברו תהליך "זיכוי" י .6.7.3

 התפעוליות.

( לסריקת הקבצים המועברים Integrity Checkingיותקנו כלי ווידוא חתימות קבצים ) .6.7.4

 של מערכות המחשוב החיוניות. לסביבת הניהול או אשר מותקנים בסביבת הניהול

 הוצאת מידע ממערכות מחשוב חיוניות .6.8

נדרש לוודא שהמידע המוצא אינו מכיל מידע רגיש כגון כתובות רשת, פרטי חשבונות  .6.8.1

 .ומהמשתמשים, רשימת רכיבים ושרטוטי מערכות וכד

 .בלבד ממונה תמ"ח מעמדה ייעודית לנושאהוצאת המידע תאופשר לאחר אישור  .6.8.2

 גישה מרחוק למערכות המחשוב התפעוליות .6.9

 מתפעלים, מקימים אשר ל"מחו או מקומיים נותני שרות על לעיתים נסמכים מים ספקי .6.9.1

 התהליכיות המחשוב רשתות על המופקדות והבקרה המחשוב מערכות את ומתחזקים

 .(הבקרה רשת)

 ואבטחת מחד הליבה מערכות של והתחזוקתי התפעולי הצורך על לענות מנת על .6.9.2

 שתצמצם מרחוק גישה מערכת לבנות הכרח יש, מאידך הייצור וכושר אמינות, זמינות

 הליבה מערכות אל ויעילה מוצפנת, מבוקרת כניסה ותאפשר מכך הנובעים הסיכונים את

 .הארגון של

לרשת הייצור תאופשר  בחלונות תחזוקה מוגדרים תמיכהלטובת  םישת ספקיג .6.9.3

 הבקר ,ניטורמאפשרת הבהרשאה מראש וכן באמצעות תקשורת מאובטחת, מזוהה 

 .רישום פעולות הספקו

ת מבודד עמדה /אלא לשרת ,לרשת הבקרה לא יתחברו ישירותספקים חיצוניים  .6.9.4

גישה ספציפית לרשת הבקרה עבור התחברות מרחוק ופעילות ם , להאשר ומוקשחת

 .תחזוקה

 complianceוכן בדיקות חזקה  נדרש ליישם מנגנון אימות והזדהותבכל גישת ספק  .6.9.5

 .עודמקומית פעילה ו "חומת אש"הימצאות אנטי וירוס פעיל על העמדה המרוחקת, ל

בזמן חיבור ספק לרשת הבקרה, לא יתאפשר חיבור העמדה המרוחקת במקביל  .6.9.6

 לאינטרנט.

החוק המאפשר גישה בצורה מאובטחת לרשת הבקרה יהיה עם יכולות ניטור, סינון  .6.9.7

 מקור ידועים ומזוהים בלבד. IPתוכן והקשחה לפי כתובות 
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 עבודה מול  ספקים וגורמי תחזוקה –שרשרת אספקה  .10
 

לוודא שבמסגרת חוזה ההתקשרות מול ספק השירות למערכות החיוניות  ספק המיםבאחריות  .1

 :במטרה לצמצם סיכון לתקיפה מכיוון הספק הבאים הנדבכים יוטמעו

ספק נספח אבטחת מידע המגדיר את מחויבות הספק לעמידה בדרישות האבטחה של  .1.1

 .המים

כמקור בתקיפת סייבר ואשר גרם לפגיעה לטיפול באירוע חירום אשר זוהה  SLAהגדרת  .1.2

 של מקבל השירות. ברציפות התפקודית

 .12בפרק  5.9הנחיות סעיף  לפיכות המחשוב התפעוליות תתבצע גישת  ספקים מרחוק למער .2

הקמת מערכות ו , תכנוןלקבלת שירות לתחזוקת, שדרוג ספק המיםבכל מכרז אשר מפרסם  .3

המכרז להתייחסות ואישור מפרט נוהל זה יהוו חלק בלתי נפרד מלפי דרישות האבטחה  ,חיוניות

 כחלק מתהליך התכנון.

מוקשח וללא  ייעודי מחשב יוקצה, ספק המיםבאתר  קהספבחלון תחזוקה המבוצע ע"י  שניתן ככל .4

 בלבד מוצפן מידע מועבר כי לוודא נדרש. החיוניות המערכות לתחזוקתקישוריות לרשתות חיצוניות 

  .החיונית למערכת המתחזק המחשב בין בתווך
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 ביקורת סייבר .11

 
 את תבודק  המים ברשות מים לביטחון היחידה באמצעותה אשר מחזורית פעילות הינה ביקורת .1

ספק מוכנות  וקבלת תמונת מצב חיוניות מחשוב מערכות על הגנה בנושאה הנחיותי של יישומן

 .לאירועי סייבר ושמירה על הרציפות התפקודית המים

התאם לסיווג המתקן ב שנתיים או/ו לשנה אחת ותיערך המבוקר הגוף עם בתיאום תבוצע הביקורת .2

 .לביטחון מים של היחידהתכנית העבודה השנתית  ולפי

 סוג הביקורת: .3

 נוהל זה.ביקורת המתמקדת בבחינת יישום הנחיות  – (Complianceלנוהל הרשות ) תאימות .3.1

ביקורת המתמקדת במערכת חיונית ספציפית והכוללת בחינת יישום ההנחיות  –נושאית  .3.2

 תחזוקה.הו האבטחהבהיבט הניהולי, 

 ביקורת המתמקדת בטיפול בפערים וממצאים אשר התגלו בביקורת –ליקוים מעקב תיקון  .3.3

 מכל סוג שהוא. קודמת

 נתוןתרחיש  התמודדות מולל הרשות הנחיותשוטף של יישום ב ביקורת המתמקדת –פתע  .3.4

 . הביקורת תתקיים בהתראה של חודש מראש.במערכת ספציפית ו/או

תכנית  לפילשיקול יועצי הסייבר של היחידה לקיים ביקורת מכל סוג שהוא, לשלב בניהן ושלא  .4

הגוף  מוכנות  אודותתמונת מצב עדכנית  לקבלתהעולה בהתאם לצורך  , הכולהעבודה השנתית

 .רציפות תפקודית לאיומי הסייבר המשתנים ושמירה על

 הביקורת מתווה ביצוע .5

ניתוח כלל החומר הקיים בנוגע לגוף המבוקר יתקיים יצירת קשר עם הגוף המבוקר טרם .5.1

 .ומהוכד הכרת בעלי התפקידים הרלוונטיים, יצירת בסיס ידע לביקורתלטובת 

כפי שנקבע בתכנית העבודה  תאריך הביקורת במטרה לוודא את יצירת קשר עם הגוף המבוקר .5.2

כחודשים  ,תיאום ציפיות לביקורתהכנה וקביעת פגישת ו רלוונטי השנתית של מנהל המרחב

 .לפני תאריך הביקורת המתוכנן

דרישת המבקר הכוללים  לפיטרם קיום פגישת ההכנה, באחריות הגוף לשלוח מיידעים   .5.3

אסמכתאות לפעילויות הגוף בהתאם לנוהל הגנת הסייבר של רשות המים לטובת ניתוח 

 וכהכנה לפגישה.

עד כשלושה שבועות לפני הביקורת, יעלו אשר תיערך ה לביקורת במסגרת פגישת ההכנ  .5.4

 הנושאים הבאים:

 קבלת סקירה על פעילות ספק המים .5.4.1

קבלת מידע על השינויים אשר התרחשו בפעילות התאגיד ורשתותיו מאז פגישות  .5.4.2

 .הביקורת האחרונה /ההנחיה

 .של התאגיד סיור במשרדים ו/או במתחמים אחרים .5.4.3
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 .רלוונטייםתצפית על רכיבי רשת  .5.4.4

היערכות נדרשת, נושאים לבחינה במהלכה  – הצגה מפורטת של תהליך הביקורת .5.4.5

 .וההיערכות בהתאם

 יום הביקורת בגוף המונחה, יכלול את הפעילויות הבאות: .5.5

 .הצגת הביקורת ומטרותיה בפני הנהלת התאגיד .5.5.1

 :באמצעות איסוף מידע על מצב התאגיד בהתאם למוקדים שנקבעו .5.5.2

 .י התפקידים הרלוונטייםראיונות עם בעל .5.5.2.1

 .ביצוע בדיקות מבססות .5.5.2.2

 תצפיות. .5.5.2.3

מתן משוב להנהלת התאגיד וסגל רשות המים הרלוונטי באשר למוכנות התאגיד  .5.5.3

 .לתרחישי סייבר

יום ממועד הביקורת.  30 -הפצת טיוטת דוח ביקורת סייבר לנציג התאגיד הרלוונטי עד כ .5.6

 תכולת הדו"ח תתייחס לנושאים הבאים:

 .פירוט כלל הממצאים והמסקנות –מוחשי לעבודת הביקורת מתן ביטוי  .5.6.1

 .על פי סדרי עדיפותמתן המלצות  .5.6.2

  .מסמכים, רשומות לוג ותמונות הצגת אסמכתאות רלוונטיות: .5.6.3

יום ממועד הפצת טיוטת הדוח.  14קבלת התייחסות הגוף המונחה לממצאי הדו"ח תוך  .5.7

 :נושאים הבאיםאת ה ,לכל הפחות ,התייחסות הגוף תכלול

 .אימות הממצאים והמסקנות .5.7.1

 .קבלת חוות דעת באשר לישימות ההמלצות .5.7.2

לכלל אנשי הקשר הרלוונטיים בתוך ספק המים, למנהל המרחב הפצת דוח ביקורת סופי  .5.8

 ימים ממועד קבלת התגובה 7עד  הרלוונטי ביחידת ביטחון מים ולמנהל יחידת ביטחון מים

 .של הגורמים המבוקרים

יוטמעו כחלק מתוכנית העבודה השנתית של הגוף לנושא  והפערים העולים ממנו ח"הדו ממצאי .6

 .אבטחת מידע וסייבר

חודשים  ישהיוודא מעקב אחר תיקון הליקויים אשר עלו בביקורת ש יועצי הסייבר של היחידהצוות  .7

 ממועד הפצת הדוח הסופי.
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 תרגיל סייבר מגזרי .12

 
 תרגיל סייבר מגזרי כולל מספר מטרות: .1

אופן זיהוי וניהול  –המים בהיערכות לקראת אירוע סייבר מתגלגל ובטיפול בו  ספקתרגול  .1.1

 .אירועי סייבר

שיפור היערכות להתמודדות עם אירועי סייבר, אופן הטיפול בהם והפקת לקחים בעקבות  .1.2

  .האירועים

 .העלאת המודעות לאיומי הסייבר בקרב מקבלי ההחלטות בספקי המים .1.3

 .ה מקצועי בתחום הסייבר ברמה הארגונית, מול היחידה לביטחון מיםפעול פיתוח שיתוף .1.4

תרחישים  לע , בהתבססעמוהתרגיל יתקיים במסגרת תרגיל חירום של מנהל המרחב ובתיאום  .2

 עדכניים םמנעד האיומים ואירועי, סייבר בארגון תוממצאי ביקורב התחשבאשר נבנו מראש ב

 .עודהסייבר ועולם מ

לנושא איום הסייבר הינה גבוהה  שלואשר רמת הכשירות והמוכנות ספק מים התרגיל יתקיים ב .3

 בהתבסס על מפגשי הנחייה והערכת ביקורת סייבר.
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 היערכות להתמודדות עם אירועי סייבר .13

 
כחלק  התמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על רציפות תפקודיתלמסמך מדיניות ספק המים יכתוב  .1

  להתאוששות עסקית. הפעילויות הנדרשות מכלל

תפקודית  מחויבות ההנהלה להתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על רציפותאת גדיר יהמסמך  .2

 .הרשותבהלימה לאסטרטגיה העסקית של הגוף המונחה ולאחריות הרגולטיבית של 

 יכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים:והנהלת הגוף המונחה  ל ידימסמך המדיניות יאושר ע .3

 אחריות כללית וספציפית לבעלי תפקיד לעמידה בדרישות הנוהל.הגדרת  .3.1

ולאחריות  לשמירה על רציפות התפקודית של הגוף המונחה החיוניותמערכות ההגדרה ומיפוי  .3.2

 הרגולטיבית של המשרד.

המונחה, למערכות  קריטיות בתהליך, לאופי הגוף ודותהצגת סקר סיכונים בהתאם לנק .3.3

 ם.והצרכים התפעוליי החיוניות

 רציפות תפקודיתההגדרת עקרונות המדיניות להתמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על  .3.4

 על בסיס בניית תרחישים ותגובות לאירועים/ סיכונים. ,בהלימה לסקר הסיכונים

 התמודדות עם אירועי סייבר ושמירה על רציפותלהגדרת צוות היגוי בנושא מדיניות אבטחה  .3.5

 מדיניות ויישומה.תפקודית אשר יפקח על תיקוף ה

 .הגדרת מדיניות בנושא הערכות עבודה בחירום ושמירה על רציפות תפקודית .3.6

לתפקוד השוטף של  םהרלוונטיי הדרכות בקרב העובדים ונותני שירות חיצוניים הגדרת תכנית .3.7

 מערכות המחשוב החיוניות. 

הייחוס או  איום מומש ממנו שכתוצאה המחשוב במערכות אירוע של מקרה כלב - דיווח חובת .4

 הסייבר הגנת למנהל המרחב, ראש היחידה ולצוות טלפוני דווח בוצעי, וקיים חשש למימוש

 . מטעמו לגורם או המים ברשות מים לביטחון של היחידה

 אירוע כל על לצוות הסייבר של היחידה מידי באופן ,טלפונית ובדואר אלקטרוני ידווח הארגון .5

 .עותש שש-מעל של זמן למשך, בזמינות ופגיעה מערכות להשבתת שגרם, המחשוב במערכות

 את הנושאים הבאים: ,לכל הפחות ,הדיווח יכלול

 השתלשלות האירוע על ציר הזמן. .5.1

 מתווה הפגיעה והיקף הנזק. .5.2

 .השפעה על רשתות הארגון .5.3

 .חזרה לשגרההפעולות שננקטו ע"י התאגיד לצמצום הנזק ו .5.4

 עוד(.עד כמה שניתן )רשומות לוג, צילומי מסך ו ה,פרטי הנוזקה כולל תיעוד .5.5

בסמיכות , אירוע כל על המים ברשות מים לביטחון ליחידה ראשוני תחקיר סיכום יוציא הארגון .6

 בעתיד. דומה אירוע הישנות למניעת מעשיותה פעולותה הדגשת תוך, לסיום האירוע
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בתיאום עם מנהל המרחב, ממונה צוות הסייבר של היחידה יתאם פגישת תחקיר עם הגוף המונחה  .7

למערכות החיוניות להבנת האירוע לעומקו, קבלת תובנות והפקת  םתמ"ח וכל הגורמים הרלוונטיי

 לקחים.

יום מסיום האירוע להנהלת היחידה לביטחון מים לאחר התייחסות הגוף  30דו"ח תחקיר יופץ עד  .8

 המונחה לממצאים.

יכנסו לתכנית העבודה השנתית לנושא אבטחת ייבר הספערים וממצאים שהתגלו בעקבות  אירוע  .9

 מידע וסיבר של הגוף מתוקף באחריות ולו"ז.
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 נספח א' הגנה סייבר על מערכות המחשוב של הרשת העסקית 

 
 של והתפעול הבקרה לתהליכי המשמשת החיונית המחשב לרשת במקביל קיימת המתקנים בכלל .1

 ברשת .העסקית והתנהלותו לתהליכיו הארגון את המשמשת מקבילה נוספת מחשב רשת ,המתקן

 המקושרות נוספות ומערכות ERP -ה מערכות, ל"הדוא מערכות שרת קבצים,, לרוב ,יםמותקנ זו

 .הארגון של השונים ולקוחותיו לספקיו או לאינטרנט

 השונים הסייבר לאיומי יותר פגיעות הינן נוספים ולגורמים לאינטרנט המקושרות מערכות מטבען .2

 לאפשר מנת על זאת ,המידע ואבטחת הסייבר הגנת בהיבטי והתייחסות תשומות הן אף ודורשות

 .אלו שברשתות המידע בנכסי פגיעה או מידע דליפת ומניעת הארגון של העסקית המשכיותו

 ספק של העסקית להתנהלותו ההכרחיים רכיבים מספר כוללות המנהלתיות המחשב מערכות .3

 כדוגמת: המים

 דואר אלקטרונישירותי  •

 שרת קבצים •

 (GIS)שירותי ממ"ג  •

 הספק של אינטרנט אתר •

  Active Directoryכדוגמת  משתמשיםשרת ניהול  •

 אפליקציות ייעודיות •

 פעילותו השבתת כדי עד המים ספק ידי על הניתן שירותעלולה לפגוע ב אלו במערכות פגיעה .4

 .מהותי כלכלי נזק וגרימת העסקית

 מערכות על להגנה הבאים והאמצעים התהליכים, האבטחה מערכות הפחות לכל יוטמעו כי נדרש .5

 :אלו מחשוב

 .לשרתים קצה תחנות בין רשתות הפרדת •

 אל העסקית ומהרשת אל התעבורה וסינון לאבטחת( "אש חומת")  Firewall מערכת •

 זו במערכת להשתמש מומלץ בנוסף(. SSL) מוצפנת תעבורה כולל האינטרנט רשת

 דיווחים כי לוודא יש ,בנוסף .העסקית הרשת תעבורת של הגישה והגבלת לניטור

 כמו כן,. מוסמך גורם ידי על קבועה בצורה ומבוקרים מנוטרים זו ממערכת המתקבלים

 .((Personal Firewall נייח או נייד מחשב כל על אישית אש חומת תוטמע

 עוין קוד התקנת ומניעת זיהוי, ניטור, לסריקה –( (Anti-Virus וירוס-אנטי מערכת •

 עדכונים המקבלת מרכזית וירוס-אנטי מערכת של התקנה מומלצת .ושרתים במחשבים

 ומבוקרים מנוטרים זו ממערכת המתקבלים ודוחות התראות כי לוודא יש .קבועה בצורה

 . קבועה בצורה
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 לבין המנהלתית הרשת בין ובקרה מעבר כתחנת לשמש מנת על –( Proxy) פרוקסי •

 . האינטרנט רשת לבין העסקית הרשת כתובות בין בידול יצירת ידי על האינטרנט רשת

 החשוד כזה או" זבל ר"דוא" של ומניעה סינון המאפשרת – Mail Relay  שירות/מערכת •

 .סיטרי- דו להיות נדרש הסינון. העסקית ברשת לפגוע העלול פוגען כמכיל

 תהליך הבניית – המחשוב לרשת חוץ מגורמי המתקבל מידע והכנסת לבדיקת תהליך •

 באמצעות לביצוע עדיפות) וירוס אנטי במערכת בדיקתם הכולל וקבצים מידע הכנסת

 .השונים החברה ספקי על ידי במזיד או בשוגג פוגענים הכנסת למניעת( הלבנה מערכת

 המחשוב לרשת מגנטית מדיה כגון חיצונים התקנים הכנסת על ובקרה לניטור מערכת •

, קי-און דיסק) נתיקה מדיה הכנסת מניעת ,הצורך ובמקרה לניטור ובקרה מערכת –

USB ,הגורם האחראי אישור ללא המחשוב לרשת( ב"וכיו חכם טלפון. 

 אך ובתקשורת לוגיות בקרות עם מוגן ייעודי בסגמנט להיות נדרש הנתונים בסיס שרת •

 .GIS כדוגמת החלטה תומכת מערכת מוטמעת בהם ברשתות האפליקציה שרת עם ורק

 כתובות ברמת לפחות ומוקשחים מנוטרים, מנוהלים תקשורת מתגימומלץ על שימוש ב •

  .(MAC address) המחשוב ציוד של חומרה

 . ACTIVE DIRECTORY כדוגמת ,והרשאות משתמשים לניהול מערכת •

 סיסמא והחלפת לפחות תווים 8 בעלת מורכבת סיסמא. וסיסמא שם באמצעות הזדהות •

 .מבקר או אחר לעובד להעברה ניתנת ולא אישית היא הסיסמא. חודשים 4 כל

 בעת נפרדת בהזדהות ישתמשו( אדמיניסטראטורים) המערכת על יתר הרשאות בעלי •

 תווים 12 באורך אישית סיסמא ועם המערכת על יתר הרשאות כבעלי עבודתם ביצוע

 .לפחות

 הארגונית הרשת של בסיסמה אין לעשות שימשארגון כי ה להנחות את עובדייש  •

 .אחרות פרטיות או חברתיות לרשתות כניסה בעת כהזדהות

 והנהלת ידי על מאושרתו מוסכמת מדיניות ישנה בארגון כי לוודא יש אלו מערכות להתקנת בנוסף .6

 :הבאים לנושאים תהתייחסו היתר בין הכוללת המידע ואבטחת הסייבר הגנת להיבטי הנוגעת

 כללי, מהימנות בדיקות – תפקידו וסיום העסקתו תקופת, עובד בקליטת מידע אבטחת היבטי .6.1

  ;לתפקידו בהתאם הרשאות מתן ,"תעשה ואל עשה"

 .עזיבתו בעת משתמש וחשבונות הרשאות סגירת .6.2

 קבלת ,קבצים הורדת, ל"דוא לחשבונות גישה – האינטרנט ברשת עבודה נהלימומלץ ליישום  .7

 .ועוד חברתיות רשתותב והתנהלות שהיגל, לקישורים וגישה קבצים

 : הבאים הנהלים על כתיבת והטמעת מומלץ .8

 ארגונים מידע נכסי וסיווג מיפוי נוהל •
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 העסקתו מהלך, קליטה) העובד העסקת מחזור במהלך מידע אבטחת נוהל •

 .(עבודתו וסיום      

 .נוהל אבטחת מידע בציוד וניירת •

 .ניהול ומדיניות סיסמאות •

 למערכות הארגון. מהאינטרנטבקרת גישה  •

 .המחשוב גורמי אישור ללא שלישי צד תוכנות התקנת איסור •

 .הארגון ממחשבי לאינטרנט בגלישה נאות שימוש נוהל •

 ולא באופן ישיר תייעודידרך רשת  הארגונית לרשת ונותני שירותים  ספקים התחברות •

 בצורה מאובטחת, מנוטרת ומוקשחת.

 לכלל מועברים המידע אבטחת ונהלי המידע אבטחת מדיניות כי לוודא יש •

 .אלו לנהלים ובקרה הטמעה תהליכי ומבוצעים העובדים  

 .לרשת העסקית  חוסן מבחניו מידע אבטחת סקרי תקופתי של ביצועמומלץ על  .9
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 צד ג' אבטחת מידע להתקשרות עם ספקידגשים ל' בנספח 

 
 שיידרש טכני מידע מטעמו גורמים או המים לספק לחשוף תחייבי ספקה - טכני מידע חשיפת .1

 .אבטחת מידע וסייבר מהיבטי וזאת לפעם מפעם

שהיא בעלת יכולת השפעה שלילית על  תקלה כל על לדווח מתחייב ספקה  - תקלות על דיווח .2

 .המים ספק לבין בינה שיקבע הזמנים לוח פי עלרמת האבטחה של המערכת 

 על מידי באופן המים לספק ודיעי כי מתחייב ספקה – מידע אבטחת תקלות /אירועי על הודעה .3

 .בעולם המותקנות ספקה של דומות ובמערכות למערכת הקשורה אבטחתית בעיה כל

 לפעילות המערכת את להגדיר מנת על פעלי כי מתחייב ספקה – במערכת אבטחה  הגדרות .4

 : למנות ניתן אלו הגדרות בין, הניתן ככל מאובטחת

 ציוד יצרן של  BEST PRACTISE  פי על במערכת המשמש התקשורת ציוד כלל הקשחת .א

 .חדשות הגדרות בהינתן אלו הקשחה הגדרות ועדכון,  המערכת לצרכי ובהתאם התקשורת

 םלתקני ובהתאם המערכת יצרן של  BEST PRACTISE פי על הקצה עמדות הקשחת .ב

 .מקובלים מידע אבטחת ונהלי

 .אחת שותימי יותר ישמש לא חשבון, ייחודי חשבון יוגדר במערכת משתמש כל עבור .ג

 שימוש תוך עשהיי התפקידים מגוון ובכל המשתמשים כלל עבור למערכת ההזדהות תהליך .ד

  .Two Factor Auth– חזקה בהזדהות

 המותקנות אחרות חברות של מערכות או החברה מערכות כי מתחייב ספקה – תוכנות עדכוני .5

 המים ספק דרישות או /התוכנה יצרן הגדרות פי על ומאובטחות מעודכנות שמרויי החברה ידי על

 .מטעמו מי או

  –תמיכה מרחוק במערכת  .6

 .רציפה בצורה ולא בלבד צורך פי על תבוצע במערכת מרחוק תמיכה .א

 Server) ביניים מערכת מול אלא למערכת ישירה בצורה יבוצע לא המרוחק החיבור תהליך .ב

Based Computing). 

 .מרחוק לתחזוקה נפרדת מחשב עמדת וקצהת .ג

  .ויוקלט יבוקר ,ינוטר מרחוק התמיכה תהליך .ד

 .VPN - תוצפן לתמיכה התקשורת .ה

 .ותוכן תקשורת סינון מערכת של יישומה על מומלץ .ו

 ספק רשת בין( FW ,מאלדוג) אבטחה אמצעי להתקין מתחייב ספקה - אבטחה רכיבי התקנת .7

 .המים ספק דרישות פי על הפנימית הרשת מתכנון כחלק ,וכן אחרות רשתות לבין  המים

 משמעותיים שינויים על המים לספק להודיע מתחייב ספקה - טכנולוגיה שינויי על הודעה .8

והם  אחר משמעותי שינוי כל על או בשימוש הציוד ,הפריסה צורת, במבנה, המידע בטכנולוגיות

 בעלי השפעה על רמת האבטחה של הרכיב החיוני.
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 חומר המים ספק מאת בכתב אישור ללא עבירי לא כי מתחייב ספקה – זר לגורם מידע מסירת .9

 לפי שהדבר מחויב, למעט מקרים המערכת מבנה, המידע אבטחת בתחומי להגדרות הקשור

 .דיןכל 

 פי על למערכת מידע אבטחת בדיקות בצעי כי מתחייב ספקה – מידע אבטחת בדיקות ביצוע .10

 .המידע אבטחת דרישות בנספח הכתוב

 להיבטי הקשור בכל המים ספק להנחיות בהתאם פעלי כי מתחייב ספקה – כללית התחייבות .11

 דרישות עבור והן המידע אבטחת בנספח הרשומים בסעיפים הן המערכת של המידע אבטחת

 .עתידיות

 

 *   *   * 
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המלצה לתיעוד -חיווי ובקרה  –' תחזוקה מרחוק לרשת החיוניתגנספח 

 הפעולות הבאות:
 .ממשק הניהולל גישה ניסיונות .1

 .מערכת קבצי של מחיקה/שינוי .2

 .אבטחה רכיבי בהגדרות שינויים לרבות תצורה שינוי .3

 .החיווי בהגדרות שינוי ניסיונות או שינוי/גישה .4

 .גישה לקובץ סיסמאות .5

 .תעבורה שנחסמה .6

 .ניהול הרשאות בעל חשבון באמצעות המבוצעות פעולות .7

 .המוגדרות הפעילות לשעות שמחוץ זמן בטווחי ניהול פעולות .8

 .מרוחקת או מקומית לגישה חיווי .9

 

 

   *   *   * 
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 במתקן ראשוני מיפוי טופס -' ד נספח
 

 :נתונים כלליים .1

 :פרופיל כללי ותחומי עשייה .1.1

 .שם ובעלות .1.1.1

 .ותפוקה תהליך  - מסופק ושירות מגזר .1.1.2

 .הקריטיות והתשתיות הפיזית האבטחה בהיבט – המתקן סיווג .1.1.3

 . עובדים מספר .1.1.4

 .החברה מטה כולל ומתקנים סניפים ג"ג פריסה .1.1.5

 .עיקריים לקוחות .1.1.6

 .ב"וכיו חשמל, גז – וחברות גופים עם ממשקים .1.2

 .ב"וכיו ניהול הנדסה קבלן חברות כולל – שירות ונותני ספקים, ורכיבים ציוד .1.3

 .המתקן /הגוף יתירות .1.4

 .וביטחון מידע אבטחת ,מחשוב גורמי על בדגש - והיררכיה  ארגוני מבנה .1.5

 .מחשב במערכות והתלות לסיווג הרלוונטיים במתקן העיקרים העבודה תהליכי .1.6

 :מערכות המחשוב .2

   התפעוליות המחשב מערכות באמצעות המבוצעים עיקריים עבודה תהליכי .2.1

 .הבקרה ומערכות       

 . החיוניים לתהליכים תומכים ומערכות תהליכים .2.2

 .וקישורים טופולוגיות – הרשתות ותרשים מבנה .2.3

 . הקריטיות ברשתות עיקריות משתמשים וקבוצות תפקידים בעלי .2.4

  כולל הקריטיות במערכות אחרים וגופים אחרות מערכות של ותלות קישורים מיפוי .2.5

 .אלחוטי בתווך שימוש      

 .לאינטרנט ישיר בחיבור הנדרשים התהליך ברשת גורמים .2.6

 (.ב"וכיו הסביבה הגנת, מים, חשמל) לרשויות דיווחים - חיצוניים קישורים .2.7

 .תומכים רכיבים כולל הקריטיים ולרכיבים למערכות מרחוק תחזוקה .2.8

  HMI הקצה ובתחנות בשרתים וגרסה סוג – ותקשורת יישומים הפעלה מערכות .2.9

 .ופרוטוקולים       

 .הרשתות בתוך וסגמנטציה רשתות בין הפרדה .2.10

 

 :אבטחה לוגית למערכות .3

 .ומנהלתית תפעולית במערכות ויישומם מיקומם אבטחה רכיבי .3.1

 .ושדרוגים עדכונים קבלת אופן – ההפעלה במערכות תוכנה ועדכוני הקשחות .3.2
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 . משתמשים בקרת – במערכות הזדהות ורכיבי תהליכי .3.3

 .וההפצה עדכון ואופן תדירות מוצרים -  וירוס אנטי רכיבי .3.4

 ניטור רכיבי,  תוכנות, SIEM מערכות: כולל הטמעתם ואופן במערכת מידע אבטחת אמצעי .3.5

 .יישומם ואופן הצפנות ,והתראה

 .דומהוכ  USB,CD – חיצוניים התקנים ובקרת ניהול .3.6

 .המחשב למערכות וקישורם IPTEL ותצורה ציוד טלפוניה .3.7

 .שיטה ותדירות – גיבויים .3.8

 .ביקורת נתיב כולל לוגים שמירת .3.9

 .וביציאה בכניסה סינון דואר תעבורת .3.10

  ויכולת תצורה, כנגד איומים, מדיניות – עסקית והמשכיות מאסון התאוששות .3.11

 .ידנית עבודה 

 :אבטחה פיזית .4

 .אחריות תחומי – מנהל בטחון מים .4.1

 מערכות של רכיבים המכילים ואלו הרגישים ןהארגו מתחמי של היקפית אבטחה .4.2

 .הרגישות המידע       

 .השרתים ולחדרי למתקן הכניסה בקרת תהליכי .4.3

 .איומים, בטופולוגיה מיקומה( אזעקה, חיישנים, מצלמות) הביטחון רשת 4.4
 

 :נהלים ומדיניות .5
 .בתאגיד מידע אבטחת בתחום וסמכות אחריות - ארגונית מדיניות קיום .5.1

 תצורה ניהול, ותקשורת ארכיטקטורה) ומדיניות מידע אבטחת נהלי של קיומם .5.2

 , גישה בקרת, ועדכונים שדרוגים שוטפת תחזוקה, ובקרה ניטור, מערכות, והגנת        

 (.הזדהות, הרשאות, משתמשים ניהול        

 .גישה ארגונית לאינטרנט מדיניות .5.3

 .מתאימים נהלים עסקית והמשכיות התאוששות .5.4

 .מנות עובדיםיתהליכי מיון ומה .5.5

 . תרגילים ובקרות .5.6

 .סקרי סיכונים ומבדקי חדירות .5.7

 .חוץ ומיקור מרחוק ספקים גישת .5.8
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 שירותים ונותני תוכנות רכיבים מיפוי טבלת -' ה נספח

 

 שירותים נותנות וחברות תוכנות, רכיבים סוגי מיפוי

  :שם הגוף ומיקומו
  :_____/___/___נכון לתאריך 

  
שם 

 המוצר
חברה 
 מייצרת

חברה 
 אינטגרטור/מספקת

חברה 
 מתחזקת

תחזוקה 
מרחוק 

 לא/כן

 עדכוני
 אופן/שדרוגים/תוכנה

 הפצה
 הערות

ציוד 
 ITתקשורת 

              

                

               ITחומרה 

                

               ITתוכנות 

                

אפליקציות 
ייעודיות ב 

IT 

              

                

מערכות 
HMI 

              

                

תוכנות 
רשת 

 הנדסית

              

                

               בקרים

                

ציוד 
תקשורת 

רשת 
 הנדסית

              

                

 מערכות
 תומכות

 אויר מיזוג)
 (אש כיבוי

              

                

מערכות 
אבטחה 

 ס"וטמ

              

        

 
  



 

 03-7604622פקס':  03-6369730טל':  61203אביב -תל 20365ת"ד  14רחוב המסגר  

 www.water.gov.ilכתובתנו באינטרנט:  Dannyla@water.gov.il דוא"ל:
 

 מחשוב חיוניותמעמדו ותכולת עיסוקו של ממונה תשתיות  –' ו נספח
 מעמד ממונה התמ"ח והרקע הנדרש: .1

להיות בעל מעמד ניהולי. מעמד זה יבטיח כי יוכל לזכות בקשב  ספק מיםעל ממונה התמ"ח ב .1.1

שונים בארגון  ולאכוף את הנחיות אבטחת ההדרוש של ההנהלה הבכירה, לתאם בין אגפים 

 המידע.

ינוע בין שליש משרה לחצי משרה, מותנה בגודל  התמ"ח היקף המשרה המוקדש למשימות .1.2

ספק המים ומורכבותו. אין מניעה כי תפקיד ממונה התמ"ח יבוצע כנע"ת על ידי עובד בכיר בכלל 

 ועל ידי מנהל ביטחון המים בפרט.

ממונה התמ"ח לא חייב להיות בעל השכלה בתחום טכנולוגיות המידע, אך במקרה ואין לו  .1.3

הכשרה ייעודית לביצוע התפקיד )לפני או בסמוך לתחילתו( ולהיעזר בגורם רקע הולם, עליו לקבל 

 טכנולוגי למשימות תפעוליות.

כהונה כממונה התמ"ח מחייבת כתב מינוי פורמאלי ממנכ"ל ספק מים ואישור מנהל יחידת  .1.4

 ביטחון מים.

כה במידה ושירותי ממונה התמ"ח ניתנים על ידי ספק חיצוני לתאגיד, אחריות הספק צרי .1.5

להיות מוסדרת באופן חוזי עם "גידור" של משימות וכמות מינימאלית של שעות חודשיות לנושא 

 וכן, מחויבות הספק לפעילות בעת אירוע משבר בשגרה ובחרום.

על תאגיד המים לוודא כי ממונה התמ"ח אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים אשר עלול להיגרם  .1.6

ובד התאגיד( או מקשרים עסקיים עם התאגיד )במקרה ממטלות התפקיד העיקרי )במקרה של ע

 של נותן שירות חיצוני(. 

 משימות ממונה התמ"ח .2

בקיאות בנוהל הגנת הסייבר של רשות המים ודרישותיו, בהתאם למאפייני פעילות ספק  .2.1

 המים.

 בקיאות בתהליכי העבודה וטכנולוגיות המידע של הארגון בו משמש כממונה התמ"ח. .2.2

ות השגרתית ותפעול טכנולוגיות המידע השוטף של ספק המים הולמים הבטחה כי הפעיל .2.3

 את דרישות נוהל הגנת הסייבר של רשות המים, בתחומים הבאים, לפחות:

 זיהוי וסיווג נכסי המידע של הארגון וקביעת רמה הגנת סייבר נאותה עבורם; .2.3.1

 הפעלת אמצעי אבטחת מידע לוגית נאותים; .2.3.2

 מניעת סיכוני שרשרת ההספקה; .2.3.3

 שמירה על אבטחת מידע פיזית; .2.3.4

 מיפוי רכיבי טכנולוגיות המידע שברשות הארגון ועדכונו. .2.3.5

 ביצוע סקר סיכוני טכנולוגיות המידע בספק מים וביוב ותיקופו התקופתי. .2.3.6

בניית תכנית העבודה הארגונית לשיפור ושמירת חוסן הסייבר, הבאתה לאישור  .2.3.7

 הדרגים הממונים ואחריות למימושה.
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ות אבטחת מידע של התאגיד, הבאתה לאישור הנהלת התאגיד ופיתוח גיבוש מדיני .2.3.8

 נהלים ישימים על בסיסה.

 העלאת מודעות עובדי התאגיד וספקי בתחום הגנת הסייבר. .2.3.9

כגורם אשר אליו מועבר כל חשש על אירוע סייבר והוא ידווח אודותיו  שימוש .2.3.10

 ת הממונים(.לממונים ולגורמים הרלוונטיים וינהל את האירוע )בהתאם להחלט

הטמעת דרישות הגנת הסייבר בכל שינוי ארגוני הכולל שימוש בטכנולוגיות  .2.3.11

 חדשות ו/או שינוי בתהליכי עבודה.

 פיתוח תכנית להמשכיות עסקית טכנולוגית של הארגון במצב חירום שונים. .2.3.12

הכנת ספק מים לביקורות ותרגילים בנושא הסייבר אשר ייערכו מעת לעת על  .2.3.13

 ידי רשות המים.

ביצוע בקרה על אופן עמידת עובדי התאגיד וספקיו בהנחיות הגנת הסייבר של  .2.3.14

 רשות המים ושל התאגיד.

התעדכנות מקצועית מתמשכת הן מגורמי המקצוע הרלוונטיים ומעמיתים  .2.3.15

 באשר לסיכוני הסייבר ואופן ההתמודדות עמם.

 

       *   *   * 
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 / איתור תקיפות פנים רשתיות מערכות לזיהוי אנומליות –' ז נספח
 

מערכות לזיהוי אנומליות בסביבת בקרה תעשייתית מבוססות על לימוד התנהגות הרשת,  .1

 מול מערכות שו"ב. האפליקציות, רכיבים, תהליכים והתנהגות המשתמש למשל באינטראקצי

ו/או שונות לאתר , הפתרון מנסה רצויה של המערכת/על בסיס לימוד ההתנהגות הנורמטיבית .2

 .תפעולי חריג/סטייה מההתנהגות זאת עם סבירות שהמקור לשונות הינו אירוע סייבר

 פתרונות מסוג זה יכולות לזהות אנומליות כגון: .3

 .שינוי ערכים בתהליך על בסיס פקודות ממקור לא אמין .3.1

 .שינוי לוגיקה כגון שינוי פרמטרים בבקר .3.2

 .התקפות פיזיות על רכיבי המערכת .3.3

 ./ מערכת כשל/ השבתת רכיב .3.4

 .שינוי בתנאי סביבה חיצוניים .3.5

 .זיהוי פרמטרים חריגים בתהליך .3.6

 

 

       *   *   * 

 

 


