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25    במאי   2020 

ב'   בסיון   תש"ף 

דרישות הגנה מינימליות בסייבר אל מול ספקי שירותי אחסון אתרי אינטרנט (הוסטינג) 

על רקע אירועי  OPJERUSALEMבעת האחרונה ואירועים נוספים שהתרחשו במהלך השנה, בהם הושחתו 

אתרי אינטרנט בישראל בעקבות תקיפות סייבר על  שירותי אירוח (להלן: "שירותי הוסטינג" או "הוסטינג"). 

שירותי הוסטינג מהווים יעד מועדף לתקיפות סייבר, בין היתר, בשל הרצון של גורמים עוינים לגשת למקום בו 

נמצא מידע אודות "לקוחות רבים" או נתונים רגישים.  

 

אז מהם הסיכונים העיקריים ומה זה אומר מבחינתי? 

התקפת מניעת שירות מבוזרת  (DDOS) הינה תקיפה, בה מפנים, בו זמנית, פניות מרובות לספק אחד, וזאת 

במטרה ליצור עומס חריג ולמנוע גישה למערכות התקשוב של הארגון. המתקפה פוגעת בזמינות של האתר. אתר 

אשר חווה מתקפה מסוג זה, איננו זמין ללקוחותיו. 

 h"ps://hos(ngtribunal.com/blog/ddos-sta(s(cs/ :DDOS להרחבה על תדירות תקיפות

השחתה של אתר אינטרנט (Defacement) –  ניצול גישה לא מורשית לממשק הניהול או הגדרות לא נכונות של 

האתר לטובת שינוי המראה והתוכן של האתר בכדי להעביר מסר המשרת את התוקף.  

במקרים אלו, מבקרי האתר ייחשפו לתוכן אותו "השתיל" התוקף במקום התוכן אותו התכוון בעל האתר להציג 

ללקוחותיו. לעיתים, מתקפות אלו אינן מציגות "תוכן חלופי" מביך, אלא משנות את נכונות הפרטים של אתר 

(לדוגמה, שינוי מחיר התעריפון, פרטי ההתקשרות עמך בעמוד יצירת קשר וכד'). 

גניבת מידע – במתקפות אלו, התוקף מנצל פרצות אבטחה והגדרות לא נכונות לטובת הוצאת מידע רגיש כגון 

פרטי לקוחות, פרטי כרטיסי אשראי ועוד. 

 

הידעת: בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במתקפות DDoS בשרתי אירוח. העלייה חלה ברמת התחכום, 
המורכבות ומשך הזמן. 

/h"ps://www.coxblue.com/12-ddos-sta(s(cs-that-should-concern-business-leaders

https://www.coxblue.com/12-ddos-statistics-that-should-concern-business-leaders/
https://hostingtribunal.com/blog/ddos-statistics/
https://www.coxblue.com/12-ddos-statistics-that-should-concern-business-leaders/
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מה עליי לבקש מספק האירוח (ההוסטינג) שלי? 

לטובת הקלה על המשק בהתמודדות עם סיכוני הסייבר הנפוצים, אשר גלומים בהתקשרות עם ספק שירותי אירוח, 

פרסם מערך הסייבר הלאומי מסמך "הנחיות מערך הסייבר הלאומי להעלאת רמת ההגנה בקרב ספקיות שירותי 

 h"ps://www.gov.il/he/departments/general/hos(ngshortlist :"(הוסטינג) אירוח

מסמך זה מפרט את דרישות ההגנה המינימליות, וחשוב לוודא, לטובת העלאת רמת החוסן של ארגונך. כי הנך 

מקבל היזון חוזר מהספק עמו בחרת להתקשר, כיצד הוא עומד בהנחיות אלו. 

הנחיות ההגנה כוללות, בין היתר, את ההיבטים הבאים:	

אין בהמלצות אלו משום תחליף לביצוע סקר סיכונים. המסמך מציג דרישות הגנה מינימאליות שמומלץ לדרוש אותן 
במסגרת התקשרות עם חברת האירוח (הוסטינג). 

טכנולוגיה לסינון קלט ולהגנה על האפליקציה oטכנולוגיות הגנה 

 .(WAF)

o/IPS) טכנולוגיה לאיתור אנומליה ברמת הרשת

 .(IDS

o טכנולוגיות להגנה מפני מתקפות מניעת שירות

.(DDOS)

הגנה על ממשק הניהול, בדגש על הזדהות חזקה oהגנה על ממשקים

.(MFA)

לדוגמא, עדכון טלאי אבטחה ומדיניות גיבויים אשר תהליכי הגנה ארגוניים

נבדקה מידת היעילות שלה.

לרבות, ביצוע סריקת פגיעויות תקופתית וביצוע הקשחה של ציוד התקשורת והשרתים

סריקה של שירותים ופורטים מיותרים. 

הגנת על שמות מתחם 

גיבוי ויכולת התאוששות מאירוע

 

https://www.gov.il/he/departments/general/hostingshortlist
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