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  והמערכת השירותים מפרט –נספח א' 

  הקדמה .1

  מטרות .1.1

עבור , ויפעיל את המערכת לצרכי ניטור המזמין עבור ויטייב יטמיע, יספק הספק .1.1.1

) המזמין במשרדי(לא  בחצרותיו, ההתקשרות תקופת אורך לכל SOCמוקד המזמין 

   ").המוקד"(להלן: 

  . הצוותהמשמשות את ביחס למערכות  יינתנוניטור ה שירותי .1.1.2

אשר יוגדרו ביחד עם  לאירועיםאפשר חיווי והתראות בזמן אמת ת המערכת .1.1.3

ו/או גורמים אחרי כפי  מזמיןתריע עליהם לאנשי הקשר הרלוונטיים בת, והמזמין

תוך מתן  מזמיןל, צוות המוקד ידווח בזמן אמת בנוסף. לשם כך שימנה הצוות

הליך , באותם המקרים שיוגדרו על ידי הצדדים בהמלצות לאופן המענה המומלץ

 המזמיןבמהלך תקופת הקמת המערכת, על מנת שנציגי  שיבוצע במשותף אפיוןה

  טיפול בו.לישקלו את חומרת האירוע ודרך המענה האפקטיבית הנדרשת 

למזמין, העברת התראות , קורלציה, אגרגציהשירותי , בין היתר, יכלול השירות .1.1.4

ניתוח  הכולליםמתן שירותי תגובה ראשונית לאירועים, והמשך שירותי תגובה 

ומתן המלצות לאופן חקר מעמיק של אירועים (״פורנזיקה״)  ,התראות (״אנאליזה״)

(להלן הכל כמפורט בנספח זה להלן  המזמיןככל שהדבר יידרש על ידי  ,מענה מיטבי

  ").השירותים"ייקראו ביחד: 

 לאחר, לאמור בהתאם. חיוניים כשירותים המזמין ידי על מוגדרים השירותים .1.1.5

לאורך כל  24/7 במתכונת ספקהעל ידי  יםהשירות יינתנו, לאוויר המערכת עליית

  לרבות ימי חג ושבתון.השנה 

  

  הגדרות  .2

מערכת ניהול המאפשרת  - Security Information Event Management  המערכת 
, ואשר הוצעה על ידי בצוותלזהות בכל רגע נתון את מצב אבטחת המידע 

   המזמין.המציע במכרז ולאחר ביצוע התאמות בהתאם לדרישות 

מוקד אבטחת מידע לניהול ובקרה של  - Security Operation Center המוקד
 אירועי של וטיפול יידוע, לקבלה האחראי המזמיןאבטחת המידע של 

 .אבטחה

הכולל רישום המצביע על פוטנציאל נזק / פגיעה  (כהגדרתו להלן) לוג  אבטחת מידע אירוע
 בגינםאשר  חוק שהוגדר במערכתאירוע הנוגע לשות מו/או התמ במזמין

 .  במזמיןקיים פוטנציאל נזק / פגיעה 

אגרגציה 
)Aggregation( 

המכיל במשך פרק זמן מוגדר לאירוע בודד  םזהי יםסכימת מופעי אירוע
 את מלוא המידע אודות האירועים. 

 הצלבת אירועים מסוגים שונים ו/או ממקורות מידע שונים. קורלציה (מתאם)

דיווח למשתמש באמצעים שונים (כגון הודעה מתפרצת למסך, חיווי  )Alertהתראה (
 ) על אירוע אבטחת מידע.SMS ,Emailקולי, 

  .בעלי אפיון מוגדר מוגדר זמן בפרק אירועיםלאירוע/תנאי לוגי המתייחס  חוק

פעולה שמבוצעת במחשב/באפליקציה ונרשמת באופן אוטומטי על  לוג 
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כגון: שימוש, סיום השימוש, רישום שינויים בנתונים, ניסיונות ידו/ידה, 
 .לבצע פעולה חריגה או בלתי מורשית

ו/או על ידה  יםהמופק שהלוגים במזמיןאפליקציה  / מידע מערכת מידע מקור
 .מערכתהאל  פויאסיאירועים המתרחשים במסגרתה 

ollectorC   ו/או במבואות  המזמיןשרת אשר יותקן ע"י הספק בסביבת השרתים של
ו/או אירועי אבטחת , אשר  אחראי לאיסוף  כלל הלוגים למזמיןהמידע 
של מקורות המידע השונים ולהעברתם  למערכת לאחר ביצוע המידע 

  אגרגציה.

צוות שמטרתו מתן מענה לאירועי אבטחת  IR   Incident Response Team צוות
  .המזמיןמידע שיוגדרו ע"י 

  

  

   מערכתהדרישות פונקציונאליות מ .3

 מזמיןלכלל מקורות המידע ב) SaaS - Software as a Serviceתסופק כשירות (מערכת ה .3.1.1

שיותקן  Collector -המערכת תותקן במוקד , למעט רכיב ה . המזמין בהתאם להגדרות

  .  המזמין במשרדי

כפי שיוגדרו בזמן אמת או על פי מחזורי זמן  Collector-המערכת לבצע איסוף נתונים ל על .3.1.2

  . ןמטעם המזמי לשינוי ע"י מנהל הפרויקטניתנים יהיו ו ןע"י המזמי

או ו/הגדרת זמנים ייעודים  ו/או )טריגראות התראה (איסוף הנתונים  ע"י המערכת תאפשר  .3.1.3

  במשיכה. 

יכולת הניתוח נדרשת להיות הן אוטומטית  –יכולת ניתוח הנתונים שנאספו המערכת תאפשר  .3.1.4

והן ) AIויכולות זיהוי תבניות באמצעות כלי בינה מלאכותית (ע"י הגדרות קונפיגורציה 

  ידניות. 

כאשר ניתן יהיה  -ניתוח האירועים בהתאמה לרמות חומרת האירוע  המערכת תאפשר  .3.1.5

  .  המזמין בהתאם לצרכי )ity levelsSeverרמות חומרה ( 5להגדיר לפחות 

 Severityלאפשר שילוב של תיעדוף אירועים בכל אחת מרמות החומרה (תאפשר המערכת  .3.1.6

levels  .(  

 לרמת בהתאם שיוגדר כפי ייעודי משתמש באמצעות מידע איסוף לבצעתאפשר  המערכת .3.1.7

 ובמערכות בשרתים האדמיניסטרטיבי במשתמש בשימוש צורך ללא הנדרשת ההרשאות

  ). Administrator( המדווחות

וקורלציות לכל אחת ובין כל אחת מהמערכות  , אגרגציותאפשר הגדרת חוקיםתהמערכת  .3.1.8

  ומקורות המידע. 

חוקים, קורלציות  וכן יכולת להגדיר Out-Of-The-Boxסט חוקים בסיסיים  תכיל המערכת  .3.1.9

   ואגרגציות נוספות.

   .ועוד SMS, PopUpבאמצעות דואר אלקטרוני,  –אפשר שליחת התראה על אירוע תהמערכת  .3.1.10

ל בסיס עיבודים יצירת המלצות על בסיס הגדרות מוכנות מראש ו/או ע אפשרת המערכת .3.1.11

) באופן אוטומטי ו/או בהתבסס על הגדרות ידניות AIהמבוססים על כלי בינה מלאכותית (

  .באירוע וטיפול לתגובה המלצות הצגתמוכנות מראש ותאפשר 

נדרש כי במערכת יהיה דו"ח אירוע אשר יאפשר קבלת מידע  –אפשר תחקור אירוע תהמערכת  .3.1.12
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  אירועים. באופן אוטומטי מבסיס הנתונים של ה

 עדכון, הכולל, Workflow –אפשר מעקב אחרי מחזור החיים של האירוע והתגובה תהמערכת  .3.1.13

ובמסגרת  לאחור תחקור לביצוע אפשרות, האירוע וסגירת התגובה, באירוע הטיפול סטטוס

 הזנת תאפשר המערכת. מתאימים לסיוע בתחקור האירועים לאחור BIזו המערכת תכיל כלי 

   .הפעולה את שביצע הגורם םש, העידכון זמן

נדרש להיות כחלק ממסך ראשי, נדרש כי ניתן יהיה להגדיר במוקד  רועיעל סטטוס הא המעקב .3.1.14

דרש גם ברמת שינוי יעל אילו אירועים נדרשת הצגת סטטוס ועל אלו לא, ההצגה ת

  קונפיגורציה. 

 תשתיות של תקין לתפעול בקרה מנגנוני – המערכת תפעול סטטוס בקרת אפשרת המערכת .3.1.15

. הכוונה הינה קבלת מידע על האבטחה מערכת תקינות ובקרת היישום תפעול בקרת, התוכנה

מצב תקינות הפעילות האפליקטיבית של המערכת וכדומה ולא על חיות / ניטור חיות הרכיב 

  המדווח. 

, זיהוי כדוגמת – עליה שיבוצעו הניהול פעילויות כלל על ביקורת מעקב תאפשר המערכת .3.1.16

  'וכו עדכונים, מערכת הגדרות תצורת

 מפני מוגן להיות או להיחתם הלוג על. מפורט לוג ותרשום האירועים כל את תתעד המערכת .3.1.17

", נגיש וקריא Tamper proofed" להיות הלוג רישום על. שנרשמו מרגע הנתונים שינוי

  למערכות חיצוניות.

על כלל  (להבדיל ממקורות המידע) לכל אירוע אבטחת מידע אשר יתרחש במערכת עצמה .3.1.18

לכל הגורמים / הנמענים הרלוונטיים המערכת באופן אוטומטי התראה  רכיביה תשלח

   .ציגםתו

מיין נתונים לפי דו"חות בקרה בחתכים נבחרים. מיון הנתונים יבוצע על פי מבנים תהמערכת  .3.1.19

  קבועים מראש (דו"ח / שאילתה) ועל פי פרמטרים נוספים שיוזמנו באופן אוטומטי / ידני. 

 אלקטרוני דואר באמצעות םוהפצת אוטומטי באופן דוחות הפקת תזמון אפשרת המערכת .3.1.20

 הנמענים רשימת את להגדיר אפשרות תהיה"ח דו לכל). העתקו, ראשין ע(כנמ נמענים לרשימת

  . המזמין ורך ולהחלטתלצ בהתאם הרלוונטית

כדרישה בסיסית: סוג האירוע,  אפשר חיתוך אירועים על בסיס המפתחות הבאים,תהמערכת  .3.1.21

תקופת זמן (יום בשבוע, תאריך, שעה), חיתוך לפי  –שם המשתמש, תחנת עבודה, עיתוי 

), חיתוך לפי קבוצות משתמשים. על המערכת לאפשר גמישות בבחירת -עד -גבולות (מ

מפתחות החיתוך ולאפשר חיתוך על בסיס של מספר מפתחות במקביל על כלל הנתונים 

   הנאספים.

כדי לקבל את המידע  Core-ל השונים המידע מקורות בין זמן שעון סנכרון בצעת המערכת .3.1.22

  לגבי הזמנים לפי אותו שעון זמן. 

  

  יום מחתימת ההסכם 90יושלם תוך  -הקמת ואפיון המערכת  .4

 צרכי, התואמת את למערכת תפיסת עבודההכולל  LLDהספק יידרש להכין אפיון מפורט  .4.1

, מיפוי הצעת חלופות אפשריות על בסיס הדרישות המובאות במסמך זה לרבותהמזמין, 

  . המזמין והכנת תכנית עבודה. האפיון יאושר על ידי המזמין דרישות

  . במזמין לאיסוף והעברת הנתונים למערכתהנדרשים  Collector-רכיבי האת  קיםהספק י .4.2

ו/או  אגרגציה אליהם פעולותיחס יבהת מהמערכות שיוגדרו ותבצע את הלוגיםהמערכת תקלוט  .4.3
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  . השתידרשנככל  קורלציה

במטרה להקל על פעילות התחזוקה ו) Agentless( סוכן ללא המידע איסוףם תעדוף לוקילצורך  .4.4

 של IT-צוות ה בסיוע, ספקיותקנו על ידי ה Agent -וה Collector -הוהתפעול של המערכת. 

באמצעות ממשק  SOCה  לרשתויתריעו על אירועים המזמין,  ברשת המחשוב שלהמזמין, 

   .ייעודי מאובטח

במטרה במזמין,  תבוצע פגישה עם אנשי מערכות מידע Agentאו  Collector שלהתקנה כל  לפני .4.5

להבהיר מה המשמעות של ההתקנה, כיצד עלולה ההתקנה להשפיע על תהליכי העבודה או 

הסבר על ההתקנות, דרכים ונהלים לטיפול בבעיות  של המזמין,פעילותן של מערכות המחשוב 

  אפשריות וכו'.

יבוצע  למזמין ספקהשל  הקישור.  המזמין ביןלהקישור בין מוקד אבטחת מידע  הקמת .4.6

 VPNעם יכולות  Firewallבאמצעות חיבור מאובטח. הקישור יוגן בשני קצותיו באמצעות 

גדיר המזמין יבהתאם לסטנדרטים ולשיטות ההצפנה הנהוגים ביום פרסום המכרז. מובהר כי 

  יגדיר את ההגנה על הצד שלו. ספקוה שלואת ההגנה כאמור על הצד 

  כפי  שמוגדר במפרט זה להלן.יתזמן את ההפקה שלהם ות חו"הדו את יגדירהספק   .4.7

  פנימיות וחיצוניות. – המזמין לכלל מערכותתקושר  ספקהשל  המערכת .4.8

תמוקם בסגמנט ייעודי מאובטח המופרד מתשתית הרשת הפנימית של  אצל הספק המערכת .4.9

. הסגמנט הייעודי יהיה מוגן ומנוטר באמצעות רכיבי אבטחת מידע שימנעו ויאכפו גישה ספקה

  לא מורשה לסגמנט זה.

תפריד בין לקוח אחד ללקוח שני, קרי, לא יהא קישור בין נתונים ומידע  ספקהאצל  המערכת .4.10

ברמת בסיסי הנתונים אלא רק ברמת ממשק התצוגה  ספקהללקוחות אחרים של  המזמין של

  בלבד.

כך שיאפשר  Offline-ב ימים 365-ו לפחות באונליין יום 180 -ל ספקה של מערכתל יוגדר גיבוי .4.11

  במקרה של בקשה לתחקור לאחור. ביצוע שחזור תוך מספר שעות

   .)DRP( משני ואתר ראשי אתרנדרש להחזיק  הספק, הושריד מגובה להיות תנדרש מערכתה .4.12

  .לאפיוןבהתאם  למזמיןאת החוקים הייעודיים  המזמין יחד עם יגדיר ספקה .4.13

המידע לצורך בקרה על חיות מקורות  ספקהתנוטר ע"י מערכת השליטה והבקרה של  המערכת .4.14

  .ספקהאו באמצעות תוכנה אינהרנטית של המערכת המוצעת או באמצעות תוכנה צד ג' של 

 למידע בגישה המערכת שמפיקה הלוג את ספקמה לבקש הזכות את ולעצמ המזמין שומר .4.15

  . המזמין של כלשהו לצורך וידרש במקרה הלוג וניתוח בדיקה לצורך מזמיןל הקשור

 המגיעה החודשית התמורה קביעתיעשה שימוש לצורך  בה) epsרועים בשניה (יכמות הא

  ס :תחושב על בסי עבור השירותים לאחר תקופת ההקמה לספק

  2500בסיס של EPS  

  500תוספת של EPS  

  1000תוספת של EPS  

  

 90ויושלם גם הוא תוך  המערכת להקמת במקביל יבוצע זה שלב -המוקד הקמת .5

  ההסכםיום מחתימת 

לרבות העמדת כוח האדם המזמין,  צרכי את התואם מידע אבטחת למוקדיבצע אפיון  ספקה .5.1
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  .הנדרש לביצוע השירותים

 אבטחתשנים בניהול פרויקטים בתחום  5לפחות  שלניסיון  בעל פרויקט מנהלימנה  הספק .5.2

שירות מוקד  והפעלתהקמת לפרויקטים  2לפחות  ניהל שבמהלכן, מידע/ מערכות מידע

מנוטרים  מידע מקורות 20 לפחותאחד מהם  לכלגונים אשר ו/או אר גופים עבור אבטחת מידע

 על ידי המערכת.

 על הספק לפרט את תצורת המשמרות, לוחות הזמנים וכח האדם המאייש כל משמרת .5.3

  כל משמרת תכיל לפחות את כח האדם הבא: .5.4

 /מצב/בקרהניסיון ותחומי ידע נדרשים: ניסיון קודם בניהול והקמת  –מנהל חדר הבקרה  .5.4.1

SOC - ניסיון בהגדרת תהליכים וכתיבת נהלים  .גיוס, הדרכה והכשרה של כ"א מתאים

 .ניסיון בניהול אירועי סייבר ותקיפות .ניסיון בניהול צוות בקרים/אנליסטים .והנחיות עבודה

היכרות עם טכנולוגיות  .ידע נרחב והבנה של איומי סייבר עכשוויים ומערכות הגנה רלוונטיות

 . SCADAומערכות 

שנתיים לפחות כמתפעל מערכות אבטחת מידע בארגון גדול, ידע בעל ניסיון של  –ר סייבר בק .5.4.2

, כולל בניית חוקים, ניהול SIEM/SOCותקשורת ובעבודה עם מערכות  Systemבתחומי 

 ותקיפה.  אירועי סייבר

 ידע, חמורים סייבר אירועי ניתוח, IRניסיון של שנתיים כאנליסט בצוות  -אנליסט סייבר  .5.4.3

 מן באחד לפחות לימוד שעות 300 של בהיקף קורס וסיום, Firewall-ו תקשורת בציוד מעמיק

 CISSP / ECSA: אבטחת מידע, רשתות, פורנזיק ו/או בעל הסמכת לפחות הבאים התחומים

/SSCP .  

בסיס המערכת העומדת בדרישות התנאים המקדמיים -על ,ספקשל ה במוקדהשירות יינתן  .5.5

  . המזמין על ידי במכרז ושאושרה

וכל הליכי הניטור והניתוח של המידע והאירועים יבוצעו  ישראל המוקד ימוקם בשטח מדינת .5.6

  .בשטח מדינת ישראל

  

  תיק לקוח  הכנת .6

, ציון והסבר על כלל החוקים, המנוטרותהמערכות  כלל ציון, האפיוןהתיק לכלול תיעוד של  על .6.1

  על  פי חומרה, ואת שלבי תהליכי ההטמעה.  לאירועהתגובות 

  :יכיל התיקהאמור,  מבלי לגרוע מכלליות .6.2

 .הסברי מערכות ורכיבים 

 .אפיון ועיצוב הטמעת הפתרון  

  תיעוד מלא של אופן התקנת הרכיבים וקבצי ההתקנה על מנת לאפשר שחזור ההתקנה ללא

 צורך ברכיבים נוספים. 

 .תיעוד הגדרות במערכת 

  .נוהלי תפקוד מוקד 

 .נוהל תרחישים ותגובות   

 למזמין במיוחד שפותחו לרכיבים ותפעול תחזוקה נוהל . 
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  .כל חומר עזר נוסף לצורך תחזוקה וטיפול במערכת 

 
  קבלה בדיקות .7

 לדרישת בהתאם, ולמוקדהמערכת והמוקד תערכנה בדיקות קבלה למערכת  קמתה סיום עם .7.1

  .רצונו ולשביעות המזמין

או /ו םתסריטיהלכתוב ו/או ליצור את להכין נוהל בדיקת קבלה ובמסגרתו  הספק על .7.2

 ימים 30 לפחות המזמין למערכת ולמוקד, ולהעבירם לאישור הקבלה לבדיקות התרחישים

 מותנה הקבלה בדיקות קיום כי, יובהרלביצוע הבדיקות.  הספק ידי על המבוקש המועד לפני

רשאי לבקש  המזמין .הספק יעביר אשר הקבלה בדיקותלתסריט  המזמין ישורא קבלתב

  .וב את תסריטי/תרחישי בדיקות הקבלה לשביעות רצוניהרחללתקן ו ספקמה

  . המזמין נציגיבשיתוף  הספק ידי על יערכו הקבלה בדיקות .7.3

עמד גם ביתר התחייבויותיו לשלב  והספקהמערכת בבדיקות הקבלה,  עמדהעמד המוקד ו .7.4

אישור בכתב  לספק המזמין עבירילעיל,  6ההקמה לרבות מסירת תיק לקוח כאמור בסעיף 

  והמוקד"). המערכת הקמת סיום מועד(" הסתיים והמוקד המערכת הקמת ששלב

 יחל המזמין, והמוקד המערכת הקמת סיום מועד לאחר רק כי, ספק כל הסר למעט, מובהר .7.5

המערכת מתן השירותים הנדרשים מהמציע באמצעות לשלם תשלומים חודשיים עבור 

  והמוקד, כאמור בהסכם.

 
מועד סיום הקמת  לאחר( המערכתהספק באמצעות של  שוטפת פעילויות .8

   :הנכללות בתשלום עבור השירותים )המערכת והמוקד

  .24/7 במזמיןניטור מקורות המידע  .8.1

  .לאירועים בהתאםהמידע  אבטחת במוקד הקיימים החוקים עדכון .8.2

   , ככל שיהיה בכך צורך.המזמין בהתאם לצרכי ודוחותחוקים  הוספת .8.3

שווא ודיווחים על בסיס קבוע על מנת למזער התראות  המזמין החוקים ביחד עם טיוב .8.4

  מיותרים.

חוקים הקיימים במוקד בעת הוספת רכיב חדש ו/או עדכון גירסאות ברכיבים ה עדכון .8.5

  . המזמין המדווחים ובעת ביצוע שינויים בתשתית הארגונית של

בהתאם לצרכים והרחבת  יותקנונוספים אשר  Agent -ההתקנות ו Collector -עדכוני ה .8.6

  במהלך תקופת ההתקשרות. מזמיןמערכות ב

כל ו Collector -השדרוג נדרש בהחזקת המערכת על כל מרכיביה ובכללם חידוש /  ביצוע כל  .8.7

  בכל היבט רלוונטי. State of the artהמותקנים בסטטוס עדכני של  Agent -ה

  המצורף כנספח להסכם.  SLA-בהתאם ל –שירותי תמיכה במערכת  מתן .8.8

וכן בעת כל שדרוג, כדוגמת שינוי גרסה, יקיים הספק את כלל  יםבעת הפעלת השירות .8.9

, תחזוקה/עדכון חוקה, המוקדהפעילויות התומכות הנדרשות (כגון הדרכות לאנשי 

  .ףנוס תשלוםתחזוקה/עדכון דוחות) ללא כל 

  

   ):מועד סיום הקמת המערכת והמוקד לאחר( המוקד של שוטפת פעילות .9

  .כנספח להסכם צורףהמ SLA-בהתאם ל – 24/7 המזמין אירועי אבטחת המידע של ניהול .9.1
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תבוצע באופן מאובטח שיכלול הזדהות וגישה בצורה  ספקלניהול המערכת אצל ה הגישה .9.2

  מוצפנת.  

  :בין היתר את סוגי המערכות הבאותוהמזמין,  של את מקורות המידער טהמוקד ינ .9.3

  : אבטחת מידעEPS ,Firewall ,מלכודות דבש ,Web Aplication Filter, URL Filter ,

  וכו׳.  DLP ,,מערכת הלבנה

  ,מערכות תקשורת: מתגים, נתביםIPS ,WiFi SSL VPN,.  

  :מערכות הפעלה ושירותיםMicrosoft ,ESX ,SQL ,DC .וכדומה  

  :שירותי מיילOffice365.  

 .מערכי אחסון  

 .מדפסות רשת  

  מערכתUPS ,.בקרי סביבה  

 מערכות טמ"ס  

 ים, מנגנוני רמזוריםמערכות רמזור  

  לסוגיהם מערכות בקרת מנהרות וחניונים, בקרים וציודי גילוי ותקשוב שונים

  במסגרתם.

 תיזום או םבגינ התראות תקבל מערכתהש במזמין מקורות המידעהמפורטת של  הרשימה .9.4

 בתנאים עומדים שנמצאו הסופית המציעים לקבוצת תימסר, םמה התראות איסוף

  . במכרז המקדמיים

 תקופת לאורך לרבות, מערכות הוספת תתכן, ברשימה שיצוינו למערכות מעבר כי, מובהר .9.5

  .ניטור לצורך חדשות מערכות בחיבור יסייע ספקוה, ההתקשרות

  דווח בזמן אמת על האירועים הבאים:יו נטריהמוקד י .9.6

 .אירועי אבטחת מידע ממערכות הניטור וההגנה  

 .כשלים ועומסים במערכות תשתית  

 (משתמשים וקבוצות) חדשים, משתמשים חסומים,  יצירה/הוספת/שינוי באובייקטים

ניסיונות שימוש בחשבונות חסומים/נעולים, שינויים בהרשאות, כשלים/הצלחה 

בהזדהות למערכות המחשוב, התנתקות, תקשורת ואבטחת מידע, שינויים במדיניות 

  .Adminלקבוצות יצירת שיתופים מקומיים, שינוי סיסמא, הוספת משתמש 

 .יצירת משתמשים מקומיים בתחנות עבודה, שרתים, מערכות תקשורת ואבטחת מידע  

 .התקנת/הסרת תוכנות מתחנות עבודה ושרתים  

 .ניטור גישה לתיקיות וקבצים רגישים  

 .מחיקת קבצים או הודעות דוא״ל מאסיבית  

 התראות בגין אי זמינות של מערכת ה-SIEM כת, בהתאם כגון נפילת סנסור או מער

  .ספקהבשיתוף עם  המזמין לרמת הסיווג שתוגדר על ידי

 .זיהוי אנומליות והתנהגות חריגה ממספר מערכות במקביל  

ים מצד המזמין בזמן הקרוב לזמן אמת ולא מהמתאאנשי הקשר ל התראהעל המוקד לשלוח  .9.7

, מייל SMS-ב הזיהוי שהוגדר ממועד )"(להלן: "זמן תגובה משך טווח השיהוי המרבייאוחר מ
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והזמן המרבי להתראה  זמן התגובה ,רוע חריג בהתאם לרמת החומרהיו/או שיחת טלפון על א

וכמוגדר  אשר יוגדרו על ידי הצדדים במהלך האפיון SMS-המרבי לשליחת הודעה במייל או ב

  .בנספח א' במסמך זה

  דיווחים והתראות: .9.8

 בנהלים.  שיוגדרו קשר נשילא ושנתי רבעוני ,חודשי ,עישבועל בסיס  וחותד הפקת

   .לעיל 10.6 כלל ההתראות אשר פורטו בסעיף בהתאם לחוקים שיוגדרו במערכת, על

 3-עד החודשיים בכל יום א' עבור השבוע שחלף, דוחות  יעביר דוחות שבועיים ספקה 

לחודש שלאחר תום הרבעון, ודוחות  15-בחודש עבור החודש שחלף, דוחות רבעוניים עד ה

  .בינואר עבור השנה הקלנדרית שחלפה 31-שנתיים עד ה

  אורך כל תקופת המזמין ל הגדרת הדוחות תשתנה בהתאם לצרכימובהר, כי

  יכללו את כל אלה: תהדוחו ההתקשרות:

 (שבועי, חודשי וכדומה).  מסוים זמן בפרק מידע מקור מכל התרעות סוגי  

 (שבועי, חודשי וכדומה) מסוים זמן בפרק במערכת ביותר השכיחות ההתראות.    

 חומרה רמת לפי התראות סוגי .  

 מידע מקור לפי התראות סוגי .  

 כתובת לפי התראות סוגי IP  שרת שם או.  

 כתובת לפי התראות כמות IP .או שם שרת  

 (שבועי, חודשי וכדומה) מסוים זמן בפרק היומית ההתראות כמות.    

 רבעוני , . (שבועי, חודשימסויים זמן בפרק מסוים מסוג היומית ההתראות כמות ,

   .וכדומה)שנתי 

 ים ומעקב אחרי יישומם בפועלבאירוע וטיפול לתגובה המלצות  

"חות יופקו בתהליך יזום ע"י משתמש מורשה ו/או ע"י טריגר (כדוגמת הדומובהר, כי 

scheduler בפורמט (pdf ו-html ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני מוצפן לגורמים שונים ,

 המזמין עפ"י רשימת תפוצה מוגדרת מראש. הדו"חות יופקו בפורמט שיוגדר ע"י – במזמין

  (לוגו, יחידת אבטחת מידע וכו'). 

לאחר הצפנת  ספקיבוצע על ידי ה למזמין ספקמידע / קבצים / דו"חות וכו' בין ה העברת .9.9

  הקבצים המצורפים.

  .על תקינות תהליך קבלת הלוג / האירועים בקרהתתבצע  .9.10

   . במזמין באירוע בטיפול וסיוע לאירוע מתן תגובה .9.11

   בהתאם לנוהל תרחישים ותגובות אשר בתיק הלקוח. IRביצוע אסקלציה לצוות  .9.12

במידה ויעלה צורך לבחינת  המזמין הספק לשתף פעולה עם גופי הביקורת של/מטעםעל  .9.13

  .מוכנות לבדיקת חוסן, סקר בחצרות הספק, בחינת אפקטיביות השירות וכדומה

  על מנת לוודא פעילות כמסוכם. במוקדלבצע ביקורת פתע  המזמין יהא רשאי .9.14

נולוגית למקורות בהם מוחזק לבצע סקר בחצרות הספק לרבות בחינה טכ המזמין יהא רשאי .9.15

  (במערכות הספק). המזמין מידע על
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  IRשירותי צוות  .10

אשר יהיה אחראי לביצוע השירותים  IRבתקופת מתן השירותים, וככל שיידרש, יפעיל הספק צוות 

  הבאים:

, הן שירותי תגובה ראשונית (כפי שיוגדר על ידי הספק (IR)מתן שירותי תגובה לאירועים  .10.1

  . המזמיןבמהלך האפיון) והן המשך שירותי תגובה בהתאם להזמנת עבודה מ המזמיןו

 דיווחים העברתבמזמין,  והסייבר מידע מערכות אנשי עם מלא פעולה בשיתוף עבודה .10.2

   .במזמין הרלוונטיםלגורמים  שוטפים

   .אירוע תחקור"חות דו הפקתו מידע אבטחת אירועי רותחק .10.3

, ואשר כח אדם, המכיר את המזמין ומערכותיו להעמידלצורך מתן השירותים על הספק  .10.4

  מונה לפחות את אנשי הצוות הבאים:

   

, ארגוןאחראי לכנס את הצוות, הערכת סיכונים הנשקפים ל – 1 דרג צוות ראש  .10.4.1

ורשות הסייבר, להכין תחקיר, המלצות  למזמין להגדיר משימות לצוות, לדווח 

  לצמצום הסיכון. 

אירועי סייבר  2וניהול לפחות  IRלתפקיד: ניסיון של שנתיים בניהול צוות  דרישות

  חמורים. 

תפקידם ביצוע תחקור מעמיק על המערכות השונות – 2 דרג בכירים אנליסטים שני .10.4.2

על מנת לזהות את מקור המתקפה ומערכות שנפגעו, תחקור השפעה על המערכות, 

  המלצות לעצירת ההתקפה. הכנה ומתן 

 ידע, חמורים סייבר אירועי ניתוח, IRלתפקיד: ניסיון של שנתיים כאנליסט בצוות  דרישות .10.5

 באחד לפחות לימוד שעות 300 של בהיקף קורס וסיום, Firewall-ו תקשורת בציוד מעמיק

 / CISSP: אבטחת מידע, רשתות, פורנזיק ו/או בעל הסמכת לפחות הבאים התחומים מן

ECSA /sscp .  שעות ביממה עד לסיום  24לפעול במשמרות  ספקהעובדים מטעם העל

  האירוע. יוספו אנליסטים נוספים ככל שיידרש.

  

  סיום ההתקשרות .11

של ) Exportתיעוד מסודר של וייצוא ( המזמין קבליבעת סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, 

  הגדרות המערכת והחוקה.

את  המזמין שומרמגזרי, לכשיקום מרכז זה  SIEM/SOCמשרד התחבורה בוחן הקמת שירות 

 SIEM/SOCי מערך ה לעבוד תחת שירותהזכות להתנתק משירותי הספק ללא כל עלות ו

  . המגזרי
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  )SLAדרישות רמת שירות ( –נספח א' 

  

) המפורטות בנספח זה מחייבות את הספק, ועליו SLA )Service Level Agreement-דרישות ה

גרור המצוין בטבלה להלן ת SLA -לתת מענה בזמנים ובמועדים המפורטים להלן. אי עמידה ב

  הטלת פיצויים מוסכמים כפי שמופיע בנספח זה.

  

SLA לתמיכה ותיקון המערכת: 

פיצוי מוסכם    תקלה רגילה  תקלה משביתה  השירות

לחריגה מרמת 

  השירות

הגדרת 

  התקלה:

  כל אחת מן התקלות הבאות:

תקלה הגורמת להשבתה מלאה  )1(

 או אפקטיבית של השירותים

-תקלה הגורמת להשבתה של ה )2(

collector כהגדרתו במפרט 

תקלה באיסוף לוגים ו/או שליחת  )3(

לוגים ו/או שיבוש ואובדן מידע 

מקורות  3המנוהל בה  של לפחות 

  מידע 

  

כל אחת מן התקלות 

  הבאות:

תקלה באיסוף ו/או 

שליחת לוגים ו/או שיבוש 

ואובדן מידע המנוהל 

מקורות  2במערכת של עד 

מידע, שאינה מפריעה 

 למתן יתר השירותים. 

בעבור כל חריגה 

מכמות מרבית של 

תקלות משביתות 

לרבעון  1העולה על 

וכמות מרבית 

לתקלות רגילות 

תקלות 3העולה על 

לרבעון יחויב הספק 

בפיצוי מוסכם 

  שלמזמין ל

כל ש"ח ל 5000

 תקלה  משביתה

  נוספת

כל ש"ח ל 2000

  נוספת תקלה רגילה

ה למעט -ימים בשבוע (א 5  שעות ביממה  24ימים בשבוע,  7  חלון שירות

   8:00-17:00ימי חג), 

  

חלון 

תחילת 

טיפול 

  במוקד 

ככל שנדרש טיפול מרחוק (חיבור 

מרחוק או קשר טלפוני) אם התקלה 

  :המזמין במשרדי

  לתקלות שנוצרו בשעות

של צוות מערכות  ההעבוד

ה משעה -: אבמזמיןמידע 

בערב  19:00בבוקר ועד  8:00

"), המזמין שעות פעילות("

 30תחילת טיפול מרחוק תוך 

 דקות מהיווצרות התקלה.

שעות מרגע  4 -לא יאוחר מ

היווצרות התקלה, אך אם 

 13:00אובחן לאחר השעה 

ביום עבודה, הענות עד 

בבוקר ביום העבודה  10:00

  הבא. 

  

ל חריגה כבעבור 

מהמועדים 

המוגדרים לחלון 

תחילת הטיפול 

לחלון ו/או 

ההשמשה יחויב 

הספק בפיצוי 

  שללמזמין מוסכם 

ש"ח לתקלה   5000
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  לתקלות שנוצרו מחוץ

– המזמין לשעות פעילות

דקות  30המאוחר מבין 

לאחר היווצרות התקלה או 

בבוקר ביום העבודה  8בשעה 

 שלמחרת.

  

  משביתה

ש"ח לתקלה  2000

, לענין רגילה

הפיצוי כל חריגה 

של שעה ביחס 

למועדים שנקבעו 

לתחילתך הטיפול 

ו/או השלמת 

המלא התיקון 

תחשב לתקלה 

רגילה נוספת 

ין התקלות למני

ויב ובעבורה יח

הספק בפיצוי 

 2000של  ןמזמיה

₪.  

חלון הגעה 

 למשרדי

 המזמין

ו/או אתרי 

תקשוב של 

 המזמין

בהם 

מותקנים 

אלמנטים 

שהותקנו 

ע"י הספק 

ככל 

שנדרש  

(בין משום 

שלא ניתן 

לפתור את 

התקלה 

מרחוק ובין 

עקב דרישת 

) המזמין

ותחילת 

  טיפול

שעות מהיווצרות התקלה, ככל  3

 שהיווצרות התקלה בשעות פעילות

מחוץ לשעות , וככל שנוצרה המזמין

 3המאוחר מבין  – המזמין פעילות

שעות לאחר היווצרות התקלה או 

בבוקר ביום העבודה  8בשעה 

  שלמחרת.

ימי עבודה  2תוך 

  מהיווצרות התקלה.

חלון 

  השמשה

  

עבודה רציפה עד לתיקון מלא של 

ולא יאוחר ממשך טיפול  התקלה

שעות  8השמשה / תיקון העולה על 

, אלא עבודה החל מתחילת התיקון

 המזמיןאם הספק קיבל אישור מ

ביום  / התיקון להמשיך את הטיפול

  העבודה הבא.

על אף האמור, במידה ולצורך הטיפול 

בתקלה נדרש סיוע של צוות מערכות 

, ירכז הספק את הפעולות במזמיןמידע 

להמשך הטיפול בשעות  הנדרשות

בחלון עבודה רציפה 

עד לתיקון מלא  השירות

ולא יאוחר  של התקלה

ממשך טיפול השמשה / 

שעות  48תיקון העולה על 

עבודה החל מתחילת 

, אלא אם הספק התיקון

 המזמיןקיבל אישור מ

/  להמשיך את הטיפול

לתקופה נוספת  התיקון

על פי משך התקופה 
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. במידה והטיפול המזמין פעילות

 המזמין בתקלה החל בשעות פעילות

אך לא הסתיים במסגרתן, יימשך 

הטיפול בתקלה גם לאחר שעות אלה, 

אלא אם הספק קיבל אישור בכתב 

להמשיך את הטיפול ביום  המזמיןמ

  העבודה הבא.

    

  .המזמיןבאישור 

.  

 במסך המערכת.משמעה הופעתה לראשונה  -"היווצרות התקלה" בטבלה זו 

SLA –  ("אירוע") מוקד אבטחת המידע למתן תגובה ראשונית לאירוע אבטחת מידע  

 

אירוע מרמת חומרה קריטית או   השירות

  בינונית

פיצוי   אירוע מרמת חומרה קלה 

מוסכם 

לחריגה 

מרמת 

  השירות

אירוע מרמת חומרה קריטית או   הגדרה

  בינונית, כפי שיוגדרו באפיון 

    כל אירוע אחר המתקבל במערכת 

    שעות ביממה  24ימים בשבוע,  7  שעות ביממה  24ימים בשבוע,  7  חלון שירות

זמן תגובה 

  לאירוע 

שעות מהופעתו  6-לא יאוחר מ  דקות מהופעתו במסך  2תוך 

  במסך 

  

  

בעבור כל 

חריגה 

מהמועדים 

המוגדרים 

בטבלה זו 

יחויב הספק 

בפיצוי 

מוסכם 

 של ןלמזמי

ש"ח  5000

לאירוע 

סייבר 

ברמת 

חומרה 

קריטית או 

  בינונית;

ש"ח  2000

לכל אירוע 

זמן שליחת 

מייל ו/או 

SMS  

באופן מידי לאחר אבחון האירוע  -

דקות  10בתוך  אוכקריטי או בינוני, 

מהופעתו במסך, אף אם עדיין לא 

הוברר כי מדובר באירוע אבטחה 

  קריטי או בינוני הדורש טיפול. 

צורך בדיווח. אלא אם יוגדר אין 

אחרת בנוהל טיפול באירועי 

  אבטחת מידע בתיק הלקוח.

  

אסקלציה 

במוקד 

  IRלצוות 

במידה  IRביצוע אסקלציה לצוות 

והאירוע לא נפתר ומצריך את הפעלת 

בהתאם לפרק התרחישים  IRצוות ה 

דקות מרגע  10שבתיק לקוח תוך 

  הופעתו במסך. 

  

לא אירוע ברמת חומרה קלה 

אלא אם  IRדורש הפעלת צוות 

יוגדר אחרת בנוהל תרחישים 

  ותגובות שבתיק לקוח

זמן טיפול 

  IRצוות 

בהתאם לזמן הטיפול שנקבע בנוהל 

  תרחישים ותגובות שבתיק הלקוח

  

-  

  

הוצאת 

דו"ח 

  תחקיר 

 -במידי, ובכל מקרה לא יאוחר מ

שלושה ימי עבודה מסיום הטיפול 

  באירוע. 

 האירוע ולדרישתבהתאם לסוג 

ימי עבודה מסיום  5, עד המזמין

  הטיפול באירוע.   
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  אחר

  

SLA – ("אירוע") אחרי תגובה ראשונית -שירותי תגובה לאירוע אבטחת מידע  

 

  

פיצוי   לאירוע  IRהפעלת צוות   השירות

מוסכם 

לחריגה 

מרמת 

  השירות

     19:00עד  8:00ה -ימים א  חלון שירות

ביום העבודה הבא אחרי הזמנת  המזמין במשרדיתחילת טיפול   תחילת טיפול

עבודה (הודעה בדוא"ל או כל צורה אחרת של הודעה בכתב), על ידי 

שהעניקו תגובה   IR-לפחות אחד מאנשי צוות ה הכוללצוות כנדרש 

  ראשונית לאירוע. 

 

  

  

בעבור כל 

חריגה 

מהמועדים 

המוגדרים 

בטבלה זו 

יחויב הספק 

בפיצוי 

מוסכם 

  של ןלמזמי

ש"ח  1000

לכל יום 

  עבודה

  עד שלושה ימי עבודה מסיום הטיפול באירוע.   הוצאת תחקיר 

  

  


