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 הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה
 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל

 עפשויש ,שימגו הנתשמ הדובע קושל תוכרעיהה תוברל ,םיבר םירגתא ינפב דמוע הדובעה קוש
 רבכו ,דיתעב הדובעה קוש תא ונייפאיש םייונישה דחא .םיילטיגידו םייגולונכט םייונישמ רתיה ןיב
 תובשחוממה תוכרעמל קוחרמ תורבחתה תועצמאב הדובע אוה ,הנורוקה תפוקתב ותוא ןייפאמ
 םוהיז םוצמצ ןוגכ ,םינוש םימוחתב תולעות שי קוחרמ הדובעל .)קוחרמ הדובע( ןוגראה לש
 הדובעה תומוקמ לש השגנהה רופישו םישיבכב סמועה תלקה ,םייתרובחת תורוקממ ריוואה
 םירגתא ןווגמ הביצמ קוחרמ הדובעה הז דצל .תושיגנ יישק ללגב םהמ תורדומ ויהש תויסולכואל
 לש ישוקו ןוגראב םידבוע ןיב תיתרבחה היצקארטניאה םוצמצ ןוגכ ,םיקיסעמלו םידבועל
 .דבועה לע חקפל דיבעמה

 
 
 

 48%  4%-כ  40,000-כ
 

 ידרשמב םיקסעומ םידבוע
 ךמסה תודיחיבו הלשממה

 ינפל לארשיב םיקסעומהמ 
 ודבע הנורוקה רבשמ ץורפ
 תנשל םינותנ יפל( תיבהמ

 5.4% תמועל תאזו ,)2018
 תונידמב םיקסעומהמ
 יפל( יפוריאה דוחיאה
 )2019 תנשל םינותנ

 ידרשמ ידבוע ללכמ 
 רושיא ולביק הלשממה
 2020 יאמב תיבהמ דובעל

 

  2,500-כ  13%  57% - 51%
 ידרשמב םיינויחה םידבועהמ
 תיבהמ ודבע הלשממה
 1םוריחה תפוקתב

 יאמב הדובעה תועשמ 
  תיבהמ ועצבתה 2020

 םירסח ויה םידיינ םיבשחמ 
 יתבו הלשממה ידרשמל
 םייתלשממה םילוחה
 הנורוקה רבשמ תליחתב
 )2020 ץרמ(
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51% 
 

48% 
 

5 
 ידרשמב םישנה רועיש
 דובעל ןהל רשואש הלשממה
 תמועל 2020 יאמב תיבהמ

 ידרשמב םירבגהמ 43%
 הלשממה

 יעוריא רפסמב לחש לודיגה 
 זכרמה רטינש רבייסה
 רבייס יעוריא לוהינל יצראה
)CERT( 2020 תנשב )הבש 
 יעוריא 3,662 ושחרתה
 םרפסמ תמועל )רבייס
 ושחרתה הבש( 2019 תנשב

 )םיעוריא 2,443

 יכ ונייצ )36 ךותמ( םידרשמ 
 עוריא םהב שחרתה רבעב
 קשממ תועצמאב רבייס
 קוחרמ רוביחה

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 תוכרעיהל םיעגונה םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 יאמ םישדוחב
 .הנורוקה רבשמ תפוקתב המושיילו קוחרמ הדובעל הלשממ ידרשמ לש תיבושקתה
 המלשה תוקידב .)בושקתה תושר - ןלהל( יתלשממה בושקתה תושרב התשענ תרוקיבה
 ,םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמב ,םינפה דרשמב :הלשממ ידרשמ השימחב ושענ
 תוביצנב ןכו ;הביבסה תנגהל דרשמבו םיטפשמה דרשמב ,היגולונכטהו עדמה דרשמב
 .הלשממה שאר דרשמב ימואלה רבייסה ךרעמבו רצואה דרשמב ,הנידמה תוריש

 

 

 

 תויחנה המכ המסרפ בושקתה תושר :קוחרמ הדובעל תיבושקת תוינידמ שוביג
 תויכשמהו עדימ תחטבא לש םיטביהב רקיעב תודקמתמש קוחרמ השיג אשונב תוקסועה
 ןהב הרסחו ,קוחרמ הדובעה אשונב תללוכ תוינידמ רדגב ןניא הלא תויחנה םלוא ,תיקסע
 םידבועל םישרדנה דויצהו תויתשתה :ןוגכ ,בושקתה םוחתב םיטביה ןווגמל תוסחייתה
 תרגסמב תתל ןתינ רשא םיילטנורפה םייתלשממה םיתורישה ;תיבטימ הדובע םשל
 לש ודיקפתו הז הדובע לדומ םושייל תוירשפאה תופולחה ;)אלש ולאו( קוחרמ הדובעה
 .קוחרמ הדובעה תרגסמב ןנעה

 ידרשמ 37-מ )57%( 21 ,2020 רבמבונל ןוכנ יכ הלעוה :תיקסע תויכשמהל תינכות
 לש ןיקתה ודוקפת ךשמה תחטבהל תיקסע תויכשמה תינכות ושביג םרט וקדבנש הלשממ
 דרשמ יכ הלעוה - תרוקיבב תינטרפ וקדבנש הלשממה ידרשמ תשמחל רשא ;ןוגראה
 יכו ,תיקסעה תויכשמהה תינכות לש השוביג תא ומילשה םרט עדמה דרשמו הרובחתה
 תוינכות דעומה ותואב ויה הביבסה תנגהל דרשמהו םיטפשמה דרשמ ,םינפה דרשמל

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 אשונב רתיה ןיב הקסע - םיטפשמה דרשמ לש - ןהמ תחא קר ךא ,תיקסע תויכשמהל
  .קוחרמ הדובעה

 2020 ץרמב רבשמה ץורפ םע :ןלהלכ הלוע בושקתה תושר ינותנ חותינמ :תיתשת יטביה
 בשחמ קוחרמ רוביחל םיקוקזה םידבועה לכל שיש הלשממה ידרשמ 42-מ )45%( 19 ונייצ
 םידרשמהמ )52%( 22 ,קוחרמ רוביח םהל רשפאמה )רחא רוביח יעצמא לכ וא( חיינ וא דיינ
 םידבועה ללכ תושרל רומאכ בשחמ תוצקהל ולכויש ידכ םיבשחמ יד םהל ויה אלש ונייצ
 ונייצ םידרשמהמ )45%( 19 ;הלאשה לע בישה אל דחא דרשמו ,קוחרמ רוביחל םיקקזנה
 )4%( םיינש ,קוחרמ הפיצרו הניקת הדובע ורשפיאו סמועב ודמע םהלש תוכרעמה יכ
 הלאש לע ובישה אל םידרשמה רתיו ,סמועב ודמע אל םהלש תוכרעמהש ונייצ םידרשמהמ
 דויצב רוסחמה תא םילשהל ולכויש ידכ תוכרעיה יכילהתב םיאצמנ םה יכ ונייצ וא וז
 ותואב .ןכ תושעל קוחרמ דובעל םישרדנש םידבועה ללכל רשפאיש ןפואב תויתשתבו

 .םידיינ םיבשחמ 2,500-כ םייתלשממה םילוחה יתבו הלשממה ידרשמב םירסח ויה דעומה
 ושמשוה לשמל ,קוחרמ הדובעה ףקיה תא ביחרהל ידכ תולועפ ןווגמ וטקנ םידרשמה
 תומאתה ועצובו םידבוע ןיב היצטורב םיבשחמ וצקוה ,הטירגל ודעונש םינשי םיבשחמ
 רופיש לח רבשמה ץורפ רחאל םישדוח המכ יכ ןיוצי .םידבועה לש םייטרפ םיבשחמב
 .רומאה הדובעה ןפואב ךומתל םידרשמה לש םתלוכיב

 םינוכיסה תא רעזמל תנמ לע :קוחרמ תחטבואמ השיג תחטבהל תורקב תעמטה
 רוטינ ,עדימה לע הנגה ורשפאיש תונוש תורקב עימטהל שי קוחרמ הדובעב םינומטה
 ןוכנ יכ הלוע )הלשממב רבייסה תנגהל הדיחיה( ב"הי ינותנ חותינמ .דועיתו תוגירח תולועפ
 )םידרשמ 35( וקדבנש םירחאה הלשממה ידרשמ לכ ,דחא דרשמ טעמל ,2020 רבמצדל
 םע .קוחרמ תחטבואמ תורבחתהל ףס יאנת רדגב ןה יכ העבק ב"היש תורקבב םידמוע
 אל וקדבנש םידרשמהמ )41%( 15-ב :תופסונ תורקב לש ןמושייב םירעפ ואצמנ ,תאז

 )27%( הרשעב ;קוחרמ תוהדזהה תעצבתמ םהמש םירישכמה לש תומיאו יוהיז םיעצבתמ
 ;סוריו-יטנא תנכות וב תנקתומ יכ אודיו עצבתמ אל תשרל בשחמה רוביח תעב םידרשמהמ
 לש תינמז-וב םירתומה םירוביחה רפסמל עגונב הלבגה ןיא םידרשמהמ )8%( השולשב
 ךא תעצבתמ אל דרשמה תוכרעמל השיגה םידרשמהמ )14%( השימחב ;דיחי שמתשמ
 תובותכל השיג תלבגה ןיא םידרשמהמ )27%( הרשעב ;חשקומ ידועיי ביכר תועצמאב קרו

IP תורבוחמ ןניא קוחרמ רוביחה תוכרעמ םידרשמהמ )8%( השולשבו ,דבלב לארשימ 
 עברא ועמטוה אל םידרשמה דחאב יכ הלעה םינותנה חותינ ,ןכ ומכ .רוטינ תכרעמל
 .תופסונה תורקבהמ שולש ועמטוה אל םידרשמ השולשבו ,תופסונה תורקבהמ

 לע םיחנומה םידרשמה 40-מ השיש 2021 ראורבפב יכ הלע :ISO 270012 ןקתב הדימע 
 םירומא ויה םה הלשממה תטלחה יפלש םגה ,ISO 27001 ןקתב םידמוע םניא ןיידע ב"הי ידי

 .2020 ראורבפב רבכ וב דומעל

 הלשממה ידרשמ לע תמייקמ ב"היש תורקבה תרגסמב יכ אצמנ :הרידח יקדבמ עוציב 
 יקדבמ העציב אל איה םלוא ,ןוגראה לש תונגומה תקידבל תורידח יקדבמ תעצבמ איה
 .קוחרמ הדובע לש טביהב תורידח

 
 .ןוגראב עדימה תחטבא לוהינל ןקת  2
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 שמתשהל םיצלאנ הלשממה ידרשמ יכ הלעוה :םיידיימ םירסמ תונכותב שומיש
 יתוכיאו חטבואמ ףילחת לש ורדעיה חכונל רקיעב ,תוירחסמ םיידיימ םירסמ תונכותב
 ותושיגנ תא תרכינ הדימב לידגמו ינוגראה עדימה לש הפישחל םרוג רבדה .הלא תונכותל
 וניאו ןגומ וניא רישכמב רומשה עדימה ;םיקיזמלו םישרומ יתלב םימרוגל הז עדימ לש
 קפסל תורשפאה תא ב"הי הנחב 2020 תנשב .הטושפ הקזונ לכל ףושח אוה ןכלו ,להונמ
 ,הצקל הצקמ תנפצומו תחטבואמ תיתלשממ םיידיימ םירסמ תכרעמ הלשממה ידרשמל
 .םדוק אל הז םושיי חותיפ םלוא

 תפוקתבו םוריחה תפוקתב ועצובש םירקסה יאצממ :םידבועה - םישמתשמה תייווח
 תולקתב ולקתנש וחוויד םידבועהמ שילשכ יכ םידמלמ 3לוגסה ותה תוארוה יפל הדובעה
 רפשל תנמ לע ,םידבועל תוכרדה םויקב ךרוצ שי יכ םיאצממהמ הלוע דוע .קוחרמ רוביחב
 .תוליעיב עצבתת הדובעה יכ חיטבהלו קוחרמ הדובעה תלוכי תא

 

 תשרדנה תיתשתה הלשממה ידרשמב התייה ,2020 ץרמב ,הנורוקה רבשמ ץורפ םע
 תוכרעמלו תויתשתל קוחרמ השיג התייה יכ ונייצ םידרשמהמ 95% - קוחרמ תורבחתהל
 ולעוהש םירעפה .הפיצרו הניקת הדובע ךשמה םשל םידבועל תושרדנ רשא תוילועפתה
 ידכ קוחרמ רוביחה יעצמא רפסמ תא לידגהלו תויתשתה תא ביחרהל ךרוצל רקיעב ועגנ
 המכ ,2020 ילויב .קוחרמ םידבוע לש לדגו ךלוה רפסמל םישרדנה םיכרצה תא קפסל
 ןפואב ךומתל הלשממה ידרשמ לש םתלוכיב רופיש לח רבכ ,רבשמה ץורפ רחאל םישדוח
 תוכרעיהב הלחש תומדקתהה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ .רומאה הדובעה
 .אשונב בושקתה תושר העציבש הרקבה תאו קוחרמ הדובעל םידרשמה

 

 יופימ רחאל ,קוחרמ הדובעה אשונב תיבושקת תוינידמ שבגת בושקתה תושר יכ ץלמומ
 תויונמדזהו םירגתא יוהיז ךות ,יוצרה בצמה לש הרדגהו םיכרצ חותינ ,םייקה בצמה לש
 שבגלו ןוחבל םאובב הלשממה ידרשמ תא שמשת וז תוינידמ .קוחרהו בורקה חווטל
 הנידמה תוריש תוביצנ ידיב עייסל םג היושעו קוחרמ הדובעה אשונב ךוראה חווטל תוינידמ
 רתוי בחרנ ןפואב קוחרמ הדובעה לדומ לש םושייה תונכתיה תא ןוחבל רצואה דרשמו

 .הנידמה תורישב

 עורז ,םיסמה תושר ,רצואה דרשמ ,םללכבו ,םייטנוולרה םייתלשממה םימרוגה יכ ץלמומ
 ,ונחבי ,ימואל חוטיבל דסומהו םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב הדובע
 קוש רבעמל םיעגונה םיטביה תרדסהב ךרוצה תא ,םיטפשמה דרשמ םע םואיתבו ףותישב
 ללכב קוחרמ הדובעה תבחרה תא םירשפאמה םיאנת תריצילו קוחרמ הדובעל הדובעה
 תויוכזה ןוגיע ןהבו ,תונוש תויגוס לע תעדה תא תתל שי אשונה תרדסה תרגסמב .קשמה

 
 )שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקתל 7 ןוקית  3

  .)2.5.20( 5037 הלשממה תטלחה ,2020-ף"שתה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
 



 
 
 

|    7   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ

....
 |  ריצקת                                          ה

ה
וכרעיה

 ת
ה

קת
יבוש

 ת
 לש

מ
 ידרש

ה
מ

מ
לש

דובעל ה
 ה

רמ
ייו קוח

וש
מ

ב ה
מ

 רבש
נורוקה

 ה

 הז הדובע לדומ לש תיתרבחהו תילכלכה תויאדכה ,קיסעמהו דבועה לש תובוחהו
 .םינוש הקוסעת ירזגמ לע ויתועפשהו

 המילשהל תיקסע תויכשמהל תינכותה שוביג תא ומילשה םרטש הלשממה ידרשמ 21 לע
 תידועייה היחנהה םושיי רחא בוקעת בושקתה תושר יכ ץלמומ ;ב"הי תויחנהל םאתהב
 ,םוריח בצמב תידוקפתו תיקסע תויכשמהל תוכרעיה רבדב 2020 רבמבונב המסרופש
  .רבשמ ןמזב קוחרמ השיג ןתמב ךרוצב הז ללכבו

 הדובעל תושרדנה תויתשתה תא הרגש תותיעב ססבל וכישמי הלשממה ידרשמ יכ ץלמומ
 הדובע רשפאל שרדיי םהבש םוריח יבצמב םג שימגו םלש הנעמ חיטביש ןפואב קוחרמ
 תא קפסתש שכר תינכות ושבגיו םידבוע לש רתוי בחר ףקיהל תחטבואמו הביצי קוחרמ
 דחוימב שרדנ הז ךלהמ .םידרשמה ועבקיש תוינידמל םאתהב ,ךכל םישרדנה םיכרצה לכ
 רבשמ ךלהמב ידיימ הנעמ תתל תנמ לע םיינמז תונורתפב שומיש השענ םהבש םידרשמב
  .הנורוקה

 קוחרמ הדובעה יכ הנבותהו הנורוקה רבשמ תפוקתב קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרה חכונל
 ,הז הדובע לדומב םינומטה םינוכיסה חכונלו ,דיתעב הדובעה תרגשמ קלח תויהל היושע
 עדימה תחטבא תורקב ללכב ודמעיש תנמ לע םידרשמה לומ לועפל ךישמת ב"הי יכ ץלמומ
 םינוכיס רקס לש ועוציב תא םילשהל הלשממה ידרשמ תא החנת ;היתויחנהב תוניוצמה
 בוליש ,קוחרמ הדובע( םתדובע ןפואב ולח םייוניש וליא ונחבי םה ותרגסמב רשא ינכדע
 תורידח יקדבמ עצבלו )םייקסע םיכילהתב םייוניש ,םייגולונכט םייוניש ,תושדח תוכרעמ
 םירסמ תכרעמ לש החותיפ תא םילשת ;קוחרמ רוביחה אשונ ףא ןחביי ןתרגסמבש
  .םדקהב הב שומישה תא עימטתו תיתלשממ

 עצבל ןתינ תוביסנ וליאב הלשממה ידרשמ ףותישב ןחבת הנידמה תוריש תוביצנ יכ ץלמומ
 תעצובמה הדובעה לש תויביטקפאל תיסחי תקפסמ תויביטקפא תמרב קוחרמ הדובעה תא
 הנידמה תוריש תוביצנ תויחנהב ועבקנש הרקבה ילכ םא ןוחבל ץלמומ ןכו ;דרשמהמ
 ןיינעל חונו ליעי הנעמ ונתייש םיפסונ םילכ חתפל םוקמ שי םאו ,םיקפסמ הנורוקה תפוקתב
 לדומ לש רתוי בחרנ םושיי לש תונכתיהה תא םינחובה םימרוגה יכ ץלמומ ,ןכ ומכ .הז

 רתיה ןיב ונחבי - רצואה דרשמבו הנידמה תוריש תוביצנב - הנידמה תורישב קוחרמ הדובע
 דבועל שרדנה דויצה לע תעדה ןתמ ךות ,תיבב הדובעה תביבסל עגונה טביהה תא םג
 ,ימונוגרא אסיכ ,חיינ וא דיינ בשחמ ,ריהמ טנרטניא רוביח - ןוגכ( קוחרמ ותדובע עוציב םשל
  .)תומלצמו תוינזוא ,תדלקמ
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 

 

 
 

 יפל ,קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תונכומה תדימ
 ,רקסבש תולאשהמ תחא לכ לע ובישהש םידרשמה רפסמ
 2020 ילויו ץרמ
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 םוכיס
 חתופ םג אוה ךא ,תיתרבחהו תילכלכה ,תיאופרה הניחבהמ ימלוע רבשמ אוה הנורוקה רבשמ
 תונמדזה איה דרשמהמ הדובע דצל קוחרמ הדובעה לש ךוראה חווטל הרדסה .תויונמדזהל חתפ
 תודדומתה ךות ,וז הדובע תנוכתמב םימולגה תונורתיה לוצינ תא רשפאתש השדח תואיצמ רוציל
 םתוכרעיה תא רפשל הלשממה ידרשמל רשפאת וז הרדסה .הביצמ איהש םירגתאה םע
 יחרזאל יבטימה ןפואבו תוליעיב םיתוריש קפסל ךישמהל ולכויש ידכ תידוקפת תויכשמהל
 הנורוקה תפגמ םע תודדומתהה ךשמהב ךרוצה חכונ טרפב ,םוריחו הרגש תותיעב הנידמה
.םיידיתע םיילבולגו םייתביבס םירגתאל תוכרעיהכו




