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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
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 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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 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
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 הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה
 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל

 אובמ
 עפשויש ,שימגו הנתשמ הדובע קושל תוכרעיה תוברל ,םיבר םירגתא ינפב דמוע הדובעה קוש
 ,ידיתעה הדובעה קוש תא ונייפאיש םייונישה דחא .םיילטיגידו םייגולונכט םייונישמ רתיה ןיב
 תוכרעמל קוחרמ תורבחתה תועצמאב הדובע אוה ,הנורוקה תפוקתב הדובעה תא םינייפאמו

 סיסב לע עצבל םיאשר םידבוע ,וז תרגסמב .)קוחרמ הדובע - ןלהל( ןוגראה לש תובשחוממה
 .)יזכרמה הדובעה םוקמ שמשמ וניאש רחא רתא לכמ וא תיבהמ( קוחרמ תופטוש תולטמ עובק

 םימוחתב תולעות המכ שי קוחרמ הדובעל :םירגתאו תונורסח ,תולעות :קוחרמ הדובע
 ,תולעותל תואמגוד המכ ןלהל .םיקיסעמלו םידבועל םירגתא ןווגמ הביצמ איה ,תאז םע .םינוש
 :קוחרמ הדובעב םיכורכה םירגתאלו תונורסחל
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 קוחרמ הדובעב םינומטה םירגתאו תונורסח ,תולעותל תואמגוד :1 םישרת
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 סמועה תא לקהל ידכ םהב שיש םילכה דחא איה קוחרמ הדובע ,יתביבסהו יתרובחתה רשקהב
 ,20204 ראורבפמ חודב רצואה דרשמ םסרפש םינותנ יפ לע .תועיסנה םוצמצ תועצמאב םישיבכב
 הלח הז םוחתב ;יטרפה םבכרב הדובעה םוקמל םיעיגמ לארשיב קשמב םידבועהמ 60%-כ
 ,הדובעל העיסנה ןמז תוכשמתהל םרוג רבדהו ,תויתשתב לודיגה בצקמ הריהמ היילע תמגמ
 ןיוצ חודב .הדובעה ןוירפבו םיבשותה לש םייחה תוכיאב העיגפל ןכו יאנפה תועש תוטעמתהל
 ,םיסממ תוסנכהה לשו ימלוגה ימוקמה רצותה לש לאיצנטופה יוצימ-יאל תואיבמ ולא תומגמ" יכ
 לארשיב העונתה יסמועמ םרגנה ילכלכה קזנה ,חודה ינותנ יפל ."שער יעגפמלו ריווא םוהיזל
  .רימחהל יופצו םירלוד ידראילימ תורשעב ךרעומ

 .קוחרמ הדובע תדדועמה תוינידמ םויכ תמשוימ םלועב תובר תונידמב :םלועב קוחרמ הדובע
 תוינכות שבגל תוביוחמ תויתלשממה תויונכוסה לכ ,5יתלשממ קוחל םאתהב ,ב"הראב ,המגודל
 הטלחה ינקירמאה סרגנוקה ריבעה 2010 תנשב .הב שומישה תא דדועלו קוחרמ הדובע םושייל
 םידיעמ 2018 תנשל םינותנהו ,תויתלשממ תויונכוסבו םידרשמב קוחרמ הדובעה ףקיה תלדגהל
 דוחיאב .6ןמזהמ קלחב תוחפל קוחרמ השיגב ודבע םירומאה תודסומב םידבועהמ 22% יכ
 תרדסהל םידבועהו םיקיסעמה לש גגה ינוגרא ןיב תרגסמ םכסה 2002 תנשב םתחנ יפוריאה
 ןהמ קלחב( דוחיאה תונידמ לכב ההז ןפואב עצבתה אל םכסהה ץומיא .7קוחרמ הדובעה אשונ
 רדסוה אוה ןהבש תונידמ שיו ,הנידמה חוקיפב םכסהכ תורחאב ,ירטנולוו םכסהכ לבקתה אוה
 ללכ ךרדב קוחרמ ודבעש םיקסעומה רועיש לע 2019 תנשל םינותנ ןלהל .)הקיקח תועצמאב
 :8יפוריאה דוחיאה תונידמב

  

 
 תנשל ןוחטיבה יפוגו הנידמה תורישב רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד ,הדובע ימכסהו רכשה ףגא ,רצואה דרשמ  4

  .)2020 ראורבפ( 2018

5  The Telework Enhancement Act of 2010 

6  Status of Telework in the Federal Government - Report to Congress, Fiscal Year 2018 OPM.GOV MARCH 2020 

7  2002 European cross-sector social partners, framework agreement on telework 

8  1-20200424-DDN/-news/-eurostat-https://ec.europa.eu/eurostat/web/products  
 .31.1.20 -ב דוחיאה תא הבזע הינטירב .תונידמ 27 תורבח יפוריאה דוחיאב
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 תונידמב ,תיבהמ םידבוע ללכ ךרדבש )םיזוחאב( םיקסעומה רועיש :2 םישרת
 :2019 ,יפוריאה דוחיאב תונוש

 
 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב יפוריאה דוחיאה ינותנ :רוקמה
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 דוחיאה תונידמב םיקסעומהמ 5.4% ,יפוריאה דוחיאה ינותנ יפל ,2019 תנשב ,םישרתהמ הלועכ
  .תיבהמ ללכ ךרדב ודבע ,)64-15 יאליגב ויהש( יפוריאה

 רועישב לודיג לח תונורחאה םינשב :)הנורוקה רבשמ םרט( לארשיב קוחרמ הדובע
 לודיג לח 2018-ל 2005 םינשה ןיב - לארשיב םג תרכינ וז המגמ .תונוש תונידמב קוחרמ םידבועה
  :2018 תנשב 4%-כל 2008 תנשב 2%-כמ ,לארשיב קוחרמ הדובעה רועישב

 :2018-2002 ,לארשיב םידבועה ברקמ תיבהמ םידבועה רועיש :3 םישרת

 

 יפוגו הנידמה תורישב רכשה תואצוה לע חוד ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה ףגא :רוקמה
 .)2020 ראורבפ( 2018 תנשל ןוחטיבה

 דרשמה רובע עצובש ירוביצה רזגמה ברקב םייטרפ םיבכרב שומישה תתחפה אשונב רקחמ
 תוריש ברקב קוחרמ הדובעב היופצה תלעותה תא רתיה ןיב ןחב 2018 רבמצדב הביבסה תנגהל
 ,םידרשמה תואצוהב ןוכסיח :קיסעמל תורישי תוכלשהל סחייתה עצובש ןדמואה .9הנידמה
 ןוכסיח :םידבועל תורישי תוכלשהל ;תויביטקודורפב היילעמ תלעות ,היינח תויולעב ןוכסיח
 םוהיזמ תוינוציח תויולעב ןוכסיחלו ;העגה ינמזב ןוכסיח ,)םיקלד תויולע תוברל( העיסנ תויולעב
 תוריש ידבוע ברקמ 22%-כל תורשפא ןתמ יכ הלעה ןדמואה .םיכרד תונואתו שער ,שדוג ,ריווא
 ח"ש ןוילימ 80-כ לש קשמל ןוכסיחל איבי תיבב םהלש ןקתה תועשמ 15% דובעל הנידמה
  :ןלהל םישרתב ראותמכ ,הנשב

 
 רזגמה ברקב םייטרפ םיבכרב שומישה תתחפה ,)הביבסה תנגהל דרשמה רובע ןכוה( מ"עב סרדיירטוקא  9

 .51-44 'מע ,)2018 רבמצד( ,ירוביצה
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 ידבוע ברקב קוחרמ הדובע םושיימ היופצה וטנ תלעותה ללכ םוכיס :4 םישרת
 לארשיב הנידמה תוריש

 

 םהלש ןקתה תועשמ 15% דובעל הנידמה תוריש ידבוע ברקמ 22% -ל תורשפא ןתמ לע ססבתמ ןדמואה -
 .תיבב

ברקב םייטרפ םיבכרב שומישה תתחפה ,)הביבסה תנגהל דרשמה רובע ןכוה( מ"עב סרדיירטוקא :רוקמה  
.)2018 רבמצד( ,ירוביצה רזגמה  

 רזגמה ידבוע ללכ ברקב קוחרמ הדובעה תורשפא םושיימ תלעותה לאיצנטופ יכ ןיוצ רקחמב
 .הנשב ח"ש ןוילימ 850 -כ לע דמוע ירוביצה

 ידרשמ .תיסחי םצמוצמ היה הלשממה ידרשמ ידבוע לש קוחרמ הדובעה ףקיה ורבע םינשב
 ידרשמב ולעפוה וז תרגסמב .םימיוסמ םיאנתב קוחרמ דובעל םידבועל ורשפיא הלשממה
 ותרגסמבש םיטנטפה תושרב םשוימה לדומ ןוגכ ,10קוחרמ הדובעל םימיוסמ םילדומ הלשממה
 םשויש רקובמ טולייפל ךשמהב תאז ,עובשב םיימויכ קוחרמ םתדובע תא םיעצבמ םיטנטפ ינחוב
 הנידמה תורישב םישנ םודיקל הדעווה חוד תוצלמה םושיי תרגסמב ,ןכ ומכ .11םיטנטפה תושרב
 2016 תנשמ לחה הנידמה תורישב םשוימ ירדגמה ןויוושה תגשהב עייסל ידכו ,12)רבואטש תדעו(
 הרוה תרשמב םידבועל תיבהמ תופסונ תועש לש הדובע רשפאמה ,טולייפ תרגסמב ,לדומ
 תועשב הדובעה םוקמל תיזיפה העגהה תא ףילחמ וניא אוה יכ ןיוצי( םיאנת המכב םידמועה
  .)תוליגרה

 
 2018 תנשל םיירוביצה םיפוגה לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד ,הדובע ימכסהו רכשה ףגא ,רצואה דרשמ  10

 .)2020 ינוי(

 תא רפשל ידכ קוחרמ םיטנטפ ינחוב תקסעהל טולייפ 2012 תנשב העציב םיטפשמה דרשמבש םיטנטפה תושר  11
 .םיטנטפה תושרב עובק רדסהכ קוחרמ הדובעה אשונ תא דסמל טלחוה 2014 תנשב .םידבוע סייגל התלוכי

 .)2014( רבואטש תילד תושארב הנידמה תורישב םישנ םודיקל הדעווה חוד  12



 
  
 
  

|    17   | 

 

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

....
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  
  

 תורישב קוחרמ הדובעה אשונב תללוכ תיתלשממ תוינידמ השביג םרט לארשי תנידמ
 םושייה ףקיה תבחרה לש תונכתיה .ונממ עמתשמהו אשונה לש ויטביה לכ לע ,הנידמה
 רכשה ףגא לש ףתושמ תווצב הניחבב תאצמנ הנידמה תורישב קוחרמ הדובעל לדומה לש
 תוריש תוביצנב תוינידמו היגטרטסא ,ןונכתל ריכב ףגאו רצואה דרשמב הדובע ימכסהו

 .הנידמה

 קוחרמ דובעל תלוכיה תובישח :הנורוקה רבשמ תפוקתב םלועבו ץראב קוחרמ הדובע
 ,תבחרנ הפרש ,)תימלוע הפגמ( הימדנפ ,המדא תדיער ,המחלמ - ןוגכ םוריח יבצמב תרבוג
  .םתדובע םוקמל עיגהל םידבועה לע תושקהל םילולעש - רבייס תופקתמ ,גירח ריווא גזמ עוריא

 תלחמ( COVID-19 תלחמל םרוגש ,)SARS-COV-2( הנורוקה ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצד ףוסב
 ןוגרא זירכה 11.3.20-בו ,תובר תונידמל ףיגנה טשפתה 2020 ראורבפ עצמאמ .)הנורוקה
 תוברל ,תונוש תונידמ ךכל םאתהב .)הימדנפ( תימלוע הפגמכ הלחמה לע ימלועה תואירבה
 ,םינוש םינוגרא ךכ תובקעב .יתרבח קוחיר לע הרימשל רתיה ןיב תועגונה תוארוה ועבק ,לארשי
 חיטבהל ידכ ,קוחרמ רוביחב הדובע םהידבועל רשפאל ושרדנ ,הלשממ ידרשמ הז ללכבו
  .תשרדנה עדימה תחטבא לע הרימש ךות םיחרזאל םיתוריש ןתמו תידוקפת תופיצר

 תונידמב תרכינ הדימב לדג קוחרמ הדובעה ףקיה הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ םידמלמ םינותנה
 )48%( תיצחמ טעמכ 2020 ילויב יכ םידמלמ יפוריאה דוחיאה תונידמב ועצובש םירקס .תונוש
 שילשכו )דרשמהמ ןוגכ( קיסעמה ירתאמ הדובע ןיבל תיבהמ הדובע ןיב ובליש םידבועהמ
 .13תיבהמ םתדובע לכ תא ועציב םידבועהמ )34%(

 תונידמב הנורוקה תפגמ תפוקתב קיסעמה ירתאמ וא תיבהמ הדובעה תוגלפתה לע םינותנ ןלהל
  :יפוריאה דוחיאה

 
  

 
13  Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 28 

September 2020, p.31. 
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 תונידמב ,הנורוקה תפגמ ךלהמב הדובעה עוציב םוקמ - םיקסעומ :5 םישרת
  )םיזוחאב( ,יפוריאה דוחיאה

 

  :יפוריאה דוחיאה - רוקמב ואבוהש תורעה

 .הכומנ תונמיהמ *
 ךרוצל םירקמ לש קפסמ רפסמ לע םיססובמ ויה אל ןהלש םינותנהש תונידמ המכ יבגל תואצות וגצוה אל
 .היבטל ,הינוטסא ,ןיסירפק :ןה הלא תונידמ .תונמיהמ תויטסיטטס תואצות תקפה

 ,Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union :רוקמה
Luxembourg, 28 September 2020 
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 םוריח תעש תונקת לש ףקותל ןתסינכ םע טרפבו ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה עקר לע ,לארשיב םג
 ס"מלה ינותנמ .14קוחרמ םידבועה רפסמ לדג ,הדובעה םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה רבדב
 םיקסע םבור( תיבהמ הדובע םירשפאמ םה יכ וחוויד םיקסעהמ 38% יכ הלוע 202015 לירפאמ
 םיקסעה ןיבמ 47%-כ ;)םיינכטו םייעוצקמ םיתורישו םייסנניפה םיתורישה ,קט-ייהה יפנעב
  ."דואמ הבר"ו "הבר הדימב" תיביטקפא איה יכ וחוויד תיבהמ הדובע ורשפאש

 ףא ךרענ ,הלשממה ידרשמ תאז ללכבו ,16)םידבוע ףלא 730 -כ הנומה( לארשיב ירוביצה רזגמה
 .תיבהמ הדובע לש המרופטלפל םידבועהמ קלח לש רבעמל וז תרגסמבו םוריח תנוכתמל אוה
 תבצמ תועצמאב העצוב הדובעה ,הנש התוא לירפאב 30 דע 2020 ץרמב 22-מ ,רבשמה תליחתב
 יאמ תליחתב ,ךשמהב .17)םוריחה תפוקת - ןלהל( תינויחכ הרדגוה רשא תמצמוצמ םדא חוכ

 ,םתדובעל ובש הלשממה ידרשמ ידבועו ,םיינויח םניאשו םיינויח םידבועל הקולחה הלטוב ,2020
 ןפואב )לוגסה ותה תוארוה תפוקת - ןלהל( 18לוגסה ותה תוארוהב ועבקנש תולבגה יפ לע
  .קוחרמ הדובע ןיבל דרשמה ןמ הדובע ןיב בלשמה

 תפוקתב ירוביצה רזגמה תדובעל עגונב עציבש רקס לש םיאצממ רצואה דרשמ םסרפ 2020 ינויב
 :19םירזגמ -תת יפל ,)2020 לירפא-ץרמ םישדוחב( םוריחה

  

 
 .2020- ף"שתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םשל הדובעה םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקת  14

  .)2020 לירפא( ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעב םיקסעה בצמ רקס יאצממ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  15

 ךוניחה תכרעמו םייתלשממ םילוח יתב ,הלשממ ידרשמ( הנידמה תוריש ידבועמ בכרומ לארשיב ירוביצה רזגמה  16
 הייסולכוא .תויתלשממ תורבחו םיכמתנ םיפוג ,תוימוקמ תויושר ,קוחב ומקוהש םידיגאת ,ןוחטיבה יפוג ,)תיתלשממה
 דרשמב רכשה לע הנוממה .םידבוע 730,000-כ דחי הנומ ףיקע ןפואב םיכמתנו רישי ןפואב םיבצקותמ םיפוג לש וז

 ותוכמסל םיפופכ םניאש ירוביצה רזגמב םיפסונ םידבוע שי ,וז הצובק דצל .םהלש רכשה לע חוקיפ לע ןומא רצואה
 דרשמ ידבועו ,תסנכב םיפסכה תדעווב עבקנ םרכשש רוביצ ירחבנו תסנכה ידבוע ,םיטפוש :רכשה לע הנוממה לש
 הנידמה תורישב רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד ,הדובע ימכסהו רכשה ףגא ,רצואה דרשמ :רוקמ .הנידמה רקבמ
  .12 'מע ,)2021( 2019 תנשל ,ןוחטיבה יפוג ידבועו

 .םירחא םידבועב םיינויחה דרשמה ידבועמ 25% ףילחהל 4996 הלשממה תטלחה יפ לע רשוא 19.4.20-ב יכ ןיוצי  17
 35%-מ הלדג םוריחה תפוקתל םיינויחה םידבועה תסכמש ןפואב םוריח תעשל תונקתה ונקות ,25.4.20-ב ,ךשמהב
 םידבועה תמישרב םיללכנה םידבועה בכרה תא תונשל תורשפאה םידרשמל הנתינ ,ןכ ומכ .דרשמה ידבועמ 45%-ל
 .םיינויחה

 )שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעש תונקתל 7 ןוקית  18
  .)2.5.20( 5037 הלשממה תטלחה ,2020-ף"שתה

 2018 תנשל םיירוביצה םיפוגה לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד ,רצואה דרשמ - הדובע ימכסהו רכש ףגא  19
 .15 'מע ,)2020 ינוי(
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 תפוקת ךלהמב ירוביצה רזגמב השפוחל האיצי וא הדובע ךשמה :6 םישרת
  2020 לירפא-ץרמ ,םוריחה

 

 םיפוגה לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד ךותמ ,רצואה דרשמ - הדובע ימכסהו רכש ףגא ינותנ :רוקמה
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,)2020 ינוי( ,2018 תנשל םיירוביצה
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 םתלוכי לע ךילשמה רבד ,םינוש םינייפאמו םיכרצ שי ירוביצה רזגמב םינוש םירוטקסל
 רזגמה ךותב םירוטקס ןיב םירכינ םילדבה םימייק ויה יכ הלוע םינותנהמ .קוחרמ דובעל
 לירפא - ץרמ( םוריחה תפוקתב םיינויח ורדגוהש םידבועה רועישל עגונה לכב ירוביצה

 תכרעמו ןוחטיבה תכרעמ ידבוע לשמל ךכ .תיבהמ םידבועה רועישל עגונב ןכו )2020
 ;)תיבהמ אלו( םתדובע םוקמב ודבעו םיינויח םידבועכ טלחומה םבורב ורדגוה 20תואירבה
 לגסה דועב ,תיבהמ דבעו ינויחכ ולוכ רדגוה ההובגה הלכשהה תכרעמב ימדקאה לגסה
 הלשממה ידרשמב .)66%( השפוחל וקלחב אצוה ההובג הלכשהל תודסומב ילהנימה

 תיבהמ הדובע ןיב בוליש ךות ודבע םידבועהמ 45%-ו השפוחל ואצוה םידבועהמ 55%
  .דרשמהמ הדובע ןיבל

 ידרשמב קוחרמ הדובעה .21םידבוע 40,000-כ םיקסעומ ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמב
 תוריש ביצנ תויחנה לע ססבתהב העצבתה הנורוקה רבשמ תפוקתב ךמסה תודיחיבו הלשממה
 ינותנ .22תיבהמ הדובע רושיאל םיאנתה תא ,רתיה ןיב ,תוטרפמה רכשה לע הנוממהו הנידמה
 וסנתה םידבועהמ רכינ רועיש יכ םידמלמ ,23תוחוד המכב ומסרופש יפכ ,הנידמה תוריש תוביצנ
 תוארוה יפל הדובעה תפוקתב ןהו םוריחה תפוקתב ןה( הנורוקה רבשמ ךלהמב קוחרמ הדובעב
 :)לוגסה ותה

 
  

 
 אל הדובעה םוקמל העגהה תלבגמש ןפואב תיתלשממה תואירבה תכרעמ הגרחוה םוריח תעשל תונקתב יכ ןיוצי  20

 .םילוחה יתב לע הלח

 - "'לוגסה ותה' תוארוהל םאתהב הנידמה ידבוע תדובע - בצמ תנומת" - ישימח חוד ,הנידמה תוריש תוביצנ  21
  .2 'מע ,)2020 ילוי( "2020 יאמ שדוחב תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע

 תנוכתמב הנידמה ידבוע תדובעל היחנה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ  22
 הדובע רבדב היחנה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ;)2020 ץרמ( םוריח
 .)1.5.20( לוגסה ותה תוארוהל םאתהב הדובעל רבעמ - תיבהמ

 תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע - הנידמה תורישב ישונא ןוה בצמ תנומת - ישילש חוד ,הנידמה תוריש תוביצנ  23
 הנידמה ידבוע תדובע - הנידמה תורישב ישונא ןוה בצמ תנומת - יעיבר חוד ;)2020 יאמ( ,הנורוקה תפוקתב
 תדובע - "לוגסה ותה" תוארוהל םאתהב בצמ תנומת - ישימח חוד )2020 ינוי( 2020 לירפא שדוחב תיבהמ
  .)2020 ילוי( 2020 יאמ שדוחב תיבהמ הנידמה ידבוע
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 םוריחה תפוקת ךלהמב הלשממה ידרשמב קוחרמ הדובעה ףקיה :7 םישרת
 לוגסה ותה תוארוה יפל הדובע - 2020 יאמבו )30.4.20 - 22.3.20(

 

 לעו ,ה"בכרמב תוחכונה תכרעממ ופלשנש םינותנ לע םיססבתמ הנידמה תוריש תוביצנ ינותנ :תיללכ הרעה
 ,הדובעה דרשמב החוורה עורז ינותנ תאו הסנכה סמו ם"עמו סכמ - םיסימה תושר ינותנ תא םיללוכ םניא ןכ
 ה"בכרמ תכרעמב תוחכונ לע םיחוודמ םניא הלא םידרשמש ןוויכמ תאז ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה
  )םייטסיגול םיבאשמו םדא חוכ ,שכר לוהינל - הלשממה ידרשמב תללוכ תיבחור תכרעמ(

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,םינוש תוחודב הנידמה תוריש תוביצנ ינותנ :רוקמ

 םיינויחה םידבועה לש תוחכונה יחוויד ללכ ךותמ ,תוינכט תוביסמ יכ הנייצ הנידמה תוריש תוביצנ *
 םינותנה וגצוה ךכ לע ססבתהבו ,םידבוע 12,338-כ לש תוחכונה יחוויד ופלשנ 2020 ץרמב ודבעש
 .םישרתב םיעיפומש
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 םיינויחה םידבועהמ 57%-51%-כ םוריחה תפוקתב יכ הלוע הנידמה תוריש תוביצנ ינותנמ
 רועישב 6% לש היילע הלח 2020 לירפא שדוחב רשאכ ,תיבהמ ודבע הלשממה ידרשמב
 לודיגה ףא לע ,תאז םע .2020 ץרמ שדוחב הדובעה ימי תנומש תמועל תיבהמ םידבועה
 תקולחב יוניש היה אל יכ הארנ ,תיבהמ הדובעב וסנתהש םיינויחה םידבועה רועישב
 הדובעה וב ,2020 יאמ שדוח ךלהמב יכ דוע הלוע םינותנהמ .דרשמל תיבה ןיב הדובעה
 ידרשמ ידבוע ללכמ 48% ,לוגסה ותה תוארוה סיסב לע העצבתה הלשממה ידרשמב
 13% יכו )תיבהמ דחא םוי דע ודבע םהמ 80%( תיבהמ דובעל רושיא ולביק הלשממה
  .תיבהמ ושענ הדובעה תועשמ
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 םישרומה םידבועה רועיש תודוא הנידמה תוריש תוביצנ ינותנ :8 םישרת
 2020 יאמ שדוחב ,םידרשמל הקולחב ,קוחרמ דובעל

 

 תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע - "לוגסה ותה" תוארוהל םאתהב בצמ תנומת - ישימח חוד :רוקמ
  .)2020 ילוי( 2020 יאמ שדוחב
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 יכ הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ הנידמה תוריש תוביצנ - הנורוקה תפוקתב יתקוסעת ןוויג
 תוריש ביצנ תייחנה םוסרפ םהב ,יתקוסעתה ןוויגה תרימשל םידעצ הטקנ םוריחה תפוקתב
 תלבק ידקומב תילארשיה הייסולכואב תוצובק ןווגמ גוציי רבדב ,2020 לירפאב ,הנידמה
 םוריחה תפוקתב ןווגמ עקרמ םידבוע תקסעה תודוא םינותנ ןלהל .24רבשמ תפוקתב תוטלחהה
 :25הרגש תפוקתל האוושהב

 רבשמ ןמזב הנידמה תורישב ןווגמ עקרמ םיינויח םידבוע גוציי :9 םישרת
 202026 ץרמ - ראוני ,הנורוקה

 

 תנשל הנידמה תורישב גוצייו ןוויג חוד - הנידמה תוריש תא םינווגמ ,הנידמה תוריש תוביצנ :רוקמ
.17 - 14 'מע ,)2020 יאמ( ,ט"עשת -ח"עשת  

 ןווגמ עקרמ םידבוע לש םגוציי - םיינויח ורדגוהש םידבועה ברקמ יכ הלוע םישרתהמ
  .הרגשב םגוצייל המוד היה םוריחה תפוקתב

 םידבועה תדובעל עגונב הנידמה תוריש תוביצנ ינותנמ :רדגמ יפל קוחרמ הדובעה ףקיה
 ויה תיבהמ דובעל תורשפאה תא ולצינש םידבועה ןיב יכ הלוע לירפא שדוח ךלהמב םיינויחה
 ,תורשפאה תא ולצינ אלש םיבר םידבוע ויה םירבגה ברקמ יכו ,תיתועמשמ הרוצב םישנ רתוי

 .תיבהמ הדובע םירשפאמש םיללכב ודמע םקלחש םגה

 
 

 
 תלבק ידקומב ילארשיה ןווגמה גוציי :הנידמה תוריש ביצנ לש 03.23 היחנה ,הנידמה תוריש תוביצנ  24

 .)2020 לירפא( תוטלחהה

 ,ט"עשת -ח"עשת תנשל הנידמה תורישב גוצייו ןוויג חוד - הנידמה תוריש תא םינווגמ ,הנידמה תוריש תוביצנ  25
  .17 - 14 'מע ,)2020 יאמ(

  .15 'מע ,םש  26
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 2020 לירפא ,תיבהמ הדובעה יחווידב תירדגמ תוגלפתה :10 םישרת
 

 

 שדוחב תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע - הנידמה תורישב ישונא ןוה בצמ תנומת - יעיבר חוד :רוקמ
.)2020 ינוי( 2020 לירפא  

 ,לוגסה ותה תוארוהל םאתהב התשענ קוחרמ הדובעה וב ,יאמ שדוח ךלהמב הדובעל רשאב
 רועישמ לודג היה תיבהמ הדובעל ורשואש םישנה רועיש יכ הלוע הנידמ תוריש תוביצנ ינותנמ
 הלא םישנ ברקב רתוי לודג היה הדובעה תועש ללכ ךותמ תיבהמ הדובעה לש הקלחו ,םירבגה
 .)םירבגה םידבועה ברקב 21% תמועל 29%-כ(

 2020 יאמ ,תירדגמ הקולחב תיבהמ הדובעל םישרומה רועיש :11 םישרת

 יאמ שדוחב תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע - "לוגסה ותה" תוארוהל םאתהב בצמ תנומת - ישימח חוד :רוקמ
  .)2020 ילוי( 2020
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 ידרשמב קוחרמ הדובעל רבעמה ,יבושקתה טביהב :םייבושקת םיטביה - קוחרמ הדובע
 םייגולונכט תונורתפו תויתשת תאצקה ,םילהנו תוינידמ תעיבק רתיה ןיב שרוד הלשממה
 תמר לע הרימש ךות ,קוחרמ הדובע תורשפא ןתמו תידרשמה תשרל רוביח דבועל ורשפאיש
 םיחרזאל םיתוריש ןתמ ,הדובעה תויכשמה תא רשפאל ידכ תאז .תשרדנה עדימה תחטבא
 .םינוש םיצורעב םיילטיגיד םייתלשממ םיתורישב הכימת ןכו םיקסעלו

 םייבושקת םיטביה - קוחרמ הדובעה םלוע :12 םישרת

 

 תויתשת תסירפ אוה קוחרמ הדובעה תלוכי לע תרכינ העפשה ול שיש םימרוגה דחא יכ ןיוצי
 תויתוכיאו תומדקתמ תויתשת תסירפ .בחר ספ תויתשת - תומדקתמ תויתשת טרפבו ,תרושקת
 ,27תרושקתה דרשמ ינותנ יפל .דרשמהמ קחורמ םוקממ וא תיבהמ דובעל תורשפאה תא הלידגמ
  .לארשיב תיבה יקשממ 25%-כ תושמשמה םייטפוא םיביס תותשר ושרפנ 2020 לירפאל ןוכנ

 קוחרמ הדובעה ןהיפל תונבות תאלעהלו קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהל איבה הנורוקה רבשמ
 ילכ קר הניא קוחרמ הדובעה יכ ןיוצ תיעוצקמה תורפסב ;28תואבה םינשב בחרתהל היופצ
 תויהל ךופהת קוחרמ הדובעה השעמל ,ינמז םוריח בצמ םע וא ףלוח רבשמ םע תודדומתהל

 
 ילוי ,לארשי תנידמב תוחיינ ספ-תובחר הרטלוא תרושקת תויתשת תסירפ תוינידמ תניחבל ידרשמ-ןיבה תווצה חוד  27

2020. 

28  OECD, Productivity gains from teleworking in the post COVID-19 era: how can public policies make it happen? 
(2020) 
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 "השדחה הרגשה" םירקחמב הנוכמ וז תידיתע תואיצמ .ידיתעה הדובעה םלועב הרגשהמ קלח
)ext NormalN heT(29. לארשיב ירוביצה תורישב םג ,תרחא וא וז ךרדב ,יוטיב ידיל אובי הז רבד.  

 תרוקיבה תולועפ
 תוכרעיהל םיעגונה םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 יאמ םישדוחב
 תרוקיבה .הנורוקה רבשמ תפוקתב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממ ידרשמ לש תיבושקתה
 השימחב ושענ המלשה תוקידב .ימואלה לטיגידה דרשמבש יתלשממה בושקתה תושרב התשענ
 דרשמ - ןלהל( םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמב ,םינפה דרשמב :הלשממ ידרשמ
 דרשמבו םיטפשמה דרשמב ,30)עדמה דרשמ - ןלהל( היגולונכטהו עדמה דרשמב ,)הרובחתה
 ,הנידמה תוריש תוביצנב ;)תרוקיבב תינטרפ וקדבנש םידרשמה - ןלהל( - הביבסה תנגהל
 .)ימואלה רבייסה ךרעמ - ןלהל( הלשממה שאר דרשמב ימואלה רבייסה ךרעמבו רצואה דרשמב

 ידרשמ תוכרעיה יבגל בצמה תנומת תא גיצהל תנמ לע הנורוקה רבשמ תפוקתב העצוב תרוקיבה
 ץורפ םע םימייק ויה םירעפ וליא ףקשל ,הנורוקה רבשמב קוחרמ השיגב הדובעל הלשממה
 שיש תופסונ תולועפ לע דומעל ידכ תאז .םירעפ םתוא לע רשגל ידכ וטקננ םידעצ וליאו רבשמה
 קוש תא ונייפאיש תומגמל בל םישב ,ךוראה חווטב קוחרמ הדובעל תוכרעיהה תרגסמב לוקשל
 ףקיהב קוחרמ הדובע ובייחיש םיפסונ םירבשמל םיכורע תויהל ךרוצלו ידיתעה הדובעה
 .יתועמשמ

  קוחרמ הדובעל תיבושקת תוינידמ שוביג
 ,לארשיב הז ללכבו תונוש תונידמב קוחרמ הדובעה תנוכתמ תבחרתמו תכלוה תונורחאה םינשב
 ךכל ךרעיהל שי ,קוחרמ הדובע תלוכי חיטבהל ידכ .ךמסה תודיחיבו הלשממה ידרשמב תוברל
 תיתשת תמקה תועצמאב ןהו קוחרמ הדובעל םילהנו תויחנה ,תוינידמ שוביג תועצמאב ןה
  .ךכב ךומתתו קוחרמ הדובע רשפאתש

 עדימה תוכרעמ יפגא תא החנת בושקתה תושר יכ עבקנ 201431 תנשמ הלשממה תטלחהב
 עימטת ,הלשממב בושקתה םוחתב תולישמ םדקת ,ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמב
 תדובע לועייל םיתורישו תוכרעמ ,תויתשת חותיפל לעפתו םייבחור םיטרדנטסו תויגולודותמ
 תא םדקת תושרה יכ עבקנ ,ןכ ומכ .רוביצל םייתלשממ םיתורישו עדימ תשגנהלו הלשממה
 םוחתב ישונאה ןוהה חותיפל לעפתו יתלשממה עדימה לש תוכרעמו תויתשת לע הנגהה יצמאמ
 ךמס תודיחיו הלשממ ידרשמ 48 החנמ בושקתה תושר 2020 טסוגואל ןוכנ .הלשממב בושקתה
 .32)הלשממ ידרשמ - ןלהל(

 
29  McKinsey&Company, A dual cybersecurity mindset for the next normal (2020) 

 .טרופסהו תוברתה דרשמלו היגולונכטהו עדמה דרשמל ףתושמ עדימו תוילטיגיד תויגולונכטל ףגאה יכ ןיוצי  30

 רזגמב תונשדח דודיע ,יתלשממה בושקתה תוליעפ ימוחת תבחרה" ,33-ה הלשממה לש 2097 הלשממה תטלחה  31
  .)10.10.14( ( "'תילטיגיד לארשי' ימואלה םזימה םודיקו ירוביצה

 לטיגידה דרשמ :ואר יתלשממה בושקתה תושר תוכמסל םיפופכה ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ תמישר יבגל  32
 .288 'מע ,2020 תוליעפ לע טבמ ,יתלשממה בושקתה תושר ,ימואלה
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 )ב"הי - ןלהל( הלשממב רבייסה תנגהל הדיחיה 33הלשממ תטלחה ףקותמ המקוה 2015 תנשב
 הדעונ הדיחיה .34ימואלה רבייסה ךרעמ לש תיעוצקמ היחנהבו בושקתה תושר שארל תופיפכב
 תודיחיו הלשממה ידרשמ לכ רובע רבייסה תנגה םוחתב תיעוצקמ היחנהו הנווכה ףוג תויהל
 .35םילהנו הדובע תוטיש ,תינוגרא תוינידמ שוביג - הידיקפת ןיבו ,ךמסה

 בושקתה תושר הנבמ :13 םישרת

 

 אשונב תוקסועה תויחנה המכ םינשה ךלהמב המסרפ בושקתה תושר ,ןלהל טרופיש יפכ
 המכ ומסרופ ףאו הנורוקה רבשמ ךלהמב ונכדוע הלא תויחנה .קוחרמ תחטבואמ השיג
 הנעמ תנתונ ןניא הלא תויחנה תאז םע .הז אשונב רתיה ןיב תוקסועה תושדח תויחנה
 :םיטרפ ןלהל .קוחרמ הדובעב םיכורכה םייבושקתה םיטביהה ללכל

 תועגונה תויחנה המכ המסרפו קוחרמ השיגה אשונב הקסע בושקתה תושר םינשה ךשמב
 רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ,לשמל ךכ .קוחרמ השיגב רבייסו עדימ תחטבא יטביהב
 ינונגנמ תועצמאב תמואת תינוגראה תשרל קוחרמ השיגה יכ העבק 2016 תנשמ 36הלשממב
 םהב םינוש םירקמב ,דרשמה תוכרעמב הנפצה ינונגנמ בלשל שישו ,2FA/MFA (37( הקזח תוהדזה
 ,םישיגר תרושקת יתורישב תרושקתה תנפצהו םידיינ םיבשחמ יבג לע רמשנה שיגר עדימ תנפצה

 
 .)15.02.15( "רבייסה תנגהב תיתלשממ הלבוהו תימואל הרדסא םודיק" ,33-ה הלשממה לש 2443 הלשממה תטלחה  33

 הלשממ תוטלחה יפל ןכו ,1998-ח"נשתה ,םיירוביצ םיפוגב ןוחטיבה תרדסהל קוחה יפל לעופ ימואלה רבייסה ךרעמ  34
 ,לארשיב יחרזאה רבייסה בחרמ לש םוריחו הרגש תותיעב ןיקתה ודוקפת לע הנגהה םודיקל ,רבייסה תנגה םוחתב
 םהל רשא םיפוג תייחנהל תוירחאה ,קוחל םאתהב ,ןכ ומכ .תיעצבמ הנגה דעו יגולונכט חוכ ןיינבו תוינידמ שוביגמ
 .ךרעמה לע הלטוה )ק"מת יפוג - ןלהל( תוינויח תובשחוממ תוכרעמ

 .ךמס תודיחיו הלשממ ידרשמ 40 החנמ ב"הי 2021 ראורבפל ןוכנ  35

 :ןוכדע ךיראת ,1.9.2016 :האצוה ךיראת ,יתלשממה בושקתה תושר ,הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה  36
 .)5.2 רפסמ היחנה( 12.03.2020

 תוהז לש )verification( ףוקית וא תומיא ךרוצל דעונש ךילהת וא/ו עדימ אוה )Authentication Factor( תומיא םרוג  37
 השענ ותרגסמב רשא ךילהת :MFA - Multi-Factor Authentication / Two Factor Authentication - 2FA .שמתשמה
 המסיסב שומיש :המגודל .תונוש תוירוגטקמ םרוקמ רשא ,)Authentication Factor( תומיא ימרוג רתוי וא םיינשב שומיש
  .)וניה שמתשמהש והשמ( ירטמויב ןייפאמ ,)עדוי שמתשמהש והשמ( תישיא
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 תעבוק 2015 תנשמ 39הלשממה ידרשמל EMM / MDM38 אשונב הייחנה ;תשרל קוחרמ השיג ןוגכ
 חול יבשחמו םימכח םינופלט ןוגכ( םידיינ םירישכמב עדימה תחטבא לוהינל רשאב תוארוה
 תלוכי תלעב קוחרמ הטילשו לוהינ תכרעמ תנקתהו דרשמה תשר לומ םינרכנוסמה ))םיטלבאט(
 החשקה עוציב רבדב תוארוה תעבוק 2018 תנשמ 40הצק תודמע תחשקה אשונב היחנהו ;רוטינ

 םיעצמאה לולכממ קלחכ םידיינ םיבשחמ תנפצה ןוגכ( םידיינ םיבשחמ םללכבו הצק תודמע לש
 הנשי ,ךכל ףסונב .)דיינ בשחמ תבינג וא ןדבוא לש םירקמב יתלשממ עדימ ףלד תעינמל
 תחטבא ךרעמ לש ליעי לוהינב תקסועה היחנהה תרגסמב םג קוחרמ השיגה אשונל תוסחייתה
 .41)םיקפס( הקפסאה תרשרשב םרוקמ רשא רבייסה ימויא רועזמו עדימה

 ומסרופו תורומאה תויחנההמ קלח ונכדוע קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהו רבשמה ץורפ רחאל
 תא תוחנהל התרטמש קוחרמ השיג אשונב היחנה ןהבו ,קוחרמ השיגל עגונב תושדח תויחנה
 תינוגרא-םינפה תשרל קוחרמ תחטבואמ השיג יבגל תוינידמ תעיבק רבדב הלשממה ידרשמ
 שומיש רבדב תויחנהו תיקסעה תויכשמהל תועגונה תויחנה ,42דרשמה לש עדימה תוכרעמלו

  .43ואדיו תוחישל תושמשמה תוכרעמב חטבואמ

 ,תרחא וא וז הדימב קוחרמ הדובע םירשפאמ הלשממה ידרשמ תונורחאה םינשב
 המכ המסרפ בושקתה תושר יכ הלעוה .ךכב תכמותה תיבושקת המרופטלפ העמטוהו

 עדימ תחטבא לש םיטביהב ןרקיעב תודקמתמש קוחרמ השיג אשונב תוקסועה תויחנה
 קוחרמ הדובעה אשונב תללוכ תוינידמ תווהמ ןניא הלא תויחנה םלוא ,תיקסע תויכשמהו

 תואיצמה .תיבושקת הניחבמ אשונה תרדסהל םירושקה םיטביהה ןווגמל הנעמ תנתונש
 הדובעה יכ הנבותהו תיגולונכטה תומדקתהה דצל קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרה לש
 ינפ הפוצ הרדסה תבייחמ ,ידיתעה הדובעה םלועב יזכרמ ךבדנ תויהל הדיתע קוחרמ
 קוחרמ הדובעה לדומ םושיי םשל תוירשפאה תופולחל סחייתהל שי הז ללכב .דיתע
 ;ןהמ תחא לכב םינומטה םינוכיסה דצל ,תופולחהמ תחא לכ לש תולעה תכרעהו

 םייתלשממה םיתורישה תייגוסל ;תיבטימ הדובע םשל םידבועל שרדנה דויצהו תויתשתל
 הדובעב ןנעה לש ומוקמלו ;)אלש ולאו( קוחרמ הדובעב עצבל ןתינ רשא םיילאטנורפה
  .קוחרמ

 
38  MDM - Mobile Device Management; EMM - Enterprise Mobility Management. 

 :ןוכדע ךיראת ,9.2.2015 :האצוה ךיראת ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי ,הלשממה ידרשמל EMM / MDM :היחנהה  39
30.3.20. 

 .3.6.19 :ןוכדע ךיראת ,25.12.18 :האצוה ךיראת ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי ,הצק תודמע תחשקה :היחנהה  40

 .3.11.19 :האצוה ךיראת ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי ,הקפסאה תרשרש :היחנהה  41

  .19.7.20 :ןוכדע ךיראת ,12.3.20 :האצוה ךיראת ,קוחרמ השיג :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  42

 ךיראת ,25.3.20 :האצוה ךיראת ,Webex תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  43
 :ןוכדע ךיראת ,10.5.20 :האצוה ךיראת ,תיתלשממה Teams תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ;28.7.20 :ןוכדע

  .28.7.20 :ןוכדע ךיראת ,25.3.20 :האצוה ךיראת ,Zoom תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ;28.7.20
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 אשונב הלשממה ידרשמ ללכל הדוחא תיבושקת תוינידמ שבגת בושקתה תושר יכ ץלמומ
 לכ םע םיחקל תקפה ךילה םויק ,םייקה בצמה לש יופימ רחאל ,קוחרמ הדובעה
 לש הרדגהו םיכרצ חותינ ,םינושה םידרשמב םייטנוולרה םידיקפתה ילעבו םיר"מנמה
 רידגהל עצומ ,ןכ ומכ .קוחרהו בורקה חווטל תויונמדזהו םירגתא יוהיז ךות ,יוצרה בצמה
 יפואו ףקיה תניחבמ םינוש הלשממ ידרשמל הנעמ ונתיש תוינידמה שומימל תונוש תופולח
  .44תופולחהמ תחא לכ שומימב תוכורכה תויולעה תכרעה תוברל ,םתוליעפ

 םאובב הלשממה ידרשמ תא שמשת קוחרמ הדובעה אשונב תיבושקת תוינידמ שוביג
 המושת תווהל םג היושע איהו קוחרמ הדובע אשונב ינטרפ ןפואב תוינידמ שבגלו ןוחבל
 הדובעה לדומ לש םושייה תונכתיה תא םינחובה רצואה דרשמלו הנידמה תוריש תוביצנל
 ןונכתה יבגל תוטלחהה תלבקב םהל עייסלו ,הנידמה תורישב רתוי בחרנ ןפואב קוחרמ
 תילכלכה תויאדכה תניחבו םיבאשמה תאצקה אשונב תוברל ,ךוראהו רצקה חווטל
  .הז דעצ לש )תלעות-תולע(

 תא ומילשי הנידמה תורש תוביצנו רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכש ףגא יכ ץלמומ דוע
 תורשב קוחרמ הדובעה ןיינעב תללוכ תיתלשממ תוינידמ שוביגל תישענה הניחבה
 אשונב תיבושקתה תוינידמל םאתהב יכו ומושייל ולעפיו ירוביצה תורשה ללכבו הנידמה
 םתעד םינושה םידרשמהו רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא ונתי שבוגתש קוחרמ הדובע
 תויתשת תשיכרל ,קוחרמ הדובעה לדומ םושייל םיבאשמו םיעצמא תאצקהב ךרוצל
  .ןתקזחאלו ומושיי םשל תושרדנ תויבושחמ

 הנורוקה תפגמ תוטשפתה יכ 2021 לירפאב רסמ רצואה דרשמב הדובעה ימכסהו רכשה ףגא
 תווצה תדובע תצאהל ואיבה קשמהו הלשממה ידרשמ תוליעפ לע ולחש תולבגההו לארשיב
 ידרשמב קוחרמ הדובעל תורשפאה לש תרכינ הבחרהל ןכו הנידמה תוריש תוביצנ םע ףתושמה
 םירקחמ עוציבלו אשונה לש הקימעמ הדימלל השמיש וז הפוקת .םוריחה תפוקתב הלשממה
 אשונב קסועה תווצה יכ דוע רסמ הדובעה ימכסהו רכשה ףגא .םילהנמו םידבוע ברקב םירקסו

 םיידוחייה םינייפאמב תובשחתה ךות הרגש תותיעב קוחרמ הדובעל לדומ שבגל תנמ לע לעופ
 םינושה הלשממה ידרשמב םימייקה םיידוחייה תוליעפהו הדובעה ינייפאמל ,הרגש תותיע לש
  .הנורחאה הנשה ךלהמב ודמלנו ולעש תונקסמלו

 דרשמ ,םללכבו ,םייטנוולרה םייתלשממה םימרוגה יכ ץלמומ ,דיתע ינפ הפוצ הייארב
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמב הדובע עורז ,םיסמה תושר ,רצואה
 תרדסהב ךרוצה תא ,םיטפשמה דרשמ םע םואיתבו ףותישב ונחבי ,ימואל חוטיבל דסומהו

 םירשפאמ םיאנת תריצילו קוחרמ הדובעל הדובעה קוש רבעמל םיעגונה םיטביה
 תעדה תא תתל שי אשונה תרדסה תרגסמב .קשמה ללכב קוחרמ הדובעה תבחרהל
 תילכלכה תויאדכה ,קיסעמהו דבועה לש תובוחהו תויוכזה ןוגיע ןהב ,תונוש תויגוסל
 .םינוש הקוסעת ירזגמ לע ויתוכלשהו הז הדובע לדומ לש תיתרבחהו

 
 הניגע תונחתב שומיש ךות קוחרמ הדובע לש שומימ אמגודל םדקל ןיינועמ אוה םא ןוחבל לכוי יתלשממ דרשמ ךכ  44

 .תורחא תופולחל האוושהב הז ךילהתב הכורכה תולעה המו
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 לש תונושה תועפשהה תארקל תכרענ איה יכ 2021 לירפאמ התבושתב הרסמ םיסמה תושר
 .תיבהמ הדובעה אשונב הז ללכבו סמה םלוע לש םיטביהה לכב ,הנורוקה רבשמ

 יסופדב םייונישל ליבוה הנורוקה רבשמ יכ ןיוצ 2021 לירפאמ ימואל חוטיבל דסומה תבושתב
 ,םינוש םיטביהב תויתוהמ תועפשה ולא םייונישל .תיבהמ הדובעה תניחבמ תוברל הקוסעתה
 םאתהב תישענ קיסעמ - דבוע יסחי תקידב יכ ףיסוה דסומה .קיסעמו דבוע יסחי רושימב תוברל
 ךכל תיטפשמ העינמ לכ ןיא יכו ,הדובעל ןידה יתב תוקיספב עבקנש 45"ברועמה ןחבמ"ל
 ריכמ אוה יכ ןייצ ימואלה חוטיבה .תיבב תעצבתמ הדובעה םא םג ריכש דבועכ רכוי חטובמש
 ךכל תדחוימ תוכרעיה תשרדנ אלו ,הנורוקה תפגמ ינפל דוע ,הזכ הקסעה לדומב תובר םינש הז
 םיטביה לש הניחב תשרדנ םהבש ,קיסעמל דבועה ןיב תיתחפשמ הברק לש םירקמב טעמל(

 ,הדובע יעגפנ תועיבתב ריכה אוה ,הנורוקה רבשמל רבוע יכ ןייצ ימואל חוטיבל דסומה .)םינוש
 ,םיעדימ ןוכדעל הרגש ךרדבכ לעפ אוה יכ דוע ןייצ דסומה .םתיבב ודבעש ,םייאמצע רקיעב
 תפישח תבוטל ,קובסייפהו )טנרטניאה( תתשרמה ירתאב תורהבהו תויחנה ,םינותנ ,תוטלחה
 .בחרה רוביצל עדימה

 הלחה דרשמב הדובעה עורז יכ םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ רסמ 2021 יאמב
 יכ הנבהה לשב ,הנורוקה רבשמ תוצרפתה םרטב דוע קוחרמ הדובע לש היגוסה תניחבב
 ףתושמב טולייפ תמדקמ עורזה ,ךכ תרגסמב .וז הדובע תרוצ םירשפאמ הדובעה םלועב םייונישה
 םינוגרא ברקב קוחרמ הדובע דודיעל םישרדנה םילכה תא רתאל ידכב ,לארשי טניו'ג-ת"בת םע
 ,םישרדנ הקיקח ייונישב ךרוצה תא תנחוב הדובעה עורז ,תאז דצל יכ ףיסוה דרשמה .תויסולכואו
 תיבהמ הדובע לש םושייה ןפואל רשאב תעד יוליג עורזה המסרפ הנורוקה רבשמ ךלהמב יכו

 החסונ ,רשה תייחנהל םאתהבו ,ךכל ךשמהב יכ ודי לע ןיוצ דוע .אשונל תידועיי הרדסא רדעיהב
 לש המכסה שי וב םוקמב ,תיבהמ הדובעה ןפוא תא רדסאמה קוח ריכזת לש תינושאר הטויט
 לע םייטנוולרה םימרוגה לומ הטמה תדובע תא םדקל ךישמי יכ ןייצ דרשמה .דבועהו קיסעמה
 תעדהש ידכב ,קוחרמ הדובעה ןפוא תא רדסאל שי יכ םירובס עוצקמה ימרוג יכו ,וז הטויט סיסב
 ייוניש ,הדובע-תיב ןוזיא ,תויטרפ יטביה - ןוגכ ,וז הדובע תרוצב הנומטה תובכרומל ןתנית
 .דועו דבועלו קיסעמל תואצוהה

  

 
 ןחבמ אוה ירקיעה ןחבמה - םינחבמ המכ בלשמה "ברועמה ןחבמה"ה תועצמאב םינחבנ הדובע יסחי לש םמויק  45

 םוקמב דבועה לש תובלתשהה תדימ תא ןחוב תובלתשהה ןחבמ .הנשמ ינחבמ המכ םיוולנ וילאו ,תובלתשהה
 .ינוציח תוריש ןתונ אוה םאו ;המילשמ תוליעפ וא קסעה לש תוליעפהמ ילרגטניא קלח הווהמ אוה המכ דע ;הדובעה
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  תיקסע תויכשמהל תינכות
 שרדנ םוריח וא ןוסא ,רבשמ תותיעב ןוגרא לש תילועפתהו תידוקפתה תופיצרה תחטבה םשל
 תינכות - םג ןלהל( BCP - Business Continuity Plan)( תיקסע תויכשמהל תינכות ול היהתש
 תונימז חיטבהל ידכ עצבל ןוגראה לעש תולועפל תסחייתמ וזכ תינכות .)תידוקפת תויכשמהל
 ישיחרתב דקפתל ךישמהל לכויש ידכ תוצוחנ תויתשת לש ןתוליעפ ךשמהו םייטירק םיבאשמ
 תודדומתהל ךרעיהל דציכ ןנכתל ,ולש םינוכיסה לוהינ תרגסמב ,ביוחמ ןוגרא לכ .46םינוש סוחיי

 ,המדא תודיער( עבט תונוסא ,המגודל ,םה ןוגראב עוגפל םילולעש ןוכיסה ימרוג .ןוציק יבצמ םע
 ,)תופגמ( םדא חוכב העיגפ ,)רורט יעוגיפ וא םיליט תעיגפ לשמל( המחול יעוריא ,)תופוס ,תופצה
 תוכרעמ ,הנכות תוכרעמ דגנ תנווכמה תינורטקלא המחול( היגולונכט לע תוססובמה תועיגפו

 .)רבייס תמחול ,תרושקת

 םוריח יבצמל תואמגוד :14 םישרת

 

 
 תכרעמ" 22301 ןקתו ,")א"תחנמ( ןוגרא לש ידוקפת ןסוח לוהינ תוכרעמ" 24001 ןקת :םג ואר הז ןיינעב הבחרהל  46

 ."תיקסע תויכשמה לוהינ
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 ידרשמב תיקסע תויכשמה תינכות לש המויק
 הלשממה

 םימרוגה תויחנהל םאתהב עבקיהל הכירצ דרשמה לש תידוקפתהו תיקסעה תויכשמהה תינכות
 ידרשמ לש םיידוקפתהו םייקסעה םיכילהתהו םיתורישה .םוריח יבצמב דוקפת ןיינעל םיכמסומה
 תינכות שוביג תרגסמב ,ןכ לע .תוילטיגיד תויגולונכט לע ,רתיה ןיב ,םיתתשומ הלשממה
 תויהל תולולע סוחיי שיחרת לכל .בושקת יטביה םג ןובשחב איבהל שי תיקסעה תויכשמהה
 ,תויזיפ תויתשת( עדימ תוכרעמ לע םיתתשומה םיכילהתהו םיתורישה לע תונוש תועפשה
 .)דועו םיקפס ,יטירק םדא חוכ ,בושחמ תויתשת

 ,רתיה ןיב ,תקסועה ,47הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ב"הי המסרפ 2016 תנשב
 תונורקעה תא רידגהל שיש עבקנ היחנהב .48עדימה תוכרעמ לש תידוקפת תויכשמה לוהינב
 הז ללכבו ,םוריח תעב דרשמה לש תוינויחה בושקתה תוכרעמ לש תוליעפ ךשמה ורשפאיש
 שורדה ןמזה ךשמ תאו דרשמה תוליעפ ךשמהל םיינויחה םיכילהתהו תוכרעמה תא רידגהל
 ךירעהלו ,דרשמה לש ותוליעפב עוגפל םילולעה םילשכהו תונוסאה תא תוהזל ;םתוששואתהל
  .םהיתועפשה תא

 רשא ,)Business Continuity Plan( תידוקפת תויכשמהל תינכות שבגל שי יכ היחנהב עבקנ דוע
 םינוכיס תכרעה לע ססבתהב ,)Disaster Recovery Plan( ןוסאמ תוששואתהל תינכות םג לולכת
 ותוליעפ תא ןכסמה םוריח עוריא תובקעב טוקנל שיש םיעצמאה ללכ תא תטרפמה התואנ
 תוערפה לכסל הדעונ תידוקפת תויכשמהל תוכרעיה" יכ ןיוצ היחנהב .דרשמה לש הניקתה
 םימרגנה ,המודכו הקיחמ ,שוביש ,סרה ינפמ םינותנ לע ןגהלו דרשמה לש תפטושה תוליעפל
 )המודכו עבט תונוסא ,המחלמ ,הפצה ,הפירש( ןוסא ירקמ וא םייתוהמ לשכ ירקמ תעפשהב
 ."דרשמה לש תויגולהו תויזיפה בושקתה תוכרעמב

 שוביגב ךרוצב איה ףא תקסוע ,ימואלה רבייסה ךרעמ איצוהש ,49ןוגראב רבייסל הנגהה תרות
 רבייס תנגה יטביהב רומח עוריא שחרתהב םרגנה קזנה תא רעזמל ידכ תיקסע תויכשמה תינכות
 םייוקיל ןוקית ךרוצלו יוצמה ןיבל יוצרה בצמה ןיב םירעפ םוצמצ םשל תיתיע הניחב םויקב ךרוצלו

  .50ולגתהש

 תוינכות שוביגל עגונב םינותנ הנידמה רקבמ דרשמל ב"הי תדיחי הרסמ 2020 רבמבונב
  :הלשממ ידרשמ 37-ל עגונ רבעוהש עדימה .הלשממה ידרשמ ידי לע תיקסע תויכשמהל

 
  

 
 :ןוכדע ךיראת ,1.9.2016 :האצוה ךיראת ,הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ,יתלשממה בושקתה תושר  47

 .)5.2 היחנה( 12.03.2020

 .היחנהב 13 ףיעס  48

 .)2018 לירפא( 1.0 הסרג ,ןוגראל רבייסב הנגהה תרות ,ימואלה רבייסה ךרעמ  49

 .)149 - 142 'מע( ,םש  50
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 ינותנ יפל ,הלשממ ידרשמ ידי לע תיקסע תויכשמה תוינכות שוביג :15 םישרת
  :2.11.20-ל םינכדועמה ב"הי

 
 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,2020 רבמבונל ןוכנ ב"הי תדיחי ינותנ

 ושביג םרט הלשממ ידרשמ 37-מ )57%( 21 ,2020 רבמבונל ןוכנ יכ הלוע ב"הי ינותנמ
  .תיקסע תויכשמה תינכות

 ןפואבו ןוגראה לש םידקמה ןונכתב היולת ןוסא תעשב ןוגראה לש תודירשה תלוכי
 תויכשמה תינכות ןוגראל היהתש תובישח הנשי .הרגש תותיעב אשונל ןתינש לופיטה
 םגו םוריח תותיעב ןוגראה לש תילועפתהו תידוקפתה תופיצרה תא חיטבהל ידכ תיקסע
  .רוביצה ןומאב העיגפ עונמל ידכ

 המילשהל תיקסע תויכשמהל תינכותה שוביג תא ומילשה םרטש הלשממה ידרשמ 21 לע
 .ב"הי תויחנהל םאתהב

 קוחרמ הדובע - תיקסע תויכשמה
 דעומ דועבמ ךרעיהל ותבוחמו ,וילע דקפומ אוהש םוחתב תוירחא שי יתלשממ דרשמ לכל
 אלמל ךישמהל לכוי םוריח בצמב םגש תנמ לע םישרדנה םיביצקתהו םיבאשמה תא תוצקהל
 ןיקתה ודוקפת ךשמה תא חיטבהל םיכרדה תחא .םיתורישו םירצומ תקפסאל ויתויובייחתה תא
  .קוחרמ הדובע לש תנוכתמל תוכרעיה איה ןוגראה לש

 םיימואלה תונורקעה תא תטרפמה ,)"אירב לושחנ"( תעפש לש הימדנפל תימואלה תינכותה
 קוחרמ הדובעה אשונל תוסחייתה רתיה ןיב תללוכ ,הפגמ םע תודדומתהל תמדקומ תוכרעיהל
 תרגסמב יכ תינכותב ןיוצמ רתיה ןיב .51םינוגרא לש תידוקפתה תויכשמהה תחטבהמ קלחכ
 קפסל ביוחמ ןוגראהש םיינויח םיתורישל תויופידע ירדס עובקלו רידגהל שי הפגמל תוכרעיהה

 
 דמעמב תינכותה( תעפש לש הימדנפ שיחרתל תימואלה תוכרעיהה תינכות - "אירב לושחנ" ,ןוחטיבה דרשמ  51

 .2018 ראורבפ ,ןוחטיבה דרשמ ,)הטויט
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 עובש ךשמל םידבועהמ 45% דע ורדעייש החנהב ןוגראה תוליעפ תא ןנכתל ;בצמ לכב םיחרזאל
 תושימג תיינקה ךותו שימג םינמז חולב דובעי ןוגראהש תורשפאה תא ןוחבל ;םייעובש דע
 תויגולונכטב שומיש ךות "קוחרמ הדובע" דדועל ;םידבועה לש םתדובע ןפוא ןיינעל תילועפת
 יונישל תורשפאה תניחבו המישיו תיטנוולר וז הדובע תנוכתמ םהבש םיבצמב תרושקתו בשחמ
 םילהנ תעיבק תועצמאב תוברל ,קוחרמ ןתינה תורישל "םינפ לומ םינפ" עגממ הדובעה ןפוא
 ,ןוגראה לש תידוקפת תויכשמה וחיטביש הלועפ תויגטרטסא הנומ תימואלה תינכותה .םימיאתמ
 לבקתת םא ,הטלחהה שומימל תינכות חותיפו "קוחרמ הדובע" לש תורשפאה תומישי תניחב ןהב
 .ןיינעב הטלחה

 לוהינל תללוכ הדובע תרגסמ תוותהל םרזגמב םינוגרא בייחל ולחה םינוש חוקיפ יפוג םג
 לע חקפמה ,לשמל .קוחרמ השיגה אשונב ,רתיה ןיב ,קוסעל התרגסמבו ,תיקסע תויכשמה
 תויכשמהה תינכות שוביג תעב יכ ןיוצ ןתרגסמבו ,201752 תנשב אשונב תוארוה םסרפ םיקנבה
 םשל םישרדנה היגולונכטה יביכרמ לכ לע תעדה תא תתל יאקנבה דיגאתה לע ,תיקסעה
 קוחרמ השיגל הדובע ילהונ יכ תוארוהב ןיוצ דוע .תוליעפה שושיאל וא תיקסעה תופיצרה תרימש
 השיג רשפאתת אל םימיוסמ םוריח יעוריאב ןכש ,תיקסעה תויכשמהה תינכותמ קלח ויהי

 .םיינוציח םיתוריש ינתונל וא םידבועל קוחרמ השיג ןתמב ךרוצ תויהל לולע ןכלו ,קנבה ינקתמל
 איבהלו הריכבה הלהנהה רושיא תא לבקל הכירצ קוחרמ השיגה תוינידמ ,תוארוהה יפ לע
 .םימלוה עדימ תחטבאו הרקב ינונגנמ ליעפהלו תוינידמב םיכורכה םינוכיס ןובשחב

 םיפוג ןהיפלו תוארוה 2013 תנשב םסרפ ,ןוכסחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה ,ךכל המודב
 .53םוריח בצמב ןיקתו ףיצר דוקפת חיטבתש תיקסע תויכשמה תינכות שבגל םישרדנ םיידסומ
 םוריח בצמב קוחרמ השיגל הדובע ילהונ עובקל ידסומה ףוגה לע יכ ,רתיה ןיב ,ןיוצ תוארוהב
 .םיינוציח םיתוריש ינתונ לש ןהו םידבוע לש ןה ,תויטירק תויתשתכ רידגה ןתואש IT תויתשתל
 ינונגנמ םויקו הב םיכורכה םינוכיסה ונודיי קוחרמ השיגה תוינידמ תרגסמב יכ תוארוהב ןיוצ דוע
 .םימיאתמ עדימ תחטבאו הרקב

 תוארוה רתיה ןיב הללכש ,רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ב"הי המסרפ 2016 תנשב
 לש תוליעפה ךשמהל םיעגונה םיטביהל רקיעב וסחייתהש ,תיקסע תויכשמהל תועגונה
 ךרוצל תיפיצפס תוסחייתה ןהב הללכנ אלו ,דרשמה לש תוינויחה בושקתה תוכרעמ
 תועצמאב רתיה ןיב ,םוריח יבצמב הלשממה ידרשמ לש תידוקפתה תויכשמהה תחטבהב
  .קוחרמ השיג ןתמ

 תויחנה בושקתה תושר המסרפ ,2020 רבמבונבו 2020 ץרמב ,הנורוקה רבשמ ךלהמב
  .קוחרמ השיגה אשונל הנעמ ,רתיה ןיב ,ונתנ רשא ,תיקסע תויכשמהב תוקסועה תוידועיי

 וקדבנש הלשממ ידרשמ לומ 2020 רבמצד - טסוגוא םישדוחה ךלהמב ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 השיגה אשונל תוסחייתה תללוכ איה םאו תיקסע תויכשמה תינכות םהל שי םא תרוקיבב תינטרפ
  :הרומאה הניחבה יאצממ ןלהל .קוחרמ

 
 )2017 לירפא( "תיקסע תויכשמה לוהינ" ,ןיקת יאקנב לוהינ תוארוה ,לארשי קנב  52

 תיקסע תויכשמה לוהינ" ,2013-9-11 םיידסומ םיפוג רזוח תוארוה ,ןוכסיחו חוטיב ,ןוהה קוש לע הנוממה  53
 .)2013 טסוגוא( "םיידסומ םיפוגב
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 תינטרפ וקדבנש הלשממה ידרשמב תיקסע תויכשמה תוינכות :16 םישרת
 תרוקיבב

 

 

 תינכות לש השוביג תא ומילשה םרט עדמה דרשמו הרובחתה דרשמ יכ הלעוה
 דרשמ ,םינפה דרשמ - ונחבנש םיפסונה םידרשמה תשולשל רשאב .תיקסעה תויכשמהה
 ,תיקסע תויכשמהל תוינכות םהל שי יכ הלעוה - הביבסה תנגהל דרשמהו םיטפשמה
 .קוחרמ הדובעה אשונל תוסחייתה הללכ ,םיטפשמה דרשמ לש ,ןהמ תחא קר םלוא

 :ולעש םיאצממל םידרשמה תוסחייתה ןלהל

 הנורוקה רבשמ תוצרפתה תובקעב יכ 2020 טסוגואב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םינפה דרשמ
 ,ךכל םאתהב תינכותה לש ףוקיתלו ןוכדעל תוליעפ תעצובמ קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהו

 .עדימ תוכרעמו שונא יבאשמ ףותישב ןוחטיבה ףגא תלבוהב

 הרובחתה דרשמב םוריחה ףגא יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הרובחתה דרשמ
 תורבח םהש םיפוגל תאז ללכבו ,הרובחתה ךרעמ ימוחת ללכל ללכתמו יארחא םרוג שמשמ
 םייתנשב יכ הרובחתה דרשמ רסמ דוע .תימינפ תיקסע תוששואתה תוינכות ןהלש תויתלשממ
 ןוכדעל ,םוריח יבצמ ןיינעל השדח הסיפת לש ןויפאלו שוביגל לעפ אוה )2020 - 2018( תונורחאה
 תוינכותו סוחייה ישיחרת לש ןוכדעל הז ללכבו )םוריח ןדגוא( בא קית תנכהל ,םילהנ לש ןונעירלו

 עוציב עטקנ תיחכונה תואיצמה חכונל יכ ףיסוה דרשמה .םיליגרתו תוכרדה םויקלו הנעמה
 תלהנהמו דרשמה יפגאמ ימשר רושיא תלבקלו הסיפתה לש העמטהלו שוביגל הטמה תדובע

 .הרשוא םרטש תיקסע תויכשמה תינכות תטויט תמייק     *
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 ותבוגתל ףריצ דרשמה .הטויט דמעמב ןיידע אוה הז ןיינעב ךמסמ ןכלו ,הסיפתה יבגל דרשמה
 ,תקסוע הטויטה .)הרובחתה ךרעמ לש םוריחב הנעמו תוכרעיהל בא ןדגוא( ךמסמה תטויט תא
 .קוחרמ הדובע אשונב ,רתיה ןיב

 הרשוא אל ןיידע ךא ,השבוג תיקסעה תויכשמהה תינכותש הרובחתה דרשמ רסמ 2021 לירפאב
 .הנורוקה תפוקת יחקל חכונל תינכותב םיפיקמ םייוניש םישרדנש תויה העמטוה םרטו תיפוס
 תילועפתהו תידוקפתה תופיצרה תחטבהל תיגולונכטה הניחבהמ ךורע אוה יכ ףיסוה דרשמה
 ינש לש קוחרמ תחטבואמ השיגל תוכרעמ יתש דרשמב תונקתומ וז תרגסמב יכו ,םוריח תעב
 יתש לש תתשרמ יווק ינש סיסב לע תעצבתמ תוכרעמל השיגהו ,וז תא וז תובגמה םינוש םינרצי

 .תוכרעמה תודירש תא חיטבהל ידכ תונוש תויקפס

 תויכשמהה תינכות יכ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הביבסה תנגהל דרשמה
 יוביג רתא לש ומויק תועצמאב ןוסא רחאל תוששואתהל תוכרעיהב תקסוע תמייקה תיקסעה
)DR(; תיבהמ הדובע לש אשונב תקסוע הניא איה.  

 תויכשמה תינכות ךמסמ ותושרב ןיא יכ הנידמה רקבמ דרשמל עדמה דרשמ רסמ 2020 רבמצדב
 לש )ןושאר ןועבר( 2021 תנשל הדובעה תינכותב יכו ,הלהנהה ידי לע םותחו ןכדועמ תיקסע
 םיפגאה ללכ םע תושיגפ ומייקתי התרגסמבו ;תינכותה תנכה תללכנ רבייסו םוריח ,ןוחטיב ףגא
 הלעי תרשואמ תיקסע תויכשמה תינכות לש המויק יא יכ רסמנ דוע .םיכילהתה יופימ עצבתיו

 רסמ 2021 לירפאב .הז שדוחב סנכתהל הרומאש יוגיהה תדעו תבישיב הלהנהה ינפב רעפכ
 ,רבייסה ףגאל הדובע תינכות רבייסל יוגיהה תדעווב רשיא אוה 2020 רבמצדב יכ עדמה דרשמ
 תא םילשהל ותנווכב יכ רסמ דרשמה .תיקסע תויכשמה תינכות שוביגל תוכרעיה הז ללכבו
 .2021 ךלהמב תינכותה שוביג

 רשא תיקסע תויכשמהל תינכותה שוביג תא םילשהל עדמה דרשמו הרובחתה דרשמ לע
 ץלמומ דוע .םידרשמה תולהנה לומל ולא תוינכת ףקתלו קוחרמ הדובעה אשונ תא לולכת
 תיקסעה תויכשמהה תינכותל ןוכדע ועצבי הביבסה תנגהל דרשמהו םינפה דרשמ יכ
  .קוחרמ הדובעל םיעגונה םיטביהל םג תוסחייתה רתיה ןיב לולכת וזש ךכ ,םהלש תמייקה

 הנורוקה רבשמ - תיקסע תויכשמה
 תפוקתב תיקסע תויכשמהב ךרוצל תעגונה תידועיי היחנה בושקתה תושר המסרפ 9.3.20-ב
 ךרעיהל ךמסה תודיחילו הלשממה ידרשמל תורוהל התרטמ יכ ןיוצ היחנהב .54הנורוקה
 תולועפה תא תטרפמ היחנהה .רוביצל םיינויח םיתוריש ןתמלו הפיצר הדובע תויכשמהל
 תא ,דרשמל םיינויחה םיכרצהו תויצקנופה תא תופמל תנמ לע םידרשמהמ תושרדנה תומידקמה
 ךרדה תאו דרשמה תשרל קוחרמ תורבחתה רשפאל תנמ לע םידרשמה תושרל םידמועה םילכה
  .תוילטיגיד תושיגפ םויק םירשפאמה םייפולחה םילכה תאו ,םתוא שוכרל

 הלשממה ידרשמ לכב )םיר"מנמ - ןלהל( עדימו תויגולונכט יפגא ילהנמ לעש ןיוצ היחנהב
 רפסמ ,דרשמב םידבועה רפסמ לש הז ללכבו ,םדרשמ לש רדוסמ יופימ עצבל ךמסה תודיחיו

 שרדנש םידבוע רפסמ ,קוחרמ רוביח םירשפאמה םידיינ םיבשחמ םתושרל םידמועש םידבועה
 

 .1.1.23 :היחנה ,"הנורוקה עוריא - תיקסע תופיצרל עדימו תוילטיגיד תויגולונכט יפגא תוכרעיה"  54
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 םירבוחמה םידבוע רפסמ ,םוריח הרקמב דרשמה לש עדימה תוכרעמל תינמז-ובו קוחרמ רבחל
 תושרדנש תוילועפת תוכרעמ לש המישרו ירלולס רישכמ תועצמאב ינוגראה ינורטקלאה ראודל
 לע שכר תינכותו הלועפ תינכות חתפלו םימייקה םירעפה תא תוהזל ידכ תאז .קוחרמ רוביחב
 .םתוא םצמצל תנמ

 ןלהל( יתלשממה בושקתה תושרב ןימז לשממ תדיחיש ךכל תוסחייתה תללוכ היחנהה ,ףסונב
 דיינ בשחמ לש קוחרמ רוביחל ןורתפ הלשממה ידרשמ תושרל הדימעמ )ןימז לשממ - םג
 הלשממ ידרשמש ךכל תוסחייתה שי דוע ;םכח סיטרכ תרזעב קוחרמ רוביח ךרוצל תוהדזהו

 ןורתפ שוביגל לעפת בושקתה תושר יכו קוחרמ רוביחל םירחא תונורתפ םשייל םיינרבוס
 ידרשמב ולאכ םירעפ ואצמיי ןכא םא םושייה ןיבל םיכרצה ןיב םירעפה לע רושיגל יתלשממ
 .הלשממ

 תידוקפתו תיקסע תויכשמהל תוכרעיה" אשונב תפסונ תידועיי היחנה המסרופ 18.11.20 -ב
 לש תידוקפתהו תיקסעה תויכשמהה תינכות תא םילשהל תדעוימ וז היחנה יכ ןיוצ ."םוריח בצמב
 .תאזכ תינכות וב הנכוה ןכא םא ,דרשמב םוריחה יפגא םיליבומש ,םוריח בצמל יתלשממ דרשמ
 יפגאו םוריחה יפגא ,םידרשמה תולהנה לש תועדומה תא ריבגהל התרטמ יכ היחנהב ןיוצ דוע
 תויכשמהל םידרשמב בושקתה יכרעמ לש תוכרעיהה תדימל עדימו תוילטיגיד תויגולונכט
 דוקפתל יקלח וא אלמ קזנ םורגל לולעש ,דרשמה לע םויא תושממתה תעב תידוקפתו תיקסע
 היחנהה .םיידוקפתו םייקסע םיכילהתו םיתוריש לש ,האלמ וא תיקלח ,התבשהלו ,דרשמה
 אשונ לוהינ ךרוצל עצבל ,םדרשמב םוריחה ףגא םע םואיתב ,םיר"מנמה לע יכ תעבוק
 ףגאה םהילאש םינוכיסה חותינ ,סוחייה ישיחרת יופימ :ןהבו ,תולועפ המכ תיקסעה תויכשמהה
 תינכות חותיפ ,םוריח בצמל תוריש ידעי תעיבק ,סוחיי שיחרת תושממתה לש הרקמב ףושח
.התעמטהו תידוקפתו תיקסע תויכשמהל

 לש תיקסעה תויכשמהה תינכותב ללכיהל םיכירצ םיאשונ וליא הרידגמ היחנהה ,דועו תאז
 עדימו תוילטיגיד תויגולונכט יפגא לע יכ עבקנ הז ןיינעב .קוחרמ השיגה אשונ הז ללכבו ,דרשמה
 ףיצר רשק ורשפאיו םוריח בצמב ולעפיש תרושקת יקשממ תמקהל םייגולונכט םילכ קפסל
 ףגאהש הז ןיינעב עבקנ דוע .)'וכו םיקפס ,םיחרזא ,םידבוע( םינוש ןיינע ילעב םימרוג םע רידסו
 לש ןה ,תויטירקכ רידגהש תוכרעמלו תויתשתל םוריח בצמב קוחרמ השיגל הדובע ילהונ עבקי

 םיכורכה םינוכיסב קוסעת קוחרמ השיגה תוינידמ יכו ,םיינוציח םיתוריש ינתונ לש ןהו םידבוע
 .םימיאתמ עדימ תחטבאו הרקב ינונגנמ תרדסהבו הב

 תביבסב רכינ יוניש לחש תעב וא ,תוחפל הנשל תחא ןוחבל ףגאה לע יכ היחנהב עבקנ דוע
 תא ,םינוכיסה לוהינ תא ,םוריח תעב תורישה ידעי תא ,סוחייה ישיחרת תא ,םינוכיסהו תוליעפה
 ןכ ומכ .םהיפל תעבקנה תידוקפתו תיקסע תויכשמהל תינכותה תאו תיללכה הדובעה תרגסמ
 ביצקתב תוברל ,תידוקפתהו תיקסעה ותויכשמה תחטבהל םיבאשמ תוצקהל ףגאה לע יכ ןיוצ
 היגטרטסאל םאתהב םיידוקפתו םייקסע םיכילהתב הכימתל שרדנכ ,העקשה ביצקתבו ףטושה
 .דרשמה ידעילו

 תחטבהל יחרכה יאנת איה קוחרמ דובעל תלוכיה יכ הנבותה תא דדיח הנורוקה רבשמ
  .םיירוביצ םיפוג לש תידוקפתה תופיצרה
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 יכו ,תיקסע תויכשמה תינכות ןיא )37 ךותמ( הלשממ ידרשמ 21-ל יכ הלוע רומאה ןמ
 תוינכת ויהש ולאל םג - ינטרפ ןפואב הנידמה רקבמ דרשמ קדבש םידרשמה תשמחב
 קוחרמ השיג ןתמל ךרוצל תוסחייתה חרכהב וללכ אל ןהש ירה ,תיקסעה תויכשמהה
 ,םוריח יבצמב טרפבו הרגש תעב יזכרמ דיקפת םהל ,הלשממה ידרשמ לע .רבשמ ןמזב
 .םוריח בצמב ןיקתו ףטוש דוקפת חיטבתש תיקסע תויכשמה תינכות שבגל

 לע םוריח בצמב תידוקפתו תיקסע תויכשמהל תוכרעיה רבדב תידועייה היחנהה םוסרפ
 םע תודדומתהל תוכרעיהה תחטבהל בושח דעצ איה 2020 רבמבונב בושקתה תושר ידי

 לועפל הלשממה ידרשמ לע .ךכל םירושקה בושקתה יטביהל עגונב טרפבו ,םוריח יבצמ
 .המושיי רחא בוקעת בושקתה תושר יכ ץלמומ .הרומאה היחנהה םושייל

 

  



 
  
 
  

|    41   | 

 

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

....
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  
  

 רבשמ ךלהמב קוחרמ הדובעה
  בצמה תנומת - הנורוקה

 תיתשת יטביה
 קוחרמ השיג ורשפאיש םייגולונכט תונורתפו תויתשת לש םמויק רתיה ןיב תשרוד קוחרמ הדובע
 תניחבמ תשרדנה תיתשתה לש המויק הז ללכבו ,תשרדנה עדימה תחטבא תמר לע הרימש ךות
 הדובעל םיעייסמה םילכו תויצקילפא ,הוולנ הצק דויצו םידיינ םיבשחמ תאצקה ,הנכות ,הרמוח
  .הכימת יתוריש ןכו קוחרמ

 קוחרמ הדובעה לדומ םושיי :17 םישרת

 

 השיגה תורישב םישמתשמ קלחו תויאמצע קוחרמ רוביח תולוכי ומיקה הלשממה ידרשממ קלח
 ידרשמ 19 ןימז לשממ לש הז תורישב םישמתשמ 2020 רבמצדל ןוכנ .ןימז לשממ לש קוחרמ
 .הלשממ

 םיעגונה םיכרצ קפסל םתרטמש 56םייזכרמ םיזרכמ 55יתלשממה שכרה להנימ םסרפ תאז דצל
 ,םיבשחמ תקפסאל יזכרמ זרכמ ןוגכ :התרגסמב עדימה תחטבאלו קוחרמ השיגב הדובעל
 םירישכמה תחטבאו לוהינ תוכרעמ תקפסאל זרכמו ;הלשממה ידרשמל ,םידיינ םיבשחמ תוברל
 אוה הלשממ ידרשמ תושרל דמועש םיפסונה רזעה ילכמ דחא .הלשממה ידרשמ רובע םידיינה
 .58קוחרמ תחטבואמ השיג רשפאל דעונש רצומ רובע םסרופש 57םייברמ םיריחמ םכסה

 
 םה םיירקיעה וידיקפת .יללכה בשחה ףגאב םיילכלכ םידרשמ תביטחב הטמ ףוג אוה יתלשממה שכרה להנימ  55

 םיקהל ,ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ רובע תויזכרמ תויורשקתה רוציל ,תיתלשממה שכרה תוינידמ תא תוותהל
 שכרה תוינידמ םושייו עוציבב םייתלשממה םיפוגל עייסל ןכו ,שכר םדקו שכר יכילהת עוציבל תוילטיגיד תויתשת
 https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/about :רוקמ .םדרשמב

 .םייתלשממה םידרשמה רובעב ל"כשחה םעטמ ךרענה זרכמ אוה יזכרמ זרכמ  56

 וא ןרציה םע תרחא וא וז תורשקתהל הלשממה ידרשמ תא בייחמ וניאו דרשמל רזע ילכ אוה םייברמ םיריחמ םכסה  57
 .קפסה

 https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/p/4000521039 :ואר הז ןיינעב  58
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 תיבושקתה הניחבהמ הלשממה ידרשמ לש םתוכרעיה תדימ תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 תוכרעיה יבגל תללוכ בצמ תנומת לבקל הרטמב הנורוקה רבשמ ךרואל קוחרמ הדובעל
 תוכרעיהה תדימ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב ,ךכ לע ףסונ .קוחרמ הדובעל םידרשמה
 םע דדומתהל תנמ לע ועציבש תולועפ תוברל ,ינטרפ ןפואב םידרשמ המכ לש קוחרמ הדובעל
 :טוריפ ןלהל .רצק ןמז קרפ ךותב קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהב ךרוצה

 הלשממה ידרשמ לש תללוכ בצמ תנומת
 לע דומעל ידכ הלשממה ידרשמ לומ יופימ בושקתה תושר העציב ,17.3.20-ב ,רבשמה ץורפ םע
 םידבועה לש םתלוכי לע דומעל הז ללכבו ,קוחרמ הדובעל םידרשמה לש תונכומה תדימ
 המכ ללכ יופימה .הנעמ םהל תתל שיש םירעפו תויעב תוהזלו קוחרמ דובעל םיינויחכ ורדגוהש
 יופימ בושקתה תושר העציב ,19.7.20 -ב ,ךשמהב .ןהילע בישהל ושרדנ םידרשמהש תולאש
 הדובעל הלשממה ידרשמ לש םתוכרעיה תדימ תא ןוחבלו ורתונ םירעפ וליא ןיבהל ידכ ףסונ
 תייווח :וניינעש קרפב ןלהל ואר שמתשמה תייווחל רשאב( ףסונ רגס לש הרקמב קוחרמ
  .)םידבועה - םישמתשמה

 הנידמה רקבמ דרשמ .םירומאה יופימה יצבוק תא הנידמה רקבמ דרשמל החלש בושקתה תושר
 ץרמב - ןמז תודוקנ יתשב התלעוהש בצמה תנומת תא ןוחבל הרטמב יופימה יצבוק תא חתינ

 יכ ןיוצי( םירקסה ינש תא ואלימש הלשממ ידרשמ 42 וללכנ עצובש חותינב .2020 ילויבו 2020
  :םיצבקה חותינמ תרייטצמה בצמה תנומת ןלהל .)תולאשה לכ לע ובישה אל םקלח
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 הדובעל םידרשמה לש תונכומה תדימ -תללוכה בצמה תנומת :18 םישרת
  ,רקסבש תולאשהמ תחא לכ לע ובישהש םידרשמה רפסמ יפל ,קוחרמ

  2020 ילויו ץרמ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעו חותינב ,בושקתה תושר ינותנ
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 הלשממה ידרשמב התייה ,2020 ץרמב ,הנורוקה רבשמ ץורפ םע יכ הלוע םישרתהמ
 קוחרמ השיג התייה יכ ונייצ םידרשמהמ 95% - קוחרמ תורבחתהל תשרדנה תיתשתה
 הניקת הדובע ךשמה םשל םידבועל תושרדנ רשא תוילועפתה תוכרעמלו תויתשתל
 רפסמ תא לידגהלו תויתשתה תא ביחרהל ךרוצל רקיעב ועגנ ולעוהש םירעפה .הפיצרו

 םידבוע לש לדגו ךלוה רפסמל םישרדנה םיכרצה תא קפסל ידכ קוחרמ רוביחה יעצמא
 רוביחל םיקוקזה םידבועה לכל שי יכ ונייצ הלשממה ידרשמ 42-מ )45%( 19 :קוחרמ
 22 ,קוחרמ רוביח םהל רשפאמה )רחא רוביח יעצמא לכ וא( חיינ וא דיינ בשחמ קוחרמ
 רומאכ בשחמ דימעהל ידכ םיבשחמ קיפסמ םהל ויה אל יכ ונייצ םידרשמהמ )52%(
 19 ;הלאשה לע בישה אל דחא דרשמ ,קוחרמ רוביחל םיקקזנה םידבועה ללכ תושרל
 הפיצרו הניקת הדובע ורשפאו סמועב ודמע םהלש תוכרעמה יכ ונייצ םידרשמהמ )45%(
 םידרשמה רתי ,סמועב ודמע אל םהלש תוכרעמהש ונייצ םידרשמהמ )4%( םיינש ,קוחרמ
 תא אלמל ולכויש ידכ תוכרעיה יכילהתב םיאצמנ םה יכ ונייצ וא וז הלאש לע ובישה אל
 קוחרמ דובעל םישרדנש םידבועה ללכל רשפאיש ןפואב תויתשתו דויצל עגונב םירסוחה
 ,דובעל ךישמהל םיינויח ורדגוהש םידבוע קר ושרדנ םוריחה תפוקתב יכ רהבוי .ןכ תושעל
  .קוחרמ םג דובעל היה לוכי םקלחו דרשמהמ דובעל שרדנ םקלח

 רופיש לח ,2020 ילויב ,רבשמה ץורפמ םישדוח המכ ףולחב ,םישרתהמ הלועש םשכ
 םהב ואצמנש םירעפה - רומאה הדובעה ןפואב ךומתל הלשממה ידרשמ לש םתלוכיב
 ונייצ םידרשמ 42-מ )71%( 30 יכ ,הלוע רתיה ןיב .תרכינ הדימב זאמ ומצמוצ 2020 ץרמב
 רוביח יעצמא לכ וא( חיינ וא דיינ בשחמ שי קוחרמ רוביח םהל שרדנש םידבועה לכל יכ
 םהלש תוכרעמה יכ ונייצ םידרשמהמ )88%( 37-ו ,קוחרמ רוביח םהל רשפאמה )רחא
  .קוחרמ הפיצרו הניקת הדובע ורשפיאו סמועב ודמע

 ינשב םידרשמה תוכרעיה סוטטס לש לולכתב םג יוטיב ידיל האב תוכרעיהב רופישה תמגמ
 :אשונב םיאצממה ןלהל .בושקתה תושר העציבש ,2020 ילויו ץרמ ,םידעומה

 2020 ילויו ץרמ ,קוחרמ הדובעל םידרשמה תוכרעיה סוטטס :19 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב בושקתה תושר ינותנ :רוקמה
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 ךותב התשענ הנורוקה רבשמ ךלהמב הלשממה ידרשמב קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרה
 קוחרמ הדובעל םתוכרעיהב םימיוסמ םירעפ ואצמנ 2020 ץרמב .דואמ רצק ןמז קרפ
 2020 ילויב ומצמטצה רשא םירעפ ,ךכל םישרדנה םידבועה ללכל הנעמ תתל םתלוכיבו
 64% ;קוחרמ הדובעל תוכרעיהה תא ומילשה יכ וחוויד 40% תמועל 17% :)המאתהב(
 תוכרעיההש וחוויד 0 תמועל 19%-ו תוכרעיה יבלשב םיאצמנ םהש וחוויד 60% תמועל
  .תבכעתמ םהלש

 הדובעל םידרשמה תוכרעיהב הלחש תומדקתהה תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןפואב ובקעי םידרשמה יכ ץלמומ .אשונב בושקתה תושר העציבש הרקבה תאו קוחרמ
 תדימ תא יתיע ןפואב ןוחבל ךישמת בושקתה תושר יכו קוחרמ דובעל םתלוכי רחא ףטוש
 םיבצמב העצבל םתלוכיב יכ אדוול תנמ לע ,קוחרמ הדובעל םידרשמה לש תוכרעיהה
 .םינוש

  קוחרמ הדובעל תוכרעיהה תמלשהל ועצובש תולועפ
 תכשוממ הפוקתל קוחרמ הדובעל תוכרעיהה תמלשה תרגסמבו ולעוהש םירעפה םוצמצ םשל
 רפסמ תלדגה ,םידיינ םיבשחמ לש שכר ןהבו ,תונוש תולועפ עצבל הלשממה ידרשמ ושרדנ
 ,"םיסיטרכ יארוק" תשיכר ,)ספה בחור( תרושקתה תויתשת תבחרה ,קוחרמ רוביחה תונוישיר
 תולועפהמ קלחב יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמ תקידבמ .ףסונ דויצו תשר תומלצמ תשיכר
 רקבמ דרשמל ורבעוהש תואתכמסאמו ,וז תרגסמב .הלשממה ידרשמל בושקתה תושר העייס
 הלשממה ידרשמ לש םיר"מנמה םע תובישי יתיע ןפואב המייק בושקתה תושר יכ הלוע הנידמה
 שוביגב עייסלו קוחרמ הדובעל תוכרעיהב םיעגופה םימסחהו םירעפה לע דומעל תנמ לע
 םע הנידמה רקבמ דרשמ םייקש תוחישמ יכ ןיוצי .רשפאה תדימב םמע דדומתהל תונורתפ
 ףותישו ילמרופ אל חיש דצל תויתיעה תובישיה יכ הלע תרוקיבב תינטרפ וקדבנש םידרשמה
 ןלהל .ולעש םיכרצה םע דדומתהל םידרשמה תלוכי תא םדיק םמצע ןיבל םי"רמנמה ןיב הלועפ
 :הז םוחתב ושענש תולועפה לע םיטרפ

 םוריחה תפוקתב םידיינ םיבשחמ שכר

 תנמ לע הלשממה ידרשמ לומ בצמה תנומת לש יופימ בושקתה תושר העציב רבשמה ץורפ םע
 ולעוהש םירעפה דחא .םמוצמצב עייסלו קוחרמ הדובעל תוכרעיהב םימייקה םירעפה לע דומעל
 הלשממה ידרשמ ושרדנ קוחרמ הדובעל רבעמה תרגסמב - םידיינ םיבשחמב רוסחמל עגנ
 רקסב הקדב בושקתה תושר .םיינויחה םידבועל םידיינ םיבשחמ לש רתוי לודג רפסמ קפסל
 םידבוע המכלו קוחרמ רוביח םירשפאמה םידיינ םיבשחמ שי םידבוע המכל 2020 ץרמב העציבש
 רוסחמ שי יכ התלעה הרומאה הקידבה .תויעוצקמה תודיחיה תרדגה יפ לע - קוחרמ רוביח שרדנ
  .םידיינ םיבשחמ 1,500-כב

 דרשמב היגולונכטו בושחמל םייזכרמ םיזרכמ תדעווב ןויד םייקתה 15.3.20-ב ,ךכל ךשמהב
 ןוידה .הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע םידיינ םיבשחמ תשיכרל זרכמ תבוחמ רוטפ ןתמל רצואה
 םילוחה יתבו ךמסה תודיחי ,הלשממה ידרשמ ללכל םישורדה םידיינה םיבשחמב קסע
 להנימב ולבקתהש תוינפמ ןכו בושקתה תושר ינותנמ יכ ןיוצ ןוידה לוקוטורפב .םייתלשממה
 הקידבמ יכ ןוידה לוקוטורפב ןיוצ דוע .םידיינ םיבשחמ 2,500-כב ידיימ ךרוצ שי יכ הלוע שכרה
 ללכ תוכרעיה חכונ תאזו ,דואמ לבגומ לארשיב םיבשחמה יאלמ יכ הלע יעוצקמ תווצ עציבש
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 דעומלו ,םינרציו םיקפס לש בחר ןווגמל הנפ יעוצקמה תווצה .תיבהמ הדובעל קשמב םימרוגה
 רואל" .דבלב 2,000-כב םכתסה ונפ םהילאש םיקפסה לצא םיבשחמה לש רבטצמה יאלמה הז

 תוכרעיהל ךרוצהו הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לש תורידנהו תודחוימה תוביסנה חכונ ,רומאה
 תשיכרל תויורשקתה רשאל יעוצקמה תווצה ץילממ ןתינה לככ רצק ןמזב תיבהמ הדובעל
 רושיאה :םיאנת המכל ףופכב השקבה תא רשאל הטילחה הדעווה ."זרכמ אלל םידיינ םיבשחמ
 רלוד 1,700-מ לודג םוכסב דיינ בשחמ לש השיכר רשואת אל ;םידיינ םיבשחמ 2,500 -ל לבגוי

 יאלמה תא ושדחי זרכמב םיכוזה םיקפסהש דע וא 30.4.20 דע ףקותב היהי רושיאה ;ם"עמ ינפל
 הנייהת םידרשמה תונמזה ;םהב םדקומה יפל ,יזכרמה זרכמב תוכוזה תורוצתב םיבשחמה לש
 ללוכ ח"ש ןוילימ 15-כ ךס לע הלעי אל תויורשקתהה לכ ףקיה ;שכרה להנמ לש רושיא תונועט
  .ם"עמ

 רוטפ ןתמ לע רצואה רשל רצואה דרשמ לש רוטפה תדעו הצילמה 16.3.20-ב ,ךכל ךשמהב
 זאד רצואה רש רשיא 19.3.20-ב .ליעל םירומאה םיאנתב ,םידיינ םיבשחמ תשיכרל זרכמ תבוחמ
 .זרכממ רוטפב הרומאה תורשקתהה עוציב תא

 לע ססבתהב יכ הלוע ,2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוהש ,שכרה להנימ ינותנמ
 ללוכ( ח"ש ןוילימ 7-כ לש תללוכ תולעב ,םיפוג 47 רובע םיבשחמ 1,997 ושכרנ רומאה רוטפה
  .)ם"עמ

 יכ הלוע ינטרפ ןפואב תרוקיבב וקדבנש םידרשמה םע הנידמה רקבמ דרשמ םייקש רוריבמ
 ידי לע אלא רומאה זרכממ רוטפה תרגסמב אלש םג םידיינ םיבשחמ ושכר םידרשמה
 םיבשחמ תקפסאל יזכרמה זרכמה לע ססבתהב יאמצע ןפואב םמצעב ועציבש תויורשקתה
 .59הלשממה ידרשמל

 הלשממה ידרשמל בושחמ יתוריש תקפסה

 וכזש תוריש יקפס םעטמ םידבועה םיתוריש ינתונ תועצמאב םיעצובמ הלשממב בושחמה יתוריש
 תעצבתמ םיתורישה ינתונ ידי לע םיתורישה תקפסה ,זרכמה תוארוהל םאתהב .60יזכרמ זרכמב
 הבוח ןיא יכ הארוהב עבקנ ,ןכ ומכ .ןימזמה עבקיש יפכ וא ץראה יבחר לכב הלשממה ירתאב
 יתוריש תא קפסל היהי ןתינ יכו ,תורישה לבקמ דרשמה רתאב עבק ךרד ובצוי םיתורישה ינתונש
 .דרשמל תורישה ןתמ תא רשפאיו ןימזמה רשאי רשא רחא םוקמ לכמ וא קפסה רתאמ בושחמה

 רבעמ לש בצמב ויפלו הלשממה ידרשמל רושיא יתלשממה שכרה להנימ להנמ איצוה 16.3.20-ב
 וז הפוקתב תתל םייטנוולרה םיקפסל רשאל םיאשר םידרשמה יל"כנמ ,םוריח תעשב קשמל
 יתוריש תמגוד ,וז תנוכתמב תוריש ןתמ םירשפאמה םימוחתב הלשממה ידרשמל קוחרמ תוריש
 םידבועה םיתורישה ינתונ תועצמאב תאזו ,םישמתשמ תכימתו תויתשת לועפת ,הנכות חותיפ
 תעד לוקיש לע ססבתהב וז תוליעפ רשפאל שי יכ דוע רהבוה העדוהב .הלא םיקפס םעטמ
 םודיק תא רשפאי הז דעצ יכו ,הרקבו חוקיפל ןתינו ירשפא רבדה םהבש תומוקמב ןנכותמ ןפואבו

 .קשמב תוליעפב העיגפה תתחפה דצל הלשממה תומישמ

 
 תשיכר עוציבב םיביוחמ םידרשמה יכ ןיוצי ."הלשממה ידרשמ רובע םיבשחמ תקפסא" ,18-2017 רפסמ יזכרמ זרכמ  59

 .תורוצתה יריחמלו םהיכרוצל סחייתהב ,זרכמב םיכוזה םיקפסהמ קרו ךא םיבשחמה

 .הלשממה ידרשמל עדימה תויגולונכט ימוחתב בושחמ יתוריש תקפסאל 1-2009 יזכרמ זרכמ  60
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 ןימז לשממ תולועפ

 םיחטבואמ םייגולונכט תונורתפו תויתשת לש לועפתו חותיפ ,םוזיי תעצבמ ןימז לשממ תדיחי
 וא םיתוריש ינש הקינעמ הדיחיה .ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ לש תפטוש תוליעפ ךרוצל
 תופתתשהב םיביוחמ ולא םיתוריש .הלשממה ידרשמ ללכל םינתינה םייבחור םיתוריש :םירצומ
 הלשממה ידרשמ לש ךרוצה יפ לע םינתינה םירצומ וא םיתוריש ;הלשממה ידרשמ לש תיפסכ
 לבקמ םלשמש םולשתה .ואל וא ןימז לשמממ ולא םיתוריש ךורצל םא םתעד לוקישל םאתהבו

 הדיחיה ,רתיה ןיב .המע םוכיסל םאתהב עבקנ הלא םיתוריש תרומת ןימז לשממל תורישה
 תוריש ןוגכ ,קוחרמ הדובעל םיחטבואמ םילכ היתוריש תא םישכורה הלשממ ידרשמל תקפסמ
 )ןפצומו חטבואמ רוביח תועצמאב תינוגראה תשרל קוחרמ השיג רשפאמה רצומ( קוחרמ השיג
 ,ןמויל ,ינורטקלאה ראודה יביכרל תחטבואמ השיג רשפאמה רצומ( ירלולס ןורכנס תורישו

 םייטנרטניא ףדמ ירצומ תקפסמ ףא הדיחיה ,ולא דצל .)םיצבקה תרשלו םיינוגרא םיימושייל
 .61הדיעו תוחישו תוילאוטריו תושיגפ םויקל םימיאתמה

 25-ו ןימז לשממ לש קוחרמ השיגה תורישב הלשממ ידרשמ 19 םישמתשמ 2020 רבמצדל ןוכנ
 .ןימז לשממ לש ירלולס ןורכנס תורישל םירבוחמ םידרשמ

 תרגסמב ודי לע ושענש תולועפה תא ןוחבל תנמ לע ןימז לשממל הנפ הנידמה רקבמ דרשמ
 רבמצדבו רבמטפסב .קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהב ךרוצהו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה

 ידכו ,בושקתה תושר לש תוכרעיהה תרגסמב יכ הנידמה רקבמ דרשמל ןימז לשממ רסמ 2020
 העציב ןימז לשממ תדיחי ,הדובע תופיצר םהל רשפאלו הלשממה ידרשמל יבטימ הנעמ תתל
 יוביע :העציבש תוירקיעה תולועפה ןיב .ח"ש ןוילימ 15.8-כ לש תללוכ תולעב תובר תולועפ
 בצק תאלעה ;40%-כ לש תפסות - )המודכו םידבעמ ,ןורכיז ,םיתרש( הרמוחה תויתשת
 לכ לומ ישארה IPVPN62-ה וק תלדגה ;הגי'ג 1 דועב טנרטניאה תויקפס לכ לומ הרובעתה
-כ ויה הנורוקה רבשמל םדוק - קוחרמ השיג תונוישיר תפסוה ;הגי'ג 2-ל הגי'ג 1-מ םידרשמה

 רשפאיש ןפואב תונוישירה רפסמ לדגוה רבשמה ץורפ רחאל ,םידרשמה ללכל תונוישיר 300
 ךרעמ הנורוקה רבשמל םדוק - ןוסחא יכרעמ תפסוה ;תינמז וב םישמתשמ 2,500 לש הדובע
 תלדגה ;TERA 10-כ לש חפנב אוה ןוסחאה ךרעמ םויכ ,)TERA( הרט 2-כ לש חפנב היה ןוסחאה
 תועש לכב הכימתה תווצ תלעפה ;ןימז לשממ לש הרקבהו תרושקתה םוחתב םיחמומה תווצ
 .)24/7( הממיה

 שומיש לע ימוי חוד לבקל ךכב םיניינועמ ויהש םידרשמל רשפיא יכ ןייצ ןימז לשממ ,ןכ ומכ
 המסיסב שומיש תועצמאב קוחרמ רוביחל תורשפא הפסונ ;קוחרמ השיג ירצומב םישמתשמה
 םכחה סיטרכה םסחנ םהבש םירקמב םישמתשמל עייסל היהי ןתינש ידכ - OTP(63( תימעפ-דח
 םאתהב םרפסמ תא תיחפהל וא םישמתשמ ףיסוהל תורשפאה םידרשמל הנתינו ;ופקות גפ וא
 תובקעב יושירה תולע תא ליזוהל קפסה לומ לעפ יכ דוע ןייצ ןימז לשממ .)שדוחל תחא( ךרוצל
 .רצומב םישמתשמה רפסמב לודיגה

 
 .WEBEX, TEAMS, ZOOM - ןוגכ  61

62  IPVPN )IP Based Virtual Private Network( - טנרטניאה תיתשת יבג לע היונבה תחטבואמ תילאוטריו תרושקת תשר 
 .תירוביצה

63  One-Time Password: הסינכ רשפאמה רבד ,תוינש המכ לכ ףלחתמש דוק י"ע ,הקזח תוהדזהל שמשמה רצומ 
 .תונוש תויצקילפאלו ןוגראל תחטבואמ
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 תופסונ תודחוימ תולועפ טוקנל שרדנ אל אוה ,הרומאה תוליעפה חכונל יכ ףיסוה ןימז לשממ
 לודיג בצקל םאתהב םיבאשמ וא תונוישיר תפסוה טעמל ,ינשה רגסה םע תודדומתה םשל
 םיבאשמה ףקיה תא לידגהל רשפאמה ןפואב ומקוה ןימז לשממ לש תויתשתה יכו ,םישמתשמה
 םיקפסל םג רשפאל שרדנש איה וז הפוקתמ תונבותה תחא יכ ףיסוה ןימז לשממ .ךרוצל םאתהב
 תתל םילעופ םה יכו ,)םיתרשב לפטל תנמ לע הדיחיל תיזיפ העגהל הפולחכ( קוחרמ דובעל
  .ךכל הנעמ

  תינטרפ וקדבנש הלשממה ידרשמ לש קוחרמ הדובעל םתוכרעיה

 רבשמ ץורפ רחאל םידבוע לש ךלוהו לדג רפסמל קוחרמ רוביחב הדובע רשפאל ידכ
 תרושקתה תויתשת תא ביחרהלו דויצ לש תושיכר עצבל הלשממה ידרשמ ושרדנ הנורוקה
 וז תרוקיבב תינטרפ וקדבנש םידרשמה תשמח םע קדב הנידמה רקבמ דרשמ .םהלש
 םה םמיעש םיישקהו םימסחה ויה המו טקנ תולועפ ולאב ,ךכל םהמ דחא לכ ךרענ דציכ
 :ולעוהש םירבדה ירקיע ואבוי ןלהלו ,דדומתהל וצלאנ

 

 דרשמ
 םיטפשמה

 ורדגוהש םידבועה לכל ,2020 ץרמב ,רבשמה תליחתב .64םידבוע 6,500-כ דרשמב
 תופיצר רשפאל ידכו ,ךשמהב .קוחרמ הדובע תלוכי התייה םיינויח םידבועכ
 400-כ וקפוס :וז תרגסמבו ,קוחרמ תורבחתהה תלוכי הבחרוה רתוי תבחרנ תידוקפת
 רבשמ ינפל( הטירגל םידעוימ ויהש םיבשחמ רגאמ ךותמ םיפסונ םידיינ םיבשחמ
 תיתשת הגרדוש ;)3,200 םרפסמ תרוקיבה םויס דעומבו ,2,800-כ ויה הנורוקה
 ;תינמז וב םידבוע 3,225-כ לש רוביחב הכימתל תונוישיר ושכרנ ;קוחרמ רוביחה
 רוביחה תוכיא רופישו םיסמוע ןוזיא םשל יוביגה רתאמ ףסונ תורבחתה ץורע לעפוה
 רוביח אלל םידבועל קוחרמ הדובע רשפאל תנמ לע SIM יסיטרכ וקפוס ;םידבועל
 בשחמ לכמ קוחרמ תחטבואמ הדובע תרשפאמה היצפוא הבחרוה ;תיבב טנרטניא
 ,םיכסמ - ןוגכ( תיבהמ הדובעל םילשמ ידרשמ דויצ תלבקל תורשפא הנתינו

 ביצקת ןובשח לע הנמומ קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהל תודייטצהה .)תודלקמ
 ץורפ ינפל( הדובעה תינכותב וללכנש דרשמה לש תורחא תויוליעפל רוקמב הצקוהש
 .)הנורוקה רבשמ

 עובשב יכ ןייצ דרשמה :קוחרמ ורבחתהש םידבוע ולקתנ ןהבש תולקתל רשא
 רוביח תמרל םרג רבדהו ,תרושקתה יווק לע לודג סמוע לטוה רבשמה לש ןושארה
 יכ דרשמה ןייצ דוע .יחכונה הבצמל תיתשתה גורדש תמלשהל דע ,דרשמל הדורי

 תלוכי לע םה םג ועיפשה םייצראה טנרטניאה יקפס תויתשתב תולקתו םיסמוע
 .קוחרמ הדובעה

  

 
  .ןלבק ידבועו םיטנדוטס ,םיחמתמ ,הנידמ ידבוע רתיה ןיב םיללוכ םיטפשמה דרשמב םידבועה 6,500  64
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 .תינמז-וב קוחרמ דרשמל רבחתהל םילוכי דרשמה ידבוע ללכ .םידבוע 130 דרשמב עדמה דרשמ
 לש קוחרמ הדובעב ךומתל ידכ דויצ שוכרל שרדנ דרשמה רבשמה תליחת םע
 םיבשחמ ושכרנ :וז תרגסמב .ולש תרושקתה תויתשת תא ביחרהל ןכו םידבועה
 ;םימייק םיבשחמ גורדשו הטירגמ םיבשחמ תרזחה ורשפאש םיקסיד ושכרנ ;םידיינ

 ושכרנ ;םיסמוע ןוזיא לודומ שכרנ ;)ספ בחור( םינותנה תרובעת תיתשת הגרדוש
 אשונב םידבועל תוכרדה ועצובו םילוקמרו תשר תומלצמ ושכרנ ;"םיסיטרכ יארוק"
 שי יכ וריהצה רשא םידבוע ,ןכ ומכ .תוילטיגיד ואדיו תוכרעמב שומישו קוחרמ רוביח
 ,לשמל( ךרוצה תדימב םילשמ דויצ ולביק קוחרמ הדובע רשפאמה יטרפ בשחמ םהל
 .דרשמהמ םידיינ םיבשחמ ולביק םידבועה רתי .)יטרפ בשחמל םיסיטרכ ארוק
 ביצקתה תרגסמ .עדימ תוכרעמ ףגא לש ףטושה ביצקתהמ ונמומ תולועפה
 .ח"ש ףלא 300-כ לע הדמע אשונה תבוטל התצקוהש

 יקפס תויתשתב תולקתו םיסמוע רקיעב היה ןרוקמ יכ ןייצ דרשמה ,תולקתל רשא
 םילכב שומישו קוחרמ הדובע יבגל םידבועה לש עדי רסוחו םייצראה טנרטניאה
 .םידבועה תכרדה תועצמאב ךכב לפיט אוה יכו ,םינושה

 

 דוע דרשמה םהל קפיסש םידיינ םיבשחמ ויה םהמ 150-כלו ,םידבוע 600-כ דרשמב םינפה דרשמ
 םיינויח םידבוע ורדגוה םידבועהמ 190-כ רבשמה תליחתב .רבשמה ץורפל םדוק
 תרגסמב .םידיינ םיבשחמ 50-כ םהל ורסחו ,)210-כל לדג םרפסמ ךשמהב(
 שכר :ןהבו ,תולועפ המכ דרשמה עציב קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרהל תוכרעיהה
 קפסל היהי ןתינש ידכ דרשמה לש "דיינ הכרדה רדח" תרמה ;םידיינ םיבשחמ 30 לש
 גורדש ;קוחרמ השיגל םיפסונ תונוישיר שכר ;םידבועל ובש םידיינה םיבשחמה תא
 50-כ דוע ושכרנ ,לוגסה ותה תוארוהב דומעל ידכ ,ךשמהב .תרושקתה תויתשת
 וקלחב עצוב תולועפה ןומימ .65םהיניב היצטור ושע םידבוע ינש לכו ,םיבשחמ
-כ לש תפסות התצקוה .ךכ םשל הצקוהש ידועיי ביצקתמ וקלחבו ףטושה ביצקתהמ

 .ח"ש ףלא 600-כ דוע ףטושה ביצקתהמו ח"ש ףלא 400

-יטנא תנכות לש ןוכדע רסוחל ועגנ ןהבש תוצופנה יכ ןייצ דרשמה ,תולקתל רשא
 לש עדי רסוחלו תיתיבה טנרטניאה תשרב תולקתל ,םינוכדע עוציבב ךרוצלו סוריו

  .קוחרמ תורבחתהה תלעפהב םישמתשמה

  

 
 .הנורוקה רבשמל םדוק דוע עובק דיינ בשחמ םהל היהש ולא דבלמ  65
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 

 דרשמ
 הרובחתה

 דרשמה - קוחרמ רוביחב הדובעל תוכרעיהה תרגסמב .םידבוע 1,000-כ דרשמב
 500-כש ןפואב קוחרמ רוביחה תונוישיר לש הבחרהו םידיינ םיבשחמ לש שכר עציב
 ףגא לש ףטושה ביצקתהמ ונמומ תולועפה .תינמז-וב קוחרמ דובעל םילוכי םידבוע
 ,ףגאה ןנכתש חותיפ תולועפ ןובשח לע ,דרשמה לש עדימו תוילטיגיד תויגולונכט
 םינשב םג ףסונ ביצקת תוצקהל שרדנש הארנ יכ ןייצ דרשמה .החדנ ןעוציב רשא
 םידיינ םיבשחמ םע הדובעל םידבועהמ םילודג םיקלח ריבעהל תנמ לע תובורקה
 תונחת םע הדובעל רבעמל רשאב תיבושחמו תיביצקת הניחב ודי לע תישענ יכו

 .הניגע

 רסוח התייה ןושארה רגסב לועפל וילע התשקהש תירקיעה היעבה יכ ןייצ דרשמה
 .תילטנורפ להק תלבקל ףילחתכ קוחרמ ינופלט הנעמו תוריש קפסל תלוכיה
 תועצמאב םיתוריש לש ןווגמ תתל לחה אוה יכו ,הז ןיינעב יוניש לח יכ ןכדע דרשמה
 ,2020 רבוטקואל ןוכנ .66תונוש םיכרדב הנופה לש ותוהז תומיא ךות ,תינופלט החיש
  .ילטנורפ תוריש ופילחהש םויב תוריש תוחיש 3,500-כ ומייקתה

 תיתשתל וא המסיס רוזחשב ךרוצל תורושק ויה ןבור יכ ןייצ דרשמה ,תולקתל רשא
 םיס הצקוה םיבשחמהמ קלחל( תירלולסה תשרה לע סמועל וא תיתיבה טנרטניאה
  .)השילג רובע

 

 דרשמה
 תנגהל
 הביבסה

 םידיינ םיבשחמ םידבוע 400-כל ויה הנורוקה רבשמ ינפל .םידבוע 750-כ דרשמב
 בשחמ אלל םג קוחרמ חטבואמ רוביח עצבל רשפא ןכ ומכ( דרשמה םהל קפיסש
 הדובע רשפאל ידכ תולועפ המכ ושענ הנורוקה רבשמ ךלהמב .)םידבוע 40-כל דיינ
 בחור( תרושקתה תויתשת גורדש ;םידיינ םיבשחמ 50-כ לש שכר :הז ללכב ,קוחרמ
 רבחתהל םילוכי םידבוע 400-כש ןפואב קוחרמ רוביחה תונוישיר רפסמ תלדגה ;)ספ
 בותינ ביכר שכר ;)םידבוע 100 קר תינמז-וב רבחתהל ולכי ןכל םדוק( תינמז וב
-כ ןוגראב שי 2020 רבמבונל ןוכנ .תוינזואו תומלצמ ,םיס יסיטרכ תאצקה ;םיסמוע

 ח"ש ףלא 400-כ לש ךס לע ידועיי ביצקתמ ונוממ הלא תולועפ .םידיינ םיבשחמ 610
 .רבשמה תובקעב אשונה תבוטל דרשמה הצקהש

 סמוע בקע תיבהמ תורבחתהב תויעב ויה הליחתב יכ ןייצ דרשמה ,תולקתל רשא
 ןוזיא ועצוב ךכ םע דדומתהל תנמ לע יכו ,הכימתה דקומל תובר תוינפו םירבחתמ
 תחיתפ תוברל ,הכימתה דקומ לש יוביעו קוחרמ םירבחתמה לש רשקהב םיסמוע
 .ימעפ-דח ןפואב ברע דקומ

 

 
 תשמח ךותמ עדימ יטרפ השולשב שומיש תועצמאב יאדו ןפואב הנופה תוהז תומיא אוה ינופלט תוריש ןתמל יאנתה  66

 רפסמ ;הגיהנ ןוישיר תאצוה ךיראת ;הגיהנ ןוישיר רפסמ ;תוהז רפסמ ;החפשמ םשו יטרפ םש :הלאה עדימה יטירפ
 .)בכר ילעבל( בכר
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 םה יכ הלוע תרוקיבה ךלהמב הנידמה רקבמ דרשמ ידיל ורבעוהש םידרשמה תובושתמ
 .הפיצרו הניקת הדובע רשפאלו קוחרמ הדובעה ףקיה תא ביחרהל ידכ תולועפ ןווגמ וטקנ
 ובחרוה ,הטירגל םידעוימ ויהש םינשי םידיינ םיבשחמ ושמשוהו םיבשחמ ושכרנ ,לשמל
 וטקננ תורומאה תולועפה .הוולנ דויצ שכרנו קוחרמ השיגה תויתשתו תרושקתה תויתשת
 תורחא תויוליעפל רוקמב וצקוהש םיביצקת ןובשח לע ונמומ ןקלחו ,רצק ןמז ךותב
 עבנ ןרקיעש תולקתב ולקתנ םידרשמה ,תאז דצל .2020 תנשב עצבל וננכת םידרשמהש
 עדי רסוחמו תיצראה טנרטניאה תשרב תויעבמ ,קוחרמ תורבחתהה תוכרעמ לע סמועמ
  .קוחרמ דובעל דציכ םידבועה לש

 בצמה תנומת חכונל .תורומאה תוכרעיהה תולועפ תא בויחל ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הדובעל הלשממה ידרשמ לש הרודס תוכרעיה חיטבהל ידכו ,םיאצממהמ תרייטצמה
 לש ךילה עצבי םידרשמהמ דחא לכ יכ ץלמומ ,ךוראה חווטבו םינוש םישיחרתב קוחרמ
 םידעצו םילכ וליא טרפתש הרודס הדובע תינכות ןכות ךכ לע ססבתהבו םיחקל תקפה
 םע תודדומתה ךרוצל רדגויש יפכ שורדהו םלשה הנעמה תא חיטבהל תנמ לע טוקנל שי

 קוחרמ הדובע אשונב םידבועל תויתיע תוכרדה ועצובי יכ עצומ ןכ ומכ .םינוש םישיחרת
  .םידבועהמ בושמ תלבקל ןונגנמ עבקיו תאז םירשפאמה םילכב שומישו

 תינכות ושבגי ןכו וחדנש תולועפה בוצקתב ךרוצה ונחבי םידרשמה יכ ץלמומ דוע
 .םדי לע עבקתש תוינידמל םאתהב ,קוחרמ הדובע םשל םישדח םיבשחמב תודייטצהל
 תתל תנמ לע םיינמז תונורתפב שומיש השענ םהב םידרשמב דחוימב שרדנ הז ךלהמ
 ודעונש םינשי םיבשחמב שומיש :ןוגכ ,הנורוקה רבשמ ךלהמב ולעש םיכרצל ידיימ הנעמ
 וא הכרדה רדח יבשחמב שומיש ,םידבוע ינש ןיב היצטורב םיבשחמ תאצקה ,הטירגל
  .םידבועה לש םייטרפ םיבשחמב ועצובש תומאתה

 הדובעה לע בושמ עציב אוה יכ 2021 לירפאב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיטפשמה דרשמ
 בושמה לע .יבושקתה הנעמה תוכיאב תודקמתה ךות ,תיבהמ הדובעה תוברל ,םוריח תפוקתב
 תוכרדה םייק אוה יכ דרשמה רסמ דוע .דרשמב הנידמה ידבועמ )40%-מ רתוי( 1,800-כ ונע
 תוליעיל םיעגונה םיטביהב ןהו תילטיגיד תוניירוא לש טביהב ןה תיבהמ הדובעל תועגונה
 הדמול דרשמה ידבוע ללכל החלשנ הז ללכב ,עדימ תחטבאלו תיבהמ הדובע לש תויביטקפאלו

 הדובע לע בושמ לבקלו בושל ותנווכב יכ ףיסוה דרשמה .רבייסה בחרמב החוטב תוליעפל
 .םייגולונכטה םיטביהב תודקמתה ךות תיבהמ
 

 תנש תליחתב םיחקל תקפה ךילהת םייק דרשמה יכ רמאנ 2021 לירפאמ עדמה דרשמ תבושתב
  .םייטנוולרה םיפגאה לש הדובעה תוינכותב יוטיב ידיל ואב םירומאה םיחקלה יכו ,2021

 
 תחטבא תוכרדה ועצוב 2021-ו 2020 םינשב יכ 2021 לירפאמ ותבושתב רסמ הרובחתה דרשמ
 .קוחרמ רוביחה אשונ םהבו םייללכ םיאשונ וללכ רשא ,דרשמה ידבועל עדימ

✰ 

 



 
 

 
 

 

 

|   52   |      
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 תויובתכתהו תושיגפב לבקתהש עדימ לע ססבתהבו ,ליעל הראותש בצמה תנומתמ
 ,תינטרפ תרוקיבב וקדבנש הלשממה ידרשמב םיר"מנמ םע הנידמה רקבמ דרשמ םייקש
 תמייק התייהש קוחרמ הדובעה תיתשת )א( :ןלהל טרופמכ ,תוצלמהו תונבות המכ ולע
 לש םתלוכיב הכמתש תידוסי תיתשת התוויה ,הנורוקה רבשמ ץורפ םרט דוע הרגשב
 .רבשמה לש ותליחת םע רצק ןמז חווט ךותב קוחרמ הדובעה ףקיה תא ביחרהל םידרשמה
 ןפואב קוחרמ הדובעל תושרדנה תויתשתה תא הרגש תותיעב ססבל ךישמהל ץלמומ
 הדובע לש תורשפא קפסל שרדיי םהבש םוריח יבצמב םג שימגו םלש הנעמ חיטביש
 הדובעה המ ןוחבל שי וז תרגסמב ;םידבוע לש רתוי בחר ףקיהל תחטבואמו הביצי קוחרמ
 ןתינש לככ .קוחרמ הדובעב העצבל ןתינ םאהו םוריח יבצמב םיינויח םידבועמ תשרדנה
 יכ הלע )ב( תאז רשפאתש תיבושחמ תיתשת םתושרל דימעהל ץלמומ ,קוחרמ העצבל
 יישק ווח ןכלו הנורוקה רבשמל םדוק קוחרמ הדובעב וסנתה אל םידבועהמ רכינ קלח
 תויונמוימל רשאב םידבועה ללכל דעומ דועבמ הרשכהו הכרדה עצבל ץלמומ .תולגתסה
 םיפסונ םייגולונכט תונורתפב שומישל עגונב תוברל ,קוחרמ הדובע םשל םהל תושרדנה
 ןונגנמ עובקל ,)תוילטיגיד ואדיו תוחיש עוציבל תונוש תונכותב שומיש ןוגכ( ךכ ךרוצל
 םידבועל עויסל דקומו הפיצר הכרדה תינכות רידסהלו םידבועהמ בושמ תלבקל
 תאצקהב םיישקב ולקתנ םידרשמהמ קלח יכ הלעוה )ג( ;תולקת םע תודדומתהב
 םוריחב הלעפה תינכות שבגל ץלמומ .קוחרמ הדובעה לדומ םושיי תבוטל םיביצקת
 חוכ ,תויורשקתה ,ביצקת( םיבאשמה לש טביהב תוגירח תוביסנל הנעמ ןתמ רשפאתש
 םודיקל תונוש תולועפ ושענ הנורוקה רבשמ ךלהמב )ד( ;)דועו םיקפס תוליעפ ,םדא
 תולועפב רבודמ .)הרובחתה דרשמב ןוגכ( ילטנורפ תורישל םייפולח םיילטיגיד םיתוריש
 תיתלשממ הלעפה תסיפת שבגל ץלמומ .ףטוש ןפואב ססבלו ךישמהל שיש תויתועמשמ
 תשרדנה תיתשתב תובשחתה ךות ,ילטנורפ להק הנעמ םישרודה םיתורישל עגונב תיבחור
 ;םינוש םיעוריא שחרתהב ,הצקל הצקמ הנעמ ןתמ םשלו ילטיגידל תורישה תבסה םשל
 תויתעה בצמה תוכרעה תועצמאב ילמרופ חיש ןה ,םיר"מנמה ןיב עדי ףותיש יכ הלעוה )ה(

 עייס ,ינשה םע דחא םיר"מנמה ומייקש ,ילמרופ יתלב חיש ןהו ,בושקתה תושר המייקש
 ססבלו ךישמהל ץלמומ .הנורוקה רבשמ תובקעב וררועתהש םירגתאה םע תודדומתהב
  .םוריחו הרגש תותיעב םליעפהל היהי ןתינש ידכ עדיב ףותישל םיצורעה תא

 הדובעב רבייס תנגהו עדימ תחטבא יטביה
 קוחרמ

 תודירשהו תונימזה ,תומלשה ,תוידוסה תמרמ תעפשומ הלשממה ידרשמ לש הניקתה םתוליעפ
 ןוגרא לכב ומכ .תרושקתה תיתשתו ותוא תונסחאמהו תודבעמה בושחמה תוכרעמ ,עדימה לש
 לש וא םהלש עדימה תוכרעמב אצמנה עדימה תגילז לש הנכס תפקשנ הלשממה ידרשמב םג
 םיקזנל םורגל הלולע עדימב העיגפ .וב עוגפל וא ותוא שבשל ,עדימ בונגל תונווכמה תופיקת
 םורגל ןכו ,רוביצה לש וא םדא לש ומולשלו ונוחטיבל םירושקה םייפסכו םייגולונכט ,םיילועפת
 .הנידמהו םידרשמה לש תימדתבו ןיטינומב העיגפל ,הנידמה יחרזא לש טרפה תענצב העיגפל
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 עדימה יכ חיטבהל ידכ םשיימו טקונ ןוגראש םיעצמאהו תולועפה ללכ העמשמ עדימ תחטבא
 ,תונמיהמה ,תונימזה ורמשייש ןפואב ,גגושב וא דיזמב יונישו הפישח ,העיגפ ינפמ ןגומ היהי

  .עדימה לש תומלשהו תוידוסה

 יביכר ללכ - יזיפ דבור :םייזכרמ םידבר השולשל קלחנה יזיפו ילאוטריו בחרמ אוה רבייסה בחרמ
 ;ולעפי דציכ םיעבוקו בושחמה יביכר תא םיליעפמה םידוקה :יגול דבור ;תרושקתהו בושחמה
 .תשרב םישמתשמה ללכ :ישונא דבורו

 ,יזיפה( םידברה תשולש לכב םימשוימה םילכהו תועצבתמה תולועפה ללכ איה רבייס תנגה
 ,העינמל תושענש תולועפה תוברל ,דרשמב 67רבייסה יסכנ לע ןגהל ידכ )ישונאהו יגולה
  .ךכמ האצותכ םרגנש קזנה םוצמצלו ,רבייס םויאב וא הפיקתב לופיטלו תודדומתהל

 עונמל ידכ םילכב שומיש ךות רתיה ןיב ,עדימה תחטבאל תולועפ עוציב תללוכ רבייס תנגה
 רבועה עדימה לש רוטינ ,הילא ורדח רבכש הלאכ רתאלו עדימה תכרעמל 68"תוקזונ" תסינכ
 .עדימבו תוכרעמב העיגפ עונמל ידכ הנגה יעצמא תלעפהו תשרב

 קוחרמ הדובעב םיכורכה םינוכיס
 תא המיצעמ ןוגראה לש עדימה תוכרעמלו תימינפה תשרל קוחרמ השיג ןתמו קוחרמ הדובע
 לש רדעיה וא השלוח .ויתורצחל ץוחמ תוליעפ לע הטילשב ישוק בקע ול םיפקשנה םימויאה
 םינוכיסה תא תולידגמ ןוגראל קוחרמ תורבחתמה הצק תודמע לש תוקפסמ תויגולו תויזיפ תונגה
  .עדימב העיגפל

 תשרב עדימה תרובעתל תותיצ םה קוחרמ הדובעל םירושקש ןוגראל םיפקשנה םינוכיסהמ המכ
 תלוכי רסוח ,עדימ תגילז ,ךכל השרומ וניאש םרוג לש עדימל השיג תלוכי ,תוזחתה ,תרושקתה
 וא הבנג ;חטבואמ אל רישכמ תועצמאב קוחרמ השיג ;תינוגרא החטבא תוינידמ לש הפיכא
 .תינוגראה תשרל ותועצמאב השיג תורשפאו שיגר רמוח ליכמה דיינ רישכמ וא בשחמ לש ןדבוא
 ןוגראה תא ףושחל הלולע םישמתשמל הכימת ןתמ םשל קוחרמ תוטלתשה תונכותב שומיש םג
 דרשמה תשרמ בשחמה תאצוהל עגונ קוחרמ הדובעל רשקנה ףסונ ןוכיס .רבייס תופיקתל
 ללגב "יקנ" וניאשכ ןוגראל רוזחי בשחמהש ךכל םורגל הלולע וז הלועפ .69תשרל ותרזחהו

 .70תינוגראה תשרל ץוחמ ותואצמיה תעב םיתחפומ בשחמה לע הנגהה יעצמאש

 אוה ףא ךורכ 71קוחרמ תושיגפ םויק תורשפאמה תוילטיגיד ואדיו תושיגפ תומרופטלפב שומיש
 קוחרמ הטילש ,םיצבק תרבעה ,תומישמ לוהינ ןהבו ,תולוכי ןווגמ ולא תוכרעמל .םינוכיס המכב
 אשונ לע עדימ ןוגכ( הטאד-הטמ תפישח - ךכל םיוולנה םימויאה ןיב .ןנעב תוחיש תטלקהו

-ה תבותכ ןוגכ םייגולונכט םינותנ ,םהלש ינורטקלאה ראודה תובותכ ,םיפתתשמה ,השיגפה

 
 .דרשמה לש דוקפתה תופיצר תחטבה םשל שרדנ ןיקתה הדוקפתש בושחמ תכרעמ - רבייס סכנ  67

 .התלועפל עירפהל וא הילא רודחל ,תכרעמל קיזהל ודעונש תונכותה יגוס לכל ללוכ םש - הְָקזֹונ  68

 .דרשמב הניגע תונחתו םידיינ םיבשחמב שומיש לש םירקמב ןוגכ  69

 תעגפנ הניא ולש החטבאה תמרש ואדוויו בשחמה לע וחקפיש םילכ ומכ ,ךכ לע תוצפמה תורקב אצמנב שי יכ ןיוצי  70
  .ןוגראה ילתוכל ץוחמ ותאצוה בקע

 .WEBEX, TEAMS, ZOOM - ןוגכ  71
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IP72(; 74םייומס םיפתתשמ לש השיגפב תופתתשהל תורשפא ;73ףתתשמ לכ לש דפקומ אל יוהיז; 
 סיסבכ המרופטלפב וא השיגפב שומישו ןנעב ואדיו תוחיש תטלקה ;חוקיפ אלל םיצבק תרבעה
  .75עדימה תחטבאל תוירחא לבקמ )המרופטלפה לעב( ישילשה םרוגה ,ןכ ומכ .הפיקתל

 תפיקת שומימל רשקנ קוחרמ השיג ןתמ תרגסמב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל אובל יושעש ףסונ םויא
 תוישונא תויגולוכיספ תונוכת לוצינ - )Social Engineering( "תיתרבח הסדנה" תועצמאב רבייס
 עדימ וידיל רוסמלו ףקותה תשקבל ןוצרמ תייצל םדאל םימרוגה ,תוזחתהו עונכש ,האנוה םשל
 ןוגכ תונווגמ תויגולונכט תועצמאב עצבתהל הלוכי תיתרבח הסדנה .ונוגרא לע וא ומצע לע ישיא
 תא תרשתש תומד לכל תוזחתהל לוכי ףקותה .טסקט תועדוהו ינורטקלא ראוד ,ןופלט תחיש
 .ותדובע עוציב םשל קוחרמ רוביחל שרדנה דבועל המגודל ,ותרטמ

 :םיטביה המכב העיגפל איבהל םילולע קוחרמ הדובעב םינומטה םינוכיסה

 
 קוחרמ הדובעב םינומטה םינוכיסה :20 םישרת

 

 

 
 תספדמ ,בשחמ ןוגכ ,הצק תודוקנ יוהיזל תשמשמה תירפסמ תינבתב תגצומה תבותכ - )IP )Internet Protocol תבותכ  72

 .ןנוכו

 .םהיתורהצה תלבקל רבעמ םיפתתשמה תוהז לש תומיא עצבתמ אל  73

 םיפתתשמ המרופטלפב םיגצומ םניאש םיפתתשמש ןכתיי ןכלו ,המרופטלפה ידי לע םילהונמ השיגפב םיפתתשמה  74
 .לעופב השיגפב

 ואדיו תושיגפ תומרופטלפ םע הדובע תעב םייזכרמ םינוכיס ,ימואלה רבייסה ךרעמ :ואר הז ןיינעב הבחרהל  75
 .)2020 ץרמ( ,תוילטיגיד
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 בקע יכ 2021 לירפאבו 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ימואלה רבייסה ךרעמ
 ףקיהב דח לודיג לשב ראשה ןיב ,תרכינ הדימב התלע ןוכיסה תמר ,הנורוקה רבשמ תוצרפתה
 היצטיגיד יכילהתו תילטיגידה הריזב תוליעפה תבחרה ,יטרפהו ירוביצה רזגמב קוחרמ הדובעה
 לע תורשפתה ךות םיתיעלו תקפסמ הנכה אלל תאז ;םייטרפו םיירוביצ םיתוריש לש םיצאומ
 ןכו הפיקתה חטשמ לש תרכינ הלדגהל ואיבה ולא םייוניש יכ ףיסוה ךרעמה .החטבאה תמר
 םיבשחמה .וללה םימויאה ןווגמ תא ולידגהו רבייסה בחרמב םימויאל תובר תויונמדזה ורצי

 רובע ילאיצנטופ "הסינכ רעש" שמשל םילולעו בר עדימ םינסחאמ םימכחה םירישכמהו םידיינה
 לע דמע ךרעמה .ולאכ םיבצמב דוחייב ,תושלוחו תויונמדזה רתאלו לצנל םתרטמ רשא םיפקות
 הדובעו רוביח אשונב איצוהש תויחנהו םימוסרפ המכב םמיע תודדומתהה יכרדו םינוכיסה
 .76קוחרמ

 תנמוטש םינושה םינוכיסה תא המיצעה הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדובעה ףקיה תלדגה
 עדימה תוכרעמלו תימינפה תבשחוממה תשרל קוחרמ השיג ןתמו קוחרמ הדובעה הבוחב
  .תוענומ תורקבו המיאתמ תוכרעיה שרוד רבדהו דרשמה לש

 עגונה לכב םינושה םידרשמה תא החנת ב"הי יכ ץלמומ ,ןלהל טרופיש יפכו תאז רואל
 הדובעל רבעמה לשב הנורוקה רבשמ תפוקתב הלדגש ןוכיסה תמר םע םתודדומתהל
 תודייטצה ומילשיו םינוכיסה תומצעתה לשב תורקבה תרבגהל ולעפי םידרשמה יכו קוחרמ
  .םינוכיס תנטקהל תופטושה תולועפה רובגת דצל ,תשרדנ

 הנורוקה רבשמ תפוקתב רבייס יעוריא
 תובר תויצקידניא תונוש תונידמב והוז הנורוקה רבשמ ךלהמב ,ימואלה רבייסה ךרעמ ימוסרפ יפל
 לוצינ ךות םיחרזאו תולשממ ,תוימואל תודבעמ ,םילוח יתב יפלכ תונווכמה רבייס תופקתמל
 המכ איצוה ךרעמה .דועו 78הרפוכ ,תוריש תעינמ ,77גויד תופקתמ עצבל ידכ תימלועה הלהבה
  .79רבייסה תופקתמ ףקיהב לודיג לע םידמלמה הז ןיינעב םיחווידו תוערתה

 
 דעיה ילהקל םידעוימה ,הנתשמה תואיצמה אשונב תויטנוולר תוצלמהו םיכירדמ 20-כ םסרפ ימואלה רבייסה ךרעמ  76

 הדובע תעב םייזכרמ םימויא :ימואלה רבייסה ךרעמ ימוסרפ לשמל ואר .)םייטרפ םיחרזא דעו םיקסעמ( םינושה
 הדובעל םיקסעו םינוגראל הנגה תוצלמה ;)22.7.20( קוחרמ םישמתשמ תכימת תומרופטלפ תועצמאב
 םינוכיס ;)2020 לירפא( םייתיב םיבתנל הנגה תוצלמה ;)11.3.20( הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תובקעב תיבהמ
 .)2020 ץרמ(תוילטיגיד ואדיו תושיגפ תומרופטלפ םע הדובע תעב םייזכרמ

 שקבמ אוהש ךות ןימא ףוגל הזחתמ רבייסה ןיירבע ובו ,תיתרבח הסדנה גוסמ הפקתה ןפוא אוה )גנישיפ( גויד  77
 העדוה תחילש וא ,הזחתמ רתאל רושיק לש החילש תועצמאב עצבתהל יושע גויד .םישיגר עדימ יטרפ ןברוקהמ
 .'וכו פאסטוו תעדוה ,טסקט תעדוה ,ינורטקלאה ראודב

 ,םיבאשמל וא םיצבקל השיג תלבגה תועצמאב שמתשמה תטיחסל תשמשמה הקזונ איה )Ransomware( הרפוכ  78
 .יפסכ םולשת תלבק תרטמל

 https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/daily :ואר הז ןיינעב  79
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 יעוריאב לפטמה ,CERT(80( רבייס יעוריא לוהינל יצראה זכרמה לעופ ימואלה רבייסה ךרעמב
 םיחוויד םיזקנתמ זכרמה לא .)ימואלה CERT- ה - ןלהל( לארשי תנידמ לש יחרזאה בחרמב רבייס
  .ןעוציבל תודשח לע וא רבייס תופקתמ עוציבל תונויסינ לע תורחא תונידממו ץראהמ עדימו

 לש ףקיההו רפסמה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ימואלה רבייסה ךרעמ רסמ 2020 רבמצדב
 רסמנ דוע .םיעוריא 3,326 לע דמעו תמדוקה הנשב רשאמ םילודג 2020 תנשב ופצנש םיעוריאה
 רבייסה ךרעמ תוליעפ הגרחוה 81םוריח תעשל תונקתה תרגסמבו רבשמה ץורפ םע יכ ודי לע
 לש ןתגרחהל לעפ ךרעמה ,ןכ-ומכ .יטנרביקה בחרמה לע הנגהב ידוחייה ודיקפת רואל ימואלה
 רדגות תורבחה לש ןתוליעפש ךכ ,םוריח תעשל תונקתב עדימ תחטבאו רבייסה תנגה תורבח
 .ןרדסכ לועפל וכישמי ןהו תינויח תוליעפכ

 ידי לע ורטונו 2020 תנשב ושחרתהש רבייסה יעוריא לע ימואלה רבייסה ךרעמ ינותנ וגצוי ןלהל
 :2020 תנש תמועל 2019 תנשב ושחרתהש רבייסה יעוריא תודוא םינותנ ןכו ,ימואלה CERT-ה

  ,ימואלה CERT-ה ידי לע ורטונש רבייס יעוריא :21 םישרת
  :2020 רבמצד- 2020 ראוני

 
 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ימואלה רבייסה ךרעמ ינותנ :רוקמ

 טלחוה ןכלו אווש יחוויד הברה התלעהש תוכרעמה תחא לע םינותנ םיללוכ םניא םירומאה םינותנה      *
 המכ לבקתהל תויושע( תוינפו םיחוויד רפסמ אלו דבלב םיעוריא םיפקשמ םינותנה ;שומישמ האיצוהל
  .)עוריא לכ לע תוינפ

 
80  Computer Emergency Response Team. 

-ף"שת ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובעה םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה( םוריח תעשל תונקת  81
2020. 
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 :*2020-ו 2019 ,ימואלה CERT-ה רטינש רבייס יעוריא :22 םישרת
 

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ימואלה רבייסה ךרעמ ינותנ :רוקמ

 תנשב םיעוריא 5,500-כ( תויתרבח תותשרל הצירפ יעוריא לע םיטרפ םיללוכ םניא םיגצומה םינותנה      *
2020(. 

 עוריאכ רדגומ ןייפמק[ םיחווידו םינייפמק לע םג םינותנ ימואלה רבייסה ךרעמ ףסא 2020 תנשב יכ ןיוצי       *
 .]חתפנ רבכש רבייס עוריא לע )ןוגרא/םדאמ( תפסונ היינפכ רדגומ חוויד ,םיחוויד הברה םע לודג
 .םיחוויד 733 ולבקתהו םינייפמק 4 ויה 2020 תנשב

 יעוריא ףקיה יכ הלוע םירומאה םינותנהמ .תופיקתלו םימויאל תעה לכ ןותנ רבייסה בחרמ
 .2019 תנשב ושחרתהש םיעוריאה ףקיהמ 48%-כב לודג 2020 תנשב ושחרתהש רבייסה
 ךרעמ .תרכינ הדימב רבייסה בחרמ לע םימויאה ורבג הנורוקה רבשמ ךלהמב ,ונייהד
 ותועצמאבש עדימ ודיב ןיא יכ ,2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ימואלה רבייסה
 .קוחרמ הדובע ןיגב רישי ןפואב עבונ ,םירומאה םיעוריאהמ המכ ןוחבל ןתינ

 בצמ תנומת שבגמש הרקבו הטילש זכרמ - יתלשממה SOC-ה לעופ ימואלה CERT -ה תרגסמב
 הלשממה ידרשמ( םירטונמה םיפוגה תא ןכדעמו רבייסה תנגה יטביהב תפטוש תיתלשממ
 הנגהה תוכרעממ םיעבונה )הלא םיעוריאל דשח לע וא( רבייס יעוריא לע )ךמסה תודיחיו
  .ןוגראב תוילועפתה תוכרעמהו

 ,הלשממ ידרשמ 38 יתלשממה SOC -ל םירבוחמ 2020 רבוטקואל םינכדועמה םינותנה יפל
 תנשב וילא ורבוחי םה הדובעה תינכות יפ לעו ,וילא םירבוחמ םניא ןיידע םידרשמ העבש

 יתלשממה SOC-ל הלשממה ידרשמ רוביח יכ חיטבהל שי ,אשונה תובישח חכונ .2021
 .הב ועבקנש םינמזה תוחוללו הדובעה תינכותל םאתהב השעי

 ןיוצמש יפכ – דרשמהמ חוויד )1( :םיללוכ יתלשממה SOC - ה ידי לע םיזכורמש רבייסה יעוריא
 ;םייולג םניאש תורוקממ וא )'וכו תויתרבח תותשר( םייולג תורוקממ - יניעידומ חוויד )2( ;היחנהב
 בושחמה תוכרעממ םיחוויד תזכרמה עדימ תחטבא יעוריא חותינל תכרעמ ידי לע רוטינ )3(
 ןחוב יתלשממה SOC -ה .הלשממה ידרשמב תנקתומה )SIEM 82- ה תכרעמ - ןלהל( תונושה
 הלועפב ,תילועפת הלקתב רבודמ םא תכרעמה ידי לע םירטונמה םיעוריאהמ דחא לכ יבגל

 
82  Security Information and Event Management. 
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 )בזוכ יבויח( False positive -ב ,דרשמה ידי לע התושחרתה םרט החווד אלש תיטרדנטס אל המוזי
 .רבייס עוריאב וא

 -ה תכרעמב ורטונש םיעוריאה לע םינותנ הנידמה רקבמ דרשמל ב"הי הריבעה 2020 טסוגואב
SIEM, 2020 ילוי דע 2019 ילוימ: 

 
 2020 ילוי - 2019 ילוי ,SIEM -ה תכרעמ ידי לע ורטונש םיעוריא :23 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ב"הי ינותנ :רוקמ

 יתלשממה SOC-ב SIEM -ה תכרעמ הרטינ 2020 ילויל 2019 ילוי ןיב ,םישרתהמ הלועש יפכ
  .הלשממה ידרשמב םיעוריא יפלא שדוח ידמ

 וררבתהש םיעוריאה תודוא םינותנ הנידמה רקבמ דרשמל ב"הי הריבעה 2021 ראורבפב
 רבמצד - 2019 ילוי םישדוחה ךלהמב ,הלשממה ידרשמב "רבייס יעוריא"כ רבד לש ופוסב

 :)ללוכ( 2020
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 2020 רבמצד - 2019 ילוי ,הלשממה ידרשמב רבייס יעוריא :24 םישרת
 

 

 חותינמ .הלשממה ידרשמ ברקב קוחרמ השיג אשונב יופימ ב"הי העציב 2020 רבמצדב
 רבייס עוריא םהב שחרתה רבעב יכ ונייצ םידרשמ 36-מ )14%( השימח יכ הלוע םינותנה
 .קוחרמ רוביחה קשממ תועצמאב

 וחוויד םהילעש רבייס יעוריא םתואל עגונב 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ב"הי
 ירעפ / הפרות תודוקנ( השלוח ולצינ םיפקותה יכ קוחרמ השיגל םירושקכ ואצמנשו םידרשמה
 תושמשמה תוכרעמה תחאב )דרשמה תוכרעמב עוגפל ידכב לצנל ןתינ םתוא עדימ תחטבא
 תסרג הנכדוע השלוחה לע חוויד ןרציהש רחאל יכו ,קוחרמ תחטבואמ השיגל םידרשמהמ קלח
 העיגפ ועגפ אלו םיטעומ םישמתשמ לע ועיפשה ולא םיעוריא יכ ב"הי הנייצ דוע .תכרעמה
 .רוביצל םיקפסמ םהש םיתורישב וא םהלש הבילה תוכרעמ דוקפתב ,םידרשמ יסכנב תיתוהמ

 םלצא ושחרתה םא תינטרפה תרוקיבב וקדבנש םידרשמה םע םג רריב הנידמה רקבמ דרשמ
 עוריא ולצא שחרתה יכ בישה דחא דרשמ .קוחרמ הדובעה אשונל םיעגונה עדימ תחטבא יעוריא
 הסדנהב שומיש ךות - תוריש דקומ גיצנל םרג דרשמה תא בזעש דבוע ותרגסמבו עדימ תחטבא
 ןפואב ןהילא רבחתה ךכ תובקעבו ,דרשמה תוכרעמל ולש רוביחה תלוכי תא שדחל - תיתרבח
 יכו ,ילילפה רושימב לופיט ךשמה ךרוצל הרטשמל רבעוה אשונהש ןייצ דרשמה .השרומ אל
 תויגולונכט תולועפ וטקננו תוכרדה ועצוב ותרגסמבו ,ןיינעב םיחקל תקפה ךילה דרשמב עצוב
 תורבחתהה תכרעמ לע הפיקת תונויסינ ועצוב יכ ןייצ ףסונ דרשמ .הנשיי אל הז גוסמ עוריאש ידכ
 תויחנהל םאתהב תונגומ ולש עדימה תוכרעמש ןוויכמ וחלצ אל ולא תונויסינ םלוא ,ולש קוחרמ
 SOC-המ דרשמל ועיגה הפיקתה תונויסינ לע תוארתהה יכו ;ב"היו ימואלה רבייסה ךרעמ
 .יתלשממה
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 הדובעב םיכורכה רבייס תנגהו עדימ תחטבא ינוכיס לע םידמלמ םירומאה םירבדה
 םוצמצל םידעצ תטיקנו תורקב לש העמטהב תובישחה לעו קוחרמ רוביח תועצמאב
 תועצמאב רבייס עוריא םהב שחרתה רבעבש םידרשמה ףותישב ב"הי יכ ץלמומ .םינוכיסה
 שרדנה תא ןקתל ולעפיו םיעוריאהמ םיחקל תקפה ךילהת ועצבי ,קוחרמ רוביחה קשממ
 .ולא םיריקחת יאצממב םידרשמה ללכ תא ןכדעל ץלמומ ןכ .םיעוריאה תונשיה עונמל ידכ

 תאו קוחרמ תחטבואמ השיג תחטבהל תועגונה תויחנהה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 :םיטרפ ןלהל .ןמושיי םשל וטקננש הרקבה תולועפ

 קוחרמ תחטבואמ השיג תחטבהל תורקב
 שי דרשמה לש עדימה תוכרעמל קוחרמ השיג ןתמב םיכורכה םינוכיסה תא רעזמל תנמ לע
 תוגירח תולועפ רוטינ ,קוחרמ הדובע תרגסמב עדימה לע הנגה וחיטביש תונוש תורקב עימטהל
 .ןהלש דועיתו

 םיפוג תייחנהל תוירחאה ,1998-ח"נשתה ,םיירוביצ םיפוגב ןוחטיבה תרדסהל קוחל םאתהב
 תלטומ )ק"מת יפוג - ןלהל( תיטירק הנידמ תיתשת - תוינויח תובשחוממ תוכרעמב םישמתשמה
 רובע רבייסה תנגה םוחתב תיעוצקמ היחנהו הנווכה ףוג שמשמ ב"הי .ימואלה רבייסה ךרעמ לע
 החנמ ב"הי 2021 ראורבפל ןוכנ .םידחוימה םיפוגה טעמל ,ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ ללכ

 .)ךמס תודיחיו הלשממ ידרשמ( םיפוג 40

 - ןלהל( 83"ןוגראל רבייסב הנגהה תרות"ב תונגועמ קוחרמ תחטבואמ השיגל תועגונה תוארוהה
 רידגמה ISO 27001 ןקתב ;2018 לירפאב ימואלה רבייסה ךרעמ םסרפש )הנגהה תרות ךמסמ
 ןקת - ןלהל( ןוגראל המיאתמה עדימ תחטבא תכרעמ לש הקוזחתלו לוהינל ,המקהל תונורקע

ISO 27001(84 85ב"הי תויחנהבו. 

 ללכב ,קוחרמ השיג תעב תומיוסמ תורקב עימטהל םינוגראה לע ,הנגהה תרות ךמסמ יפ לע
 תולבגמ תא הרידגמ רשא קוחרמ רוביחב תקסועה תוינידמ תשרדנ - יכ ךמסמב עבקנ תאז

 השיג תוקפסמ רשא תוכרעמב שומיש שרדנ ןכו ןוגראה יבאשמל קוחרמ תורבחתהב שומישה
 שומיש ךות קוחרמ ורבחתי ויקפסו ןוגראה ידבוע יכ שרדנ ;ןוגראה יבאשמל קוחרמ תחטבואמ
 קוחרמ תויורבחתהה לכ תא בתנל שי ;קוחרמ תויורבחתה רטנל שי ;86ןפצומ תרושקת ךוותב
 השיגה תרקב תודוקנ רפסמ תתחפה( תולהונמ השיג תרקב תודוקנ לש רדגומ רפסמ תועצמאב
 שי ןכו ,הלוהינ ךרוצל תכרעמל קוחרמ תורבחתהה תא רוסאל שי ;)הפיקתה חטשמ תא םצמצמ
 תכרעמל רוביח לע ןגהל שי ;ןוגראה ידי לע תולהונמ ןניאש תותשרמ תכרעמל השיג ליבגהל

 
 םהינפמ הנגהל ןורתפ שבגי ,ול םייטנוולרה םינוכיסה תא ןוגראה ריכי התועצמאבש הרודס הטיש רידגמ ךמסמה  83

 .םתתחפהל תינכות שממיו

 - עדימ תחטבא לוהינל תוכרעמ - החטבא תוקינכט :עדימה תייגולונכט 27001 י"ת ,ילארשיה םינקתה ןוכמ  84
  .)2014 ראוני( תושירד

 .2017-ז"עשתה ,)עדימ תחטבא( תויטרפה תנגה תונקתב םינגועמ עדימה תחטבאל םיעגונה םיפסונ םיטביה  85

 ןוגראה תוכרעמ ןיב תרשקמ רשא ) (VPN -Virtual Private Networkתיטרפ תילאוטריו תשרב שומיש איה םיכרדה תחא  86
 .הב עדימה תנפצהו ותפישח תא וא רבעומה עדימה ןכותב הרז תוברעתה ענומה ןפואב
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 עצבתמ םהמ םירישכמ לש תומיאו םישמתשמ לש םתוהז תומיא תועצמאב תיטוחלא תשרמ
 ימיטיגל אל שומיש עונמל איה הרקבה תרטמ( שומיש תולבגה תרדגהו הנפצהב שומיש ,רוביחה
 םירישכמ לע ןסחואמה עדימה לש האלמ הנפצה עימטהל שי ;)תיטוחלאה תשרב ההוזמ אלו
 השיגר תכרעמל תורבחתה לע רוסאל שי ;ותומלשו עדימה תוידוס לע ןגהל תנמ לע םידיינ
 יוהיז יעצמא ינשב שומיש תרגסמב קר קוחרמ תוהדזה םשייל שי ;םידיינ םירישכמ תועצמאב
 עדימה תוכרעמל תורבחתהה תעצבתמ םהמש םירישכמ ידוחיי ןפואב תמאלו תוהזל שי ;תוחפל
 .ןוגראה לש

 הקזח תוהדזהב ךרוצה לע שגד תמיש ךות ,קוחרמ השיגה אשונב ןה ףא תוקסוע ב"הי תויחנה
 - ןלהל( 2016 תנשמ 87הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ,לשמל :הרובעתה תנפצהבו

 תינוגראה תשרל קוחרמ השיגה יכ העבק )רבייסה תנגהל תרגסמה תייחנה וא תרגסמה תייחנה
 תוכרעמב הנפצה ינונגנמ בלשל שישו ,2FA(88 וא MFA( הקזח תוהדזה ינונגנמ תועצמאב תמואת
 ןכו םידיינ םיבשחמ יבג לע רמשנה שיגר עדימ לש הנפצה םהיניב ,םינוש םירקמב דרשמה
 אשונב היחנה ;תשרל קוחרמ השיג ןוגכ ,םישיגר תרושקת יתורישב תרושקתה לש הנפצה

EMM / MDM89 עדימה תחטבא לוהינל עגונב תוארוה תעבוק 201590 תנשמ הלשממה ידרשמל 
 דרשמה תשר לומ םינרכנוסמה )םיטלבאט - חול יבשחמו םימכח םינופלט ןוגכ( םידיינ םירישכמב
 91הצק תודמע תחשקה אשונב היחנהו ;רוטינ תלוכי תלעב קוחרמ הטילשו לוהינ תכרעמ תנקתהו

 תנפצה ןוגכ( םידיינ םיבשחמ ןללכבו הצק תודמע תחשקה רבדב תוארוה תעבוק 2018 תנשמ
 לש הבינג וא ןדבוא תעב יתלשממ עדימ ףלד תעינמל םיעצמאה לולכממ קלחכ םידיינ םיבשחמ
 ךרעמ לש ליעי לוהינ לש טביהב קוחרמ השיגה אשונב תקסועה היחנה שי ,ןכ ומכ .)דיינ בשחמ
 .92)םיקפס( הקפסאה תרשרשב םרוקמ רשא רבייסה ימויא רועזמו עדימה תחטבא

 .תופסונ תויחנה המכ ומסרופ ףאו תורומאה תויחנההמ קלח ונכדוע הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל
 תועבוקה 93ואדיו תוחישל תושמשמה תוכרעמב חטבואמ שומיש רבדב תויחנה ומסרופ רתיה ןיב
 שי יכו ,ואדיו תחישל תושמשמה ןנע תונכות תועצמאב שיגר וא גווסמ עדימ ריבעהל ןיא יכ
 ,םיצבק תרבעה :הנכותב שומישה תעב הלאה תויורשפאה תמיסח ךות ולא תוכרעמב שמתשהל
 .קוחרמ הטילש ןתמ תורשפאו החישה תטלקה

 
 :ןוכדע ךיראת ,1.9.16 :האצוה ךיראת ,,הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה ,יתלשממה בושקתה תושר  87

 .)5.2 היחנה( 12.3.20

 תוהז לש )verification( ףוקיתל וא תומיאל שמשמה ךילהת ואו עדימ אוה )Authentication Factor( תומיא םרוג  88
 השענ ותרגסמב רשא ךילהת :MFA - Multi-Factor Authentication / Two Factor Authentication - 2FA .שמתשמה
 המססב שומיש :המגודל .תונוש תוירוגטקב םרוקמ רשא ,)Authentication Factor( תומיא ימרוג רתוי וא םיינשב שומיש
  .)שמתשמה לש תיזיפ הנוכת( ירטמויב ןייפאמ ,)דבלב שמתשמל עודיה עדימ( תישיא

89  MDM - Mobile Device Management; EMM - Enterprise Mobility Management. 

 ךיראת ,9.2.15 :האצוה ךיראת ,,הלשממה ידרשמל EMM / MDM :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  90
 .30.3.20 :ןוכדע

 :ןוכדע ךיראת ,25.12.18 :האצוה ךיראת ,הצק תודמע תחשקה :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  91
11.8.20. 

 .3.11.19 :האצוה ךיראת ,הקפסאה תרשרש :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  92

 ךיראת ,25.3.20 :האצוה ךיראת ,Webex תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  93
 ךיראת ,10.5.20 :האצוה ךיראת ,תיתלשממה Teams תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ;28.7.20 :ןוכדע
 .28.7.20 :ןוכדע ךיראת ,25.3.20 :האצוה ךיראת ,Zoom תכרעמב חטבואמ שומיש :היחנהה ;28.7.20 :ןוכדע
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 היחנהה .קוחרמ השיג אשונב תידועיי הייחנה המסרופ ,2020 ץרמב ,רבשמה ץורפ םע ,ןכ ומכ
 השיג ןיינעל תוינידמ תעיבק רבדב רתוי תוטרופמ תוארוה הלשממה ידרשמל תתל הדעונ
 ןיוצי .)היחנהה - ןלהל( 94דרשמה לש עדימה תוכרעמלו תינוגרא-םינפה תשרל קוחרמ תחטבואמ
  .ב"הי לש תומדוק תויחנהב וללכנש תוארוה םג תללוכ היחנהה יכ

 ררועתמ הקסעהה לדומב תושימגו תיבהמ הדובע ןוגכ םינתשמ םיכרצ אלמל ידכ יכ ןיוצ היחנהב
 תויחנה ךירצמ הז רבד .דרשמה לש עדימה תוכרעמלו תימינפה תשרל קוחרמ השיג ןתמב ךרוצה
 עבקנ היחנהב .קוחרמ השיג ןתמב ךורכה ןוכיסה בקע ןוגראה תוכרעמ לע הנגהל עדימ תחטבא
 תחשקה רחאל דרשמה ידי לע וקפוסי דרשמה תשרל ץוחמ השיג ורשפאיש הדובעה תונחת יכ
 תביבסב שומיש איה תפסונ תורשפא יכו ,םידיינה םיבשחמב םיננוכה תנפצהו הלעפהה תכרעמ
 היחנהב ,תורבחתהה ךילהתל רשא .קוחרמ השיג ךרוצל דרשמה ידי לע הרדגוהש תידועיי הדובע
 השיג רשפאל ידכ וב שמתשהל ץלמומ רשא קוחרמ רוביח תוריש םייק ןימז לשממב יכ ןיוצ
 ךוות לע :םהבו ,םיאנת המכב דומעל הז תורישב םישמתשמ םניאש םידרשמ לע יכו ,קוחרמ
 רשפאל תנמ לע )MFA, 2FA( הקזח תוהדזה תרוצת שממל דרשמה לע ;ןפצומ תויהל השיגה
 רחאל ;תורבחתהה תעצבתמ םהמש םירישכמ ידוחיי ןפואב תמאלו תוהזל שי ;קוחרמ השיג
 עצבתת דרשמה תוכרעמל השיגה ,ןוגראה יתרשל הרישי השיג רשפאל ןיא הקזח תוהדזה ךילהת
 רוביחמ רשפאה לככ ענמיהל שי ;)לנימרט תרש ןוגכ( חשקומ ידועיי ביכר תועצמאב קרו ךא
 רוביח תעב ;הפועת הדש תותשרו "הפק טנרטניא" ןוגכ ,תוירוביצ טנרטניא תותשר תועצמאב
 תואשרה תא ליבגהל שי ;סוריו-יטנא תנכות וב תנקתומ יכ אדוול שי דרשמה תשרל בשחמ
 אדוול שי ,קוחרמ השיג תוכרעמ לש ההובגה ןתושיגר לשב ;יחרכהה םומינימל םישמתשמה
 רפסמ תא ליבגהל שי ;95רתויב תינכדעה הסרגל םהב םישמתשמש םירצומל םינוכדע עוציב
 קוחרמ רוביחה תוכרעמ רוטינ יכ אדוול שי ;96דיחי שמתשמל תינמז-וב םירתומה םירוביחה
 טעמל ,דבלב לארשימ IP98 תובותכמ השיג ליבגהל שי ;97דרשמה תוינידמל םאתהב עצבתמ
 .גירח עוריא לכ לע יתלשממה SOC-ל חוודל שי ;דרשמה תוינידמ יפ לע ועבקייש םיגירח םירקמב

 יכ הרומאה היחנהל עגונב 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ב"הי תדיחי להנמ
 םדוק דוע וללכנו קוחרמ תורבחתהל ףס יאנת תניחבב ןה הקזח תוהדזהלו הנפצהל תושירדה
 תורקב .םומינימה תושירד לע תופסונ תורקב תניחבב םה םיאנתה רתי יכו ,תרגסמה תייחנהב ןכל
 תולגתמ םהבש םירקמב ףאו קוחרמ השיג לש תמיוסמ הרוטקטיכראב הנעמ תתל ודעונ ולא
 להנמ רסמ דוע .הקזח תוהדזה וא הרובעת תנפצה תועצבמש קוחרמ השיגה תוכרעמב תושלוח
 התשענ קוחרמ השיג תונורתפל עגונב טילחהל םידרשמל הנתינש תושימגה יכ ב"הי תדיחי

 
 .19.7.20 :ןוכדע ךיראת ,12.3.20 :האצוה ךיראת ,קוחרמ השיג :היחנהה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  94

 ראוני( הלשממב עדימ תוכרעמ ןוכדע תוינידמ - 5.15 היחנה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי :ואר הז ןיינעב  95
 לכב תוקפסמ אל עדימ תחטבא תושירד ןהב ,תונוש תוביסמ תועיגפל הפושח הנכות ,ללככ יכ ןיוצ היחנהב .)2018

 תויתיע הסרג תוינכדע תקידב עצבל שי יכו ,תרושקת ילוקוטורפו עדימ תוכרעמב תושדח תושלוח יוליג ,חותיפה יבלש
 הסרג ונכדע אל ןיידע רשא םיפוג תפיקתל המוסרפ תא םילצנמ םיפקותה ,השלוח םוסרפ רחאל יכ ןיוצ דוע .ןוגראב
  .החטבא ינוקית וא תוצפמ תורקב ומשיי אלו

 תווהל לולע הזכ שיחרת .תוהדזה יטרפ םתוא תועצמאב םינוש תומוקמ ינשמ תורבחתה תוהזל הניה הרקבה תרטמ  96
 .שמתשמה ןובשחב השרומ אל שומישל היצקידניא

 השיגה ילהנל תויצ אדוול רשפאמ ףסונבו ,רבייס תופקתה תוהזל םינוגראל רשפאמ קוחרמ םירוביח לש יטמוטוא רוטינ  97
 .קחורמה רוביחה ךלהמב תועצבתמה תויוליעפ לע הרקב תועצמאב קוחרמ

 תספדמ ,בשחמ ןוגכ ,הצק תודוקנ יוהיזל תשמשמה תירפסמ תינבתב תגצומה תבותכ - )IP )Intrnet Protocol תבותכ  98
 .ןנוכו
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 לש תויסיסב תורדגה לע הרימש ךות הלשממה ידרשמב םינושה םיכרצל ןוכנ הנעמ לש הייארב
 וקפוסי דרשמה תשרל ץוחמ השיג ורשפאיש הדובעה תונחת" יכ ןיוצ היחנהב ,לשמל .החטבא
 תפסונ תורשפא .םידיינ םיבשחמב םיננוכה תנפצהו הלעפהה תכרעמ תחשקה רחאל דרשמה י"ע
 ב"הי להנמ ."קוחרמ השיג ךרוצל דרשמה י"ע הרדגוהש תידועיי הדובע תביבסב שומיש הנה
 םירשפאמה םיחטבואמו םינוש תונורתפב שומיש ךרוצל הדעונ תפסונה תורשפאה יכ ריהבה
 האלמ הציצח תקפסמה הביבסל רוביח ידי לע דרשמה ידי לע וקפוס אלש םיבשחמ םע הדובע
 תגצה םשל יכ דוע רסמ ב"הי תדיחי להנמ .תידרשמה הדובעה תביבסל קחורמה בשחמה ןיב
 השולש וגיצה ובו ב"הי םורופ 2020 רבמטפסב םייקתה יתלשממה רזגמב םיליבומה תונורתפה
 .םימשיימ םהש םיחטבואמהו םינושה תונורתפה תא םידרשמ

 םלצא תועמטומה תורקבל עגונב הלשממה ידרשמ לומ יופימ ב"הי תדיחי העציב 2020 רבמצדב
 לשממ יתורישב םישמתשמ םהמ הרשעש ,םידרשמ 36 ללכ עצובש יופימה .קוחרמ השיג אשונב
 ינותנ תא חתינ הנידמה רקבמ דרשמ .99תושרדנה תורקבה לכב דמועה קוחרמ רוביחל ןימז

 הלאככ ורפסנ הצפמ הרקב םהל שי יכ הנייצ ב"הי תדיחי רשא םידרשמ יכ ןיוצי .יופימה
  :הניחבה יאצממ וגצוי ןלהל .הרקבה תא םימשיימש

  

 
 .ןימז לשממ ךרד םידבועהמ קלח לש יקלח רוביחב רבודמ דחא דרשמב  99



 
 

 
 

 

 

|   64   |      
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 ןוכנ ,קוחרמ השיגה תורקבב הלשממה ידרשמ לש םתדימע תדימ :25 םישרת
  2020 רבמצדל

 
 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ב"הי ינותנ :רוקמ
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 םידמוע םירחאה הלשממה ידרשמ לכ ,דחא דרשמ טעמל יכ דמלמ םינותנה חותינ
 תורקב ,100קוחרמ תחטבואמ תורבחתהל ףס יאנת רדגב ןה יכ ב"הי הרידגהש תורקבב
 בצמה תנומת ,תאז םע .קוחרמ תחטבואמ השיג תחטבהב יתועמשמ ביכרמ תווהמ ולא
 תמיוסמ הרוטקטיכראב הנעמ תתל ,ב"הי ירבדל ודעונש ,תופסונה תורקבל עגונב הלועש
 תנפצה תועצבמש קוחרמ השיגה תוכרעמב תושלוח תולגתמ םאו קוחרמ השיג לש
 15 -ב :םשוימ אל ןקלחש ןפואב םימיוסמ םירעפ שיש תדמלמ ,הקזח תוהדזה וא הרובעת
 תעצבתמ םהמש םירישכמה לש תומיאו יוהיז םיעצבתמ אל וקדבנש םידרשמהמ )41%(
 עצבתמ אל תשרל בשחמה רוביח תעב םידרשמהמ )27%( הרשעב ;קוחרמ תוהדזהה
 עגונב הלבגה ןיא םידרשמהמ )8%( השולשב ;סוריו-יטנא תנכות וילע תנקתומ יכ אודיו

 םידרשמהמ )14%( השימחב ;דיחי שמתשמ לש תינמז-וב םירתומה םירוביחה רפסמל
 הרשעב ;חשקומ ידועיי ביכר תועצמאב קרו ךא תעצבתמ אל דרשמה תוכרעמל השיגה
 )8%( השולשבו ,דבלב לארשימ IP תובותכל השיג תלבגה ןיא םידרשמהמ )27%(
 םינותנה חותינ ,ןכ ומכ .רוטינ תכרעמל תורבוחמ ןניא קוחרמ רוביחה תוכרעמ םידרשמהמ
 השולשבו ,תופסונה תורקבהמ עברא ועמטוה אל םידרשמה דחאב יכ דמלמ םירומאה
  .תופסונה תורקבהמ שולש ועמטוה אל םידרשמ

 תא םימשיימ אל םה עודמ ונייצ םידרשמה ,הלשממה ידרשמ 36 ברקב עצובש ,רומאה יופימב
 םירעפה ואצמנ םהב תורקבל רשאב םידרשמה ונייצש תוביסה טוריפ ןלהל .תורומאה תורקבה
  :םייתועמשמה

 העוציב-יאל םידרשמה ונייצש תוביסה הרקבה

 לש תומיאו יוהיז
 םהמש םירישכמ
 תעצבתמ
 קוחרמ תורבחתה

 .2021 תנשל הדובעה תינכותב ללכנ אשונה יכ ונייצ םידרשמ העברא

 .תינוגרא הטלחהב רבודמ יכ ונייצ םידרשמ ינש

 ןכ לעו תיבהמ םירבחתמה םיבשחמ יפלאב רבודמ יכ ונייצ םידרשמ ינש
 .םושיי תלוכי ןיא

 .2021 תנשל הדובעה תינכות תרגסמב ןחביי אשונה יכ ונייצ םידרשמ ינש

 .םישמתשמ םה ובש רצומה תולבגממ עבונ רבדה יכ ונייצ םידרשמ ינש

 .ביצקת רסוח לשב תמשוימ אל הרקבה יכ ןייצ דחא דרשמ

 .העמטה ךילהתב תאצמנ הרקבה יכ ןייצ דחא דרשמ

  .הלהנהה רושיאל רבעוי אשונה יכ ןייצ דחא דרשמ

 השיג תלבגה
 IP תובותכמ
 דבלב לארשימ

 .הלבגהה עוציב תא ונחבי יכ ונייצ םידרשמ העברא

 .העמטה ךילהתב תאצמנ הרקבה יכ ונייצ םידרשמ ינש

 IP-ה תובותכ תא ליבגמ אוה םישיגר םיתורישב יכ ןייצ דחא דרשמ
  לארשימ

 .2021 תנש לש הדובעה תינכותב ללכיי אשונה יכ ןייצ דחא דרשמ

 
 תוהדזה סיסב לע העצבתה אל תוכרעמהמ קלחל השיגהש תויה תיקלח התייה תורקבב הדימעה יכ ןיוצ ףסונ דרשמב  100

 .הקזח



 
 

 
 

 

 

|   66   |      
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 העוציב-יאל םידרשמה ונייצש תוביסה הרקבה

 יכו ,השיגב ךרוצ שי ןכ לעו ל"וחב םיפינס ול שי יכ ןייצ דחא דרשמ
 .תמסחנ תוניוע תונידממ השיגה

 .תינוגרא הטלחהב רבודמ יכ ןייצ דחא דרשמ
 

 תעב יכ אודיו
 בשחמה רוביח
 תונקתומ תשרל
  תונכות וילע
 סוריו-יטנא

 ןכ לעו תיבהמ םירבחתמה םיבשחמ יפלאב רבודמ יכ ונייצ םידרשמ ינש
 .הרקבה םושייל תלוכי ןיא

 קדביי אשונה יכו ,תוילועפת תויעבל םהל םרג רבדה יכ ונייצ םידרשמ ינש
 .תינש

 .ביצקת רסוח לשב עמטוה אל ביכרה יכ ונייצ םידרשמ ינש

 .העמטה ךילהתב תאצמנ הרקבה יכ ןייצ דחא דרשמ

 .העוציב ןחבייו הרהבוה אשונה תובישח יכ ןייצ דחא דרשמ

 .2021 תנשל הדובעה תינכותב ללכנ אשונה יכ ןייצ דחא דרשמ

 .שמתשמ אוה ובש רצומה תולבגממ עבונ רבדה יכ ןייצ דחא דרשמ
 

 תוכרעמל השיגה
 תעצבתמ דרשמה
 ביכר ךרד קרו ךא
  .חשקומ ידועיי

 תרשפאתמ אל
 הרישי השיג
 ןוגראה תוכרעמל
 

 .תינוגרא הטלחהב רבודמ יכ ונייצ םידרשמ ינש

 .2021 תנשל ולש הדובעה תינכותב ללכנ אשונה יכ ןייצ דחא דרשמ

 אשונה יכו ,הז ךרוצל םימאתומה תרש/הביבס ול ןיא יכ ןייצ דחא דרשמ
 .2021 תנשל הדובעה תינכותב ןחביי

 הז ךרוצל תרש/הביבס ול ןיא יכ ןייצ דחא דרשמ

 םידמוע םידרשמה ,יבחור ןפואב יכ 2020 רבמצדבו רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ ב"הי
 השיגדה ב"הי .ןפצומ ךוותב השיגו הקזח תוהדזה - רתויב הברה תובישחה תולעב תורקבה יתשב
 םידרשמל גיצהל ודעונ הנורוקה תפוקתל תוכרעיהה תובקעב המסרופש היחנהב םיאנתה רתי יכ
 תורקב םהל גיצהל הז ללכבו ,ןימז לשממ תועצמאב קוחרמ רוביחה םושיי תא זכורמ ןפואב
  .םומינימה תושירד לע תופסונ

 השיג ליבגהל שי יכ תעבוקה הרקבל רשא :תורקב המכל תועגונה תורהבה הפיסוה ב"הי
 םידבוע רובע וז השיג קפסל םישרדנש םידרשמ שי יכ ןיוצ דבלב לארשימ תובותכל IP תובותכמ
 םוקממ ףוקתל לוכי ףקותהש ןפואב IP תובותכ תונשל ןתינ יכ הז ןיינעב ןיוצ דוע .ל"וחב םיהושה
 םירוביחה רפסמ תלבגהל תעגונה הרקבל רשא ;רחא םוקממ ומצע תא גיצהל לעופבו דחא
 ותואל םירוביח המכ רשפאל הצור דרשמ םיתיעל יכ ןיוצ דיחי שמתשמ לש תינמז-וב םירתומה
 אל יכ אדוול הדעונש הרקבל רשאו ;תינמז-וב םיבשחמ המכמ הכימת עצבל לכויש ידכ שמתשמ
 בשחממ דרשמל הרישי השיג" יכ ב"הי הנייצ ,ןוגראה יתרשל הרישי השיג שמתשמל תרשפאתמ
 םיבשחמב םג .ריבס ןוכיסל בשחיהל הלוכי ךא דרשמל תמיוסמ הפישח הווהמ להונמ ידרשמ
 ןפואב תשרל רבחתמו ןוגראל רזוחו אצויש בשחמ לש ןוכיס םייק ןימז לשממ ךרד םירבחתמש
 קוחרמ השיג תונורתפל םידרשמל הנתינש תושימגה יכ הפיסוה ב"הי ."ןוגראל ותרזח םע רישי
 הרוטקטיכראל םאתהב ,הלשממה ידרשמב םינושה םיכרצל ןוכנ הנעמ לש היארב התשענ
 תוהדזהו הרובעתה תנפצה - החטבא לש תויסיסב תורדגה לע הרימש ךותו דרשמ לכב תמייקה
 .הקזח
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 תחטבא ילהנמו רבייסה תנגה ינוממ םע ףטוש חיש תועצמאב תלעופ איה יכ ב"הי הרסמ דוע
 םיאצמנ ולעוהש םירעפה יכו ,דרשמ לכבש תונושה תורוטקטיכראלו םינעמל םאתהב עדימה
 .םידרשמה לש םלופיטב

 הדובעה ףקיה יכ הנבותה .םידרשמה לומ לא ב"הי תולועפ תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא תדדחמ תפטושה הדובעה תרגשב ללכייו תואבה םינשב הארנה לככ בחרתי קוחרמ
 הנגהה תפטעמ יכ חיטבהל תנמ לע תאז ,תושרדנה תורקבה לכ לש ןתעמטהב ךרוצה
 ללכב ודמעיש תנמ לע םידרשמה לומ לועפל ךישמת ב"הי יכ ץלמומ .תיבטימ היהת
 .תורקבה לכב םידמוע םניאש םידרשמ לע שגדב ,תויחנהב תוניוצמה תופסונה תורקבה
 תושלוחל עגונב םעפב םעפ ידמ תומסרפתמה תוארתהה חכונל דחוימב יחרכה רבדה
 )דרשמה תוכרעמב עוגפל ידכב לצנל ןתינ םתוא עדימ תחטבא ירעפ וא הפרות תודוקנ(

 תשרל השיג גישהל םיפקותל רשפאל תולולע ולא תושלוח .תורומאה תוכרעמב תולגתמש
  .101הרפוכ תופיקתו עדימ תבינג עצבלו תינוגראה

 תויטירק תויתשת ילעב םיפוג - קוחרמ הדובע
 יכ 2020 רבמצדב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ימואלה רבייסה ךרעמ ,ק"מת יפוג תוליעפל רשא
 ףוג לכל תידועיי היחנהו ןויפא עצבל ךרעמב ק"מת ףגא לעפ הנורוקה רבשמ תוטשפתה םע
 אשונל ידועיי תווצ םקוה םג וז תרגסמב ,קוחרמ הדובע לע שגדב תיטירק תיתשתכ רדגומה
 ךרעמה רסמ דוע .ק"מת יפוגב קוחרמ הדובעל תידוחיי הרוטקטיכראו הדובע תייגולודותמ שביגש
  .קוחרמ הדובעל םישמתשמ תואשרה לש לוהינו החיתפ לע חוקיפו הרקב ועצוב יכ

 יפוג לומ עציבש תולועפה תא םיפקשמה םיכמסמ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ רבייסה ךרעמ
 וניא קוחרמ הדובעל ןתנש רושיאה יכ הלוע דעותמה רמוחהמ .קוחרמ הדובעה םוחתב ק"מתה
 קלח יכ הלוע דוע .םהל ונתינש תויחנהב הדימעל ףופכב םייתדוקנ םירושיא אלא ,ףרוג רושיא
 .הנורוקה רבשמ םויס דעומ דע קר םיפקת םירושיאהמ

 יפוגב םג קוחרמ הדובעב ךרוצל הנעמ רצק ןמז קרפ ךותב שבגל ךירצה הנורוקה רבשמ
 לע ןכו ,תואבה םינשב בחרתהל יושע קוחרמ הדובעה ףקיה יכ הנבותה חכונ .ק"מתה
 עצבי ימואלה רבייסה ךרעמ יכ ץלמומ ,םינוש םוריח יבצמל דעומ דועבמ ךרעיהל תנמ
 תונורקע ושבוגי הילע ססבתהבו ,הלא םיפוגב קוחרמ הדובעה תורשפא לש הניחב
 ץלמומ וז תרגסמב .םוריחו הרגש תותיעב םמשייל היהי ןתינש קוחרמ הדובעל םיללכו

 תונגהה תא ול םיאתהל תנמ לע ק"מתה יפוגמ דחא לכ לומ תינטרפ הלועפ ןוחבל
  .הינייפאמו ותוליעפ ףקיה רואל תושרדנה

 ISO 27001 ןקתב הדימע
 עבקנ ןקתב ,המגודל .קוחרמ תחטבואמ השיגל תועגונה תוארוה רתיה ןיב ללוכISO 27001  ןקת
 שומיש תעב םיגצומה םינוכיסה תא להנל תנמ לע םיכמות החטבא יעצמאו תוינידמ וצמואי יכ

 
 ,םיבאשמל וא םיצבקל השיג תלבגה תועצמאב שמתשמה תטיחסל תשמשמה הקזונ איה )(Ransomware הרפוכ  101

 .יפסכ םולשת תלבק תרטמל
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 וילא שיש עדימ לע ןגהל תנמ לע ומשויי םיכמות החטבא יעצמאו תוינידמ ;םידיינ םירישכמב
 קרו ךא רשפאתת תויצקילפאו תוכרעמל השיג ;םיקחורמ תומוקממ ןוסחא וא דוביע ,השיג
 .עדימה לע ןגהל תנמ לע הנפצה תורקבב שמתשהל שי ;חטבואמ תורבחתה ךילה תועצמאב

 תטלחהב עבקנ ,םיינוגרא עדימ תחטבא ינקתב היפוגו הלשממה ידרשמ לש הדימעל רשא
 הטמ לע :ISO 27001 ןקתל הכמסה לבקל הלשממה ידרשמ לע יכ 2015102 ראורבפמ הלשממ
 לכל םינש שמח ךותב - דרשמב םירחא םיפוג לעו ,םייתנש ךותב - דרשמה תוזוחמו דרשמה
 .רתויה

 םיחנומה הלשממ ידרשמ 40 ןיבמ יכ הלוע 2021 ראורבפל םינכדועמה ב"הי תדיחי ינותנמ
 םיכמסומ םניא םידרשמ השיש וליאו ,ISO 27001 ןקתל םיכמסומ םידרשמ 34 ,הדי לע
 .)2020 ראורבפ( הלשממה תטלחהב עבקנש דעומה ףלחש םגה ,ןקתל

 ןיב הלעמ ןקתל הכמסהש ףא יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ב"הי תדיחי להנמ
 םרטש םידרשמ ,קוחרמ השיגל םיעגונה תורקבו םילהנ ,םיכילהת לע תעדה תא תתל ךרוצ רתיה
 רבדה .וכמסוה ןכש םידרשממ קוחרמ רוביחל עגונב רתוי העיגפ הדמעב חרכהב ויהי אל וכמסוה
 ולש תונכומה תמר ,דרשמה לש קוחרמ רוביחה םושיי ןפוא םהבו םימרוג המכב יוטיב ידיל אב
 דרשמה תרוטקטיכראב ךמות רשא ןמוימ םדא חוכו םיכילהת ,םילהנ תללוכה עדימ תחטבאב
 .קוחרמ תורבחתהל

 ,ומילשהל ISO 27001 ןקתל הכמסהה ךילהת תא ומילשה םרטש הלשממה ידרשמ לע
 .ףלח ותמלשהל ןורחאה דעומהש ךכל בל םישב

 םינוכיס ירקס עוציב
 הכרעהו לוהינ ךילהת עצבל םינוגראה לע ,ימואלה רבייסה ךרעמ לש הנגהה תרות ךמסמ יפ לע
 - הנתשמ ןוגראה לש רבייסה תביבס רשאכ ועצבל שיש ,ירוזחמ ךילהת והז .רבייס ינוכיס לש
 ןהו )'דכו םייקסע םיכילהתב יוניש ,םייגולונכט םייוניש ,תושדח תוכרעמ תטילק( ןוגראה ךותב ןה
 לוהינב ,הנגהה תרות יפ לע .)ןוגראה לע רבייסב םימויאה בחרמ לש דימתמ יוניש( ןוגראל ץוחמ
 ןגהל תנמ לע תושרדנה תורקבה ןה המ רידגהל ,הנגהה ידעי תא תוהזל שרדנ ןוגראה םינוכיסה
  .המיאתמ הדובע תינכות חתפלו םהילע

 ינוכיס תוברל ,בושקתה ימוחתב םינוכיס לוהינל תונורקע תועבוק בושקתה תושר תויחנה
 עדימ תחטבא ינוכיס םוחתב תויחנה .103עדימ תוכרעמ ינוכיסו םיילועפת םינוכיס ,םיטקיורפ
 ילכ הדצלו בושקתה ינוכיס לוהינל היגולודותמה תא הוותמ בושקתה תושר .ב"הי ידי לע תונתינ
 יאשר דרשמ לכ .בושקת ינוכיס רקס תנכה ךרוצל תובוגתו םינוכיס קנבו םידעי קנב - הלוהינל

 
 .)15.2.15( "רבייסה תנגהב תיתלשממ הלבוהו תימואל הרדסא םודיק" ,2443 הלשממה תטלחה  102

 תושר ;)1.11.2018( ,הלשממה ידרשמב בושקת ינוכיס לוהינל תונורקע - 1.3.01 היחנה ,בושקתה תושר  103
 היחנה ,בושקתה תושר ;)1.12.2018( ,בושקת ינוכיסל לופיט תוינכת לוהינו שוביג - 1.3.03 היחנה ,בושקתה

 תולועפ ,םינוכיס יקנב ,בושקתה תושר ;)1.11.2017( ,הלשממה ידרשמב בושקת ינוכיס רקס עוציב - 1.3.02
 .ICT ינוכיס לוהינל םידעיו
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 ססבתהבו תידוחייה ותוליעפל םאתהב קנבב םיעיפומ םניאש תובוגתו םינוכיס ,םידעי ףיסוהל
 םינוכיסה יופימ ךמסמ ןוכדעל רשאב .ולצא ושממתה טעמכ וא ושממתהש לשכ יעוריא לע
 הנכדעלו בושקתה ינוכיס תפמ תוינכדע תא ףטוש ןפואב ןוחבל שי יכ תויחנהב ןיוצ ותקוזחתו

 לש םירקמב ;םישדח תוכרעמו םיטקיורפ ,תויוליעפ םושיי תעב :םיאבה םירקמב ךרוצל םאתהב
 תוליעפה תרגסמב יוניש וא )תוכרעמ ,תויתשת( םיסכנה תבצמב יוניש ,תוליעפ יוניש ,ינוגרא יוניש
 ךומס ענמנ וא שממתה בושקת ןוכיס םהב םירקמ ,לשכ יעוריאמ האצותכ ;םיטקיורפ לש
 תעמטהו תומייק תובוגת רופיש רחאלו ;קזנ םרגנו טעמכ וא קזנ םרגנ ךכמ האצותכו ותושממתהל
  .לופיט תינכות תרגסמב תוצלמומ תובוגת

 תנומת קפסל תנמ לע רבייס ינוכיס רקס עצבל יתלשממ דרשמ לע יכ עבקנ 104ב"הי תייחנהב
 יוהיז ותרטמש ךילהת אוה םינוכיס רקס .םתיא דדומתמ אוהש םינוכיסה לולכמ לש תינכדע בצמ
 ךות ,םינוכיסה םוצמצל תושרדנה תורקבה יוהיזו םניגב ףקשנה ןוכיסה תכרעה ,םימויאה
 רקס יכ היחנהב עבקנ דוע .ךכב ךורכה ילאיצנטופה קזנהו תושממתהה תוריבסב תובשחתה
 יכו ,םישדוח 18-ל תחא תוחפל ףקותיו תוחפל םישדוח 36-ל תחא לש תורידתב םייקתי םינוכיסה
 רקס עצובי ,יכילהת יוניש וא תיגולונכטה הביבסב רכינ יוניש לחש תעב לשמל ,םידחוימ םירקמב
 .ףסונ םינוכיס

 יכ החיטבמ ISO27001 ןקתל הכמסהה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ב"הי הרסמ 2021 ראורבפב
 דעומל ןוכנ ,רומאכ .תיתנשה ותקוזחתו ןקתל הכמסההמ קלחכ עובק םינוכיס רקס להנמ ףוגה
 םינוכיס ירקס םימייקמו הז ןקתל םיכמסומ )הדי לע םיחנומה םיפוג 40 ךותמ( םיפוג 34 הז

 .םאתהב

 הנורוקה רבשמ חכונל ןכדועמ םינוכיס רקס עוציב
 תוארוה תללוכה קוחרמ השיג אשונב םידרשמל תידועיי היחנה ב"הי רומאכ המסרפ 2020 ץרמב
 היחנהב .קוחרמ השיגל עגונה ןוכיסה בקע ןוגראה תוכרעמ לע הנגהל עדימ תחטבאל תועגונה
 ינוכיס תכרעה לש ךילהת םשיילו רידגהל שי קוחרמ רוביחל רושיא ןתמ תעב יכ רתיה ןיב ןיוצ
 םימויאה לש הנגהה ידעי לש הפישחה תמרב ,דרשמה לש םינוכיסה ראתמל םאתהב רבייס
 .דרשמב תומשוימה הנגהה תורקבו

 חכונלו רבייסה תופקתמ לש ןרפסמב לודיגה חכונל םא ב"הי םע קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 ,ףקשיש ולש םינוכיסה רקס לש ןוכדע עצבי דרשמ לכש םוקמ שי קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרה
 :ולש עדימה תוכרעמל קוחרמ השיג ןתמב םיכורכה םינוכיסה תא ,רתיה ןיב

 םיעצובמש םינוכיסה ירקסב יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ ב"הי תדיחי להנמ
 ךכל םיעגונה םינוכיסה ,קוחרמ השיגה אשונל תוסחייתה תמייק רבכ הלשממה ידרשמב
 .בחרנ ףקיהב אל םא םג ,ןובשחב אבוה קוחרמ הדובעה אשונ ,ונייהד .תושרדנה תורקבהו

 םיאצממה ןלהל .תרוקיבב תינטרפ וקדבנש םידרשמה םע םג וז היגוס ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 :םהיתובושתמ ולעש

 

 
 .)2018-ב הנכדוע ,10.7.17( הלשממ ידרשמב רבייס ינוכיס לוהינ - 5.3 היחנה ,הלשממב רבייסה תנגהל הדיחיה  104
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 ותרגסמבו ,105ב"הי דדמל רקס עצוב 2020 תנשב יכ 2021 לירפאב רסמ הרובחתה דרשמ .1
 תורקבב דמוע דרשמה יכ הלע רקסהמ .תינוגראה תשרל קוחרמ רוביחה אשונ םג ןחבנ

 .קוחרמ השיגה אשונב ועבקנש

 םינוכיס רתיה ויב ונחבנ ותרגסמב רשא ,2018 תנשב רבייס ינוכיס רקס עציב םינפה דרשמ .2
 עגונב עדימה תחטבאב רעפ לע עיבצמה אצממ הלעה רקסה .קוחרמ השיגל םיעגונה
 םשל התשענש 2019 תנשל הדובעה תינכות תא ריבעה דרשמה ותבושתב .קוחרמ השיגל
  .שדוחמ רקס עוציבל ךרענ אוה יכ רסמו ,הלעוהש רעפב לופיט

 יכ 2021 לירפאמו 2020 רבמבונמ ויתובושתב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ םיטפשמה דרשמ .3
 םג רתיה ןיב קסעש םינוכיס רקס עציב אוה ,2017 תנשב ,הנורוקה רבשמ ץורפ ינפל
 עציב ,2020 ילויב ,הנורוקה רבשמ ךלהמב יכו ,קוחרמ רוביחב הדובעל םיעגונה םינוכיסב
 תחאל רשאב רעפ םייק יכ הלעה 2020 תנשמ רקסה .ב"הי דדמב הדימעל םינוכיס רקס
 קוחרמ הדובעה ףקיה תבחרה יכ ףיסוה דרשמה .קוחרמ השיגה אשונל תועגונה תורקבה
 םיהושה דרשמה לש םיבשחמהו םישמתשמה רפסמב רושקה הפישחה ףקיה לע העיפשמ
 תחטבאל תעגונה הקוזחתב לופיט יבגל תופיחדהו בלה תמושת תא ריבגה ןכ לעו ,ול הצוחמ
 ועצוב הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ םיטפשמה דרשמ רסמ דוע .תכרעמה יביכר לש עדימ
 ןוגכ( הדובעה תורוצתב וא תוכרעמב עצבל שיש םייונישלו עדימה תוכרעמל עגונב םירקס
 ןנכותמ ףסונ םינוכיס רקס יכו ,)םידבוע רוביחל ןנעב תחטבואמ הדובע תביבס תריצי

 .2021 תנשב עצבתהל

 הנש התוא לירפאב יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הביבסה תנגהל דרשמה .4
 קוחרמ השיגל ןפצומ ךוות לע שגדב ינוציח יתיתשת רקס דרשמה רובע עציב ינוציח ץעוי

 םירעפ לע םידמלמה ,םינוש הרמוחו תורבתסה תומר ילעב ,םיאצממ הלעה רקסה .ןוגראל
 םינוכיס ירקס ףטוש ןפואב עצבמ אוה יכ דרשמה רסמ דוע .קוחרמ השיגב עדימה תחטבאב
 ןנכותמ אבה רקסה יכו ,םייביטקילפאהו םייתיתשתה םיטביהב הרידח וא ןסוח תוקידבו

 .2021 לירפאב עוציבל

 יכ 2021 לירפאבו 2020 רבוטקואב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ היגולונכטהו עדמה דרשמ .5
 אשונל ,רתיה ןיב ,תוסחייתה התייה 2019 תנשבו 2017 תנשב ולצא ועצובש םינוכיס ירקסב
 דרשמה .ב"הי תויחנהל םאתהבו ףטוש ןפואב םינוכיס ירקס עצבמ אוה יכו קוחרמ רוביחה
 ולעוה ותרגסמבש ,2019 ראוניב עצובש רקסה יאצממ תא הנידמה רקבמ דרשמל רסמ
 .ההובג ןוכיס תמרב םהמ השולש ,קוחרמ השיגה תחטבאב םירעפ לע םידמלמה םיאצממ
 .םימי עובשכ ךות ולפוט תינוניבה המרב םירעפהו ידיימ ןפואב ולפוט ההובג המרב םירעפה
 יכו ,ISO27001 ןקת תלבקל םיכילהת דרשמב ומייקתה 2019 תנשב יכ ףיסוה דרשמה
 ומכ .ותרגסמב תושרדנה תורקבבו ןקתב דמוע אוה ויפלו רושיא לביק אוה 2019 רבמצדב
 תינכות תרגסמב יכו ,2020 רבמצדב שדחמ ףקות ןקתב הדימעה רושיא יכ דרשמה ןייצ ןכ
 .ןכדועמ םינוכיס רקס עצובי 2021 תנשל םוריחהו ןוחטיבה ףגא לש הדובעה

 
 ,תורדגומ תורקבב םידרשמה לש םתדימע תדימ תאו םינוש םידברב דרשמה לש הנגהה תומר תא ןחוב ב"הי דדמ  105

  .םינוכיס רקס שמשל יושע אוהו
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 העמטהו ,הנורוקה רבשמ תפוקתב הלשממה ידרשמ ברקב קוחרמ הדובעה ףקיה תלדגה
 ידרשמ לצא םדוק םימייק ויה חרכהב אלש םימושייו תויגולונכט לש ,רצק ןמז חווטב הריהמ
  .רבייסב םימויאה בחרמ לש יוניש תווהל היושע ,הלשממה

 2020 תנש ינפל וכרענ םינוכיסה ירקס וקדבנש םידרשמה תשמח ךותמ םיינשב יכ הלע
 הרמוח תוגרדב םירעפ ,םידרשמה תשמח ךותמ העבראב ,ולעה וכרענש םירקסה יכו

 .קוחרמ השיגב עדימה תחטבא אשונב ,תונוש

 אשונל וסחייתה רבכש ולא תוברל ,הלשממה ידרשמ תא החנת ב"הי יכ ץלמומ תאז חכונ
 ותרגסמב רשא ינכדע םינוכיס רקס םילשהל ,ועציבש םינוכיסה ירקסב קוחרמ השיגה
 םייוניש ,תושדח תוכרעמ תסנכה ,קוחרמ הדובע( םתדובע ןפואב ולח םייוניש ולא ונחבי

 רקס לש המאתה םיבייחמ הלא םייוניש םאהו )םייקסע םיכילהתב םייוניש ,םייגולונכט
 םשל תושרדנה תולועפהו םירעפה לע דומעל הרטמב ,השדחה תואיצמל םינוכיסה
 .םמוצמצ

 לע דומעל תנמ לע םירומאה םינוכיסה ירקסמ הלועה תא ןחבת ב"הי יכ ץלמומ ,ןכ ומכ
 ידרשמל םפקשלו םניינעב טוקנל שיש תולועפה המ ןוחבל ,אשונב םייבחור םינוכיס
 .הלשממה

 הרידח יקדבמ
 יקדבמ עוציב אוה ןוגראה תונגומ תמר לשו תורקבה לש תויביטקפאה תניחבל םילכה דחא
 רגתאל ידכ ,ןוגראה לש בושחמה תוכרעמ לע תימינפ וא תינוציח הפיקת תומדל ודעונש 106הרידח
  .םיילאיצנטופ םינוכיסו החטבא תוצרפ רתאלו ןוגראב החטבאה תוכרעמ תא

 שי יכו ,תוכרעמל תורידחל עגונב םייתיע םיקדבמ עצבל שי יכ עבקנ ןוגראה לש הנגהה תרותב
 107הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמה תייחנהב םג .םעוציבל יולת-יתלב וא יאמצע םרוג תונמל
 .םייתפוקת הרידח ינחבמ ועצובי יכ עבקנ

 םידרשמה ידי לע הרידח יקדבמ עוציב

 תוקידב ועציב םה םא תרוקיבב וקדבנש םידרשמה םע 2020 רבמצדב רריב הנידמה רקבמ דרשמ
 :םיטרפ ןלהל .קוחרמ הדובע לש טביהב הרידח

 עצוב ,קוחרמ הדובעה קשממ תא רתיה ןיב ללכ רשא ,תורידח קדבמ יכ רסמ עדמה דרשמ .1
 ןפואב לפיט שולשב יכו ,החטבא תושלוח עברא הלעה קדבמה יכ רסמ דוע .2019 ראוניב
 .םימי המכ ךותב לפיט תחאבו ידיימ
 

 
106  Penetration tests. 

 :האצוה ךיראת( הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמ תייחנה - 5.2 היחנה ,הלשממב רבייסה תנגהל הדיחיה  107
 .)3.9.20 :ןוכדע ךיראת ,1.9.16
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 רוביח לש טביהב תוידועיי הרידח תוקידב םייק אל יכ 2020 רבמצדב רסמ הרובחתה דרשמ .2
  .אשונב תובר תוחשקה עציב ךא קוחרמ
 

 אוהש תויה ,תאז .קוחרמ הדובע לש טביהב תורידח יקדבמ עציב אל יכ רסמ םינפה דרשמ .3
 .עדימ תחטבא תניחבמ שרדנה תא םיקפסמ םהו ןימז לשממ ךרד רבוחמ
 

 הפוקתב יכו ,םינש המכ ינפל קוחרמ הדובעל תורידח תקידב עציב יכ רסמ םיטפשמה דרשמ .4
 .הז ןיינעב הקידב התשענ אל הנורחאה
 

 תורידח יקדבמ עציב יכ 2021 ראוניב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הביבסה תנגהל דרשמה .5
 דרשמב עצובמ ולא םימיב יכ ותבושתב רסמ דוע .2020 לירפאב קוחרמ תורבחתה רובע
 .קוחרמ רוביחל רשקב ףסונ הרידח קדבמ

 

 תורידח תוקידב תכירע ומילשי םינפהו עדמה ,םיטפשמה ,הרובחתה ידרשמ יכ ץלמומ
  .קוחרמ רוביח לש טביהל וסחייתיש ,תוינכדע

 רתיימ וניא ןימז לשממ יתורישב שומיש יכ םינפה דרשמ ינפב שיגדמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הצקה תודמעל שגד ןתמ ךות ,ומצע דרשמה ידי לע תורידח תקידב עוציבב ךרוצה תא
 .אשונל שרדיי םינפה דרשמ יכ יואר ךכשמ .תורישל םירבחתמ םכרד

 הרידח תוקידב עצביו הצלמהה תא לבקמ אוה יכ םיטפשמה דרשמ רסמ 2021 לירפאמ ותבושתב
 ךלהמב הרידח תוקידב עוציבל ךרעיי יכ שדוחה ותואמ ותבושתב רסמ םינפה דרשמ ;תוכרעמל
 .2021 תנש

 ,ףטוש ןפואב דרשמב םיעצבתמ הרידח יקדבמ יכ 2021 לירפאמ ותבושתב רסמ עדמה דרשמ
 תוריבס חותינלו הדובע תינכותל םאתהב םיעבקנ םגוסו םייפוא ,םיעצובמה םיקדבמה רפסמ יכו

 ועצבתהש הרידחה יקדבמ לע טוריפ ותבושתב ללכ דרשמה .העיגפל םיירשפאה םישיחרתה
 .2020 - 2018 םינשב דרשמב

 יכו ,תוכרעמל תורידח תוקידב ףטוש ןפואב עצבמ אוה יכ 2021 לירפאב רסמ הרובחתה דרשמ
 רוביח המדמ אל םנמוא הקידבה" יכ ףיסוה דרשמה .יתיתשת תורידח קדבמ עצוב 2020 תנשב
 ןייצ ןכ ומכ ."תשרה ךותב אצמנ ףקות וב בצמ המדמ תאז םע ךא תידרשמה תשרל קוחרמ
 ןפואב םייקמ ןרציה יכו ,היישעתב ליבומה רצומה אוה קוחרמ רוביחל ןקתומה רצומה יכ דרשמה
 .וניינעב תופיקמ תוקידב ףטוש

 לבקלו וב תוכרעמה לש וא ןוגראה לש הפישחה תמר תא ךירעהל ודעונ הרידח יקדבמ
 הדובעה ףקיה תבחרה חכונל .תוילאיצנטופ הפרות תודוקנ תפשוחה הנמיהמ בצמ תנומת
 תרגשמ קלח תויהל היושע קוחרמ הדובעה יכ הנבותהו הנורוקה רבשמ תפוקתב קוחרמ
 ולא תוברל ,ךמסה תודיחיו םידרשמה ללכ תא החנת ב"הי יכ ץלמומ ,דיתעב הדובעה
 תרגסמב יכו תורידח יקדבמ תשרדנ תורידתב עצבל ,ןימז לשממ יתורישב םישמתשמה
 בוקעת ב"הי יכ ץלמומ דוע .קוחרמ רוביחה אשונ ףא ןחביי םיעצבמ םהש תורידחה יקדבמ
 .התייחנה םושיי רחא
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 ב"הי ידי לע הרידח יקדבמ עוציב

 היחנהו הנווכה אוה הדיחיה דועיי יכ עבקנ 108ב"הי תמקה הרדסוה הבש הלשממה תטלחהב
 ונמנ ףא הטלחהב .ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ ללכ רובע רבייסה תנגה םוחתב תיעוצקמ
 אדוול ידכ תודיחיהו םידרשמה לע הרקב ;םינוש םימוחתב היחנהו הנווכה :םהבו ,ב"הי ידיקפת
 תיבחור תוליעפ םוזיי ;היחנהלו הנווכהל םאתהב ,תויעוצקמה תושירדה תא םיאלממ םהש
 .הלשממה ידרשמ ןיב עדימ ףותיש יכילהת תעיבקו ;השומימו

 יקדבמ תעצבמ איה הלשממה ידרשמ לע תמייקמ ב"היש תורקבה תרגסמב יכ אצמנ
 .קוחרמ הדובע לש טביהב הלשממה ידרשמל הרידח יקדבמ העציב אל איה םלוא תורידח
 .הז רשקהב ףא הרידח יקדבמ עצבת ב"הי יכ יואר ,אשונה תובישח חכונ

 יטרפה ינורטקלאה ראודה ןובשחב שומיש
 ינוגרא עדימ תרבעהל םינומושייבו
 תוכרעמב תוינכט תולקתו םימסחו קוחרמ הדובעה תרגסמב תיתיבה הביבסב שומישה
 תרבעה יביתנב שומיש תושעל םידבוע איבהל לולע תוינוגראה תוכרעמב וא תויתיבה תרושקתה
 ןוגכ( םיידיימ םירסמ תונכותב וא )GMAIL ןוגכ( יטרפ ינורטקלא ראוד ןוגכ םיפקוע עדימ

WhatsApp( לולעו ,רבייסו עדימ תחטבא ינוכיס ובוחב ןמוט הז שומיש .ינוגרא עדימ תרבעהל 
 עדימ דוביאל איבהל ףא לולע הז שומיש .ךכל םישרומ םניאש םימרוגל ינוגרא עדימ ףושחל
  .תינוגראה תשרב םיכמסמו עדימ לש דועית רדעיהלו ינוגרא

 ינורטקלאה ראודב שומיש
 הפרות תדוקנ םה הדובעה תרגסמב יטרפה ינורטקלאה ראודב שומישהו טנרטניאב השילגה
 םיינוציח םימרוג רובע בחרנ הפיקת רכ םתויה לשב ןוגראב רבייסו עדימ תחטבאל עגונה לכב
  .ןוגראל

 תונויסינה חכונלו םידרשמה לש ינורטקלאה ראודה תויתשתב העיגפה תורשפא םוצמצ םשל
 תייחנהב עבקנ ,יתלשממ ינורטקלא ראוד טוריילו םינעגופ תרדחהל ,םידרשמה תוליעפ שובישל
 תויתלשממה תויושרה ןיב ינורטקלאה ראודה תרובעת תא בתנל שי יכ 2014109 תנשמ ב"הי

 תללוכה תוינידמ הליעפמ ןימז לשממ תדיחי יכ ןיוצ היחנהב .ןימז לשממ תדיחי יתוריש תועצמאב
 ראוד לש המיסחו יוהיז ,חוקלה לא חלשנש ינורטקלאה ראודה לש הקידבו רוטינ ,ןוניס יתוריש
 תוכרעמ תלעפהו ינורטקלאה ראודה לש הרובעתל תידועיי סוריו-יטנא תכרעמ תלעפה ,לבז
  .ינורטקלאה ראודה תועדוהל םיפרוצמש םיצבק לש רוטינו הקידב תועצבמה תופסונ

 
 .)15.2.15( 2443 הלשממה תטלחה  108

 ךיראת 5.1.14 :האצוה ךיראת ,יתלשממ ינורטקלא ראוד רעש :5.6 היחנה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  109
 .1.10.17 :ןוכדע
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 תרובעת תא בתנל שי יכ הארוהה תינש הללכנ הבו 110תפסונ היחנה המסרופ 2020 רבמבונב
 ועבקנ ןכ ומכ .ןימז לשממ תדיחי יתוריש תועצמאב הלשממה ידרשמב ינורטקלאה ראודה
 יתורישב שמתשהל אלש ורחביש הלשממ ידרשממ תשרדנה החטבאה תמרו תורקבה היחנהב
 .ןימז לשממ תדיחי תקפסמש ינורטקלאה ראודה

 תרובעת תא םיבתנמ םיפוג 36 ,2020 רבמצדל םינכדועמה ןימז לשממ תדיחי ינותנ יפל
 .תוליעפ ראוד תובית 43,630-כב רבודמ .היתוריש תועצמאב םהלש ינורטקלאה ראודה

 ףלד תעינמל תוכרעמב שמתשהל םידרשמה םישרדנ םירומאה םינוכיסה םוצמצ םשל ,תאז דצל
 עדימ תרבעהב לפטל םידרשמה לע יכ עבקנ ימואלה רבייסה ךרעמ לש הנגהה תרותב .111עדימ
 'וכו הקיתנ הידמ ,ינורטקלא ראוד ,תופתושמ תויקית תועצמאב עצבתהל הלולעש תישרומ אל
 עדימ ףלד תעינמל תויגולונכטב שומיש תועצמאב םושייל ןתינ רבדה יכו ,וז העפות עונמל ףאו

 .ןתוא תוענומו ןהילע תועירתמ ,הלא תולועפ תורטנמש

 לש הפיקתה ינוכיס םוצמצל הבושח ןוגראב רבייס תנגה לש תוברת יכ הנגהה תרותב ןיוצ דוע
 רודחל תוסנל ןתינ וכרדש יתועמשמ יעצמא רבייס יפקות רובע םיווהמ ןוגראה ידבוע .ןוגראה
 ןה רבייס ינוכיסל םתועדומ תרבגהו םידבועה ברקב תוכרדה ןכלו ,ותוליעפ תא שבשלו ןוגראל
 אשונב תוכרדה םידבועה ברקב םייקל שרדנ ןוגראה .ולא םינוכיס םע דדומתהל בושח ינוגרא ילכ
 ןהו תועדומה תא ריבגהל ןתרטמש תויללכ תוכרדה ןה - יתיע ןפואבו םיגרדה לכב רבייסה תנגה
 .אשונב םיפטוש םילוגרת םייקלו - הרשמ יאשונו םישיגר םידיקפת ילעבל תויפיצפס תוכרדה

 יארחא היהי דבוע לכ יכ עבקנ ב"הי המסרפש הלשממב רבייסה תנגהל תרגסמה תייחנהב םג
 ,ותקזחב אצמנה עדימה ללכלו ותדובע ךלהמב ףשחנ אוה וילאש עדימה לע הנגהל ישיא ןפואב
 םידבועה ברקב תוכרדה םייקל שי יכו ,רחא םרוג ידי לע וילא רבעוה וא חלשנ רשא הזכ תוברל
  .הז ןיינעב דרשמה עבקש תוינידמה םושייל םילכ םדיב יכו רבייס ינוכיסל םירע םה יכ חיטבהל ידכ

 ץרמב רומאכ המסרופ הנורוקה רבשמ ץורפ םע ,םייטרפ ראוד ילכב םידבוע לש שומישל רשא
 עדימ תרבעה עונמל שי יכ וז היחנהב עבקנ רתיה ןיב .קוחרמ השיג אשונב תידועיי היחנה 2020

 .OneDrive 113-ו Gmail ןוגכ תוינוציח עדימ תרבעה תוכרעמב 112שיגר

 הדובע" תוביצנב יכ הז ןיינעב הנידמה רקבמ דרשמל הנידמה תוריש תוביצנ הבתכ 2020 רבמצדב
 ."דבלב דבועה תעד לע תעצבתמ איה יזא ,תעצבתמ איה םאו ,םיללכל דוגינב הניה ,יטרפ לייממ
 םג .)Google Drive ןוגכ( ירוביצה ןנעב םיננוכב םיידרשמ םירמוח רומשל רוסיא לח יכ הרסמ דוע
 ראורבפמ תוביצנה לש ימינפ להונב .םיללכל דוגינב השענ אוה - השענ רבדה םא ,הז הרקמב

 ל"אודב שומיש .הדובע יכרצל ...תיטרפ ל"אוד תביתב שמתשהל טלחומ רוסיא לח" יכ ןיוצ 2019
 

 .15.11.20 ,הלשממב ינורטקלא ראודו טנרטניאב השילג תוריש -1.1.25 היחנה ,יתלשממה בושקתה תושר  110

 תוינידמל םאתהב םינותנ תרטנמ תכרעמה - )DLP - Data Loss Prevention Software( עדימ ףלד תעינמל תכרעמ  111
 חתפמ תולימ יפל רוטינ ןוגכ( ול הצוחמו ןוגראה ךותב שיגר עדימ לש הפילד לע תחוודמ ,שארמ ועבקנש םיקוחלו

 .התעינמל תלעופו )םיצבק ףקיהו תומיוסמ

 יתלשממה דרשמה לש ןיקתה לוהינב עוגפל הלולע ותונימזב וא ותומלשב וא ,ותוידוסב העיגפ רשא עדימ - שיגר עדימ  112
 הלשממב רבייסה תנגה תוינידמ :5.1 היחנה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי :ואר . םירחא םיפוג לש וא
 .4.15 ףיעס ,)2016(

  .12.3.20 :האצוה ךיראת ,קוחרמ השיג :5.24 היחנה ,יתלשממה בושקתה תושר - ב"הי  113
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 רשא ,ךרע רקי עדימ ןדבוא תניחבמ ןהו עדימה תחטבא יטביה תניחבמ ןה הנכס הווהמ יטרפ
 ."תוינוגראה תוכרעמב דעותי אל

 ךות שיגר ינוגרא עדימ תרבעה עונמל שי ,2020 ץרמב ב"הי האיצוהש היחנהל םאתהב
 תחטבא יטביהב םיכורכה םינוכיסה חכונל תאז ,יטרפה ינורטקלאה ראודה ןובשחב שומיש
 םירע םידבועה יכ אדוול תנמ לע .הלא ראוד תונכותב שומישל םיעגונה רבייסה תנגהו עדימ
 םשוי יכ ץלמומ ,יטרפה ינורטקלאה ראודה ןובשחב שומישב םיכורכה םינוכיסלו וז היחנהל
 עדימ תחטבא אשונב םידרשמב תומייקתמה תויתיעה תוכרדהה תרגסמב ןה ךכ לע שגד
  .וידבועל דרשמ לכ איצומש םיימינפה םילהנהו תויחנהה תרגסמב ןהו רבייסו

 ב"הי תייחנה םושיי תודוא תורקב םייקל וחנוי ךמסה יפוגו םידרשמה ללכ יכ ץלמומ דוע
 יכ אדוול שי ,ךכ לע ףסונ .יטרפ ינורטקלא ראודב םהידבוע שומיש רבדב 2020 ץרממ
 ,ןימז לשממ ךרד םהלש ינורטקלאה ראודה תרובעת תא םיבתנמ םניאש םידרשמה
  .2020 רבמבונמ ב"הי תיחנהל םאתהב תושרדנה תורקבה לכ תא םימייקמ

 םיידיימ םירסמ תונכותב שומיש
 ילכל םג וכפה ןהו ,114רוביצב םיידיימ םירסמ תונכותב שומישה ףקיה בחרתה תונורחאה םינשב
 תוחיש לוהינ דצל םיכמסמו תוילוק תועדוה ,םיטסקט תרבעה ,תולקב חיש םויק רשפאמה הדובע
 יבצמ שחרתהב םג תינוגראה תרושקתה לש יתועמשמ קלח הווהמ וז הידמב שומישה .ואדיוו לוק
 ןיב תבייחמה תואיצמ תרצונ םהב ,דועו תומחלמו רורט תופקתה הפיגמ ,עבט תונוסא ןוגכ םוריח
 .ןוגראה לש תידוקפתה תופיצרה תחטבה םשל קוחרמ הדובע לש לדומ רתיה

 ועיגהש תובר תוינפ רואלו ,יתלשממה רזגמב תוברל ,הלא תונכותב רבוגו ךלוהה שומישה חכונל
 קפסל תורשפאה תא ב"הי הנחב ,ןהב רבעומה עדימה גוויסו הלא תונכותב שומישל רשאב הילא
 ב"הי לש ךמסמב .הצקל הצקמ תנפצומו תחטבואמ תיתלשממ טא'צ תכרעמ הלשממה ידרשמל
 ידרשממ דחאב םישדוח רפסמ ךשמב הקדבנ איה יכ ןיוצו הנחבנש תכרעמה הראות 2020 ילוימ
 :ןלהל .התוציחנל תוביסה וניוצ תכרעמה תגצהל עקרכ .הלשממה

 רקיעב תירחסמ םיידיימ םירסמ תנכותב שמתשהל םיצלאנ הלשממה ידרשמ ללכ םויכ §
 עדימה לש הפישח רצוי רבדה .יתוכיאו חטבואמ ףילחת ךכל ןיאש הדבועה חכונל
  .םיקיזמלו םישרומ יתלב םימרוגל הז עדימ לש ותושיגנ תא תרכינ הדימב לידגמו ינוגראה

 אלש רבד( יקסע ינוציח ףוג ידיב אצמנ ינוגראה עדימה ולא תונכותב שומישה בקע §
 ןאכמו ירוביצ ןנעב הבוגמ ףא תוחישה ןכות בורלו ,)הנפצהה תוחתפמב הטילש רשפאמ
  .הפיקתלו םיינוציח םימרוגל ףושח עדימהש

 .הטושפ הקזונ לכל ףושח ןכלו ,להונמ וניאו ןגומ וניא רישכמב רומשה עדימה §

 
 ינשמ רתויב תכמות הנכותה דעומה ותואל םינכדועמה םינותנ יפל יכ 2020 ראורבפב המסרפ WhatsApp ,לשמל  114

  privately-world-the-connecting-users-billion-https://blog.whatsapp.com/two .םלועה לכב םישמתשמ דראילימ
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 םימויאב החלצהב תלפטמ תכרעמה הקידבה יאצממ יפ לע יכ רתיה ןיב בתכנ ךמסמה םוכיסב
 תרשפאמ איה ;תושיגר ןניאש תונכות תועצמאב שיגר עדימ תרבעה בקע םרגנש עדימ ףלד לש
 םהש תנמ לע תכרעמל הלשממה ידרשמ לכ תא רבחל שי ;עדימה לע הרקבו ינוגרא עדי לוהינ
 תיווח תא םיאתהל שי ;חטבואמ ןפואב עדימ הזל הז ריבעהל ןכו םהיניב חיש םייקל ולכוי

 חותיפה םע ךישמהל שי ןכ לעו תורחא םיידיימ םירסמ תונכותב שמתשמה תייווחל שמתשמה
 ץלמוה ךמסמב .ח"ש 150,000-כב ךמסמב הכרעוה חותיפה תולע .תורסחה תונוכתה לש
 .תכרעמה תעמטהב ךישמהל

 םירסמ תכרעמ הלשממה ידרשמל קפסל תורשפאה תא 2020 תנש ךלהמב הנחב ב"הי
 חכונ .םדוק אל הז םושיי חותיפ םלוא ,הצקל הצקמ תנפצומו תחטבואמ תיתלשממ םיידימ
 ילכב רבוגו ךלוהה שומישה חכונ ןכו םיידיימ םירסמ תונכותב שומישב םיכורכה םינוכיסה
 שומישה תא עימטתו תיתלשממ םירסמ תכרעמ לש החותיפ תא םילשת ב"הי יכ ץלמומ ,הז

 תא ריהבתש םיידימ םירסמ תונכותב שומישה אשונב תידועיי היחנה איצות יכו םדקהב הב
 גוויסל רשאב תוברל ,הז ןיינעב תושרדנה תולבגהה לע דומעתו ןהב םינומטה םינוכיסה
 .ןהב רבעומה עדימה

 תועדומ תא תולעהל ידכ אשונב םידבוע תכרדה ועצבי הלשממה ידרשמ יכ ץלמומ דוע
 רבעוי אלש דיפקהל ךרוצלו םיידיימ םירסמ תונכותב שומישב תונומטה תונכסל םידבועה
  .ולא םירסמ תונכות תועצמאב ,שיגר עדימ טרפבו ,ידרשמ עדימ
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  םידבועה - םישמתשמה תייווח
 תויעבה לש רותיאו הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדובעה לדומ לש הכרעה םירשפאמה םילכה דחא
 הנורוקה רבשמ ךלהמב .םידבועה ברקב םישמתשמ רקס עוציב אוה הז הדובע לדומב תוירקיעה
 רזגמה ידבוע ברקב קוחרמ הדובעה אשונב םירקס ועציב רצואה דרשמו הנידמה תוריש תוביצנ
 :םיטרפ ןלהל .הנידמה תוריש ידבוע םללכבו ,ירוביצה

 םיינויח םידבוע - םוריחה תפוקת ךלהמב קוחרמ הדובע
 )2020 לירפא-ץרמ( םוריחה תפוקתב ,רומאכ :הנידמה תוריש תוביצנ רקס .1

 הפוקתב ודבע הנידמה תוריש תוביצנ ינותנ יפל .םיינויחכ ורדגוהש םידבוע קר דובעל ושרוה
 ודבע םישילש ינשכ םהמ ,תיבהמ דחא אלמ םוי תוחפל ודבע םתיצחמכ ,םידבוע 13,000-כ וז

  .115ךכמ רתוי וא הדובעה ימי תיצחמב תיבהמ

 םיינויחה םידבועה ללכ ברקב רקס הנידמה תוריש תוביצנ העציב 2020 לירפא תליחתב
 התייה רקסה תרטמ .הנורוקה רבשמ תפוקתב תיבהמ הדובעל עגונב הנידמה תורישב
 תוהזלו ,תעה התואב קוחרמ הדובעה יבגל םילהנמהו םידבועה לש םהיתודמע תא קודבל
 2,600-כ ואלימ רקסה תא .)ןושארה הנידמה תוריש תוביצנ רקס - ןלהל( םיכרצו תויעב
  .116םילהנמו םידבוע

 בושחמה תוכרעמל קוחרמ רבחתהל ישוקל עגנ רקסב ולעוהש םייזכרמה םיאצממה דחא
 תוידרשמ תונכותל קוחרמ תורבחתהב םיישק ווח םה םא ולאשנ םידבועה .םידרשמה לש
 וליא ולאשנ םידבועה ,ןכ ומכ .תורבחתהב םיישק ווחש ונייצ םהמ 31%-כ .וז הפוקתב
 םהמ 24.6%-כ .וז הפוקתב תיבהמ הדובעב םתוליעי תא רפשל םהל עייסל ולכוי םיעצמא
 .ךכב ועייסי קוחרמ הדובעל םייגולונכט םילכ תועצמאב תינכט הכימת ןתמו הכרדה יכ ונייצ

 םיצמאמה ברימ תא שידקהל" הנידמה תוריש תוביצנ הצילמה םירומאה םיאצממה חכונל
 הדובע רשפאל ידכב ,דרשמה תוכרעמל קוחרמ רבחתהל םידבועה לש םתלוכי רופישל
 תויעב ןורתפל לועפל שי ,ידיימה חווטב םייתדוקנ תונורתפ ןתמל ליבקמב .תיבהמ הליעי

 וא ,ינש האולחת לג לש הרקמב םג תיבהמ הליעי הדובע רשפאל ידכב ,עובק ןפואב ולא
 ."רחא םוריח שיחרת לכ

 ןונכתל ריכב ףגא ףותישב ,הדובע ימכסהו רכשה ףגא :רצואה דרשמ רקס .2
 תניחבל ירוביצה רזגמה ידבוע ברקב רקס אוה ףא ץיפה ,ם"שנב תוינידמו יגטרטסא
 ץפוה רקסה .התוליעי לע םיעיפשמו קוחרמ הדובעל רבעמב םירושקש םינוש םיטנמלא
 רקס - ןלהל( 30.4.20 דע הכשמנו 22.3.20-ב הפקותל הסנכנש םוריחה תנוכתמ תפוקתב
 יפוג( ירוביצה רזגמה ללכמ םילהנמו םידבוע 3,448 ואלימ רקסה תא .)ןושארה רצואה דרשמ

 
 ,הנידמה תורישב ישונא ןוה - בצמ תנומת ,הנידמה תוריש תוביצנ ,תויתלשממה ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ  115

 .)6.5.20( ,)ץרמ שדוח( הנורוקה תפוקתב תיבהמ הנידמה ידבוע תדובע - ישילש חוד

 רקס תואצות ,הדובע ימכסהו רכשה ףגא - רצואה דרשמ ,תוינידמו היגטרטסא ריכב ףגא - הנידמה תוריש תוביצנ  116
 .)2020 יאמ( ,הנידמה תורישב הנורוקה רבשמ תפוקתב תיבהמ הדובע
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 ורדגוהש )ההובג הלכשהו ךוניח ,תויתלשממ תורבח ,ימוקמ ןוטלש םידיגאת ,הנידמה תוריש
 .וז הפוקתב םיינויח םידבועכ

 דרשמהמ הדובע ןיב םיבלשמ םה יכ וחוויד תיבהמ םידבועה תיצחמ :רקסהמ םיאצממ וגצוי ןלהל
 93%-כ ;דבלב תיבהמ הדובעה עוציב לע וחוויד םידבועה תיצחמכו ,תיבהמ הדובע ןיבל
 לע וחוויד םידבועהמ 28%-כ ;םרובע ינויח דרשמה יבאשמל קוחרמ רוביחה יכ וחוויד םידבועהמ
 הכימתו תוכרדה יכ ונייצ םידבועהמ 23%-כ ;דרשמה יבאשמל קוחרמ תורבחתהב םיינכט םיישק
  .קוחרמ הדובעה תוליעי תא רפשל םייושע םייגולונכט םילכב תינכט

 

 םידבועהמ שילשל בורק )2020 לירפא-ץרמ( םוריחה תפוקת ךלהמב יכ םידמלמ םירקסה
 לע וחוויד רצואה דרשמ לשו הנידמה תוריש תוביצנ לש םירקסב ופתתשהש םיינויחה
 הכימתו הכרדה ןתמש ורבס הלא םידבועמ עברכ ,קוחרמ תורבחתהב םיינכט םיישק
  .קוחרמ םתדובע תא רפשל םייושע ויה תינכט

 לוגסה ותה תוארוה תפוקת ךלהמב קוחרמ הדובע
 רקס - הנידמה תוריש ידבוע ברקב ףסונ רקס הנידמה תוריש תוביצנ העציב 2020 תנש ךלהמב
 הנידמה תוריש תוביצנ רקס - ןלהל( 2020 יאמ ךלהמב הדובעל סחייתמש קוחרמ הדובעה אשונב
 תולאש םג הז רקסב וללכנ ,בושקתה תושר תשקבל .םידבוע 7,000-כ ואלימ רקסה תא .)ינשה
 םידרשמה לש בושחמה תוכרעמל קוחרמ תורבחתה יבגל םידבוע ולעהש ינכטה ישוקל ועגנש
 וריבעה הנידמה תוריש תוביצנו בושקתה תושר .)ימשר ןפואב ומסרופ אל ןיידע רקסה יאצממ(
  .רומאה רקסל בושקתה תושר העציבש םינותנה חותינ תא הנידמה רקבמ דרשמל

 לש ינשה רקסה לע םיבישמה ללכמ 28%-כ יכ הלוע בושקתה תושר העציבש חותינה תואצותמ
 ןלהל .קוחרמ הדובעה ךלהמב תוינכט תולקתב ולקתנ םהש וחוויד הנידמה תוריש תוביצנ
 :ןהיגוס יפ לע תוחוודמה תולקתה תוגלפתה
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  םיבישמה יחוויד יפל - ןהיגוס יפ לע תולקתה תוגלפתה :26 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,בושקתה תושר ינותנ 

 קוחרמ הדובעב תוינכט תולקת לע וחווידש םידבועהמ 55%-כ יכ הלוע םירומאה םינותנהמ
 ,קוחרמ רוביחה תוכרעמב תויעבב ולקתנ )רקסה לע םיבישמה ללכמ 16%-כ םרועישש(
 ןרוקמש תולקת לע וחוויד 16%-ו תוילועפת תוכרעמל השיגב תולקת לע וחוויד 19%-כ
 .הצקה דויצב וא תיתיבה תיתשתב

 :הלאה םיאצממה ולעוה הלקתה ןמז ךשמל עגונב

 הלקתה ךשמ :27 םישרת
 

 

 .בושקתה תושר ינותנ :רוקמה 
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 )רקסה לע םיבישמה ללכמ 8%-כ םרועישש( תינכט הלקת לע וחווידש םיבישמהמ 31% יכ הלוע
 רבודמש ונייצ 59%-כ יכו ,)תימעפ דח תיתדוקנ הניאש( תכשמתמ הלקתב רבודמ היה יכ ונייצ
 .תיתדוקנ הלקתב היה

 :דרשמה לש הכימתה דקומל היינפל עגונ ןחבנש ףסונ טביה

  ןתינש הנעמהו הכימתה דקומל הינפ התשענ םאה :28 םישרת

 

 .בושקתה תושר ינותנ :רוקמה

 היינפ רחאל הרתפנ איה יכ ונייצ הלקת לע וחווידש םיבישמהמ 48% יכ םידמלמ םיאצממה
 לע רומאה ףגאל וחוויד אל ללכ 32% ;םדרשמב עדימו תוילטיגיד תויגולונכט ףגאל
 .ףגאל היינפ רחאל םג הרתפנ אל הלקתה יכ ונייצ 11%-ו ,הלקתה

 קר יכ 2020 ילויב הנידמה רקבמ דרשמל הרסמ בושקתה תושר ,ינשה רקסה יאצממל רשא
 תויגולונכט יפגא ידי לע ונקות אל תולקת תוחפ ףאו תוכשמתמ תולקת ויה תולקתהמ תצקמ
 תולקתב התוולש ,תוכרעיההו תולגתסהה תפוקת םותבש ןאכמ .םידרשמב עדימו תוילטיגיד
 דוע .קוחרמ הדובעל תויגולונכטה תויתשתל עגונב יבחורה רושימב רכינ ישוק ןיא ,תויתלחתה
 רועיש םייק ןיידע וא היה םהבש םיפוג וא םידרשמ לומ תינטרפ תלעופ איה יכ תושרה הרסמ
  .ןנוקיתל עייסלו תולקתה רוקמ תא ןוחבל תנמ לע ,םייגולונכט םיישק לש גירח

 המכ ולעפוה םוריחה תפוקת ךלהמב יכ ןיוצ 2021 לירפאמ הנידמה תוריש תוביצנ תבושתב
 תוחכונ ינותנ תקידב ,םירקס - ןוגכ( יתטישו ןנכותמ ןפואב אלו קוה-דא ורצונ רשא הרקב ינונגנמ
 הנידמה תוריש תוביצנב הרקבה ףגא יכ הפיסוה תוביצנה .)םי"לכנמו םיל"כנמס םע עקר תוחישו

 לולכמ תא ןובשחב איבת רשא הרקב תינכות גיצהו הרגשה תפוקתל הרקבה אשונ תא זכרמ
 .תיבהמ הדובע לש םיירקיעה םיטביהה
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 לוגסה ותה תוארוה יפל הדובעה תפוקתבו םוריחה תפוקתב ועצובש םירקסה תואצות
 הלוע דוע .קוחרמ רוביחב תולקת לע וחוויד םידבועהמ שילשל בורק יכ תודמלמ
 קוחרמ הדובעה תלוכי תא רפשל תנמ לע ,םידבועל תוכרדה םויקב ךרוצ שי יכ תואצותהמ
 הנידמה רקבמ דרשמ עציבש הניחבה םג יכ ןיוצי .תוליעיב עצבתת הדובעה יכ חיטבהלו

 רשאב םימוד םיאצממ התלעה ינטרפ ןפואב וז תרוקיבב וקדבנש םידרשמה תשמח לומ
 ללכל דעומ דועבמ הרשכהו הכרדה עצבל ץלמומ .םידבועל תוכרדה םויקב ךרוצל
 שומישל עגונב תוברל ,קוחרמ הדובע םשל םהל תושרדנה תויונמוימל רשאב םידבועה
 םשל יתיע בושמ וריבעי םידרשמה יכ ץלמומ דוע .ךכ ךרוצל םיפסונ םייגולונכט תונורתפב
 .קוחרמ הדובעה תויתשתל םיעגונה םירעפ לע דומעל תנמ לע םהידבוע ללכ ברקב הרקב

 לוגסה ותה תוארוה תפוקתב השענש רקסה יאצממ תא ריבעת בושקתה תושר יכ עצומ
 תויעבהו םיישקה תא ופמי ולאש ידכ ,)ויאצממו דחא לכ( הלשממה ידרשמ תעידיל
 םיישקה יופימ .ךרוצה תדימב הנעמ םהל תתל ולעפיו םהמ דחא לכל עגונה לכב ולעוהש
 תוהזל עייסל ףא יושע קוחרמ םתדובע ךלהמב םידבועה ולקתנ םהבש תויזכרמה תויעבהו

  .םידבועל הכרדהה תרגסמב םיצוחנה םישגדה תא

 םידרשמ ,םילהנמ ,םידבוע - םינוש םישמתשמ לומ לא בקעמ תורקב םייקל עצומ ,ןכ ומכ
 לעו אשונב םימייקה םיישקה לע דומעל תנמ לע ב"ויכו גווסמ רמוחב הדובעל םישרדנש
 .רופיש שורדה

 

 תיבהמ הדובע - תיזיפה הדובעה תביבס יוניש
 ליעי ןפואב דובעל תלוכיה לע העיפשמה ,הדובעה תביבסל עגונ שמתשמה תייווחב ףסונ טביה
 ומיע איבה ,תיבהמ הדובעל רבעמ ונייהד - קוחרמ הדובעל רבעמהו הנורוקה רבשמ .יביטקפאו
  .תיזיפה הדובעה תביבסב יוניש םג

 תוינידמו יגטרטסא ןונכתל ריכב ףגא ףותישב ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה ףגא
 רקס - ןלהל( לוגסה ותה תויחנה ולחוה הבש הפוקתב ףסונ רקס וציפה ,הנידמה תוריש תוביצנב
 ףוג לכל התנקוה ןתרגסמבו ,1.5.20-ב ןפקותל וסנכנ ולא תויחנה .)ינשה רצואה דרשמ
 ינוי תליחתב עצובש ,רקסה תא .וב םידבועה לש קוחרמ הדובעה ןפוא תא עובקל הימונוטואה

 תרטמ .הנידמה תורישמ תוברל ,ירוביצה רזגמה ללכמ םילהנמו םידבוע 9,767 ואלימ ,2020
 ףא ןחבנ רתיה ןיבו ,קוחרמ הדובעה תויביטקפא לע םיעיפשמ םימרוג וליא ןוחבל התייה רקסה
  .תיבב הדובעה תביבס אשונ

 שמשמה בשחמב םישמתשמ םירחא םישנא םג יכ וחוויד םידבועהמ 17%-כ רקסה יאצממ יפ לע
 העובק םתיבבש הדובעה תדמע הבר הדימב יכ ונייצ םידבועהמ 84%-כ ;תיבהמ הדובעל םתוא
 שגפמה אוה תיבה ינפ לע דרשמה לש יתועמשמ ןורתי יכ ונייצ םידבועהמ 67%-כ ;תרדוסמו

 הדובע ינפ לע דרשמב הדובע לש ףסונ ןורתי יכ ונייצ םידבועהמ 60%-כ ;וב םייקתמה יתרבחה
 .הדובעה עוציבל םישורדה םיבאשמל תושיגנ אוה תיבהמ
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 תעב םג הדובעה עוציבל םישורדה םיבאשמה תושיגנל תובישח תעדונ יכ הלוע רומאהמ
 םימרוגה יכ ץלמומ ,תאז חכונ .דבועה תיבב הדובעה תביבס תמאתהלו קוחרמ הדובעה
 - הנידמה תורישב קוחרמ הדובע לדומ לש רתוי בחרנ םושיי לש תונכתיהה תא םינחובה
 תעדה ןתמ ךות ,הז טביה םג רתיה ןיב ונחבי - רצואה דרשמבו הנידמה תוריש תוביצנב
 בשחמ ,ריהמ טנרטניא רוביח - ןוגכ( קוחרמ ותדובע עוציב םשל דבועל שרדנה דויצה לע
 הדובעהש חיטבהל ידכ ךכב שי .)תומלצמו תוינזוא ,תדלקמ ,ימונוגרא אסיכ ,חיינ וא דיינ
 ותחוורש השוחתה תא דבועה לע תורשהל ידכ ןכו ,יסיסב דויצ רדעיה לשב עגפית אל
 .דרשמל הבושח

 אשונב תמייקמ איהש חישה תרגסמב יכ 2021 לירפאמ התבושתב הרסמ הנידמה תוריש תוביצנ
 קלחכ םכוסמ תויהל שרדיי הז אשונ יכו ,הלא םיטביה םג םינודנ רצואה דרשמב רכשה ףגא םע
 .תללוכ הרדסהמ

 קוחרמ הדובעה לוהינ
 םהבו ,םינוש םירגתא הביצמ קוחרמ הדובעה ,תאז דצל .תוילכת ןווגמ רומאכ שי קוחרמ הדובעל
  .יביטקפאו ליעי ןפואב הדובעה עוציב

 איה הנורוקה רבשמ תפוקתב ךמסה תודיחיבו הלשממה ידרשמב תיבהמ הדובעה תרטמ
 לע ססבתהב תאזו ,רוביצה תואירב לע הרימש ךות הלשממה ידרשמ לש תידוקפת תויכשמה
 רושיאל םיאנתה תויחנהב וטרופ ,רתיה ןיב .רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ תויחנה
 :117תיבהמ הדובע

  

 
 תנוכתמב הנידמה ידבוע תדובעל היחנה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ  117

 הדובע רבדב היחנה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ;)2020 ץרמ( םוריח
 .)1.5.20( לוגסה ותה תוארוהל םאתהב הדובעל - תיבהמ
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  – תיבהמ הדובע רושיאל םישרדנה םירבטצמה םיאנתה :29 םישרת
 הנידמה תוריש

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב הנידמה תוריש ביצנ תייחנה :רוקמ

 דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ לש תנכדועמ היחנהב ףסונ הז יאנת     *
 .1.5.20-מ לוגסה ותה תוארוהל םאתהב הדובעל - תיבהמ הדובע רבדב רצואה

 
 רושיא לביקש דבוע יכ עבקנ תאז ללכב .תוארוה המכ ועבקנ 2020118 יאמב המסרופש היחנהב
 תרגסמב יכו ,לעופב דבע ןהבש הדובעה תועש לע תוחכונה תכרעמב חוודי תיבהמ הדובעל
 ךלהמב עציבש תולטמה לע טרופמב תוחכונה תכרעמב חוודל הז בלשב דבועה שרדיי חווידה
 רשא ימוי חוויד ספוט תוחכונה תכרעמל ףרצל דבועה שרדיי אבה בלשב יכ עבקנ ןכ ומכ .םויה
 ורבעוי הז ןיינעב תוטרופמ תויחנה יכ ,תיבהמ הדובעה םוי ךלהמב ויתוקופתו ויתולועפ תא טרפי

 .תוקופת תססובמ הדובע דדועל ידכ דבועה ידי-לע חווידל םיעגונה םילכ ושבוגי יכו ;ךשמהב

 םוקמ ,ןורקיעכ יכ שגדוה תויחנהב .119הנידמה תורישל תונכדועמ תויחנה ומסרופ 2020 ינויב
 הדובע רשאל ךישמהל םיאשר דרשמב םיארחאה ,תאז םע .דרשמב אוה דבועה לש הדובעה
 תויתדימב תאזו ,הדובע לש וז תנוכתמ רושיאל םירבטצמה םיאנתב םידמועה םידבועל תיבהמ
 חוויד לע הרתי הדפקה תשרדנ ונכרעש תימגדמ הקידבמ" יכ היחנהב שגדוה דוע .היוארה
 השגדהה( "רומאה םושיי לע דיפקהל םישקבתמ םיל"כנמסה .םידבועה ועציבש תולטמה
 .)רוקמב

 
 - תיבהמ הדובע רבדב תנכדועמ היחנה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ  118

 .)1.5.20( לוגסה ותה תוארוהל םאתהב הדובעל

 .)24.6.20( האולחתה תורבגתה תובקעב הנידמה תורישל תונכדועמ תויחנה ,הנידמה תוריש ביצנ  119
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 רקבמ דרשמל 2020 רבמצדב הרסמ הנידמה תוריש תוביצנ תורומאה תויחנהה םושייל רשא
 ועצוב ,תיבהמ הדובעה ךלהמב ועציבש תולטמה לע חוודל ולכוי םידבועש תנמ לע יכ הנידמה
 םגו תיבהמ הדובעה חווידל טוריפ ףיסוהל הבוחה - ןהבו ,תוחכונה חוויד תכרעמב תומאתה המכ
 ןה רשפיא חווידה ןפוא יכ רכינ ,הלא תומאתה תובקעב .חווידה הדשב םיוותה תלבגמ לוטיב
 הדובעה לע הרקב עצבל םילהנמל ןהו ,ועציבש תומישמה לע ליעיו טושפ ןפואב חוודל םידבועל
 חוויד ספוטב ךרוצ ןיא יכ טלחוה ,חווידב םיישק עונמל תנמ לע םגו ,ןכ לע רשא .תיבהמ תישענה
 .ףסונ

 םיידרשמ םיספט וניכה םידרשמהמ קלח ,ךכל רבעמ יכ הפיסוה הנידמה תוריש תוביצנ
 םיעצבמ םירישיה םילהנמה םתועצמאבו ,דרשמה לש םיידוחיי תומישמלו םינייפאמל םימאתומה
  .תיבהמ םידבועה תדובע ןיינעב הרקבו בקעמ

 ישונאה ןוהה יל"כנמס םעו רכשה ףגא םע הניידתה איה הפוקתה לכ ךרואל יכ הנייצ תוביצנה
 תונקהל ךרוצה לשבו דרשמו דרשמ לכ לש םידחוימה םינייפאמה לשב יכ םימרוגה לכ ןיב םכוסו
 לע םויהל ןוכנ ."דיחא" ספוט ןכוי אל אסיג ךדיאמ תויחנהב הדימע רשפאלו אסיג דחמ תושימג
 ץפוה ,דבלב רזע ילככו ,דבב דב .שדוחל תחא תיבהמ הדובעל עגונב הרהצה אלמל דבועה
 ומסרופ ,ןכ ומכ .ךכב םיניינועמל הנידמה תוריש תוביצנ לש תומישמו תוקופת חוויד ספוט
 תכרעמב חוויד ,OUTLOOK -ב שומיש ,םינומושיי( חוויד ילכו חוויד ינפוא לע תוריקסו תוצלמה
 .םידרשמל רזע ילככ )ה"בכרמ

 - ירוביצ רזגמ( 120טנרטניא רתאב תומסרפתמ חוויד ילכו חוויד ינפוא לע תוריקסו תוצלמהה
 לארשי ףותישב ,הנידמה תוריש תוביצנ ידי לע םקוהש )קוחרמ הדובעל םילכה רתא - םירבוחמ
 רבעמ לע עדימ רתאב אוצמל ןתינ ,רתיה ןיב .122אכלא טניו'גו בושקתה תושר ,121תילטיגיד
 קובסייפה תליהק תלעופ ךכ לע ףסונ .תומישמ לוהינל םילכ לע עדימו תוקופת יפ לע הדובעל
 .תונוש תונבות םירבחה םיפתשמ הבו ,123"קוחרמ דחי םירבוחמ - ירוביצה רזגמה"

 םוקמ שי םאב םינוש הלשממ ידרשמ םע ףותישב ןחבת הנידמה תוריש תוביצנ יכ ץלמומ
 ולכוי םירחא םידרשמש תנמ לע ,םהב וחתופש םילכל תואמגוד םג רומאה רתאב גיצהל
 שומיש תושעל םוקמ שי םא ןחבת הנידמה תוריש תוביצנ יכ ץלמומ דוע .םנויסינמ דומלל
 תומישמה דודיק תועצמאב ןוגכ קוחרמ הדובעה ינייפאמ לש חותינ עצבל ורשפאיש םילכב
 .םינושה םיקוסיעהו

  

 
120   https://govextra.gov.il/digitalisrael/projects/telecommuting?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral   

 - 1511 'מע ,"'תילטיגיד לארשי ימואלה םזימה' - יתרבח ןויוושל דרשמה" ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  121
  .ימואלה לטיגידה דרשמ תרגסמב הלעפ "תילטיגיד לארשי" תיחכונה תרוקיבה דעומב .1589

 .תוירוביצה תוכרעמה תוליעומו תוליעי םודיקל תונורתפ חותיפ :אכלא-טניו׳ג  122

123  https://www.facebook.com/groups/206036797419636/ 
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 דרשמו הנידמה תוריש תוביצנ ועציבש םירקסה תרגסמב םג ןחבנ קוחרמ םידבועה לוהינ אשונ
  :רצואה

 ןחב ,)2020 לירפא-ץרמ( םוריחה תפוקתב רומאכ עצובש ,ןושארה הנידמה תוריש תוביצנ רקס .1
 ולעה רקסה יאצממ .םידבועה לע הרקבה תעצבתמ דציכו רישיה הנוממה םע רשקה ביט והמ
 ימוי רישי רשקב םיאצמנ םה יכ ונייצ רקסה תא ואלימש םידבועה לש )84.7%( טלחומה םבור יכ
 ץופנה יעצמאה :הלאה םיאצממה ולעוה התשענש הדובעה לע חווידל רשא .רישיה הנוממה םע
 38.8%( העובקו תיתרגש החיש וא חוויד אוה םהידבוע לע םילהנמ לש הרקבל שמשמה רתויב
 ןיפולחל וא םהיעוציב לע תידועיי תכרעמב חוודל ושרדנ םידבועהמ 21%-כ קר ךא ,)םידבועהמ
 ןחבנש ףסונ טביה .)דבועה לפיט ןהב תוינפה רפסמ ןוגכ( תורישי תודדמנ םהלש תוקופתה
 ןוצר ועיבה )84.3%( םילהנמה לש עירכמה םבור .תיבב הדובעהמ ןוצרה תועיבשל עגונ רקסב
 ,הרגש ימיב םג םהל םיפופכה םידבועה לש תיבהמ הדובעה תורידת תא לידגהל יתועמשמ
 לש רתוי ההובג תורידתב םיניינועמה םמצע םידבועה ברקב 92.0% לש ליבקמ ןותנל האוושהב
 תוחכונ יכ ונייצ םיבישמהמ בוריקב 20% ,ןוצרה תועיבש דצל .הרגשל הרזחה םע תיבהמ הדובע
 הדובעה יכ וחוויד םיבישמהמ בוריקב 40% ,ףסונב .הבר הדימב םתדובעב תעגופ תיבב םידליה
 ,םידבוע יכ רקסב הנייצ תוביצנה .בצמהמ םתעד תא החיסמ התויהב דואמ םהל תעייסמ תיבהמ
 תיסחי תיבהמ הדובעה יטביה ללכמ רתוי ןוצר יעבש ויה ,טרופמב וחוודו ודדמנ םהיתוקופתש
 לע הבוח יכ 1.5.20-ב לחה העבק איה ,רתיה ןיב ,וז הביסמ ,יכ הנייצ תוביצנה .םידבועה ראשל
 תדידמב ךרוצה הלוע רקסהמ" יכ תוביצנה הנייצ דוע .ימוי חוויד ספוט אלמל תיבהמ דבוע
 הגוהנש יפכמ רתוי תטרופמ הדובע תינכות יפ לע הדובעבו ,םינוממה י"ע םידבועה תוקופת
 ."הרגשב

 םילהנמ דדועל :ןהבו ,תוצלמה המכ הנידמה תוריש תוביצנ השביג רקסה יאצממ לע ססבתהב
 תויביטקפאה תרבגהל עייסת וז הדובע תנוכתמ - םידידמ םייעובשו םיימוי םידעי עובקל םידבועו

 םיססובמה םידעי עובקל םילהנמ דדועל ;רתויב ינויח הדיקפת תיבהמ הדובעב ךא ,שיחרת לכב
 ןהבש ,םהידבוע םע תופוכתו תועובק תוחיש עובקל םילהנמ דדועל ;תומושת לע אלו תוקופת לע
  .הירחאלש םימיב דבועה ידעיו החישל ומדקש םימיב דבועה תוקופת ונודיי

 תליחתב( לוגסה ותה תוארוה ולחוה הבש הפוקתב הדובעה תא ןחבש ,ינשה רצואה דרשמ רקס .2
 .תיבהמ הדובעה תוליעי תאו קוחרמ הדובעהמ ןוצרה תועיבש תא רתיה ןיב ןחב ,)2020 ינוי

 לש םתדימע תדיממ ההובג ןוצר תועיבש לע וחוויד םילהנמהמ 92% יכ ולעה רקסה יאצממ
 רועיש תלדגהל ההובג תונוכנ ועיבה םילהנמהמ 78% ;וז הפוקתב םהידעיב תיבהמ םידבועה
 הלגתה ,התוליעילו הדובעה תוקופתל רשא .הרגשל הרזחה םע םהידבוע לש תיבהמ הדובעה
 ויעוציבמו תיבב הדובעהמ דבועה לש ןוצרה תועיבש ןיבו דבועה תוקופת תדידמ ןיב יבויח םאתמ
 תמועל הנוממה דצמ רתוי ליעי לוהינ לע וחוויד והשלכ ןפואב םידדמנ םהיעוציבש םידבוע ;ללכב
 רדסו ןונכת ללוכה הדובע ןפוא ןיב קהבומ יבויח םאתמ אצמנ ;םידדמנ םניא םהיעוציבש םידבוע
 תרושקתה תולק ןיב קזח םאתמ אצמנ ;םידעיב םתדימעמ תיבהמ םידבועה ןוצר תועיבש ןיבל
 יכ ןיוצ הז ןיינעב .תיבהמ םידבועה יעוציב רחא בוקעל הנוממה תלוכיל תיבהמ םידבועה םע
 ,םינוש םיינכט תונורתפב עויס דצל ,םידבועלו םילהנמל תויגולונכט תוכרדהש דיעמ הז אצממ
 ךכב רשפאלו םידבועה יעוציב רחא בוקעל םילהנמל רוזעל םילוכי ,תרושקתה תלוכי רופיש ןוגכ
 .תיבהמ רתוי תיביטקפא הדובע
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 תינטרפ וקדבנש הלשממה ידרשמ תשמח ברקב םג הז טביה ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 חותיפ ונחב וא םייגולונכט םיעצמאב םישמתשמ םה םא ולאשנ םידרשמה וז תרגסמב .תרוקיבב
  .קוחרמ הדובע לע חוקיפב ךומתיש בשחוממ ידרשמ ילכ

 תוביצנ תויחנהל םאתהב םילעופ םה יכ הלוע תרוקיבב וקדבנש םידרשמה תובושתמ
 ךלהמב ועציבש תומישמ לעו תיבהמ הדובע תועש לע םיחוודמ םידבועה - הנידמה תוריש
 םיחווידה תא קודבל םישרדנ םירישיה םהילהנמו ;תוחכונה תכרעמ תועצמאב הדובעה םוי
 רוביחה תועש רחא בוקעל ןתינ תינכטה הניחבהמ יכ ונייצ םידרשמה .םתוא רשאלו

 ודמע םג םידרשמה .תישענש הדובעה ללכ תא הנמאנ ףקשמ וניא הז טביה םלוא ,קוחרמ
 תומישמ ןיבל )תוינפב לופיט - ןוגכ( הרקבלו תומיכל תנתינה הדובע עוציב ןיב לדבהה לע
 םידרשמ המכ .)הנשב וא ןויצחב ,ןועברב םעפ( יתיע ןפואב קר קדביהל לוכי ןעוציבש
 ןלהל .תיבהמ הדובע לע חווידל םהלשמ םילכ ,םירומאה םיחווידה דצל ,וחתיפ םהש ונייצ
 :םיטרפ

 חווידל יונפה םוקמה תלבגמ חכונל יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ עדמה דרשמ
 עוציב תרשפאמה תכרעמ חתיפ אוה ,טושפ ימוי בקעמל תורשפאה רדעיהו ,תוחכונה תכרעמב
 םיחווידה ללכב דבועה לש הייפצ ;העצובש תוליעפ לע להנמל דבועה לש חוויד :הלא תויוליעפ
נמהש תורשפא ;הפסונש תוליעפ תראותמ ובו להנמל ינורטקלא בתכמ חולשמ ;להנמל רסמש
 לש דועית ובו להנמלו דבועל ינורטקלא בתכמ חולשמ ;ורשאל םא עבקיו חווידה תא ןחבי לה
 :עדמה דרשמ חתיפש תכרעמל אמגוד ןלהל .חווידה רושיא

 עדמה דרשמ - תיבהמ הדובע חווידל אמגוד :30 םישרת
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 הדובע םוי םויסב ביוחמ דבועה יכ 2020 רבמבונב הנידמה רקבמ דרשמל רסמ הרובחתה דרשמ
 תוחכונ חוויד תועצמאב ןהו תוחכונה תכרעמ תועצמאב ןה ,עציבש תולטמה תא טרפל תיבהמ
 דבועה ידי לע תורדגומ ןקלחו להנמה ידי לע תורדגומ תולטמהמ קלח יכו ,חתופש ןומושייב ימוי

 לע תתתשומ ,עוציבה יחוויד תוברל ,תיבהמ הדובע יכ ףיסוה דרשמה .ותואמצעו ותוירחא ףקותמ
 ססבתמ ךכ לע יכו ,ולש תישיא תוירחא לעו דבועה תואמצע לע ,רתויב ההובגה המרב תונימא
  .להנמה

 וילעש בתכמ רצואה דרשמב רכשה לע הנוממלו הנידמה תוריש ביצנל חלשנ 2020 ינויב יכ ןיוצי
 .ימוקמה ןוטלשבו הלשממה ידרשמב ירוביצה תורישב םילהנמו תולהנמ 800-מ רתוי םימותח
 םימולגה םיברה תונורתיה תא וליג םה הנורוקה רבשמ תפוקתב יכ םבתכמב ונייצ םינופה
 הניחב םיבייחמה ,וז הפוקתב םירכינ םייוניש םיללוחתמ הדובעה םלועב יכו ,תיבהמ הדובעב
 רמשל" םישקבמ םה יכ ונייצ םינופה .תיבהמ הדובע הז ללכבו הדובעה ילגרה תשמגה לש שדחמ
 ילהנמ רובע תיבהמ הדובעל השימג תרגסמ רשפאלו ,ונילע הפכנש יוסינה תחלצה תא הדימב
  ."ירוביצה תורישה ידבועו

 תוביסה תחאו ,םיבחרנ םיפקיהב תיבהמ הדובעל ריהמ רבעמ שרדנ הנורוקה תפוקתב
 ץראב תונמתסמה תומגמל םאתהב .רוביצה תואירב לע הרימש התייה ךכל תוירקיעה
 תותיעב ףא לבוקמ רבדל בורקה דיתעב ךופהת תיבהמ הדובעהש ענמנה ןמ אל ,םלועבו

 יכ ץלמומ ,קוחרמ תעצובמ איה רשאכ תעגפנ הניא הדובעהש אדוול תנמ לע .הרגש
 תיבהמ העצבל ןתינ תוביסנ וליאב הלשממה ידרשמ ףותישב ןחבת הנידמה תוריש תוביצנ
 ןכ ;דרשמהמ תעצובמה הדובעה לש תויביטקפאל תיסחי תקפסמ תויביטקפא תמרב
 הנידמה תוריש תוביצנ תויחנהב ועבקנש הרקבה ילכ םא דעומ דועבמ ןוחבל ץלמומ
 חונו ליעי הנעמ ונתייש םיפסונ םילכ חתפל םוקמ שי םאו ,םיקפסמ הנורוקה תפוקתב
 תולועפה יוהיזלו אשונה תנבהל ועייסיש םירקחמ עצבל ךישמהל בושח ;הז ןיינעל
 תויביטקפא ןיב ןוזיאה תאיצמ .קוחרמ הדובעה לש תויביטקפאה תחטבה םשל תושרדנה
 הדובעה לש יבטימ ןונכת רשפאת םדקל הדעונ איהש תוילכתה ןיבל תיבהמ הדובעה
 .דיתעבו הווהב תיבהמ

 תוביצנב הרקבה ףגא יכ הנידמה רקבמ דרשמל הנידמה תוריש תוביצנ הרסמ 2021 לירפאב
 רשא הרגשה תפוקתב אשונב הרקבל תינכות גיצה קוחרמ הדובעה תרקב לע ,רתיה ןיב ,ןומאה
 םילכ שוביגל הטמ תדובע עצבמ ןיידע אוה יכו תיבהמ הדובע לש םייזכרמ םיטביה לולכת
 .הרקב יכמות םייגולונכט
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 הנורוקה רבשמב המושייו קוחרמ הדובעל הלשממה ידרשמ לש תיבושקתה תוכרעיהה

 םוכיס
 רשפאל ושרדנ ,הלשממ ידרשמ הז ללכבו ,םינוש םינוגראש ךכל איבה הנורוקה רבשמ
 לע הרימש ךות םיחרזאל םיתוריש ןתמו תידוקפת תופיצר חיטבהל ידכ קוחרמ הדובע
 םיכילהת לש תוחתפתהל זרז שמשמ רבשמה ,הז טביהב .תשרדנה עדימה תחטבא
  .ידיתעה הדובעה קושב םייופצה

 ,ריוואה םוהיז םוצמצו הרובחתה שדוג יקזנ תתחפה ןהבו ,תולעות ןווגמ שי קוחרמ הדובעל
 ןוכסיח ,תויונמדזה ןויווש םודיק ,תוקבדמ תולחמ תוטשפתה תנכס םוצמצ ,ןוירפה תלדגה
 איה ,תאז םע .הדובעל םיישיא םייח ןיב ןוזיא תורשפאו םוריח יבצמב תלעות ,םיבאשמב
 לע חוקיפב ישוק ,עדימ תחטבא ינוכיס הז ללכב ,םיקיסעמלו םידבועל םירגתא הביצמ
 תלדגהו ,תווצה תדובעב העיגפ ,םידבועה ןיב תיתרבחה היצקארטניאה םוצמצ ,םידבוע
 םילוכי םניאש םידבוע ןיבל קוחרמ םג העצבל רשפאמ םתדובע יפואש םידבוע ןיב םירעפ
  .ךכב םיכורכה תונורתיהמ תונהיל

 יכ הנבותה .הנורוקה תפוקתב קוחרמ הדובעל םיעגונה םייבושקת םיטביה ןחב הז חוד
 הדובעה תרגשמ קלח היהיו תואבה םינשב הארנה לככ בחרתי קוחרמ הדובעה ףקיה
 שמשל היושע וז תוינידמ .םוחתב תיבושקת תוינידמ שוביגב ךרוצה תא תדדחמ תפטושה
 קוחרמ הדובע לש לדומ םושיי תונכתיה תא םינחובה הלשממב םינוש םימרוגל המושת
 תויתשת םתושרל ודמעי יכ חיטבהל םידרשמה לע .הנידמה תורישב רתוי בחרנ ןפואב
 יכ חיטבהל ;קוחרמ דובעל םישרדנה םידבועה ףקיה תניחבמ תושימג םהל ונקיש בושקת
 םהל רשפאל ידכ תוקפסמ הכרדהו תינכט הכימת םידבועה תושרל דימעהל ולכוי םה
 תורקב םושיי ךות ,תאז לכ .קוחרמ תורבחתה תעב םהב םילקתנ םהש םיישק לע רבגתהל
 םינוכיסל הנעמ ןתיתש ,קוחרמ תחטבואמ השיג תדמעהו תושרדנה עדימה תחטבא
 .ךכב םינומטה

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

 


