
הקדמה 
הצפנה בעידן הקוונטים 

יכולת הצפנה עומדת בבסיס אבטחת המידע בעידן 
הנוכחי. היא זו שמאפשרת לנו לשמור על  מידע מסווג, 

להעביר מסרים בדיסקרטיות ללא חשש מהאזנה 
ולהתגונן בפני מתקפות  זדוניות במרחב הוירטואלי.  

שינויים בטכנולוגיה הקיימת בעולם אבטחת המידע 
וההצפנה, עשויים לשנות את המציאות של אנשים, 

חברות ואף מדינות.  
במסמך זה, ניתן סקירה קצרה של טכנולוגיות קוונטיות 

אשר נכנסו או צפויות להיכנס בעתיד  הקרוב לעולם 
הקריפטוגרפיה.  



 מושגים בסיסיים בפיזיקה קוונטית -רקע
 פיזיקה קוונטית עוסקת בקנה מידה קטן ביותר, לעיתים קרובות אף קטן מאטום בודד.  

הוא הכמות המינימלית של ישות פיסיקלית, כגון: אנרגיה, תנע, חומר   קוונטום –קוונטום 

 ומטען.  

 . והוא סוג של קוונטום קרינה אלקטרומגנטית של יתzהמינימל יחידת הבסיס הינו - פוטון 

 . של מערכת קוונטית האפשריים הינה התיאור המלא של כל המצבים -סופרפוזיציה

מהתפלגות המצבים לא ניתן לקבוע את המצב המדויק שהמערכת תקבל לאחר מדידה, אלא  

 רק את הסתברותם. 

כאשר המערכת נמדדת, היא מקבלת ערך אפשרי באופן אקראי ואיננה במצב של  

האפשריים של המערכת אינו ניתן לזיהוי מתוך  סופרפוזיציה, כך שהמידע על כלל המצבים 

 מדידה. 

הינה תופעה במכניקה קוונטית אשר מתרחשת בין שני עצמים קוונטים או   -קוונטית שזירה

יותר, הנמצאים בסופרפוזיציה )מצבם המדויק אינו יכול להיקבע מבלי לשבור את  

 חרים.בתוצאת המדידה של העצמים הא ומפתחים תלות הדדיתהסופרפוזיציה( 

 

 ? מודרניתהצפנה  מהי
מידע כך שרק בעל ידע מוקדם כלשהו   הסתרת  – הצפנה מודרנית מבוססת על עיקרון פשוט 

 )כגון סיסמה( יוכל לחשוף את המידע המוצפן. 

 כיום קיימים שני סוגי הצפנה עיקריים:

 הצפנה סימטרית 

לשמה מכיוון שהמידע המוקדם הנדרש להצפנה הינו זהה למידע   זכתההצפנה סימטרית 

 הנדרש לצורך פענוחה. 

 בקטגוריה זו מסתמכים על מידע מוקדם המשותף לצדדים המעורבים טרום ההצפנה. 

זוהי נחשבת גישה יעילה חישובית ובטוחה מול האמצעים הקיימים כיום, אך כאמור היא  

 אימותו.דע המוקדם, שמירתו וחלוקת המי מגבלת/ליכולת בכפוףמוגבלת 

צע  עוד מאמ, אשר  (One Time Pad) פעמי -שיטה הראויה לציון מיוחד היא הצפנת פנקס חד

אפילו בפני יריב בעל   ידועה כבלתי ניתנת לשבירה ובעלת סודיות מושלמת 20-המאה ה

 שורה.כ , כאשר היא נעשית יכולות חישוביות בלתי מוגבלות

מיוחד במהלך המלחמה הקרה, אלא שכיום היא הוחלפה  השיטה זכתה לשימוש נרחב, ב

על מנת   נפרד  אשר אינן דורשות ערוץ תקשורת מאובטחכמעט לחלוטין על ידי הצפנות 

 . להעביר את המפתח

הוא נדרש להיות אקראי לחלוטין ובאורך   -נובע מהדרישות המורכבות מהמפתח הקושיטיב 

אפשר להעביר באופן בטוח מפתח   כאשר במרבית המקרים ו -ההודעה עצמה לכל הפחות

 רך ההודעה עצמה, מוטב כבר להעביר את ההודעה עצמה ולוותר על התיווך. אוב

  הפנקס המשמש כמפתח הינו לשימוש חד פעמי -דרישה זו היא מקור השם של השיטה

 . בלבד

 

 הצפנה אסימטרית 

 . טי()פר ומפתח שני לפענוחו)ציבורי( דורשת מפתח אחד לנעילת המידע  הצפנה זו



כאשר  אשר לא תיאמו מידע מוקדם, באמצעות שיטה זו מתאפשרת תקשורת בין צדדים 

המפתח הפרטי המשמש לפענוח  המפתח הפומבי המשמש להצפנת המידע גלוי לכל ואילו  

 ההודעה נמצא בידי מקבל ההודעה בלבד. 

 -חישוביתהצפנה אסימטרית מבוססת על עקרונות מתמטיים של בעיות קשות מבחינה 

 משמע בעיות מתמטיות הקלות להצבה אך קשות לפתרון.

היות והצפנה אסימטרית מאפשרת תקשורת מאובטחת עם גורם ללא תיאום מידע מוקדם,  

אך שימוש בה דורש משאבים רבים יותר מהצפנה סימטרית, כיום אחד השימושים המרכזיים  

 רך התחלת הצפנה סימטרית. של הצפנה אסימטרית הינו החלפה ראשונית של מפתחות לצו

 

 מחשוב קוונטי

מכונה המנצלת עקרונות במכניקת הקוונטים כגון סופרפוזיציה  המונח מחשב קוונטי מתייחס ל

 ושזירה קוונטית על מנת לבצע חישובים על נתונים.

הינו שימוש ביכולות החישוב של תופעות טבעיות )שכן  הרעיון המרכזי עליו השיטה מבוססת 

רבים ממחשב רגיל, בעוד שהטבע מבצע  משאבים   דורשתופעות קוונטיות מורכבות חישוב 

 על מנת לחשב בעיות מסויימות מהר יותר.  אותן מדי רגע באופן מיידי(

בעיה אשר ניתנת לפתרון באמצעות מחשב קוונטי ניתנת   וב לציין כי ע"פ הידוע כיום, כלחש

 חישוב. ביצוע הבמשך הזמן הנדרש למחשב רגיל, ההבדל ניכר  לפתרון באמצעות

כאשר מחשב קוונטי מציג יכולת לבצע חישוב מסויים אשר אינו בר ביצוע לאף מחשב רגיל או  

 , המונח מכונה "עליונות קוונטית". בסדרי זמן סבירים חוות מחשבים

הבעיה המתמטית   -יכולת מבטיחה של מחשבים קוונטים נוגעת להצפנה אסימטרית

פתח ציבורי מבלי לחשוף את המפתח הפרטי מתבססת על כך שמשך  לחלוק משמאפשרת  

 ארוך מאד.  הזמן שנדרש בעבור חישוב המפתח הפרטי בעבור מחשב רגיל הינו

משוכלל דיו, חישוב המפתח הפרטי ניתן לפתרון בשבריר הזמן שנדרש  בעבור מחשב קוונטי 

 בעבור מחשב רגיל. 

אבטחה הקיימים כיום ומייצרת עניין רב באמצעי  יכולת זו מהווה איום מהותי על פרוטוקולי ה

 בהצפנה עמידה.   תהצפנה קוונטים אשר יוכלו להחליף את ההצפנה הקיימ

 שנים.  5-10היות בשימוש כבר בעוד מומחים מעריכים כי מחשוב קוונטי יישומי צפוי ל



 טכנולוגיית הצפנה קוונטית

להשיג   במהותה, היא שימוש בתכונות של מכניקת הקוונטים על מנתהצפנה קוונטית, 

 יתרונות אבטחה מתקדמים.

 , שמתייחס לכלל השיטות  " קוונטית-הצפנה פוסט" חשוב לא לבלבל זאת עם המושג

 .קוונטיות( הנחשבות כעמידות בפני מחשבים קוונטיםוהן קונבנציונליות הן )

 שקיימות כיום הן:להצפנה קוונטית הטכנולוגיות המרכזיות 

 ( QRNGמחולל אקראיות קוונטי ) •

 (QKDהחלפת מפתחות קוונטית ) •

 ( QTטלפורטציה קוונטית ) •

 

  (Quantum Random Number Generatorמחולל אקראיות קוונטית )

 מהווה בסיס הכרחי להצפנה אפקטיבית.  , אקראיותסימטרייםכפי שהוזכר בהקשר של צפנים 

( מבוססים על פונקציות חישוביות מורכבות שלוקחות מספר רב של  RNG) מחוללי אקראיות

המספר האחרון שיצא, משתנה הגדל בערך קבוע, השעה   -לדוגמה)משתנים פרמטרים 

תן  ( ומשקללות אותם למספר אשר ממנו לא ניתן לשחזר את הפרמטרים ואשר לא ניוהתאריך

 לשיעור ללא ביצוע החישוב המדויק שיצר אותו. 

שיטות פריצה מתקדמות יודעות לנצל את התלות של הצפנים על גורמים ידועים   אולם,

 צת אבטחה פוטנציאלית. ר הניתנים למניפולציה והופכים את מחוללי האקראיות לפ

יתנת לשחזור  כדי לענות על אתגר זה ולהציע אקראיות "אמיתית", כלומר אקראיות שאינה נ

גם בתנאים מושלמים ואינה מושפעת מגורמים חיצוניים, פותחו מסביב לעולם שיטות  

קוונטים המתבצעים בחומרה יעודית לצורך קבלת אקראיות  המבוססות על תהליכים 

 מוחלטת.

מכיוון שאינן   הקיימות בעולם הקריפטוגרפיה,  השיטותנחשבות כסינרגטיות עם  שיטות אלו

אשר בגודלו יכול   באלגוריתמיקה או בתשתיות למעט שילוב השבב הקוונטי דורשות שינויים

 להיות מורכב כיום בטלפון חכם סטנדרטי. 

, אשר מאפשרים  NISTלאומיים דוגמת נישנם תקנים לאקראיות הניתנים ע"י ארגונים בי

, אשר משולבים כבר היום במגוון להשוות בין מידות האקראיות של פתרונות שונים בתחום 

 חב של יישומים. ר

 

 ( Quantum Key Distributionהחלפת מפתחות קוונטית )

נועדה לאפשר תיאום מפתח להצפנה סימטרית או אפילו להצפנת   החלפת מפתחות קוונטית

פנקס חד פעמי, באמצעות תקשורת לא מוצפנת באופן כזה שמאזין אינו יכול לרכוש את  

 המפתח שהמתקשרים יוצרים יחדיו. 

לרוב פוטונים בודדים  תכונות פיסיקליות של הקוונטום )מדידה של מתבססת על השיטה 

)אפקט   הנמדד אופן בלתי הפיך את הערךבמשנה  ן(, תכונות שמדידה שלהבכבל אופטי

 .הצופה(

לזהות  בטכניקות מדידה מתוחכמות ותקשורת שאינה מצופנת, ניתן באמצעות שימוש 

  י, אשר אינו יכולשיונות האזנה של צד שלימניסשיחה אשר נגרמות כתוצאה בהפרעות 

 . להעזר במידע שברשותו מבלי לחשוף את זהותו ולזהם את המידע כך שיהיה בלתי שמיש

 



בניגוד למחולל אקראיות קוונטי, החלפת מפתחות קוונטית אינה מתבצעת על התשתיות  

י רק בתשתיות  ת אשר באות לידי ביטוהקיימות. מכיוון שהשיטה מתבססת על תכונות קוונטיו

וניתנות למדידה רק באמצעות   בכבלים אופטיים( יחודיות )לרוב המידע מועבר על ידי פוטונים

 ייעודי. מכשור 

מייצרת עניין רב בקרב  אף על פי כן, הפוטנציאל הגלום בשיטת החלפת המפתחות הקוונטית 

בות משקיעות משאבים  רקהילת המודיעין הביטחוני בזירה הבינלאומית, כאשר מדינות 

הן כולן בעלות פרוייקטים וסין  ניכרים ליישום השיטה לפי צרכיהן )ישראל, ארה"ב, יפן

 מתמשכים בתחום(. 

, עצם  חולשתה של שיטה זו נובעת מכך שגם אם המאזין אינו יכול לפענח את המידע

 הקשבתו הפאסיבית משבשת את נסיונות התקשורת. 

מעבר לכך, על אף שהשיטה נשענת על עקרונות קוונטיים אשר מבטיחים את עמידותה,  

 ופתרונות משלימים. אבטחה מגבלות הטכנולוגיה עדיין נחקרים בחיפוש אחר פרצות

מאובטחים עם  בהתאם לכך, השיטות נבדקות באופן מחמיר וצפויות לזכות לפרוטוקולים 

 . IEEE / ETSI / ITU  -, על ידי גופים כגון2025-הסמכתאות רשמיות החל מ

 

 ( Quantum Teleportationטלפורטציה קוונטית )

עשויה לאפשר בעתיד שכלול נוסף לשיטת החלפת המפתחות הקוונטית  טלפורטציה קוונטית 

ר יצירת מפתחות  שהוסברה בסעיף הקודם, אשר יסייע למנוע ניסיונות התחזות ויאפש

קריפטוגרפיים להצפנה סימטרית לשני הצדדים מבלי שיהיה צורך להעבירם ולהסתכן  

 בנפילתם לידי אוייב. 

איננה מאפשרת שיגור של עצמים או מידע   טלפורטציה קוונטיתבניגוד לשמה המטעה, 

 . מעוניינים לשדר , ואף איננה מאפשרת כלל העברה של המידע אותו ממקום למקום ברגע 

לגבי מצב קוונטי של חלקיקים שזורים,  במקום זאת, הפרוטוקול מאפשר העברה של מידע  

אשר באמצעותו בעלי החלקיקים )הצדדים המעוניינים לתקשר( יכולים לבצע מדידות על  

מידע שבאמצעותו הם מסוגלים לתאם יצירה של   כלומר -החלקיקים ולקבל מידע "משלים"

י על סמך המדידות האישיות שביצעו מבלי לחלוק את תוצאות המדידות  מפתח קריפטוגרפ

 אלא רק את אופן המדידה. 

באמצעות שיטה זו, רק מי שברשותם החלקיקים השזורים ישיגו את המפתח, ואף מאזין  

 חיצוני לא יוכל להעזר במידע שהועבר בערוצים הרגילים על מנת לפענח את המידע. 

, אך  בארה"ב וסין ה וכבר נעשו מחקרים יישומיים במימושההשיטה מציגה התקדמות מרשימ

וה שזורים ושמירתם במצב סופרפוזיציה מתאים עדיין מהוהחלקיקים של ה בשינוע הצורך 

 . בעתיד הקרוב  מגבלה מהותית על מימושה ככלי יומיומי בארסנל אבטחת המידע
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