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 SASE -Service Edge Accessecure Sשירותי 
 
 שבדרך המהפכה 

 
 

 מנהלים תקציר 

הנם    SASE  -Secure Access Service Edge  -שירותי ה   Zero Trust  -כחלק מתפיסת ה

של ארגונים קטנים    תפיסת אבטחת המידעחלקים מרכזיים ב  שישנו  חדשניים  יםשירותים עננ

ה שהיה  מ  –משאבי הארגון  ( לוטלפונים  החיבור של התקני קצה )מחשביםבעיקר באופן    גדוליםכ

 רשת הארגונית". חיבור ל"  –נקרא פעם 

מתוחזקים על ידי  ומותקנים  נים שמוצרי אבטחת מידע שו  20-35במקום לרכוש    זועל פי תפיסה  

ונקציונליות של רובם  ספק לו את הפק אחד אשר יהארגון ירכוש שירות מספהארגון בנפרד,  

מתבצעת   –חיבור המוצרים השונים  חזוקה ואכת התמלכאשר    רים הנוכחייםהמוצהמכריע של  

 . SASE -על ידי ספק ה

וך  בתפן אחיד הן  באותמשים למשאבי הארגון  שחיבור של המ ל  ישמש  SASE  -בסופו של דבר ה

ובעתיד ניתן יהיה להשתמש באותו העקרון   מהבית(מחוץ לארגון )הן  טה( והארגון )סניפים ומ

 (.  east west communicationלתקשורת בין משאבי הארגון השונים )

ת מבחינ  לביתעבודה זהה בין המשרד    הגנת הסייבר בארגונים.  בתפיסתמדובר בשינוי מהותי  

יהיו פחות חברות    לרכושמוצרים    פחות  יותר  טובה על הארגון. הגנה    אבטחת המידע. )לכן 

 .חזק ולחברתל\נפגקל פחות מוצרים ,סייבר(
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 SASE -של שירותי ה  ם להיווצרותמה הביא  רקע:

 . SASE -היווצרותם של שירותי המסבירות את  אשרישנן שלוש תופעות 

הענן  היא  ראשונה  טכנול.  תופעה  במשאבים  בהשימוש  נמצאים  שאינם  ובאתר וגיות  בעלות 

הצעירות ושגדלות הכי מהר  הרבה חברות בעיקר    וישנן  ץ יותר ויותרהחברה הופך להיות נפו

הארגון הטכנולוגיים נמצאים  כל משאבי  כלומר    כלל מרכזי  Data Center  (DC  )שלא מחזיקות  

וגם מתחברת   אבטחת מידע.בענן. תופעה זו מקילה עלינו להשתמש בפתרונות ענן גם למוצרי 

ארגונים מאפשרים לעובדים    תר. בגלל הקורונה יותר ויולתופעה השנייה והיא העבודה מהבית

אובטחת  עבודה מישנן מספר דרכים לבצע    חלק כזה או אחר משבוע העבודה.  לעבוד מהבית

כאשר דרך נפוצה היא שימוש במחשב מנוהל )מחשב חברה מפוקח( שמתחבר לארגון מהבית 

טכנולוגיית   לעיתVPNדרך  טכנולוגיית  הארגו  ים לתוך.  דרך  ולעיתים  עצמו   SBC- serverן 

based computing    כמוVDI    אוTerminal Server  שמראה למשתמש את תמונת המסך(  .)

זו כאשר המשתמש  ל  אולם בתצורה  הארגון שנמצאים בענן הציבורי עבוד מול משאבי  רוצה 

ורק   DC-עוברת ממחשב העובד שנמצא בבית, לשמתקבלת אינה טובה כי התקשורת    החוויה

החוצה   יוצאת  מלענן.  אז  שארגונים  ובככל  מהבית  עבודה  יותר  משתמשים אפשרים  מקביל 

מול אפליקציות לעיתים ארגונים מאפשרים עבודה    ך האתגר גדול יותר.  ניות כבאפליקציות ענ

ולם הדבר  בחברה( א DC-ענן ארגוניות ישירות ממחשב העובד בבית )ללא מעבר התקשורת ל 

.  יה בהתקפות הכופרההעליוהיא    SASE-ה רקע לוושמה  שלישיתה תופעה  מסוכן ומתקשר ל

לספק   שעליהם  מבינים  הגנה  ארגונים  ולכן  מעטפת  וחזקה.  מחשביםרחבה  לרשת   חיבור 

 יא פעולה מסוכנת במיוחד כעת.  ההאינטרנט ללא הגנה מלאה 

 

 SASE-טכנולוגיית ה מהי

רחוק של משתמשים. חיבור מ  כלומר    VPN  - ן לשירות ענהיא    SASE  -הבסיס של טכנולוגיית ה

  AGENTמתקין  משתמש  ה  (DMZ  -כלל ב)בדרך  ולהתקנו בארגון    VPNרכוש מוצר  במקום ל

  VPN  -ה  הראשוני. בזמן החיבור  1הענני  VPN  -ה  לשירותת התקשורת  על המחשב שמנתב א

,  OKTAגון  בשירותי הזדהות חיצוניים כדרך שימוש  שלו או  ים  באמצעמשתמש )מזהה את ה 

AzureID   ,OneLogin  )'התחבר לרשת  ן שרוצה לההתק, לאחר מכן מתבצעת בדיקה של  וכד

קובעת    VPN  -ה שהחברה  מדיניות  מותקן    םאה  – לפי  האם  עדכנית,  ההפעלה  מערכת 

EPP\EDR ות בהתקן הנן לגיטימיות וכד'. שמותקנ, האם התוכנות 

הלאחר   לשירות  אישור    SASE  - החיבור  יש  ללהתחבר(  )כלומר  יכול  השתמש  המשתמש 

   במשאבים הארגוניים שמותרים לו.

 
בעיקר לגורמים חיצוניים שלא מאפשרים התקנה   AGENTללא התקנת  SASE -ם שם יישומים לשימוש בישנ 1

 AGENTותחזוקה של  
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מנותבת    תעבורת  שכלהוא    SASE  -שירות השל    מאפיין    VPN  -שירות הדרך  המשתמש 

(SASE) כמו גלישה לאינה כולל התעבורה ש( קשורה לעבודה- YNET) . 

ה קרוב    ESAS  -שירות  להיות  ואמור  )הנו מבוזר  כך   2POPלמשתמש הסופי  ללקוח(  קרוב 

ניתוב  ההמקומי ומשם ליעד.     POP  -משתמש לעוברת במהירות וללא עיקוב מהשהתעבורה  

   POP-מהעובד מישראל הוא יקבל שירות  משתמש  כאשר    –  יאוטומטן  מתבצע באופ  POP-ל

מה שירות  יקבל  לחו"ל  נוסע  כאשר  אך  בישראל  הקרוב     POP  -המקומי  הגיאוגרפי  במיקום 

 ביותר.

מתבצ  VPNכבכול   הראשוני  החיבור  שתיעלאחר  עיקריות  משי  ות  אבים למשחיבור    – מות 

ן )לדוגמה והן בענ(  DC  -תקן בהארגוני שמו  ERP  -)לדוגמה חיבור ל  DC-הארגוניים הן אם ב

  SSO  – Single Sign Onא שנקרמה  –ענני( ללא צורך בהזנת סיסמא נוספת   CRM-חיבור ל

מחשב המשתמש. התקשורת  התקשורת מהמשאב הארגוני ל  והמשימה השנייה היא הצפנת

 .3עה למחשב ביציאה מהמשאב ונפתחת כאשר מגי VPN -די המוצפנת על י

 VPN  של  שירותדובר על שימוש ב ממהפכה מבחינת הארגון כי בסך הכל    שן ממעד כאן אי

 .מסורתי  VPNמוצר של ותפעול התקנה ה במקום רכיש

ניתן   VPN  -דרך שירות ההתעבורה של המשתמש עוברת    שכלנטה. מכיוון  עכשיו הפוא  ואולם

חיבור    – משימה הבסיסית  שונות שאינן קשורות ל  ת אבטחהעל הנתונים שעוברים משימו  לבצע

 כולן!!  בעקרון  ?משימות אבטחה איזהוחקים. מרהמשתמש למשאבים ה

רכיבי  מכיל רק את    SASE  -התחילו גרטנר להסתכל על שוק מצומצם יותר מלאחרונה    –הערה

החיבוריות רכיבי  ללא  ואף  התקשורת  רכיבי  ללא  התחוםהאבטחה,  נקרא פתח)המת  .   )

Security Service Edge (SSE). 

 

 לכלול  SASE-י הה משימות אבטחה יכולים שירותאיז

 -לכלול תחת שירות ההיוצאת והנכנסת מנותבת דרך ספק השירות ניתן  כל התעבורה  מכיוון ש

SASE    תעבורה של המשתמש למשאבי הארגון מות אבטחת המידע שקשורות ל משיאת כל

(north south .) 

אגב קשור לתקשורת חלקן    –   SASEשירותי  של    יכולות פוטנציאליות  להלן דיאגרמה שמציינת

 ולא לאבטחת מידע:

 

 
2 POP – Point of Presence  

מובנת של  מכילות הצפנה   WEBבדרך כלל אפליקציות כי  -זאת כאשר אין מכניזם אחר לביצוע ההצפנה 3
 . WEBאולם לא כל האפליקציות בשימוש בארגון הן אפליקציות   HTTPS התקשורת על ידי 



  Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-9-7442444 

 

 

 

 

 

1. FW  ו-  WAF    עד לרמתDPI  קוח על התקשורת ברמת הפיבמקום שכך ש -  IP   רמת , ב

בכניסה בתחנת הקצה או  יתבצע  סימה  ח\אישור \חהפיקוברמת האפליקציה  ו  WEB  -ה

 . SASE -לשירות ה כולה כאשר התעבורה מגיעהלארגון הדבר מתבצע 

מאתרים   ישנה תעבורהכאשר    –RBI remote browser isolationגלישה מאובטחת   .2

בצע את הגלישה למומלץ   גישה אליהם(אבל עדיין רוצים לאפשר את השאינם מוכרים )

במקום   בבפועל  )לא  חשוף  השאינו  עצמו(מש מחשב  תמונת  תמש  את  להעביר  ורק 

בצע מציעים ל  SASEהארגוני שירותי    DC-תתבצע ב  RBI  -. במקום שתשתית ה המסך

 ומי ובכך לשפר את חויית הגלישה. המק  POP -זו קרוב למשתמש במשימה 

3. UBA  -  user behavior analytics  –    להתנהגות  שמחפשת של  תבניות  שלילית 

 - השתמש בלבמקום    –מחשב(  שמשדרים מתוך ה   BOTSמשתמשים )לדוגמה זיהוי  

AGNET על מדובר  –וח בעצמו או במרכז מחשב ומבצע את הניתייעודי שמותקן על ה

 כוח )כי רואה התנהגות של משתמשים רבים( ת מרכזי ורב שירו

4. WIFI PROTECTION  –    הראשוני לשירות הכחלק מהחיבור-  SASE  –    האם בדיקה

 לגיטימית  WIFI -ת הסביב

לזיהוי מתקפות מתקדמות באמצעות    Advanced Threat Protection (ATP)יכולות   .5

המקומי וניתן     POP  -ת דרך הכאן כי מנצלים שכל התעבורה עוברגם    –  AI MLלות  יכו

 לבצע את האנליזה שם.

6. Endpoint protection    שהתקני הבדיקה    –מסורתית-EPP     לפי    –עובדים כשורה

ד ע מאושרת" קבוע מדיניות אחרת שנחשבת " מדיניות שקבע הארגון )כל ארגון יכול לה

 (. כדי החלטה שרק מחשב בו הדיסק מוצפן נחשב כ"מאושר" 
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7. DLP  –  data leak prevention  בין    –ן  עוזב את הארגו רגיש אינו  דאים שמידע  מווש

קבצים שידועים  \מקורות מידעגם אם מדובר על    אם בכוונה ובין אם בגלל טעות אנוש.

מי כאלה שמכילים  גילוי  בתור  וגם  רגיש  חדשים  דע  מידע  מקורות  על  השימוש  בזמן 

 (.sensitive data discoveryכילים מידע רגיש )שמ

8. Web Gateway protection  –    נלוודא לאתרים  שלא  מדיניות    אסוריםיגשים  לפי 

 .  URL Filtering וכד'( י קבציםשיתופ)הימורים,  החברה

9. CASB  cloud access security broker  –    רותי  שידרך  עה  יאו פג  אין חדירהשלוודא

בארגון בשימוש  שנמצאים  אבטחה    הענן  מוצרי  להתקין  ניתן  לא  הרי  ארגוניים  )כי 

 .( PaaSאו  SaaSבסביבת 

10. DNS protection  –   אתרים שהשגולשים ללוודא- DNS  .שלהם מוכר ובטוח 

הלבנת   .11     CDR Content Disarm and Reconstruction  ומסמכים    תכניםשירותי 

  POP- תקשורת נכנסת דרך המנצלים את העובדה שכל השל מידע. גם כאן  והשחרה  

כבד  AGENTולא בתחנת הקצה ) POP-שחרה בהקרוב ניתן לבצע את ההלבנה או ה

 .  DC -בדרך כלל( או ב

 בסביבה מוגנתפעולות ביצוע  – Sandboxingיכולות  .12

 

 .  SASEשירותי שניתן לצפות מ אבטחהעד כאן הזכרנו תכונות 

(,  לתעבורה  ףתיעדו)ביצוע    Caching    ,QOS  – ן  ביניה  ישנן גם תכונות רבות בהקשרי תקשורת

Deduplication  ולהש זהה  מידע  בו)לזהות  נית  תמש  מיותרת(,  שליחה  לללא  זמינות וב  פי 

וב  נית,  (no touch provisioning) פוג מהיר של נתביםנ(, קיSDWAN)רגעית של קווי תקשורת  

 תקשורת מחודש כשיש תקלה ועוד ועוד.  

 

 שפעילים בישראל  SASEספקי 

על פי המידע שנמצא ברשותי. ב  -אמסודרים לפי  שפעילים בישראל    SASEלהלן מידע של ספקי  

 . זו ככל שאאתר מידע נוסףרשימה אעדכן 

1. Broadcom\Symantec  ש  עם בישראל  הפתרון  אחד שהיה    Luminateרכשו 

עם הפתרונות   Luminateאת    Broadcom. כעת משלבת  בתחוםשונים  תרונות הראהפ

 ועוד(.   EPP Bluecoat DLPהרבים שקיימים ברשותה בתחום )

2. Checkpoint    עםHarmony connect    ומבטיח של החברה הנו שירות חדש יחסית 

 הישראלית המובילה. 
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3. Cyolo    עבודה במודל  שמאפשר  הישראלית עם פתרון ייחודיSASE   גם בתוך הרשת

בתוך  הארגונית   גם  וההגנה משוכפל  פעולות ההתחברות  על  כך שה"מוח" שאחראי 

 אותה רמת ההגנה גם ללא אינטרנט. ספק את כול להארגון ולכן י

4. Netscope  ל ידי  שמיוצגת עOne  המקור של .Netscope  הוא ב-CASB  לכן ההגנות ו

  POPלמוצר    .  secure web gateway  -שכבת הכמו גם ב  ברמת הענן הן מהמשופרות

רבים  ישנה תמיכה בפרוטו  .בישראל מול  שרלוונטיםקולים  כגון  ארגונים   SAPסדיים 

GUI  . 

5. Palo alto  –  המוצר עםPrisma SASEל סט המוצרים הנרחב של  מתבסס ע . המוצר

וכד'   FW WAF  -לתחומים המסורתיים של החברהבמיוחד בכל מה שקשור  פלו אלטו  

רכישות   גם  כולל  מ  שלאך  המוצר  חדשים.  על  פתרונות  הפרדה    GCPתבסס  ומציע 

 נפרד לכל ארגון.  tenantהארגונים על ידי יצירת מלאה של 

6. Perimeter81    עם מתקדם הישראלית  על כאשר    פתרון  מלאה  בעלות  יש  לחברה 

ב שנמצאת  לבצע  POP  -החומרה  מאפשר  דרישות   והדבר  לפי  ספציפיים  קינפוגים 

 מיוצגת על ידי יעל תוכנה.  החברה הלקוח. 

7. Zscaler  –    יצור דיי ותיק בבינת וכעת גם  יעםWe-Ankorהפתרון ותיק בתחום ה .- 

VPN כן יכולות חיבור וניתוב מתקדמות. ול 

 

 

 לארגונים SASEכניסת מה עוצר או מעקב את  

ל ב  SASE-כאמור  מהותי  לשינוי  אדירה  ארגוניםהבטחה  התנהלות  הגנת    אופן  של  בתחום 

חלקה ואינה מהירה. סיבה ראשונה לכך היא  לארגונים אינה    SASEהסייבר. אולם הכניסה של 

עצמם  שה בשירותים  אינם  .  שליםאינם  את  המוצרים  רה  תואש  הפונקציונליותמלא  מספקים 

מכילבפסקה   אם  וגם  את  הקודמת  מ  תהפונקציונליוה  על  מדובר  או  וצרלעיתים  שנרכשו  ים 

עם קונסולים נפרדים  עובדים בנפרד ומנוהלים    עדייןל המוצרים  בפועאך  שותפויות שהתבצעו  

 דנה בהבדלים בין הפתרונות(.  ראה פסקה ש)

החליף סט גדול של פתרונות שכבר  אמור ויכול ל  SASE-הה המהותית יותר היא שאולם הסיב

לומר לארגונים כבר יש  כשכל פתרון נמצא בשלב אחר במחזור החיים שלו.  כ  קיימים בארגון, 

. כשכל פתרון נרכש וכד'   WAFופתרון    FWפתרון    CASBפתרון    DLP, פתרון  VPNפתרון  

ולכן   לאותו פתרוןש הסכם שיריבשלב אחר  ותחזוקה  רוצות  וכעת כאשר  לה.  כנס פתרון יים 
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SASE    מספר להחליף  ב  פתרונות אבטחהשיכול  שיש  פתרונות  נראה  מייתר  הדבר  כי  זבוז 

 .4מצאים בארגוןשכבר נ

כירים בארגון שאחראים על נושא  הגורמים הבמכשלה מאתגרת נוספת היא שינוי התפיסה של 

ה הסייבר  בתחום  מסורתי  .  CISO  -ההגנה  הסבאופן  ההגנה ישנה  פתרונות  על  תכלות 

שיכול לתת הגנה.   , נפרד לגמרי,כ"מעגלים" כך שאם מעגל אחד נכשל אז יש מעגל פנימי יותר

דבר    -ין קיימת אך מגיעה כולה מאותו בית היוצרנליות עדיהמעגלים או הפונקציו  SASE  -ולפי ה

 ידועה. ונה מהפרדיגמה הש

 

 ת הפונקציונליות מספק את" "באממי 

לאספקת    SASEיצרן   אופציות  מספר  בין  לבחור  מסוייכול  ראשונה  מת.  פונקציונליות  דרך 

ק  סיפשת הספציפיות על ידי טכנולוגיה  יש את היכולו SASE-ק הטבעית ביותר היא אם לספוה

ק את הפונקציונליות בתחום זה לכן טבעי שיספ  CASBהיה יצרן    Netscopeאש. לדוגמה  מר

וגם לא רכש   יונליות הספציפיתתחום הפונקצהיצרן לא הגיע מאך אם . על ידי המוצר שלו עצמו

ל להטמיע  אפשריות( הרי שכאן היצרן יכויכולות ה ן יצרן בתחום שיש לו את כל ה)ואכן אי   כזו

קוד     FWח,  קוד פתו    DLPכגון  במהירות יחסית יכולות פונקציונליות שקיימות בקוד הפתוח )

צד שלישי שכבר קיים בשוק. דבר זה בנות שת"פ עם פתרון אפשרות אחרת היא לכד'(. פתוח ו

בכל מקרה חשוב לבדוק  .  bring your own license)לפחות תאורטי( לאופציה של  פותח פתח  

 שמציעים. לת יכוהספציפית של כל  פונקציונליות" ל"מה המקור 

 

 שירותים השוניםמה מבדיל בין ה

ת והאם הפונקציונליות הקיימת  שירווהיא "איזה פונקציונליות קיימת במעבר לנקודה הבסיסית  

 :בדיקה\ודות למחשבהלהלן מספר נק, מה אופן התמחור וכד', " 5מה לימתאי

   .redundantהוא  POP -ה עד כמה בישראל? POPהאם יש  .1

ומחייב שכל התקשורת לתוך מערכת הפעלה של ההתקן    AGENT-ה  " מוברג" עד כמה   .2

 תעבור דרכו? 

הקרוב )שלא יהיה מצב שבו יצרן    POP-ל latency-נפח תעבורה ולספק להתחייבות ה .3

 (כובים במתן השירות עמוס ויש עי POP-מים עם הרבה ארגונים וכעת הסכחתם ה

לא פוגע מלקוחות    spammerמקבל מעמד של  ש  אחד הלקוחותכיצד מונעים מצב שבו   .4

 ?   POPאחרים שמקבלים שירות מאותו 

 
צריך   –אבל להישאר עם חלק מהפתרונות הקיימים  SASE  -שירות הגם אם בוחרים להחליף מספר פתרונות ב 4

 חיבור המוצרים דבר שמוסיף על המאמץ הראשוני להתמודד עם משימת 
 כעת את מלא הפונקציונליות שהוגדרה ספק י מידע על פתרון שמאין ברשות 5
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קינפוג   .5 כל הפונקציונליות מתבצע מתוך מסך אחד או בפועל מדובר על מסכים האם 

 ? שיתפו פעולה אך עדיין פועלים באופן עצמאי(\מספר מוצרים שנרכשו)שונים 

האם יש פתרון למצב ו  להחציןאיזה פרוטוקולים של אפליקציות ארגוניות השירות יודע   .6

)ולפתוח(   רק הפתרונות ידעו להצפין.  Legacyית  שבו אין פתרון לפרוטוקול של אפליקצ

שמשתמשו באפליקציות  מרוחק    HTTP  -ת  מסך  על  השתלטות  לאפשר  ולחילופין 

(RDP  ,TELNET)העביר פרוטוקולים של  . רובם ידעו גם לSBC    כגון(ICA ואולם .)

ין וודאות א SAP GUIון  כג  –לגבי אפליקציות לגסי שמותקנות היום במחשבי העובדים 

שלפעמים   פתרון  כאשר  אפשרי.  הוא  שהדבר  מציעים  אפליקציית    אפשורהיצרנים 

LEGACY  ל ידי בניית סביבת עVDI נת תמונת המסך למשתמש. חצוה 

יו .7 בין  ניתן להגדיר מדיניות שמשתנה באופן דינאמי )משתנה  ם ללילה, משתנה  האם 

 ם וכד'(.כאשר יש אירוע מסוי

 הארגונית  SIEM-ת הלמערכ SASE -שירות ה ידע וניסיון לחיבור  .8

 פתרונות שכבר קיימים בארגון ל SASE -שירות היכולת אינטגרציה של באופן כללי  .9

 

 המלצה

 תחום ולעקוב אחריו מקרוב.אנו ממליצים לארגון ללמוד את ה

לבדוק  רצוי  –הנוכחי    VPN-בפתרון ה או אתגרים ונליות שכיום לא קיימתפונקצי בפרט אם יש

 . SASEהתאמה לפתרון 

של פתרון  דוש התחזוקה  לפני שמבצעים תהליך של חי  SASE-בעם ידע  ארגונים צריכים להיות  

ברשותם.     VPN-ה את  שקיים  לשפר  מוצרי    בכדי  ניהול  על  ולהקל  בארגון  האבטחה  רמת 

גם יבור מהבית אלא  כפתרון לא רק לח  SASEעל  אבטחת המידע ארגונים צריכים להסתכל  

גם העבודה הש ובמטה תתבצע מהטפת  וממקום העבודה. כלומר  משרדים בסניפים השונים 

 .  SASEבאמצעות 

 

 

 בברכה 

 

 כהן  פיני

 


