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כל הכתבות בגיליון מביאות את חוות דעתם של הכותבים, ואין זה מביע את כוונת האיגוד.

האיגוד אינו אחראי לתוכן המודעות. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק רשימות וחלקים בלא היתר.
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מדור טכנולוגיה בפוקוס

כיצד ניתן לייעל את תהליך התחקור של אירועי סייבר
באמצעות אוטומציה של תהליכים?

אוטומציה וניהול תגובה 
לאירועי אבטחת מידע

כיצד האוטומציה 
ותזמון משימות 

חוסכות עד 85% מזמני 
התגובה לאירועי סייבר

אתם מכירים את המצב הבא היטב: 
לזהות  הנכונים  הכלים  את  לכם  יש 
ולהתריע לצוותי התגובה שלכם אודות 
איומים חדשים שנתגלו. גייסתם את 
האנליסטים הטובים ביותר, שיודעים 
היטב את העבודה שלהם. נראה כי הכל 
מוכן למנוע את מתקפת הסייבר הבא.

ובכן, חסר רק דבר אחד: כיצד ניתן 
למקסם את הערך של המשאבים הללו 
)כלים וכח אדם(, במיוחד אל מול מגוון 
האיומים הרבים שמשתנים מדי יום, 
ואל מול הנפח העצום של ההתראות 

שמתקבלות ממערכות הניטור?
יכולים להשתלב  בעוד שתהליכים 
וכח  הכלים  עם  מושלמת  בהרמוניה 
משימות  להאיץ  כדי   ,SOC-ב האדם 
מייגעות כגון תהליך של תחקור התראות 

שמתקבלות ממערכות הניטור, מימוש 
תהליך של תזמון חכם ואוטומציה של 
תהליכי העבודה ב-SOC, יכולים לחסוך 
עד 85% מהזמן שבו צוותי התגובה היו 
מבזבזים בתגובה ידנית לאירועי אבטחת 

המידע.
אז בואו נציץ רגע לתהליך התחקור 
אירועים המסורתי, וכיצד נוכל להוסיף 
למתכון שכבת אוטומציה, אשר תשפר 
התגובה  ודיוק  יעילות  מהירות,  את 
לאירועי אבטחת המידע והסייבר בעידן 

המודרני.
תחום ה-IT Orchestration )תזמון 
תהליכי IT( אינו דבר חדש, ומתאפיין 
ביכולת של מערך תשתיות ה-IT "לחבר" 
את כל המשאבים בצורה כזו שתניב 
את התוצרים האופטימאליים לארגון. 
האתגר הגדול הוא להפעיל את הכלים 
הנכונים לא רק לצורך מימוש הפוטנציאל 
אלא  המשאבים,  כל  של  הטכנולוגי 
בעיקר למקסם את הפוטנציאל המשותף 
של כלל משאבי ה-IT המרכיבים ביחד 
את השירותים והיישומים בארגון. וכעת, 

הגיע תורו של תחום הסייבר לאמץ את 
היתרונות שטמונים בתזמון משימות 
ומערכי המחשוב בארגון, לטובת האצת 
ומקסום היכולת להגיב לאיומי ואירועי 

אבטחת מידע וסייבר.

תהליכים ידניים 
לתחקור ותגובה 
לאירועי סייבר 

מיושנים ולא יעילים
היום, תהליכים  בעידן הסייבר של 
ידניים לתחקור ותגובה לאירועי הסייבר 
מיושנים ולא יעילים, וזה מבזבז זמן רב 
לצוותי התגובה ב-SOC. סביר להניח 
שהנכם מכירים את המשימות המייגעות 
של  ידני  תחקור  בתהליך  שכרוכות 
אירועים והתראות ממערכות הניטור 
יודעים כי  ב-SOC. אז אתם בטח גם 
תהליך עבודה ידני בניסיון להתמודד 
עם הכמות העצומה של התראות אשר 
בייחוד  מתקבלות ממערוכת הניטור, 
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כיצד ניתן לייעל את תהליך התחקור של אירועי סייבר
באמצעות אוטומציה של תהליכים?

התראות השווא – לוקח זמן רב ויקר ערך. חברות מחקר, 
כגון המכון פונימון )Poneymon( חקר וגילה כי ארגונים 
מקבלים בממוצע 17,000 התראות על תוכנות זדוניות בשבוע. 
מבין אלה, רק כ-19% נחשבות התראות אמינות )כלומר, 
אמיתיות(, אבל גם אז, רק ארבעה אחוזים נחקרים בפועל. 
העלות הממוצעת של זמן מבוזבז על התראות אלה? 1.27 

מיליון דולר בשנה.
צוותי התגובה ואבטחה ב-SOC משתמשים במגוון מערכות 
ואסקלציה של  דיגיטלי  ואיתור, לתחקור  לניטור  לכלים 
התראות אבטחה לצוותים הרלוונטיים. בפועל, פעילות זו 
כרוכה במעבר ידני בין מערכת למערכת, ושילוב של פיסות 
מידע במטרה להגיע למסקנה האם מדובר בתקרית אבטחה, 
או שמא מדובר באזעקות שווא. לא רק כלי הדיווח מספקים 
נתונים בצורה ובפורמטים שונים, אבל גם בעת שאתם נמצאים 
תחת לחץ, וחייבים להגיב תוך פרק זמן קצר, ההחלטות נעשות 
לעתים קרובות בהיעדר התמונה המלאה, ורק על סמך מידע 
בסיסי. לא תמיד יש די מידע על מנת לוודא שאכן התקבלה 

ההחלטה הנכונה לתגובה לאירוע.

 והתוצאה:
יותר מדי התראות, מעט מדי זמן, 

והרבה מאוד מקום לטעויות )בעיקר 
טעויות אנוש(

כאשר מדובר באיומים בעלי השפעה גבוה על הארגון 
ומשתמשים, כגון מתקפות פישינג, אסקלציה של הרשאות 
גישה, וכמובן, מתקפות של נוזקות שמנצלות פגיעויות שטרם 
התפרסמו )zero day(, תהליכי עבודה ידניים לתגובה לאירוע 
מסוג אלו, מהווה מכשול רציני, ומאיט את זמן התגובה, מה 
שעלול להוביל להצלחתה של המתקפה. נקודת הזמן שבה 
הארגון מגיב לתקרית אבטחת המידע )מרגע הזיהוי( בעל 
משקל מכריע בהתמודדות נאותה עם מתקפות הסייבר. 
היכולת של הארגון להתמודד באופן ידני עם מתקפות סייבר 
מתוחכמות בעידן המודרני, זה כמו להתגונן עם סכין נגד 

רובה צלפים.

ניתן לפשט ולייעל את התהליכים הללו באמצעות אוטומציה

שלב התגובהשלב הדיווחשלב המיון

שלב 5שלב 4שלב 3

אוטומציה של תהליכי התגובה לאירועי אבטחת מידע יכולה להאיץ את השלבים 
המייגעים ביותר במחזור החיים של ניהול ותגובה לאירוע: מיון, הודעה ותגובה.

1Triage.שלב האיתור   2.שלב ההתראה   3.שלב המיון )            (   4.שלב ההודעה   5.שלב התגובה

תהליך תגובה אופייני לאירועי אבטחת מידע וסייבר, כולל את חמשת השלבים הבאים:

אוטומציה - ככלי עזר למלחמה במתקפות הסייבר בעידן המודרני
בואו נסתכל רגע, כיצד האוטומציה יכולה לסייע לנו בהתמודדות טובה יותר עם איומי הסייבר החדשים. 

אז כיצד ניתן לייעל את תהליך התחקור של אירועי סייבר באמצעות אוטומציה של תהליכים?
הוספת שכבת אוטומציה יכולה לייעל נתח גדול של תהליך התחקור הדיגיטלי של אירועי הסייבר. 
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מדור טכנולוגיה בפוקוס

ואוטומציה  נכון  תזמון  באמצעות 
צוות  קריטיים,  עבודה  תהליכי  של 
התגובה שלכם יכול לבצע אינטרציה 
מלאה מבין כל הכלים )כלי ניטור וזיהוי 
אירועי אבטחת מידע( ולייצר תהליכים 
אוטומטיית אשר יתבצעו ע"י המערכת 
בלבד, באמצעות שימוש באלגוריתמים 
ייחודיים שתוכננו בשפת המכונה, כך 
שבעצם המכונה תעשה את העבודה 
באופן אוטומטי, ללא מעורבות בני אדם, 
מה שיסייע בתהליך ניתוח ותגובה מהיר, 
מדוייק ויעיל יותר, יכמובן ישאיר גם 
בנקודות  אנושית  למעורבות  מקום 
קריטיות או אסטרטגיות, בהן נדרשת 

חשיבה אנליטית ומעורבות בני אדם.

ברגע שהתנהגות חריגה )אנומליה( 
מזוהה בתוך הסביבה המחשובית שלכם, 
וצוות התגובה שלכם הוקפץ לאירוע, 
תהליך האוטומציה נכנס לפעולה, וחוסך 

המון זמן לצוות שלך לביצוע:
איסוף נתונים נרחב ומיון האירועים	 
תקשורת ודיווח אודות מצב התחקור 	 

הדיגיטלי )לעתים קרובות תהליך זה 
דורש יותר מעורבות ודרישות דיווח 
ספציפיות לבעלי העניין בתוך ומחוץ 

לארגון(
נקיטת פעולה אוטומטית על סמך 	 

המידע הזמין )תגובה לאירוע(
משימות  של  אוטומציה  באמצעות 
מייגעות וממושכות אלה, צוותי התגובה 

יכולים להפנות נתח גדול יותר מזמנם 
אחרות,  קריטיות  משימות  לביצוע 
שלא ניתן לבצע אותן באופן אוטומטי. 
ההערכה היא שהחסכון בזמן הינו עד 
ל-85% בחסכון הזמן לתגובה לאירוע, 
באמצעות מימוש תהליכים מתוזמנים 

אוטומטית.
מסויים,  במדגם  שמדובר  כמובן 
שמבוסס על פלטפורמה ייחודית, אבל 
כמעט כל פלטפורמה כיום שמאפשרת 
תזמון ואוטומציה של תהליכי עבודה 
ב-SOC, יכול להפוך את השלבים הכי 
אינטנסיביים ומייגעיים בתהליך תגובה 
לאירועי סייבר, ולהפוך אותם למהירים, 

מדוייקים ויעילים יותר.

כיצד תזמון ואוטומציה 
של תהליכי עבודה 

מייעלים את זמן 
התגובה לאירועי 

אבטחת מידע
בממוצע, לוקח לארגון כמעט שישה 
אבטחה.  פרצת  לגלות  כדי  חודשים 
לגרום  יכולים  התוקפים  זמן,  באותו 
נזק רציני למערכות, מידע או לארגון. 
למעשה, המציאות היא כי שעות או 
אפילו דקות ספורות חשובות ביותר 
כשזה מגיע לתגובה לפרצות אבטחה, 
יכול  לאירוע,  מהירה  ותגובה  וזיהוי 

לעשות את כל ההבדל בין נזק מינורי 
לנזק מירבי. מומחים מעריכים כי העלות 
שארגון סופג הינו אלפי דולרים לשעה, 
ומגיע לעד כ-4 מיליון דולר לאירוע אחד.

החדשות הטובות הן שמרבית ספקיות 
מערכות  מפתחים  כיום  הפתרונות 
שמאיצות ומאפשרות אופטימיזציה 
 TTR-לזמני התגובה לאירוע, מה שידוע כ

 .)Time to Response
בשימוש בתהליך אוטומציה ותזמון 
של מערכות, מערך התגובה לאירועי 
אבטחת מידע מאפשר לפעול כיחידה 
הומוגנית ושלמה, בניגוד לניהול אוסף 
מחלקות  המשרתים  משאבים,  של 
ויישומים שונים ללא תלות הדדית. כך, 

המערכת מבצעת מעין ניתוח )אנליזה( 
של כלל תשתיות ה-IT הקשורות להיבטי 
אבטחת מידע באמצעות איסוף מידע 
מרכיבי  מכלל  וייחודי  עצמאי  ישיר, 
החומרה והתוכנה התשתיתיים, מבצע 
קורלציה בין מקורות המידע השונים 
בהתבסס על חוקים חכמים ומובנים. 
זאת, לצורך יצירה של מידע אנליטי 
לשכבת הניהול לקבל החלטות מושכלות 
בעת אירוע, ולאפשר המשך רציפות 
תפעולית ללא פגיעה בפעילות העסקית. 
בואו נראה כיצד תזמון ואוטומציה של 
תהליך תגובה לאירוע יכול לגרום לשינוי 
עצום כשמדובר בתגובה לאיומי הסייבר 

בעידן המודרני.

המספרים הללו חושבו על סמך:
ניתוח ותחקור אירוע מסוג אסקלציה של הרשאות גישה במערכת  	

שימוש בפלטפורמה של תזמון ואוטומציה ייעודית  	

להלן פירוט החישובים:

עבודה ידנית לתגובה לאירוע

מיון - 5 דקות

דיווח - 5 דקות

תגובה - 15 דקות

ניתוח - 5 דקות

סה“כ: 30 דקות

מיון - אוטומטי

דיווח - אוטומטי

תגובה - אוטומטי

ניתוח - 5 דקות

סה“כ: 5 דקות

עם אוטומציה של תהליכי תגובה לאירוע

(
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חלק ראשון: האצה בתהליך 
איתור וזיהוי האירוע

להגיב  רוצה  היה  ארגון  כל  כמובן, 
לאירועי אבטחת מידע בהקדם האפשרי, 
אבל אי אפשר להגיב לאירועים שאתה 
הראשון  החלק  אז  עליהם.  יודע  לא 
הוא  לאירוע  התגובה  זמן  בהאצת 
להאיץ את ההתראות באמצעות העשרת 
האיכות של ההתראות שמתקבלות ע"י 

מערכות הניטור.
את  היטב  מכירים  אבטחה  מומחי 
 SIEM-התופעה הידועה שמערכות ה
מייצרות המון המון התראות, שממשיכות 
להגיע ללא הפסקה. ובתור צוות תגובה, 
אתם רוצים לקבל חיווי רק על אותן 
התראות או אירועים חשובים שידרשו 
תחקור אנליטי נוסף ותגובה בהתאם. 
והבקרים  התגובה  צוותי  עבור  אבל 
ב-SOC, שנאלצים להתמודד עם מאות 
אם לא אלפי התראות שווא מדי יום, 
זה מקטין את הסיכויים שלהם מבחינת 
היכולת להגיב לאותם אירועים והתראות 

שחשובות באמת.
ולאזן  התגובה  לצוותי  לסייע  כדי 
בצורה עדינה יותר בין קבלת ההתראות 
מהמערכת לניתוח ההתראות, השימוש 
בתזמון ואוטומציה מאפשרת שילוב 
ואינטגרציה חכמה מבין כלל המערכות 
והתהליכים העסקיים בארגון, ותורם 
לשיפור המהירות, דיוק ויעילות זיהוי 
באמת,  שחשובות  ההתראות  ומיפוי 
תוך מזעור אזעקות השווא, באמצעות 
לוגים,  ניתוח  ייחודיות,  שאילתות 
ותהליכי  שונים,  בחתכים  חיפושים 
אנליטיקה שונים ומגוונים. פעולות אלו 
ממזערות באופן משמעותי את האזעקות 
שווא, ומאפשר לצוותי התגובה להתמקד 

באיומים האמיתיים.

חלק שני: האצת תהליך 
התחקור הדיגיטלי

התרחשה  כי  יודעים  שאתם  ברגע 
תקרית אבטחה אמיתית )ולא מדובר 
באזעקת שווא(, אתם תרצו לחקור ולנתח 
את האירוע מהר ככל האפשר, אבל זאת 
משימה שקל יותר לדבר עליה מאשר 
לבצע אותה בפועל, היות ומדובר במגוון 

רחב של מערכות שונות, שלא תמיד 
מדברות ביניהן,  או להציג את הנתונים 

באותו פורמט שהוא קריא לכל עין.
למשל, בואו ניקח מקרה של מתקפת 
פישינג. עת מתקבלת במערכת הניטור 
)פישינג(  התחזות  ניסיון  על  הודעה 
והבקרים  התגובה  צוות  פוטנציאלי, 
ב-SOC ירצו לחקור ולנתח במהירות את 
הפרטים של האירוע. כעת האלניסטים 
יצטרכו לבצע חיפוש ושאילתות )כולל 
פעילויות  על  לאחור(,  בהיסטוריה 
חשודות ברשת, קבצים מצורפים זדוניים 
הדוא"ל(,  )לרבות  השונות  במערכות 
כתובות אינטרנט )URL( מזויפות ולמצוא 
כל ניסיון או בקשה חשודות לקבלת 

מידע רגיש.
בין  לדלג  מהאנליסטים  דורש  זה 
המערכות ולחפור בלוגים של המערכות 
קורלציה  לבצע  ניסיון  תוך  השונות, 
מה  ההקשר  מתוך  ולהבין  והשערות 
בדיוק קרה באירוע שזוהה. אבל תהליך 
חקירה וניתוח ידני של אירוע יכול לקחת 
.TTR-זמן רב, מה שכמובן מרחיב את ה
עם מימוש תהליכי תזמון ואוטומציה 
של מגוון מערכות ובדיקות שגרתיות, 
תהליך התחקור והניתוח יכול להתקצר 
מעורבות  ולדרוש  משמעותי,  באופן 
ספציפיים,  במקרים  רק  אנושית 
לבזבז  ולא  אנושית,  עין  שנדרשת 
שעות על גבי שעות בחיפוש בלוגים 
אחר פעילות חשודה. ניתן מראש לתזמן 
ולהגדיר אוטומציה של תהליכי תחקור 
בסיסיים, שיכולים לבצע מגוון רחב של 
משימות שגרתיות שבעבר בוצעו באופן 
.SOC-ידני ע"י הבקרים והאנליסטים ב

חלק שלישי : להאיץ את 
התגובה לאירוע

זוהתה  האבטחה  שתקרית  לאחר 
לאירוע  להגיב  הזמן   הגיע  ונחקרה, 
באירועי  הטיפול  לתוכנית  בהתאם 
)IRP(. התגובה יכולה  אבטחת מידע 
לנוע בין ניתוק הרשאות וביטול חשבונות 
המערכת  להתקנת  ועד  משתמשים 
מחדש )הכל כמובן תלוי בסוג האירוע(. 
יגיבו  אם זאת, ככל שצוותי התגובה 
באופן מהיר יותר, כך תוכלו להכיל את 
הנזק ולמזער את מאמצי ההתאוששות 

מהאירוע.
אם ניקח למשל תקרית של משתמש 
נניח  קריטית.  במערכת  מורשה  לא 
שגיליתם שעובד לשעבר נכנס למערכת 
וגנב מידע רגיש )IP( במטרה לשתף 
את זה עם מעסיקו החדש. תזמון נכון 
ואוטומציה של תהליכים יכול להאיץ את 
התגובה לאירוע ולאפשר זיהוי מהיר של 
האירוע, איתור המשתמש הזדוני בכל 
השירותים והמערכות בהן נכנס ומנסה 
לעשות בהן שימוש, וסגירת החשבון 
וביטול ההרשאות באופן מיידי ובבת 
אחת. מימוש נכון של מערכת שתאפשר 
תזמון ואוטומציה של תהליכי העבודה 
מאפשר למכן את תהליך הסרת חשבונות 
המשתמשים וביטול ההרשאות גישה, 
במטרה להגן בצורה נאותה על מערכות 

המחשוב והמידע בהן.

עבודה בהרמוניה מושלמת
הסיבה שתהליך התזמון והאוטומציה 
התגובה  זמן  את  להאיץ  מאפשרים 
לאירועי אבטחת מידע מתאפשר בגלל 
תזמון  בתשתית  שימוש  שבעקבות 
המערכות  כלל   ,)Orchestration(
ציוד  חומרה,  תוכנה,  )כולל  בארגון 
תקשורת וכו'( מסוגלות לעבוד ביחד 
בהרמוניה מושלמת. הגדרת תהליכי 
לזרימת המידע  עבודה שמאפשרים 
בין המרכיבים השונים ברשת מאפשר 
בקלות אוטומציה של תהליך התגובה 
לאירועי אבטחת מידע מבלי להצטרך 
לעבור באופן ידני בין מערכות ניטור 

שונות.
כל  אבל  מוזר,  יישמע  זה  אומנם 
פעולה שניתנת לביצוע באופן מהיר, 
מדויק ויעיל יותר ע"י המכונה, באמצעות 
תהליכי תזמון ואוטומציה, עדיפה על 
מומחי  אדם.  בני  של  ידנית  פעילות 
נכון  תכנון  ע"י  כי  מעריכים  אבטחה 
לחסוך  ניתן  ממוכנים,  תהליכים  של 
המון בזמני התגובה לאירועי אבטחת 
מידע, ולאפשר לצוותי התגובה לעסוק 
בפעילויות קריטיות אחרות, אותן לא 

ניתן למכן באופן אוטומטי.
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CISO
GLOBAL SECURITY ראיון בלעדי למגזין

 CISO-תפקידו של ה
בעידן הסייבר

שנת 2018 כבר החלה, ונראה כי גל 
מתקפות הסייבר עדיין מרחרח מעלינו, 
הפעילות העסקית של  על  ומאיים 
ארגונים רבים, מכלל המגזרים, גדול 
כקטן, ונראה כי הטרור הקיברנטי לא 

פוסח אל אף אחד. 
צוות התחקירנים שלנו קיים ראיון 
בלעדי עם דניאל צ'צ'יק, מנהל אבטחת 
המידע בחברת WALKME, אשר שיתף 
אותנו בסוגיות החמות ביותר בתחום 
אבטחת המידע והגנת הסייבר בכלל, 
 CISO-ה בפני  הניצבים  ובאתגרים 

בפרט.
על אף גל איומי הסייבר שפקד 
ובעידן  האחרונות  בשנים  עלינו 
לא  יש  עדיין  היום,  של  הסייבר 
מעט ארגונים אשר אין להם מנהל 
אבטחת מידע בכלל, או שקיימת 
פונקציה כזאת, באופן חלקי בלבד 
ולא פורמאלי. האם ישנה חשיבות 
במינוי פורמאלי של CISO בארגון?

בעידן הסייבר של היום, שבו הטרור 
וגובר, תפקידו של  הקיברנטי הולך 
מהתפקידים  אחד  מהווה   CISO-ה
כיום  אין  בארגון.  ביותר  החשובים 
ארגון שיכול להרשות לעצמו להיתפס 
עם המכנסיים למטה, ללא היערכות 
הולמת אל מול מתאר איומי הסייבר 
והדרישות הרגולטוריות  מצד אחד, 
ההולכות וגוברות גם כן מצדו השני. 
ה-CISO מסייע לארגון בכלל, ולהנהלת 
הארגון בפרט, לנהל את סיכוני הסייבר 
ולתמוך באסטרטגיה העסקית של 

הארגון.
נות  היתרו מהן   
הנוספים לארגון בכך 
תפקיד  שימנו 
של  פורמאלי 

?CISO
 CISO-ה

תפקיד  הינו 
בכל  רוחבי 
הארגון, והוא 
אמון על כלל 

מערך הגנת הסייבר בארגון. ארגון שבו 
קיים מינוי פורמאלי של מנהל אבטחת 
מידע, יכול להיות שקט ורגוע שתחום 
שמנהל  בהינתן  כראוי,  מנוהל  זה 
אבטחת המידע מקבל תמיכה וגיבוי 
מלא מהנהלת הארגון. בנוסף, מינוי 
רשמי של מנהל אבטחת מידע נדרש 
כיום,  רבות  ורגולציות  תקינה  ע"י 
לכן לארגונים אין ברירה אלא לגייס 
מנהל אבטחת מידע פנים ארגוני, או 
לצרוך שירות כזה מחברה חיצונית 
)CISO-as-a-Service(. כמו כן, מנהל 
אבטחת המידע מהווה גורם מוסמך 
בתחום זה, ומייעץ להנהלת הארגון בגין 
ניהול סיכוני סייבר, והלימה לדרישות 

רגולציה. 
חושב אתה  למי  דעתך,   לעניות 

שה-CISO צריך לדווח בארגון?
ה-CISO חייב לדווח ישירות להנהלה. 
ודרישות  הרגולציות,  ריבוי  לאור 
בציפיות  לעמוד  וגוברות  ההולכות 
הלקוחות, בעלי המניות, השותפים 
העסקיים, והעובדים מתוך הארגון, על 
מנהל אבטחת המידע לדווח ישירות 
להנהלת הארגון, ולקבל תמיכה מלאה 

ממנה.
כיצד אתה רואה את תפקידו של 
צריך  הוא  האם  בארגון?   CISO-ה
להיות טכנולוג או מתודולוג? ומה 
מה- היום  הנדרש  הידע  לדעתך 

?CISO
אבטחת  שמנהל  נהוג  היה  פעם 
המידע יהיה יותר טכני, והיה מעורב 
תפעול  של  עבודה  בתהליכי  יותר 
מערך אבטחת המידע. בעידן הסייבר 
של היום, שבו יש ריבוי טכנולוגיות, 
רגולציות, ודרישות הן מתוך הארגון 
והן מחוץ לארגון, מנהל אבטחת המידע 
יכול להרשות לעצמו לנהל את  לא 
תחום אבטחת המידע ברמת המיקרו, 
המאקרו.  ברמת  לפעול  חייב  אלא 
הידע והכישורים שנדרשים ממנהלי 
יותר  הינם  כיום  המידע  אבטחת 
ברמה האסטרטגית ובהבנה העסקית 

דניאל צ'צ'יק,
מנהל אבטחת המידע

WALKME בחברת
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של פעילות הארגון, ופחות בהיבטים 
הטכנולוגיים.

מהם הכישורים הנדרשים היום 
?CISO-מה

בגדול, זה מאוד תלוי בסוג הארגון, 
היות ובחברות הזנק קטנות יותר, ישנה 
ממנהלי  ציפייה  לפחות  או  דרישה 
גם שירותים  אבטחת המידע לספק 
 .Hands On-ה ברמת  יותר,  טכניים 
אבל אם נלך על ההמלצות היבשות כפי 
שמקובלות בעולם, על מנהל אבטחת 
המידע להיות יותר מתודולוג ואסטרטג 

ופחות טכני. 
מנהל אבטחת המידע כיום חייב לוודא 
המידע  אבטחת  תחום  של  הלימה 
לאסטרטגיה ולמטרות העסקיות של 
הארגון, ולא יכול להתעסק כל היום 
בטכני. עליו לשתף פעולה עם מנהלי 
רלוונטיות בארגון,  נוספות  מחלקות 
העסקיות,  לדרישות  הלימה  לוודא 
פעילות  עבור  להנהלה   ROI ולהציג 

אבטחת המידע בארגון.
מהם האתגרים העיקריים הניצבים 
בפני ה-CISO בעידן הסייבר של היום?

השנה, הפוקוס הן בארץ והן בעולם 
)בארץ  הרגולציה  סביב  בעיקר  יהיו 
לגבי התקנות הגנת הפרטיות ומאגרי 
 .)GDPR-המידע, ובעולם בעיקר סביב ה
מנהלי אבטחת המידע וההנהלה בכלל 
הארגונים ירוצו מסביב לשעות לוודא 
בייחוד  הרגולציה,  לדרישות  הלימה 
בהיבטים  ה-90.  בדקה  שנזכרו  אלו 
ימשיך   IOT-ה נושא  הטכנולוגיים, 
להעסיק את מנהלי אבטחת המידע היות 
ומתגלים פגיעויות חדשות בהתקנים 
הללו כמעט בכל יום. כמו כן, נמשיך 
לראות את מנהל אבטחת המידע מנסה 
להתמודד אל מול האיומים השכיחים 
יותר כגון נוזקות כופר, מתקפות פישינג, 

מתקפות מניעת שירות ועוד.
מהם איומי הסייבר המשמעותיים 
ביותר שארגונים נאלצו להתמודד 
מיוחד  ומה   ,2017 במהלך  איתם 

באיומים אלו?
למרבה הצער היו לא מעט איומים, 
אבל אחד מהאיומים אשר בלט ביותר 
הינו גל מתקפות נוזקות הכופר, אשר 
הטריף את העולם. אין משהו מיוחד 
באיומים אלו, בייחוד לאור העובדה 
שמדובר במתקפות יחסית ישנות ברמה 
הטכנולוגית, מה שכן מייחד אותם זה 
אחוזי ההצלחה והפריסה המאסיבית 

של מתקפות אלו.
איומי  מהי התחזית שלך למפת 

הסייבר לשנת 2018?
האחרונות,  בשנים  שראינו  ממה 
ההיסטוריה די נוטה לחזור על עצמה, 
ולכן אנו נמשיך להיות עדים למתקפות 
של נוזקות כופר למיניהם )בייחוד כאלו 
שמוכוונות לכריית ביטקוין על חשבון 
הקורבנות(,  של  המחשוב  משאבי 
יותר  מתוחכמות  פישינג  מתקפות 
)באמצעות קמפיינים ממונים היטב ע"י 
קבוצות האקרים ידועות(, נמשיך לראות 
מתקפות מניעת שירות שמשתמשות 
את  מנצלות  ואשר   ,IOT בהתקני 

הפגיעויות במערכות אלו.
מהי הדרך הטובה ביותר להימנע 

ממתקפות סייבר?
לא חושב שיש תשובה אחת וודאית 
לשאלה הזאת, וזה מאוד תלוי בסוג 
התוקף  של  במוטיבציה  התקיפה, 
וכמובן ביכולות של הארגון )מבחינת 
משאבים, מערכות ניטור וזיהוי, כשירות 
מקצועית, וכדומה(. כשמדובר על הגנה 
 Silver מפני מתקפות סייבר, לצערי אין
בצעדים  לנקוט  הארגון  ועל   ,Bullet
שונים על מנת לעבות את מערך אבטחת 
המידע והגנת הסייבר של הארגון. על 
הארגון לבצע סקר סיכונים מלא על 
כלל הפעילות העסקית של הארגון, 
להבין מהם איומי הייחוס הרלוונטיים 
עבור הארגון )עפ"י המגזר אליו שייך 
והפעילות העסקית(, ולהוציא לפועל 
תוכנית עבודה להפחתת הסיכונים כפי 
הגנה,  בסקר. מבחינת מערך  שיעלו 
הייתי ממליץ לכל ארגון ליישם מודל 
של הגנה בשכבות, כאשר בכל שכבה 
יש סט שלם של בקרות שנועדו למנוע 
או לפחות להקשות על התוקף מלבצע 

את התקיפה.
במידה וארגון מותקף, כיצד ניתן 
להתאושש ביעילות ממתקפת סייבר?

ובכן זה מאוד תלוי בסוג התקיפה, אבל 
הייתי מתחיל בכך שעל הארגון להיערך 
מראש בצורה נאותה מפני מתקפות 
סייבר שונות, באמצעות אפיון וגיבוש 
תוכנית פורמאלית של ניהול ותגובה 
לאירוע )IRP(, ולתרגל תרחישים שונים 
של תקיפות, בכל הרבדים בארגון )החל 
מהנהלת הארגון, צוותי ה-IT ותגובה, ועד 
לאחרון העובדים(. תרגול מתמשך יכול 
לסייע בזיהוי מוקדם וטיפול מהיר ויעיל 

באירועי הסייבר.

הספקים נמצאים כיום במעין מרדף 
אין-סופי למצוא את הפתרון הפלא 
אילו  הסייבר.  הגנת  בעולם  הבא 
טכנולוגיות או מגמות לדעתך יעניינו 

את ה-CISO במהלך 2018?
בהיבטים הניהוליים, נושא הרגולציה 
גלים  לעשות  תמשיך  האירופאית 
ולהעסיק את הנהלת הארגונים, וכמו כן, 
גם נושא ניהול הסיכונים של שרשרת 
את  שמהווה  ראינו  אשר  האספקה, 
החוליה החלשה בשרשרת האבטחה 
הארגונית. חלק ממתקפות הסייבר אשר 
אירעו בשנים האחרונות, אירועו בעיקר 
בשל פגיעויות בשרשרת האספקה של 
הארגון. בהיבטים הטכנולוגיים, העולם 
נמצא במרדף אין סופי למציאת פתרונות 
התגובה  לצוותי  יסייעו  אשר  פלא 
ואבטחת מידע של הארגון להתמודד טוב 
יותר עם מתאר איומי הסייבר ההולכים 
וגוברים ברמת התחכום שלהם. ניתן 
לראות עלייה חדה בניסיונות למצוא 
את הפתרונות הגנת הסייבר הבאים, 
 ,AI, Machine Learning שמבוססים על

וזיהוי חכם יותר של אנומליה.
עלייה  שחלה  לומר  ניתן  האם 
במודעות הנהלות הארגונים בנושא 

אבטחת המידע והגנת הסייבר?
בהחלט כן. ניתן לראות בבירור צמיחה 
משמעותית בתקציבי אבטחת המידע, 
וזה בעיקר בשל דרישות רגולטוריות 
)כגון תקנות הגנת הפרטיות ומאגרי 
המידע בישראל, ואף התקנות להגנת 
 .)GDPR-ה  – האירופיות  הפרטיות 
בנוסף, איומי הסייבר ההולכים וגוברים 
מדי יום גם כן תרמו לעלייה משמעותית 

במודעות ההנהלה לנושא.
פעילות  על  דעתך  מה  ולסיום, 
מידע  לאבטחת  העולמי  האיגוד 
ובייחוד על הפעילות של   ,)ISSA(

הציאפטר הישראלי?
לפני  הזאת  לפעילות  נחשפתי 
כשנתיים, ואף הספקתי להשתתף באחד 
מהכנסים הבינלאומיים של האיגוד 
העולמי, אשר אירע בשנה שעברה בסן 
דיאגו, ארה"ב. מאז השתתפתי במספר 
מפגשים וסדנאות מקצועיות בתחום 
אבטחת המידע והגנת הסייבר, ואף הנני 
חבר במספר פורומים מקצועיים באיגוד 
הישראלי. אני מזמין את כולם להשתתף 
בעשייה המרובה בציאפטר הישראלי, 
אשר פועל לקידום הפעילות בישראל.
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מגרסת התקן החדשה
של ISO 31000 - לניהול סיכונים תובנות

ISSA מאת: שלומי מרדכי, סמנכ"ל מערכות מידע בקריה האקדמית אונו ומשנה לנשיא האיגוד

2018 ב סוף חודש פברואר 
התקינה  ארגון  פרסם 
גרסה   )ISO( הבינלאומי 
מעודכנת של הנחיות ניהול 
 ISO התקן  עבור  סיכונים 
לגרסתו  בוצע  העדכון   .31000:2018
הקודמת של התקן אשר פורסמה בשנת 

2009, ומספק:
שפה מעודכנת ופשוטה והתייחסות 	 

מובנית לתהליך ניהול הסיכונים
התמקדות מחודשת בתפקיד ההנהלה 	 

והאחריות  המנהיגות  על  דגש  תוך 

שלהם שצריכה לבוא לידי ביטוי בצורה 
ניהול  כי  להבטיח  מנת  על  מובהקת 
הסיכונים משולב במלואו בכל הרמות 

בארגון.
תשומת לב רבה יותר לאופי מחזורי 	 

ואיטרטיבי של ניהול הסיכונים בארגון, 
אשר מדגיש את הרעיון כי ארגונים 
חייבים להעריך ולעדכן את תהליך ניהול 
הסיכונים שלהם לאור מידע חדש או 
בתגובה למשוב על פערים שעשויים 
להיות נוכחים בתהליך הסיכון הנוכחי 

או בקרות הקשורות.

"התמודדות עם סיכונים היא חלק ממשל אבטחת מידע 
ומנהיגות בארגון, והיא מהותית לאופן ניהול הארגון בכל הרמות"

)ISO( ארגון התקינה הבינלאומי

מדור ניהול סיכונים
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מגרסת התקן החדשה
של ISO 31000 - לניהול סיכונים

 ISO מבנה וחלוקת התקן
31000:2018

בעוד שסטנדרטים רבים מגיעים במאות 
עמודים, התקן החדש מגיע בצורה צנועה 
של 16 עמודים שמהווים מדריך תמציתי 
ומרוכז כדי לסייע לארגונים לשפר את 
האופן שבו הם מנהלים את הסיכונים 
שלהם. המסמך מורכב מארבעה חלקים 

עיקריים:
חלק ראשון שמספק הכוונה והגדרות 	 

של מונחי מפתח כגון מהו סיכון, ניהול 
סיכונים, מיהם בעלי העניין, מקור 
הסיכון, אירוע, השלכות, סבירות, 

ובקרות.
חלק שני מהווה את עקרונות ניהול 	 

ניהול  תהליך  כלומר,   - הסיכונים 
הסיכונים הינו משולב, ומבוצע 
מובנית  גישה  באמצעות 
מותאמת  ומקיפה, 
כוללנית,  אישית, 
דינמית, המבוססת על 
מיטב המידע הזמין לגבי מרכיבים 
אנושיים ותרבותיים וכמובן שיפור 

מתמיד.
המסגרת 	  את  מהווה  שלישי  חלק 

שנועדה  סיכונים,  לניהול 
ניהול  תהליך  כי  להבטיח 
כראוי,  מיושם  הסיכונים 
משולב היטב בארגון, תוכנן 
באופן  נבדק  בקפידה, 
שוטף, ומותאם ומשופר 

באופן שוטף.
חלק רביעי דן בתהליך 	 

ניהול הסיכונים עצמו, 
ם  י ט נ מ ל א ה ל  ל ו כ
זיהוי  של  המסורתיים 
סיכונים, ניתוח, הערכה 
ע"י  הנתמכים  וטיפול, 
וביקורת  ניטור  אלמנט 
וייעוץ  וכן מרכיב תקשורת 
את  לשפר  כדי  הראשון   -
האיכות  ואת  האפקטיביות 
הסיכונים,  ניהול  תהליך  של 
להבטיח  כדי  האחרון  ואת 
שהמידע אודות הסיכונים הינו 
אמת,  בזמן  עובדתי,  "מידע 
לכל  ומובן  מדוייק  רלוונטי, 
ומדווח להנהלת הארגון  אדם" 
נכונות.  לצורך קבלת החלטות 

חמש תובנות עבור הנהלת 
הארגון 

בעוד שהתקן הזה רחוק מלהיות המסמך 
ניהול  תהליך  את  שמכסה  היחיד 
הסיכונים בארגון, יהיה קשה למצוא 
מערכת עקרונות תמציתית יותר ליישום 
ניהול הסיכונים  והערכה של תהליך 
בארגון. אבל זהו לא רק היתרון היחיד של 
התקן הזה. להלן חמש תובנות מהתקן 

הזה עבור הנהלת הארגון:

#1 מעורבות, מחוייבות 
ותמיכת ההנהלה

על  ברורה  בשפה  מנוסח  המסמך 
חשיבותה של הנהלת הארגון ומחויבותה 
הוליסטית  סיכונים  ניהול  לתוכנית 
בארגון. המנהלים צריכים להבטיח כי 
תהליך ניהול הסיכונים משולב במלואו 
היטב  ותואם  בארגון,  הרמות  בכל 
והתרבות  האסטרטגיה  היעדים,  את 

הארגונית.
התקן שם דגש רב על הצורך במנהיגות 
חזקה, שצריכה לבוא לידי ביטוי ביישום 
תהליך הוליסטי ודינמי של ניהול סיכונים 

בארגון.

#2 מעורבות ניהול סיכונים 
בתהליך קבלת החלטות 

עסקיות ואסטרטגיות

התקן מכיל גם תזכור לכך שהנהלת 
הארגון אחראית להבטיח שהסיכונים 
יקבלו חשיבות הולמת בעת תהליך קבלת 
החלטות, שכן סיכונים אלה עלולים 
להשפיע על יכולת הארגון לספק ערך 

לפעילות העסקית.

#3 דגש על יישום נכון של 
תהליך ניהול הסיכונים

על הנהלת הארגון לוודא שתהליך 
וכי  מייושם כהלכה  ניהול הסיכונים 
לבקרות יש השפעה מתאימה בהתאם 
לסיכונים שעלו. לחברי הדירקטוריון 
ולהנהלת הארגון אין את המומחיות 
הנדרשת כדי להבין את המשמעות ואת 
מידת ההשפעה שיש לסיכוני הסייבר 
על הארגון ופעילותו העסקית. במקרים 

חיצוני  יועץ  להביא  עליהם  כאלה, 
כדי לספק הקשר ולוודא כי פעולות 
הניהול עולים בקנה אחד עם החשיבות 

האסטרטגית של תחום הגנת הסייבר.

#4 ניהול סיכונים אינה כפפה 
אחת שמתאימה לכל יד

בצורה  ביטוי  לידי  מביא  המסמך 
מובהקת את הצורך להקים תהליך ניהול 
סיכונים הוליסטי ומחזורי בכל ארגון, 
באופן אישי לפעילות  אשר מותאם 
הארגון, ודוגל בשיפור מתמיד. ולכן, 
במקום לנקוט בגישה אחת כוללת, התקן 
מספק הכוונה והנחיות להנהלת הארגון 
לבנות תהליך הוליסטי לניהול סיכונים 
שמתאים באופן אישי לארגון, בפרט לפי 
פרופיל הסיכון שלו, לתיאבון הסיכון 

ולתרבות הארגונית.

#5 להיות יותר פרואקטיביים

בעוד שהתקן אינו מתייחס באופן 
ספציפי לסיכוני הסייבר, הוא מספק 
הכוונה והנחיה רבה כדי לסייע להנהלת 
הארגון לנקוט בגישה פרואקטיבית יותר 
לטיפול וניהול הסיכונים ולוודא כי תהליך 
ניהול הסיכונים משולב בכל ההיבטים 
של קבלת ההחלטות בארגון, בכל הרמות 
והדרגים. זה כולל המשכיות עסקית, 
הלימה לדרישות תקינה ורגולציה, ניהול 
משברים, משאבי אנוש, IT וחוסן ארגוני.

חמשת תובנות עבור מנהלי 
אבטחת המידע בארגון

בעוד שמובן הערך הרב של הנהלת 
הארגון שתפיק מיישום תהליך ניהול 
גם מנהלי  הוליסטי בארגון,  סיכונים 
אבטחת המידע יכולים להפיק מזה ערך 
חיובי לא פחות. להלן חמש תובנות עבור 

מנהלי אבטחת המידע בארגון:

#1 היפטרו מהז'רגון הטכני

המסמך מספק שפה משותפת לכלל 
 ,IT( בעלי התפקיידם הרלוונטיים בארגון
הנהלה, מנהל אבטחת המידע, כספים, 
משפטי וכו'( עם הגדרות פשוטות ובלתי 
מסובכות של סיכונים, אירועים, השלכות 
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וניסוח מובהק של מונחים כגון הסתברות 
לעומת סבירות. המסמך מעדיף את 
השימוש במונח "סבירות" למשמעותה 
יותר כ"סיכוי שמשהו קורה,  הרחבה 
בין אם מוגדר, נמדד או נקבע באופן 
איכותי  סובייקטיבי,  או  אובייקטיבי 
או כמותי, ומתואר באמצעות מונחים 

כלליים או מתמטיים.
מנהלי אבטחת המידע בארגון יצטרכו 
ליישר קו עם השימוש שלהם במונחים 
אלו כדי להבטיח שמתקיימת תקשורת 
שמעורב  גורם  לכל  מובנת  אחידה, 
בתהליך, ללא שימוש בשפה מורכבת, 
או גרוע יותר – במונחים טכניים מדי. 
אם הערך של המדדים מורכב מדי, אין 
מה לשתף אותו עם ההנהלה. עם זאת, 
הוא עשוי עדיין להיות שימושי כחלק 
ממדד גדול יותר המייצג קו מנחה ומגמות 
על בשלות וחוסן הארגון מבחינת הגנת 

הסייבר.

#2 ניהול מחזורי של תהליך 
הערכת הסיכונים

התקן מתמקד באופי המחזורי של 
תהליך ניהול הסיכונים בארגון, ומסייע 
למנהלי אבטחת המידע והנהלת הארגון 
להבין ולשלוט במידת ההשפעה של 
העסקית,  הפעילות  על  הסיכונים 
השפעתם של סיכוני הסייבר על היעדים 
העסקיים. המרכיבים השונים של הקווים 
המנחים בתקן )החל מן העקרונות ועד 
למסגרת ולתהליכים עצמם( מתכנסים 
ביחד כדי לשפר ולחזק את יכולת הארגון 
להעריך, לתקשר ולהתחשב בסיכונים 
החלטות  בקבלת  אינטגראלי  כחלק 
עסקיות, ולבחור בקרות נאותות כדי 
לסייע בהפחתת הסיכונים או בהעברתם 
לגורם צד ג', בהתאם למידת הסבילות 

של הארגון.

#3 שימוש במידע אמין 
וזמין באותו רגע

הנתונים שמספקים מנהלי אבטחת 
חייבים  הארגון  הנהלת  לידי  המידע 
להיות רלוונטיים ומובנים, להימסר בתוך 
פרק זמן סביר, ומסופקים עם הצהרות 
שתואמות את מידת הדיוק שלהם. וזה 

לאירוע  מגיבים  כאשר  בייחוד  תקף 
סייבר, כי איכות המידע שזמין בתחילת 
האירוע הינו לעתים קרובות מאוד שונה 
מן הנתונים שנחשפים בעקבות תהליך 

תחקור דיגיטלי )פורנזיקס(.

#4למדוד הצלחה

ההנחיות שמפורטות בתקן מדגישות 
גם את הצורך והערך של מדידה, הערכה 
ניהול הסיכונים  ושיפור של מערכת 
עצמה. הרעיון הוא לאו דווקא לבנות 
הכל נכון כבר על הפעם הראשונה, אם 
כי התקן דוגל בתהליך מחזורי של שיפור 
מתמיד. אפילו נתוני סיכון לא מושלמים 
יכולים להיות שימושיים, כל עוד הם 
מוצגים ביחד עם ציר הזמן המציג מגמה 
מסוימת )ורצוי מגמה חיובית(. קווי מגמה 
שטוחים )ללא שינוי( עשויים להיות 
מקובלים על חלק מהסיכונים והבקרות, 
ואילו אצל אחרים, על ההנהלה הבכירה 
וחברי הדירקטוריון לצפות לסימנים 
הזמן.  בציר  התקדמות  של  ברורים 
בסופו של דבר, מנהלי אבטחת המידע 
צריכים לספק לידי הנהלת הארגון וחברי 
מידע  דוחות שמכילים  הדירקטוריון 

איכותי, רלוונטי, ועכשוי.

#5 לעודד את ההנהלה לנהל 
סיכוני סייבר

הנחיות התקן מתארות מפת דרכים 
שיכולה לסייע למנהלי אבטחת המידע 
בארגון לערב יותר ויותר את הנהלות 
הארגונים לעסוק בתחום ניהול סיכוני 
סייבר. חשוב מאוד לשווק את הצורך 
לצד  סייבר,  סיכוני  בניהול  העסקי 
השגת המטרות העסקיות כפי שנקבע 

באסטרטגיה של הארגון.

אז מוכנים להתחיל?

השינויים  של  נלווה  סיכום  להלן 
פעולה  פריטי  בשלושה  המתוארים 
שיכולים לסייע למנהלי אבטחת המידע 
והנהלות הארגונים לשפר את תהליך 

ניהול הסיכונים בארגון:
"להיות מודעים למטרות העסקיות 	 

של הארגון שלכם" - קביעת יעדים 
ברורים ומדידים הוא המפתח לאיתור 
וניטור מטרות ניהול הסיכונים ומדידת 

רמת השגתם.
"להעריך את מבנה ממשל ניהול 	 

מסייע  זה   - הנוכחי"  הסיכונים 
להנהלת הארגון להבטיח כי תהליך 
לניהול  האחריות  והגדרת  הדיווח 
נאותה,  בצורה  מתבצע  סיכונים 
ולהנהלה וחברי הדירקטוריון יש גישה 
ישירה למנהל אבטת המידע, והוא 
מצדו מקבל את התמיכה שנדרשת 

לצורך ביצוע תפקידו.
"להגדיר את רמת המחוייבות של 	 

לקבוע  הארגונים  על   - הארגון" 
במדויק את מחוייבותם לתהליך ניהול 
הסיכונים ולבדוק במודע הן את רמת 
הסבילות של הסיכון והן את המיקום 
שבו הם רוצים או צריכים להיות בקנה 
מידע של תיאבון הסיכון )בהתאם 
לדרישות העסקיות ו/או רגולטוריות(.

בין אם אתם מוכנים ליישם את תהליך 
ניהול הסיכונים הראשון שלכם ובין אם 
ברצונכם לשפר תהליך קיים, ההנחיות 
לסייע  יכולות  זה  בתקן  שמפורטות 
לכם במצב של אי-ודאות תוך שמירה 
על הערך העסקי. כשמדובר בסיכוני 
סייבר, ארגונים אינם יכולים להרשות 
לעצמם לנקוט בגישה של "בוא נחכה 

ונראה מה יהיה". 

מדור ניהול סיכונים
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מדור תקינה ורגולציה

ניהול חשבונות 
משתמשים...

תרופת פלא להרבה 
בעיות זליגת מידע

מאת: מוטי אלפיה, יועץ אבטחת מידע- טיטנס סקיוריטי
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לא משנה מה גודל הארגון, או המגזר שבו הוא פעיל, 
בעלי  משתמשים  בחשבונות  משתמשים  כולם 
הרשאות גבוהות. שימוש לא נכון בחשבונות אלו יכול 
להוביל לאירועי אבטחת מידע חמורים, בהם נגרם נזק 
כספי ו\או תדמיתי לארגון בשל דליפת מידע רגיש או 

סודות מסחריים בפני גורמים לא מורשים. 

אחרונה היינו עדים למקרים ל
נפלו  ארגונים  בהם  רבים 
סייבר  למתקפות  קורבנות 
מתוחכמות, שבעקבותן מידע 
רגיש שהיה מאוחסן במערכות 
המחשוב של הארגון דלף בידי גורמים לא 

מורשים מחוץ לארגון. 
חברות מחקר שונות הציגו ממצאים לכך 
שבמרבית המקרים של זליגת מידע )ביניהם 
 Target, JP Morgan, Anthem האירוע של
ואחרים( דובר היה על ניהול כושל של חשבונות 
המשתמשים והרשאות הגישה, מה שהקל על 
התוקפים לבצע את המתקפות בהצלחה רבה.
אחת הבעיות השכיחות ביותר, ושהכי קל 
גם לטפל בה הינה ניהול כושל של חשבונות 
 privileged( משתמשים בעלי הרשאות גבוהות

 .)user accounts

אבל מהם חשבונות משתמשים 
בעלי הרשאות גבוהות?

חשבונות משתמשים בעלי הרשאות גבוהות 
הפך לנושא חם בעידן מתקפות הסייבר, אשר 
לאחר  שבוצעו  דיגטליות  חקירות  בעקבות 
מקרים בהם דלף מידע רגיש מחוץ לארגון, 
הגישה  הרשאות  בניהול  כשלים  נמצאו 
וחשבונות המשתמשים, מה שהיה אולי יכול 

לשנות את התמונה.
אז מהי חשיבותם של חשבונות אלו, ומה 

הופך אותם לכאלה חשובים?
כלל אצבע אחד, נורא פשוט הינו למפות את 
החשבונות בעלי הרשאות גישה למידע רגיש 
)כגון נתונים אישיים, נתונים כרטיסי אשראי, 

סודות מסחריים של הארגון וכדומה(.
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  בעלי הרשאות גבוהות אשר לוודא 
שימוש נאות בהם, תוך ניטור ומעקב 

מתמיד.
להלן הסוגים של החשבונות בעלי 

הרשאות גבוהות:
 	 Local( מקומי  אדמין  חשבונות 

חשבונות   :)Admin Accounts
משתמשים אלו אינם אישיים בד"כ, 
לתחנת  מלאה  גישה  ומאפשרים 
העבודה. חשבונות אלו משמשים בד"כ 
את צוותי ה-IT לצורך ביצוע עבודות 
תחזוקה שוטפות )כגון התקנת והסרת 
תוכנות, טיוב נתונים ועוד(. לעתים, 
בסיסמה  מחזיקים  אלו  חשבונות 
שהופך  מה  הרשת,  לכלל  אחידה 
 אותם למטרה ייעודית בעיני התוקף.

 
בעלי 	  משתמשים  חשבונות 

 Privileged( גבוהות  הרשאות 
User Accounts(: אלו הם חשבונות 
משתמשים מאוד שכיחים במערך 
גישה  ומאפשרים  מחשוב ארגוני, 
מלאה למערכות המחשוב בארגון. 
כלל ברזל הינו שמשתמשים בעלי 
יעשו  לא  אלו,  לחשבונות  גישה 
שימוש בהם ביום-יום, אלא יעשו 
שימוש מבוקר רק בעת הצורך. אחת 
הבעיות השכיחות ביותר, הינה מצב 
שבו חשבונות אלו משותפים מבין 
כמה חברי צוות, ומרביתם )אם לא 
עם  היום-יום  בחיי  עובדים  כולם( 
החשבונות הללו, ולא עם החשבון 
שלהם,  )הרגיל(  האישי  משתמש 
מה שמוביל לשתי בעיות אבטחה 

מרכזיות:
- אין ממש אחריות 	  בעיה אחת 

אישית, היות והחשבון משתמש 
משותף מבין כמה חברי צוות, מה 
שמקשה מבחינת הניטור והלוגים 
לאתר מיהו המשתמש אשר ביצע 
פעולה זדונית )במקרה של חקירה(.

בעיה שנייה - שאם תוקף מצליח 	 
הוא  זה,  לחשבון  גישה  להשיג 
מקבל גישה מתירנית ברמה כלל 

בתוקף  ממליצים  ולכן  הרשת, 
יש  שלהם  הצוותים  את  לחייב 
גישה לחשבונות אלו, לעשות בהם 
שימוש רק בעת הצורך, ובשאר 
הזמן לעבוד עם החשבון משתמש 

האישי שלהם
הגישה  את  לנטר  מאוד  חשוב 
לחשבונות  אלו, ואת השימוש בהם 

באופן שוטף.
חשבונות משתמשים אדמין ברמת 	 

 :)Domain Admin Account( הדומיין
 ,WINDOWS של  עבודה  בסביבת 
חשבונות אלו מאפשרים גישה מלאה 
לכלל המרכיבים ברשת. חשבונות אלו 
מאוד מסוכנים באם מתקבלת אליהם 
גישה לא מורשית, ויכולים לגרום נזק 
רב ברמת כלל הרשת. חשוב לנטר 
את הגישה אליהם והשימוש בהם 

באופן שוטף.
לחירום 	  משתמשים  חשבונות 

)Emergency Accounts(: מדובר 
בחשבונות משתמשים לשימוש בעת 
חירום בלבד. חשבונות אלו מאפשרים 
מסוימות,  למערכות  אדמין  גישת 
הצורך  בעת  לשימוש  שנדרשת 
הבעיות  דחופים(. אחת  )במקרים 
המרכזיות בשימוש בחשבונות אלו, 
זה במקרים בהם אין תהליך מבוקר 
של ניהול משתמשים חירום )התהליך 
במרבית המקרים ידני, ולא מתועד(, 
מה שיכול להוביל לגישה לא מורשית 
לחשבונות אלו בידי גורמים עוינים.

 	 System ( מערכת  חשבונות 
חשבונות  הם  אלו   :)Accounts
ברמת  גבוהות,  הרשאות  בעלי 
מערכת ההפעלה או ברמת הדומיין, 
שמשמשים מערכות, אפליקציות או 
שירות מסוים. בגלל המורכבות של 
השימוש בחשבונות אלו, הסיסמאות 
לא מתחלפות לעתים קרובות, מה 
שמהווה עקב אכילס, והופך אותם 

למטרה ייעודית בעיני התוקף.
חשבונות משתמשים אפליקטיביים 	 

כפי   :)Application Accounts(

שהשם מרמז, חשבונות אלו משמשים 
ויישומים,  מערכות  עם  עבודה 
נתונים  לבסיסי  גישה  ומאפשרים 
)בהתאם לרמת ההרשאות שנקבעו 
ע"י מנהל המערכת(. בד"כ חשבונות 
ולא  )גנריים(,  כלליים  הינם  אלו 
משמשים אף משתמש יחיד, אלא 
במרבית  הרשת.  לכלל  משותפים 
המקרים, הסיסמאות של החשבונות 
הללו מאוחסנים בפורמט לא מוצפן, 
מה  המערכת,  בתוך  גלוי,  בטקסט 
שמהווה מטרה ייעודית בעיני התוקף. 
חשוב לנטר את הגישה והשימוש 
במשתמשים אפליקטיביים, בייחוד 
או  קריטיים  ויישומים  במערכות 

שמאחסנים מידע רגיש.

ניהול נכון של חשבונות 
משתמשים בעלי הרשאות 

גבוהות
זוהי מציאות עצובה, עם זאת, ישנן 
דרכים שבהן אנו יכולים לאבחן ולמזער 
ממתקפות  הפונטנציאלי  הנזק  את 
עתידיות שמנצלות חשבונות משתמשים 

וניהול הרשאות לא נכון.
 ,ISO 27001 המידע  אבטחת  תקן 
מגדיר שתי בקרות ייחודיות, שבאות 
לטפל בדיוק בסוגיה הזאת. בקרה א. 
9.2.3 "ניהול חשבונות בעלי הרשאות 
גבוהות" )מתוך נספח א' של הבקרות 
לניהול  הנחיות  להגדיר  בא  בתקן( 
נכון של כלל החשבונות בארגון בעלי 

הרשאות גבוהות. 
בקרה זו מחייבת את הארגון לקבוע 
תהליך פורמאלי למיפוי וסיווג חשבונות 
גבוהות  הרשאות  בעלי  משתמשים 
בארגון, וליישם תהליך מוסדר של מתן 
אישור, מעקב וניטור אחר השימוש של 

חשבונות משתמשים אלו.
להלן מספר כללים לניהול נכון של 
חשבונות משתמשים בעלי הרשאות 

גבוהות:

מדור תקינה ורגולציה

ניהול חשבונות משתמשים...
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 #1
מיפוי כלל חשבונות המשתמשים 

בעלי הרשאות גבוהות
קשה להגן על משהו אם לא יודעים 
כלל  את  למפות  חשוב  קיים.  שהוא 
חשבונות המשתמשים בעלי הרשאות 
גבוהות, שנמצאים בשימוש במערכות 
המחשוב בארגון. ניתן לעשות את זה 
 Active Directory-באופן ידני, בעזרת ה
או באמצעות מערכות ייעודיות לניהול 

.)IAM( ובקרת גישה של משתמשים

 #2
מזעור כמות החשבונות משתמשים 

שמשותפים למספר משתמשים
לעתים  נעשה  הארגונים,  במרבית 
קרובות שימוש בחשבונות משתמשים 
למערכות  לכניסה  )גנריים(  כלליים 
ויישומים. חשוב למזער את הכמות הזאת 
למינימום הכרחי לצורך ביצוע העבודה. 
הסיסמאות של חשבונות אלו משתנה 
לעתים רחוקות, מה שהופך אותם למטרה 

מבוקשת בעיני התוקף.

 #3
אכיפת מדיניות סיסמאות מוקשחת
סיסמאות  מדיניות  לגבש  חשוב 
נוקשה, שמחייבת שימוש במורכבות 
וגדולות,  קטנות  )אותיות  הסיסמה 
שימוש  מינימום  וסימנים,  מספרים 
בתווים, וכדומה( מה שיקשה על פיצוח 
הסיסמאות לחשבונות אלו. כמו כן, רצוי 
לכלול במדיניות הסיסמאות מרכיבים 
נוספים כגון אישור שימוש בסיסמאות 
ישנות, אכיפה של החלפת סיסמאות 
אחת לתקופה )חודש או עד שלושה 

חודשים(, ועוד.

 #4
בחשבונות  שימוש  מזעור 
משתמשים בעלי הרשאות גבוהות

במרבית הארגונים, הנוחות גוברת על 
נושא אבטחת המידע, וקשה לאנשים 
אשר  גבהוהות  מהרשאות  להתנתק 
ניתנו להם באופן זמני. חשוב למזער את 
החשבונות משתמשים בעלי הרשאות 
גבוהות למינימום הנדרש לפי הצרכים 
העסקיים של הארגון. תנסו לצמצם את 
החשבונות הללו ככל הניתן, בהתאם 
לעקרון של מינימום הרשאות והצורך 
לדעת בלבד. חשוב להטמיע גם תהליך 
מבוקר של מתן אישור לקבלת הרשאות 
גבוהות )מהמנהל הישיר ולפעמים מגורם 

נוסף, כגון מנהל אבטחת המידע(.

 #5
ניטור השימוש והגישה לחשבונות 

אלו
חשבונות אלו הינם עקב אכילס בכל 
ארגון, ומהווים פגיעות מסוימת בשרשת 
האבטחה של הארגון. חשוב לנטר באופן 
שוטף את השימוש והגישה לחשבונות 

אלו, ולזהות אנומליה ככל שניתן.

 #6
יצירת תוכנית פעולה במקרה של 
השתלטות על חשבונות משתמשים

לעתים, לא ניתן למנוע מתקפות סייבר, 
והכלים והשיטות אותם נוקטים התוקפים 
נהיים מתוחכמים מדי יום, ולכן חשוב 
להיערך בהתאם. תגבשו תוכנית פעולה 
במקרה של זיהוי השתלטות על חשבונות 
משתשמים בעלי הרשאות גבוהות )כגון 
החלפת סיסמאות באופן מיידי, המשך 

ניטור השימוש בחשבונות אלו ועוד(.

 #7
חינוך משתמשים 

"טובים  האמרה  את  מכירים  כולנו 
השניים מן האחד", ולכן חשוב לחנך את 
כלל המשתמשים בנוגע לשמירה והגנה 
על נתונים הזיהוי ואימות של חשבונות 
אלו, וכיצד לזהות ניסיונות תקיפה או 
השתלטות על החשבונות הללו. זה תהליך 
מתמשך שחייב לקרות באופן שוטף, היות 
והאיומים משתנים מדי יום, אז חשוב 
שהמשתמשים יהיו מודעים לאיומים 
הללו ולדרכי הפעולה האפשריים במטרה 
למזער את המימוש סיכון לגניבת זהויות 

וגישה לא מורשית לחשבונות אלו.

סקר הרשאות תקופתי
בקרה נוספת בתקן שעוזרת לנו במקרה 
"סקירת   9.2.5 א.  בקרה  הינה  הזה, 
הרשאות תקופתית". בקרה זו מחייבת את 
הארגון לקיים תהליך פורמאלי של סקירה 
תקופתית של הרשאות המשתמשים 
)גם רגילים וגם בעלי הרשאות גבוהות 
ומיוחדות( בהתאם למדיניות אבטחת 

המידע ואיומי הייחוס של הארגון.
ארגונים רבים, בוחרים לבצע סקירת 
הרשאות תקופתית לפחות אחת לשנה 
)עבור משתמשים רגילים(, ולפחות אחת 
לרבעון )עבור חשבונות משתמשים בעלי 

הרשאות גבוהות(.
מימוש נכון של שתי הבקרות הללו, 
שטח  את  משמעותית  לצמצם  יכול 
את  ולמזער  ההאקרים,  של  התקיפה 
הסיכון לדליפת מידע בשוגג או בזדון 

מחוץ ובתוך הארגון.

תרופת פלא להרבה בעיות זליגת מידע
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הכירו את חמשת התהליכים בעולם אבטחת המידע שכדאי 
מאוד להפוך אותם לתהליכים אוטומטיים
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זה כולל את הזמן שבילה הצוות בתחקור האירוע באופן 
ידני, ניתוח הנתונים שנאספו במהלך האירוע, מעבר בין 
המערכות השונות לצורך תחקור ותעדוף לפי חומרת 
האירוע או המערכות שמעורבות באירוע, וכמובן תיאום 
לתגובה לאירוע הסייבר. בעוד שישנן סיבות רבות לתגובה 
האיטית לטיפול באירועי הסייבר, תהליכי עבודה ידניים 
מהווים אחד מהגורמים העיקריים לאיטיות הזאת. זה 
המקום שבו תזמון ואוטומציה לתהליכי אבטחת המידע 
זורחים ופורחים לאחרונה, וחברות רבות מנסות למצוא 
את חברת ההזנק הבאה שתשנה את העולם, או לפחות 
את שיטת הניהול ותגובה לאירועי הסייבר. תהליכי 
תזמון ואוטומציה בתחום אבטחת המידע מסייעות 
וצוותי  המידע  אבטחת  לצוותי  משמעותי  באופן 
התגובה בארגון לפנות זמן למשימות חשובות אחרות, 
שלא ניתן לבצע אותן באופן אוטומטי. ובהתחשב 
בתהליכים המייגעיים הרבים שעושים האנליסטים 
וטיפול  הזיהוי  בעת  אחרים  אבטחה  ומומחי 
באירועי הסייבר, לא כולם דורשים מעורבות אדם.

מומחים מעריכים כי הזמן הממוצע שלוקח לצוות אבטחה של 
46 ימים. ארגון בינוני להגיב למתקפת סייבר מוצלחת הינו 
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 אז הנה חמישה תהליכים בעולם אבטחת 
המידע, שלדעתנו יכולים להפיק תועלת 
רבה יותר לארגון, באם יתבצעו באופן 

אוטומטי:

#1 ניטור וזיהוי
זה חיוני ואף קריטי לקבל נראות בזמן 
 IT-אמת בכל מה שקורה בסביבות ה
שלנו, אבל האם זה הגיוני שאדם יהיה 
מעורב בכל התהליך? בייחוד בעידן שבו 
 ,SOC-ישנו מחסור בכח אדם במרכזי ה
הטכנולוגי  בהיבט  שהשינויים  בעוד 
משתנים מדי יום, זה יכול להיות מייגע 

ובלתי נסבל.  
במקום זאת, תטמיעו מערכות חכמות 
מידע,  אירועי אבטחת  וזיהוי  לניטור 
אשר יעשו את עבודת הניטור עבורכם 
)במקום להעסיק 10 אנליסטים ובקרים 
במרכז ה-SOC, ניתן יהיה לצמצם באופן 
משמעותי את מצבת כח האדם(, ולאחר 
מכן הטמיעו טכנולוגיות חכמות נוספות 
אשר יעשו אינטגרציה מלאה בין כלל 
המערכות הרלוונטיות בארגון, לצורך 
תזמון ואוטומציה לתהליכי ניהול ותגובה 
לאירועי סייבר, ממקום אחד מרכזי - חדר 

.SOC-הבקרה ב

#2 העשרת נתונים
לאחר שקיבלנו התראה ממערכות 
הניטור או הזיהוי שלנו, עלינו לבדוק 
האם מדובר בהתראות שווא, או שמא 
מדובר באיום סייבר ממשי. בואו ניקח 
לדוגמא אירוע של הידבקות בנוזקה. 
ברגע שמערכות הניטור שלנו יזהו את 
איום  אודות  לנו  ויתריעו  ההידבקות 
פוטנציאלי )של נוזקה(, צוותי התגובה 

שלנו ירצו לגלות מידע נוסף כגון:

 	 Patient( איזה מכונה נדבקה ראשונה
)zero

האם נגרם נזק כלשהו, ואם כן, איזה 	 
נזק נגרם כתוצאה מכך?

האם הנוזקה התפשטה לעוד מערכות 	 
נוספות בתוך הרשת הארגונית?

מהו המקור של הנוזקה?	 
תהליכי תחקור דיגיטליות כאלו יכולות 
להיות מייגעות מאוד ודורשות זמן רב, אך 
הן חיוניות לצורך איסוף מידע רב ככל 
הניתן אודות המתקפה, שנוכל לטפל 
באירוע בצורה מהירה ואפקטיבית, ואף 
בעתיד.  דומה  אירוע  הישנות  למנוע 
אלא אם כן נדרשים תהליכי תחקור 
כאן  אין  יותר,  מעמיקים  דיגיטליים 
צורך ראשוני במעורבות של בני אדם, 
ולכן תהליכי אוטומציה יכולים לעשות 
חלק גדול מהעבודה כאן, תוך הוספת 
תובנות אנושיות רק בנקודות קריטיות, 
או עפ"י הצורך. מדובר כאן בחסכון עצום 
בכח אדם, וגם בייעול של זמני התגובה 

לתחקור ראשוני של האירוע.
ואינטגרציה  נכון  תזמון  באמצעות 
של תהליכים אוטומטיים בין המערכות 
השונות, מערכת הניטור וניתוח אירועים 
יכולה לעשות עבורנו חלק גדול מתהליך 
התחקור הדיגיטלי ובפחות זמן מאשר 
יידרש לביצוע ע"י בני אדם. בעת ניהול 
ותגובה לאירוע, לזמן יש משקל חשוב 
ואף מכריע, ולכן באם ניתן לתזמן ולבצע 
חלק מהתהליכים באופן אוטומטי, הזמן 
שהתפנה לצוותי התגובה והתחקור יכול 
לשמש אותם למשימות קריטיות אחרות 
איסוף  דיגיטלי מעמיק,  כגון תחקור 
ראיות, וטיוב מערכות ההגנה והניטור 
במטרה למנוע הישנות של אירועים 

דומים בעתיד.

#3 תגובה לאירוע
לאחר שהאירוע או תקרית אבטחת 
המידע מאומתת, מגיע הרגע לקבוע 
את התגובה המתאימה לאירוע. בין אם 
מדובר בבידוד והסרה של נוזקה, השבתת 
שירות IT שנמצא תחת מתקפה, התקנת 
טלאי אבטחה או ביצוע שדרוגים כדי 
להתגונן מפני פגיעויות חדשות, פעולות 
מהיר  באופן  להיעשות  צריכות  אלו 

ואפקטיבי.
כאשר תגובה מהירה היא שם המשחק 
כאן, הארגון לא יכול להסתכן במקרים 
של טעות אנוש )מישהו שהחמיץ פעולה 
מסוימת, או ביצע תהליך מסוים לא נכון 
ובכך פגע בראיות הדיגיטליות, וכו'( – 
זהו הזמן להפוך את תהליך התגובה 

לאירוע לתהליך אוטומטי.
באמצעות שימוש באוטומציה בתהליך 
על  מדובר  אם  בין  לאירוע,  התגובה 
מתקפה של נוזקה, פישינג, התחזות 
או ניסיון כניסה לא מורשה במערכות 
המחשוב של הארגון, אתה יכול להיות 
המערכת  הצורך,  שבמקרה  רגוע 
האוטומציה,  תהליך  את  שמבצעת 

תאפשר תגובה אפקטיבית ויעילה.

#4 הרשאות משתמש
ניהול הרשאות משתמשים הוא תהליך 
קריטי שכל ארגון צריך להיות מסוגל 
בעת  הן  וביעילות,  במהירות  לעשות 
תהליך קליטת עובדים חדשים, בניהול 
משתמשים קיימים, ובתהליך עזיבה 
של עובדים )תהליך שבו צריכים להסיר 
באופן מהיר ואפקטיבי את הרשאות 
המשתמשים(. אבל המציאות היא שונה, 
ובמרבית הארגונים המצב הוא שיש 
עשרות חשבונות משתמשים למערכות 
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השונות בארגון, כך שכל תהליך ההוספה, 
שינוי או הסרת הרשאות הגישה באופן 
ידני עלול לקחת שעות או אפילו ימים. 
של  בתקרית  מדובר  כאשר  במיוחד 
מה  משתמש,  חשבון  על  השתלטות 
שעלול להגדיל את שטח התקיפה ואת 

הסיכון למימוש האיום מצד התוקף.
זיהינו  ניקח למשל מצב שבו  בואו 
תקרית אבטחה שבה מעורב גורם איום 
פנימי )משתמש זדוני מתוך הארגון(. 
אם זיהינו באמצעות מערכות הניטור, 
שמשתמש רגיל הצליח להסלים את 
ההרשאות הבסיסיות שלו להרשאות 
של מנהל מערכת או הרשאות גבוהות 
אחרות, אנחנו יודעים שעלינו להגיב 
באופן מהיר ואפקטיבי כדי להסיר את 
זה  ולתחקר על מה  ההרשאות הללו 
השפיע בנתיים. אבל תהליך חקירה 
כזה, אם מבוצע באופן ידני, הוא מייגע 
ולוקח זמן רב, זמן יקר שבו התוקף יכול 
כבר לבצע את זממו, ועד שנגיב לאירוע, 

זה עלול להיות מאוחר מדי.
בארגונים  מדובר  כאשר  בייחוד 

גדולים )Enterprise(, שבה גם ישנה 
תהליך  גבוהה,  משתמשים  תחלופת 
הקליטה ועזיבה של עובד, עם ניהול 
הרשאות מהווה בעיה גדולה עבור צוותי 
ה-IT, ואבטחת המידע בארגון. מימוש 
אוטומציה של תהליך הקצאת או ביטול 
והרשאותיהם,  חשבונות משתמשים 
ואף ביצוע תחקור אוטומטי של בדיקת 
הסלמת הרשאות של משתשמים – יכול 
לחסוך מאמצים רבים, זמן ובסופו של 

דבר, משאבים יקרים לארגון.

#5 המשכיות עסקית
האם אתם יכולים להבטיח רציפות 
המחשוב  מערכות  של  תפעולית 
והנתונים הקריטיים במהלך )ולאחר זמן 
רב( מתקפות הסייבר? זה המקום שבו 
ניכר היתרון המהותי בתכנון נכון להמשך 
רציפות תפעולית, משהו שבאמצעות 
גם  אוטומטיים,  תהליכים  מימוש 
אתם  סייבר,  מתקפת  של  בעיצומה 
יכולים למזער באופן משמעותי את 
הפגיעה או ההפרעות של התהליכים 

והשירותים הקריטיים שאתם מספקים 
לקהל הלקוחות שלכם.

נניח שאתם נופלים קורבנות למתקפות 
של Brute Force על הסיסמאות באחד 
WEB שלכם, ואתם צריכים  מהאתרי 
לחסום את כתובות ה-IP שמהם מגיעה 
המתקפה. באמצעות פקודות פשוטות, 
ניתן יהיה להגדיר תהליכים אוטומטיים, 
 IP בהן המערכת מזהה את הכתובות 
הזדוניות, וחוסמת אותן באופן אוטומטי 

ללא מעורבות של בני אדם. 
לא פחות חשוב הוא להיות מסוגל גם 
להבטיח יתירות של השרתים הקריטיים 
שלכם, כך שאם משהו קורה לאחד מהם, 
לא נגרם שום שיבוש מהותי לשירותים 
אותם אתם מציעים ללקוחות שלכם. 
בכך  לסייע  יכולה  כאן  אוטומציה 
שיתבצע שכפול אוטומטי של שרתים 
)בהתאם לצורך( ברגע שהאיום מזוהה, 
כך שגם אם התוקף מצליח לפגוע בשרת 
מסוים, השירות שלכם לא נפגע, ושאר 
השרתים ממשיכים לספק שירות נאות 

ללקוחות החברה.

שיפור תהליך התגובה לאירועי אבטחת מידע

כקהילת אבטחת מידע מאוחדת, אנחנו צריכים לפעול 
לשיפור זמני התגובה שלנו לניהול וטיפול באירועי 
הסייבר, היות ותקופה של 46 ימים שנדרשים לצורך 
טיפול באירוע אינו זמן סביר, והוא מספיק ארוך על מנת 
לאפשר לתוקף לגרום נזק מהותי לפעילות העסקית 
של הארגון. אוטומציה של תהליכים בתחום אבטחת 
המידע בכלל, ובניהול ותגובה לאירוע בפרט, יכול 
לשפר עד 85% את זמני התגובה לתחקור אירוע סייבר. 
באמצעות ייעול תהליך זרימת המידע בין הצוותים 

השונים, תזמון, אינטגרציה ואטומציה של מערכות 
ותהלכי עבודה, צוותי התגובה ב-SOC יוכלו להתמודד 
טוב יותר עם מגוון אירועי הסייבר שהולכים וגדלים עם 
 הזמן, הן מבחינת הכמות והן ברמת התחכום שלהם.

עלינו לפעול ולשאוף לעבר תהליך תזמון ואטוטמציה 
של תהליכי ניהול ותגובה לאירועי אבטחת מידע, מה 
שיחסוך לצוותי התגובה זמן יקר, אותו ניתן יהיה לנצל 
לפעילויות קריטיות אחרות, שיסייעו לארגון לאבטח 

טוב יותר את המערכות והמידע ששוכן בתוכן. 
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מדור חדשות סייבר

 NIST המסגרת של
)NIST SP 800-63( לזהות דיגיטלית

הלאומי  המכון   ,2017 יוני  בחודש 
לתקנים וטכנולוגיה )NIST( עדכן את 
הסטנדרט שלו לזהות דיגיטלית, שידוע 
במספרו כ-NIST SP 800-63. עד סוף יוני 
2018, כל הסוכנויות הפדראליות יידרשו 
לעמוד בדרישות של הסטנדרט הזה.

הסטנדרט מפצל את תחום ניהול הזהויות 
הדיגיטליות לשלושה חלקים עיקריים:

תהליך הקליטה )Enrollment( והזיהוי 	 
של המשתמש

ומחזור החיים של 	  תהליך האימת 
הזהות הדיגיטלית במערכות

 איחוד וזכויות )הרשאות( המשתמשים	 

הבקרות המתוארות בסטנדרט, זמינות 
.NIST וגם באתר הרשמי של GitHub באתר

 

התקן מורכב מארבעה חלקים עיקריים:

NIST SP 800-63-3 - הנחיות אודות 
הזהות הדיגיטלית

NIST SP 800-63A - הנחיות אודות 
תהליך קליטת וזיהוי הישות

NIST SP 800-63B - הנחיות אודות 
הישות  של  החיים  ומחזור  אימות 

הדיגיטלית

NIST SP 800-63C - הנחיות אודות 
איחוד וניהול זכויות הישות הדיגיטלית

הצורך בעדכון הסטנדרט עלה כתוצאה 
מתהליך הפקת לקחים, שמומחי 

אבטחה, אנליסטים וגופי מחקר שונים 

מצאו שנושא בקרת הגישה היה סיבת 
השורש למרבית הפריצות וזליגת המידע 
מהארגון, מה שהפך את נושא הניהול, 
זיהוי ובקרת הגישה של זהויות, לאחד 
מהנושאים החמים ביותר בעולם הסייבר.
נעומי לבקוביץ, יועצת בכירה בתחום 
מסרה   ,NIST-ב שעובדת  הפרטיות 
שההנחיות של הסטנדרטים הללו עודכנו 
כדי להביא את ההנחיות וההמלצות של 
ניהול ובקרת הגישה ל"עידן המודרני" 

של היום.
"רמות אבטחת המידע שלנו היו נוקשות 
בין  להפריד  צריכים  היינו  ולכן  מדי, 
תהליך הזיהוי ואימות", היא אמרה. אנו 
מביאים מידע חשוב עבור המגזר הפרטי 
ליישום המלצות ונהחיות עבודה עפ"י 
סטנדרטים בינלאומיים במטרה לבנות 

אמון ברחבי הארץ והעולם".

Special Publication 800-63-3
Digital Identity Guidelines

SP 800-63-3
Digital Identity

Guidlines

SP 800-63A
Enrollment &

Identity Proofing

SP 800-63B
Authentication &

Lifecycle Management

SP 800-63C
Federation &
Assertions
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מושלת אלבמה שבארה"ב חתמה על חוק שמחייב 
דיווח בגין פריצה וזליגת מידע של צרכנים

מושלת אלבמה קאי איביי 
)Kay Ivey( חתמה על הצעת 

חוק שהופכת את המדינה 
שלה למדינה ה-50 במספרה 

לחוקק חוק שנוגע לדיווח בגין 
זליגת מידע של צרכנים.

ההנחיות החדשות בחוק מחייבים את 
הקורבן לדווח בתוך פרק זמן של עד 45 
יום מרגע גילוי הפריצה, אם סביר שצפוי 
לגרום נזק מהותי. ההודעה לציבור יכולה 
להתעכב אם זה יפריע לתהליך החקירה 
ע"י הרשויות של אכיפת החוק. עד לא 
מזמן, היו אלו אלבמה ודרום דאקוטה 
המדינות היחידות שלא היו להן חוקים 
בנושא חובת הדיווח במקרה של זליגת 

מידע רגיש של צרכנים.
בחודש שעבר, חתם המושל של דרום 
 Dennis( דאוגארד  דניס  דאקוטה 
Daugaard( על חוק אשר מחייב דיווח 
בגין פריצה וזליגת מידע של צרכנים, 

תוך פרק זמן של עד 60 יום. 
המחוקק במספר מדינות בארה"ב ניסו 
להקשיח את רמת ההגנה על הצרכנים, 
בעקבות הפריצה המאסיבית לחברת 
Equifax , אירוע שבו נחשפו הנתונים 
האישיים של כמעט 148 מיליון צרכנים.
נרשמו בארה"ב   ,2017 במהלך שנת 
של  מידע  זליגת  של  מקרים   1,579
צרכנים, עלייה של כמעט 45% לעומת 
של  נתונים  )עפ"י  הקודמת  השנה 
המרכז לגניבת זהויות בארה"ב – עמותה 
המסייעת לנפגעי גניבת זהויות ומקדמת 

את מודעות הציבור בתחום(.
לפני כשבוע ימים, חברת הקמעונאית 
 Lord & שבבעלותה ,Hudson's Bay
Taylor וגם Saks Fifth Avenue, דיווחה 
שנפלה קורבן למתקפת סייבר. עפ"י 
בכ-5  מדובר  הראשוניות,  ההערכות 
מיליון רשומות רגישות )של כרטיסי 

אשראי(.
הוועידה  ע"י  שנמסרו  נתונים  עפ"י 
הלאומית של המחוקק בארה"ב, לפחות 
29 מדינות חיזקו את דרישות הדיווח בגין 
פריצת אבטחה וזליגת נתונים רגישים 
של צרכנים. במרבית המדינות בארה"ב, 
הקורבן מחוייב לדווח לצרכנים בפרק 

זמן של בין 48 ועד 60 יום.
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עפ"י דו"ח של חברת 
Malwarebytes, חלה עליה 

משמעותית במתקפות נוזקות 
 WannaCry, כופר )כגון

 NotPetya, Locky, Cerber,
GlobeImposter ועוד(, וזה 

הפך להיות אחד מאיומי 
הסייבר המשמעותיים ביותר 

בעידן הדיגיטלי.
כולנו ראינו את הקורבנות שהשאירו 
במקרה  כמו  כופר אחריהן,  הנוזקות 
Allscripts שעדיין מנסה  של חברת 
כופר  נוזקת  ממתקפת  להתאושש 
שפגעה בה לפני כמה שבועות, ואילצה 
מערכות  את  להשבית  החברה  את 

המחשוב שלה.
כגון  שונות,  מחקר  חברות  עפ"י 

העלות   ,Cybersecurity Ventures
כתוצאה  הנזקים  של  הגלובאלית 
מנוזקות כופר יעלה על 11.5 מיליארד 
דולרים בשנת 2019 )עלייה כמעט פי-2 

מהשנה שעברה(.
שחררה   )Acronis( אקרוניס  חברת 
להגנה  חינמית  תוכנה  גרסת  לציבור 
מפני נוזקות כופר, אשר מתבססת על 
 Active Protection טכנולוגיה של חברת
)חברה מסינגפור, שמתמחה בפיתוח 
כלים ותוכנות נגד נוזקות(. אומנם זה 
נעשה כאקט שיווקי, ענקית התוכנות 
Acronis שידועה בעיקר בשל תוכנות 
גיבוי ושחזור, הטמיעה את יכולות ההגנה 
שמבוססות על AI, בכל תוכנות הגיבוי 
 Acronis-ו  True Image שלה, כולל 

.Backup
20 מגה( רצה ברקע,  התוכנה )בגודל 
ומנטרת תהליכים במערכת בזמן אמת 

לזיהוי ומניעת נוזקות כופר. התוכנה 
היוריסטי  זיהוי  במנועי  משתמשת 
 )Machine Learning(      ומודלים של
לצורך ניתוח מאות אלפי תהליכים לזיהוי 
התנהגות חריגה, שעלולה להיות נוזקת כופר.

עפי"י דובר החברה, התוכנה יכולה לאתר 
ואפילו  שונות,  כופר  נוזקות  ולמנוע 
נוזקות חדשות )Zero Day( שאין להן 

עדיין חתימת זיהוי. 
כאשר הנוזקה מתגלה, התוכנה מייד 
וקובץ ההרצה של  חוסמת את הליך 
התוכנה, ומודיעה באופן מיידי למשתמש 
הנתונים  את  לשחזר  לו  ומאפשרת 

שנפגעו.
במערכות  רק  תומכת  התוכנה  כרגע 
הפעלה של WINDOWS, ורק מהגרסאות 
7 ומעלה, וגם מאפשרת אחסון וגיבוי של 

עד 5גיגה בענן של אקרוניס. 

ML

מדור חדשות סייבר

חברת אקרוניס שחררה גרסת תוכנה חינמית

Ransomware
Protection
Just Released

להגנה מפני נוזקת כופר
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ה-Cyber Shield Act 2017, שפורסם 
וועדה  יצר   ,2017 אוקטובר  בסוף 
מייעצת כדי לקבוע את רמת אבטחת 
המידע עבור מוצרי IoT, שמעתה ספקים 
יצטרכו לעמוד בדרישות הללו על מנת 
לקבל את החותם. חברי הוועדה ייבחרו 
על ידי שר המסחר והתעיישה, ויכללו 
נציגים מהתעשייה, מהאקדמיה, מהמגזר 

הקמעונאי והממשל הפדראלי.
מומחי אבטחה מעריכים כי זה יעזור 
שעומדים  מוצרים  לזהות  לצרכנים 
בסטנדרטים מסוימים בתחום אבטחת 

מידע.
התוכנית תשלב אמות מידה קיימות של 

אבטחת מידע, שתטפל ברגישות המידע 
ידי  על  מאוחסן  או  מועבר  שנאסף, 
מכשירי ה-IoT וכן, על הפונקציונאליות 
שלהם. התוויות יכולות להיות דיגיטליות, 
ויכולות להיות דרגות שונות המציגות 
את המידע שבה המוצר עומד בדרישות 
בהתאם  הסייבר,  והגנת  האבטחה 

להנחיות כפי שעלו בהצעת החוק.
כרגע מדובר בתוכנית התנדבותית בלבד, 
ולא תהיה הצעת חוק שמחייבת, אבל 
זאת תהיה דרך מצוינת עבור יצרנים כדי 
להראות לצרכנים שהם עומדים באמות 
מידה של אבטחת מידע כפי שמקובל.

לוועדה המייעצת יהיו שנתיים לפתח 

ואת אמות המידה.  את הסטנדרטים 
הפיקוח על הפרויקט הוטל על המפקח 
הכללי של משרד המסחר, והוא יוודא 
שהפרויקט מתקדם כמתוכנן ובהתאם 
לשינויים הטכנולוגיים והרוגלטוריים 

במשק.
משלב  כבר  הציבורי  המגזר  כיום, 
מכשירי IoT, במגוון תחומי ומגזרים כגון 
חיישנים שמפקחים על איכות האוויר 
וזיהום האוויר, חיישנים להתרעות על 
שיטפונות, וגם בתחום החקלאות קיימים 
מכשירים שנועדו לשפר את תהליכי 

העבודה.

Cyber Shield Act - הכירו את ה
  IoT - לעולם ה 
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התחנה הבאה
הגנת הפרטיות

מאת: דני אברמוביץ, מנכ"ל חברת הייעוץ טיטנס סקיוריטי
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התחנה הבאה
הגנת הפרטיות

ב-8 למאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת 
מידע( 2017, אשר קובעות סטנדרטים חדשים, מעודכנים ומקיפים 
בעניין אבטחת מידע אישי המצוי במאגרי מידע, ומציגות מנגנונים 
וכלים פנים-ארגוניים הממחישים את חובותיהם ואחריותם של 
ארגונים בתחום אבטחת מידע אישי. התקנות חלות על כל המשק 
הישראלי, בין אם מדובר בעסקים קטנים המנהלים מידע על 
לקוחותיהם ובין אם מדובר בתאגיד ענק, והן מבקשות להגן על 

האנשים שמידע אודותיהם קיים במאגר המידע.
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תקנות אבטחת המידע החדשות כוללות 
רשימה ארוכה של פעולות שיש לבצע, 
התקנות  בדרישות.  לעמוד  מנת  על 
מחלקות את השוק הישראלי לקטגוריות 
הרגישות של  לרמת  שונות, בהתאם 

המידע והגודל של הארגון.
אחד הדברים הבולטים של התקנות 
החדשות הינו חובת הדיווח המיידית 
לרשת מאגרי המידע שברשות להגנת 
הפרטיות בקרות אירוע אבטחה חמור. 
מה נחשב אירוע חמור אתם שואלים? 
הרשות  ובאתר  לנחש,  צורך  אין  אז 
של  למקרים  דוגמאות  למצוא  ניתן 
לעיין  ניתן  חמורים.  אבטחה  אירועי 
https://www.gov.il/ הבא:  בלינק 

he/Departments/General/data_
security_report_examples

הרשות פרסמה את מדיניותה ביחס 
לדיווח של אירוע אבטחה חמור במידע 
אישי. על סמך מדיניות זו נועדה להטמיע 
הגופים,  כלל  הדיווח אצל  חובת  את 
וחשוב מכך, לשפוך אור באשר למקרים 
המחייבים דיווח מיידי ממועד גילויו של 

האירוע.
בכל אופן, ככלל, הרשות להגנת הפרטיות 
כי מדיניות האכיפה תיושם  הודיעה 
באופן הדרגתי מיום כניסת התקנות 
בתקופת   )08.05.2018( לתקופן 
ההטמעה הראשונית )עד 31 בדצמבר 
2018( ובתקופת הביניים )עד 30 ביוני 
של  מלאה  האכיפה  כאשר   ,)2019

התקנות, תחל רק ב-1 ביולי 2019.
אין ספק כי העידן המודרני וההתפתחות 
הטכנולוגית של העשור האחרון ובייחוד 
תחום הסייבר אשר הלך ותפס תאוצה 

בשנים האחרונות מבחינת מידת הנזק 
שנגרם לארגונים רבים, הם אלה שיצרו 
את הצורך להחליף את התקנות הקיימות 
בעניין זה משנת 1986, שהיו מיושנות 
ולא מתאימות לעידן הדיגיטלי, עידן בו 
נפתחו אפשרויות רבות ומגוונות לחדירה 

וגניבה של מידע בבתי עסק. 

אז כיצד מכינים את הארגון 
לעמידה בדרישות התקנות 

החדשות?
לתקנות  נחשף  לא  שעדיין  למי  אז 
להלן  הפרטיות,  הגנת  של  החדשות 
מספר כללי פעולה, אשר יש לבצע על 
מנת לעמוד בצורה מיטבית בהוראות 
התקנות, וחשוב מכך, על מנת להקטין 
את הסיכון לגניבת מידע מהעסק שלכם:

סיווג מאגרי המידע
אז לפני שרצים להתחרות בנשים שלנו 
ולגבש רשימת קניות של איזה מוצרים 
צריכים לרכוש, או בכמה להגדיל את 
תקציב אבטחת המידע, השלב הראשוני 
יהיה למפות ולסווג את מאגרי המידע 
של  העסקית  בפעילותו  שנמצאים 

הארגון. 
התקנות החדשות מבחינות בין ארבע 
רמות של מאגרי מידע, שלגבי כל אחת 
מהן נקבע היקף שונה של חובות. על 
מנת לדעת מהו היקף החובות של העסק 
שלך, עליך לדעת היכן לסווג את מאגר 

המידע שברשותך.

מאגר המנוהל בידי יחיד: מאגר . 1
מידע שמנהל יחיד או תאגיד בבעלות 
יחיד שרשות הגישה אליו מסורה 
ללא יותר משלושה אנשים, ובלבד 
שמטרתו אינה איסוף מידע לצורך 
מסירתו לאחר )לדוגמה: שירות דיוור 
ישיר(, הוא אינו מכיל מידע על מעל 
ואינו כולל מידע  10,000 אנשים 
הכפוף לחובת סודיות מקצועית לפי 

דין או לפי אתיקה מקצועית.

מאגר בעל רמת אבטחה בסיסית: . 2
מאגר מידע שאינו מנוהל בידי יחיד 
הבאות  הקבוצות  בגדר  בא  ואינו 
בסדר העולה – כלומר אינו נדרש 

לרמת אבטחה בינונית או גבוהה.

מאגר בעל רמת אבטחה בינונית: . 3
מאגר מידע שמספר מורשי הגישה 
אליו גדול מ-10, ומטרתו היא איסוף 
מידע לצורך מסירתו לאחר )לדוגמה: 
שירות דיוור ישיר(, או שהוא בבעלות 
גוף ציבורי או שיש בו מידע רגיש כגון: 
צנעת חייו האישיים של אדם, מידע 
רפואי או מידע על מצב נפשי, מידע 
גנטי, מידע אודות דעות פוליטיות או 
אמונות דתיות, מידע על עבר פלילי, 
נתוני תקשורת, מידע ביומטרי, מידע 
על מצבו הכלכלי של אדם, והרגלי 

הצריכה של אדם.

מאגר בעל רמת אבטחה גבוהה: . 4
מאגר מידע שמטרתו העיקרית היא 
איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר, 
לרבות שירותי דיוור ישיר, או שהוא 
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בו מידע  ושיש  רגיש,  כולל מידע 
אודות 100,000 אנשים ומעלה או 
שמספר בעלי ההרשאה למידע בו 

עולה על 100.

אם כן, מהן החובות המוטלות 
על הארגון?

העסק/ את  לסווג  שסיימתם  לאחר 
לאחד  שלכם  העסקית  הפעילות  או 
לבחון  עליכם  הקטגוריות,  מארבעת 
מהי רמת האבטחה שחלה על המאגר 
שבבעלתכם, ואז להתחיל ליישם את 
ההנחיות כפי שמפורט בתקנות. למסקנה 
זו תוכלו להגיע באמצעות ביצוע תקנה 2 

בתקנות )מסמך הגדרות המאגר(.

לפניכם סיכום במבט על על דרישות 
אבטחת המידע בהתאם לרמת האבטחה 
הנדרשת עפ"י סוג המאגר שבבעלותכם:

מאגר מידע המנוהל בידי יחיד: . 1
אם העסק שלכם מצוי בסיווג זה, 
אתם נתונים להיקף מצומצם יחסית 
עליכם  היתר  כשבין  חובות,  של 
להכין מסמך המתאר את מאפייניו 
לדאוג  המאגר,  של  העיקריים 
לשמירה פיזית של המאגר, לתעד 
לפגיעה  חשש  המעלים  אירועים 
או  בו  לשימוש  המידע,  בשלמות 
לחריגה מהרשאה, לנקוט אמצעים 
להגבלת הגישה למאגר, להגביל את 
האפשרות לחיבור התקנים ניידים 
למערכות המידע בהן מאוחסנים 

מאגרי המידע, לדאוג לניהול מאובטח 
של מערכות המידע בהן מאוחסנים 
מאגרי המידע ולהגביל את החיבור 
של מערכות המחשוב הללו לרשת 
האינטרנט )או לפחות לדאוג לבקרות 

אבטחה נאותות(.

אבטחה . 2 רמת  בעל  מידע  מאגר 
החלות  לחובות  בנוסף  בסיסית: 
יחיד, אם  בידי  על מאגר המנוהל 
חלות  זה,  מסוג  מאגר  ברשותכם 
עליכם חובות נוספות כגון: למנות 
ממונה על אבטחת מידע, לקבוע נוהל 
לאבטחת מידע ולעדכנו מידי שנה, 
להכין מיפוי של מערכות המידע בהן 
לדאוג  מאוחסנים מאגרי המידע, 
כוח  בניהול  המידע  את  לאבטח 
אדם, לקבוע תהליך מבוקר של ניהול 
הרשאות גישה, לקבוע הוראות בדבר 
לקיים  משתמשים,  ואימות  זיהוי 

הוראות בדבר מיקור חוץ.

אבטחה . 3 רמת  בעל  מידע  מאגר 
בינונית: אם ברשותכם מאגר מידע 
מסוג זה, בנוסף לחובות החלות על 
אבטחה  רמת  בעלי  מידע  מאגרי 
בסיסית, חלות עליכם חובות נוספות 
כגון: קביעת נוהל מחמיר לאבטחת 
מידע, קיום הדרכות תקופתיות לבעלי 
לשנתיים,  אחת  לפחות  הרשאות 
בדבר  מחמירות  הוראות  קביעת 
זיהוי ואימות, ניהול מנגנון אוטומטי 
לתיעוד הגישה למערכות המאגר, 
חובת הודעה על אירוע אבטחה חמור, 

ביצוע ביקורות תקופתיות אחת ל-24 
חודשים לפחות, מיון וסיווג עובדים, 

וקביעת נהלים לגיבוי המידע.

אבטחה . 4 רמת  בעל  מידע  מאגר 
גבוהה: אם ברשותכם מאגרי מידע 
מסוג זה, חלות כל הוראות התקנות, 
כאשר בנוסף על החובות החלות על 
בינונית,  מאגר בעל רמת אבטחה 
חלות על מאגר זה חובות נוספות 
כגון: עריכת סקר סיכוני אבטחת 
מידע וביצוע מבדקי חדירות אחת 

ל-18 חודשים לפחות.

מינוי מנהל מאגר מידע
לאחר שמיפיתם את כלל מאגרי המידע, 
עליכם למנות מנהל מאגר מידע. כל מי 
שברשותו מאגר מידע, צריך למנות מנהל 
מאגר מידע. על מנהל המאגר להיות 
עובד בכיר של בעל מאגר המידע, אשר 
יש ביכולתו לפעול באופן עצמאי על 
מנת לקיים את חובותיו כמנהל המאגר. 
על מנהל פעיל של הגוף שבבעלותו/

אחזקתו מאגר מידע )כגון חברה( לאשר 
באמצעות כתב מינוי מנכ"ל שהינו מנהל 
המאגר. המינוי צריך להתבצע באמצעות 
ניתן  מאגר.  מנהל  מינוי  כתב  טופס 
להשתמש בתבנית של הטופס באתר 
https://www.gov. של הרשות בכתובת

 il/he/Departments/General/fqa
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מדור תקינה ורגולציה

המדריך ל-CISO לעמידה
HIPAA בדרישות

מאת יניב מילחוביץ, סמנכ"ל חברת טיטנס סקיוריטי ויועץ בכיר לתקינה ורגולציה

נכון לכתיבת מאמר זה, ישנן בארה"ב קרוב ל- 14,930,463 רשומות 
פרטיות  אשר נמצאות תחת חקירה של הרשות החוקרת OCR )ר"ת 
של Office for Civil Rights( שזהו הגוף האמון על האכיפה להלימה 
לדרישות HIPAA בעקבות דליפתן. יותר מ-14 מיליון בני אדם שנתוניהם 
הרפואיים האישיים נחשפו בעקבות פריצות, אירועי IT, גניבת מידע, 
איבוד נתונים או גישה לא מורשת. וזו רק הרשימה של הנתונים שטרם 

פוענחה כיצד דלפו לרשת!
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המקרים  את  זו  לרשימה  נוסיף  אם 
שכבר פוענחו אנחנו מגיעים לסך של 
יותר  משמע  רשומות   162,599,642
וזו הסיבה  מחצי אוכלוסיית ארה"ב. 
.HIPAA-שבגללה אנחנו צריכים את ה

? HIPAA-מה זה תאימות ל
האמריקאי  הקונגרס   1996 בשנת 
)ר"ת של   HIPAA העביר את חוק ה- 
 Health Insurance Portability and
Accountability Act(. מטרת החוק הינה 
לקבוע סטנדרטים להגנה ושמירה על 
מידע רפואי של אזרחים אמריקאים, 
כיצד   , יאוחסן  המידע  כיצד  למשל 

יאובטח וכיצד יעשו בו שימוש.
כיום, יחד עם חקיקת ה- HITECH )ר"ת 
 Health Information Technology של
 for Economical and Clinical Health
Act( נקבעה מסגרת נאותה כיצד כל מי 
שיש לו גישה למידע רפואי חסוי שלך 

צריך לנהל ולהגן על נתונים אלה.
HIPAA מגדירה במפורש מהו מידע 
רפואי חסוי מלבד מידע שניתן לקשר 
"באופן סביר" ליחיד - הוא יכול לכלול 
כל דבר, החל מיום הלידה שלך, למספר 

הביטוח הלאומי או לזיהוי רפואי.

מהו חוק האכיפה של 
?HIPAA

חוק האכיפה של ה- HIPAA מסביר 
כיצד ארגונים צריכים להתמודד עם 

. HIPAA הפרות של עמידה בדרישות
אנשים או חברות מדווחים על הפרות 
של HIPAA ל - OCR, וה - OCR אחראי 

על חקירת ובדיקת הפרות אלה.
אם ה - OCR מוצא את הארגון אשם 
ברשלנות, על הארגון יהיה לקבוע מה 
גרם לפריצה מלכתחילה ולטפל בנתוני 
הפרטים הנגועים לשביעות רצונם של 
OCR. אם OCR אינו מוצא את תשובתם 
מספקת או אם הם חושבים שהפרת 
OCR יכול לקנוס את  הנתונים בוטה, 
הרשומות  למספר  בהתאם  הארגון 

המעורבות.
שני  כבר  יש  לבדה   2018 בשנת 
הסדרים שונים בגובה של $ 3.5 מיליון 
דולר וגם של 100,000$, האחרון אשר 
בא לאחר שבית העסק כבר נסגר בשל 

הפרות HIPAA. ניתן לקרוא על זה בכל 
מקום . המידע הוא ציבורי !

מהו חוק הפרטיות של  
?HIPAA

חוק הפרטיות של HIPAA הוא בעצם 
הלב של החקיקה: 

הוא מסביר כיצד ומתי אנשי מקצוע 
בתחום הבריאות, עורכי דין או כל מי 
שמבקש לראות מידע רפואי מוגן יכולים 
או אינם יכולים לגשת או להשתמש 

בנתונים אלה.
למשל אם אני מעוניין לאפשר לחברה 
שלי לגשת למידע רפואי מוגן השייך לי 

החוק דורש לחתום על טופס שנקרא 
"שחרור מידע מוגן אישי" וזאת על מנת 
שהרופא שלי יוכל לחלוק איתה את 
החומר הרגיש. אלו הם סוגי התרחישים 

אשר מכוסים תחת חוק הפרטיות.

מהו חוק האבטחה של  
?HIPAA

חוק האבטחה של HIPAA קובע את 
הסטנדרטים על האופן שבו ישויות )בני 
האדם המכוסים על ידי HIPAA( חייבות 

להגן על הנתונים הרפואים.
כמו  הוראות  כוללים  אלה  תקנים 
למשל  'לנעול את הדלת לחדר השרתים' 
או "לאפשר גישה לנתונים רפואיים רק 
למי שרשאי במסגרת תפקידו" עפ"י 
מימוש עקרון "מינימום הצורך לדעת".

הגנה על נתונים רפואים הופכת לאתגר 
ממשי כאשר אנו נדרשים לשמור ולהגן 
על מידע זה ולא משנה באיזה תצורה 
או פורמט הוא מגיע )מקוון, על נייר או 

אפילו בעל פה(. ישנם כללים אפילו 
של מה ניתן לומר בעל-פה למשפחות 

המטופל ומה אסור.

מהי הודעת הפרה של 
?HIPAA  עמידה בדרישות

הודעת הפרה של עמידה בדרישות 
ה-HIPAA אומרת בעצם שיש לך 60 יום 
להודיע למטופל ולעדכן אותו שהמידע 
הרפואי שלו נפרץ או נחשף בפני גורמים 
לא מורשים. אפילו אם המידע הרפואי 
מוצפן בצורה זדונית על ידי מתקפת 
כופר זה עדיין נחשב כפריצה ונופל תחת 

חוק חובת הדיווח על הפרה.
מ-500  יותר  נחשפו  או  נפרצו  אם 
רשומות רפואיות, אתם נדרשים לערב 
את משרד הבריאות וגם לפרסם הודעה 

לעיתונות בכל הנוגע לפריצה עצמה.
מאלו  ואתם  אזל,  מזלכם  אם 
להלן  לדווח  ונדרשים  להם  שפרצו 
לקראת  להכין  שעליכם  רשימה 
וה- מול משרד הבריאות   הדיווח אל 
OCR )משרד אחראי על זכויות אדם( :

נגישים . 1 היו  נתונים רפואים  איזה 
וכיצד אופשרה נגישות זו ? 

זמינים . 2 היו  אישיים  מזהים  אילו 
במהלך הפריצה?

מי היה האדם הלא מורשה שראה . 3
או הצליח לגשת לנתונים?

האם באמת מישהו ראה או לקח את . 4
הנתונים הרפואיים הרגישים

מה הארגון עשה כדי לתקן את הבעיה . 5
או להקטין את הנזק?

הבשורה הטובה היא שבמידה ולא 
עברתם את תקרת הזכוכית של ה-500 
רשומות שנפרצות במכה אחת  תוכלו 
לדווח על פריצות קטנות יותר פעם אחת 

בשנה .

 HIPAA עסקאות
סטנדרטיות

במקרה הנ"ל מדובר במעבר או החלפת 
מידע רפואי בין 2 ישויות.

המרשם  את  שולח  הרופא  למשל 
בית  במקביל  מרקחת.  לבית  שלכם 
כדי  הביטוח  לחברת  פונה  המרקחת 
ביטוחי  כיסוי  יש  לחולה  אם  לבדוק 
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מדור תקינה ורגולציה

לאותה תרופה.
בעצם  הוא   HIPAA של  התפקיד 
להסדיר את החלפת מידעים רפואיים 

כולל: 
תביעות רפואיות. 1
ייעוץ רפואי. 2
מצב תביעות . 3
מצבי זכאות . 4
רישום והסרת רישום. 5
הפניות ואישורים. 6
תיאומי הטבות. 7
תשלומי פרמיום . 8

איך להיות "תואם" 
? HIPAA-ל

אז אם אתם מחזיקים או מעבדים מידע 
רפואי ועדיין לא התחלתם במלאכה, 
כדאי מאוד להתחיל כעת. באתר הרשמי 

 U.S. ר"ת תיבות של( HHS-של ה
 Department of Health and
למצוא  ניתן   )Human Services

והמלצות  טיפים  אודות  רב  מידע 
 לאבטחה והגנה על נתונים רפואיים. 
הבא:  בקישור  בהמלצות  לעיין  ניתן 

https://tinyurl.com/l3h4kqk
תואם  להיות  הארגון  את  להפוך 
ל-HIPAA  אינו שונה בהרבה מלדאוג 
תוכניות  פי  על  גם  יתנהל  שארגונך 
אבטחת מידע בסיסיות . למעשה, הגדרת 
תוכנית הוליסטית לניהול אבטחת המידע 
בארגון תסייע בשמירה על תאימות 

.HIPAA לדרישות

להלן רשימת משימות לביצוע בדרך 
לתאימות :

מיפוי נתונים: החלו במיפוי נתונים . 1
)כולל זרימת המידע מקצה לקצה( 
כדי לגלות היכן נמצאים הנתונים 
HIPAA ברשת  המוגנים באמצעות 

)כולל אחסון בענן(.
סקר סיכונים: לאחר מיפוי הנתונים, . 2

סיכונים מקיף, לאתר  בצעו סקר 
את הנקודות כשל וחולשות במערך 
שעלולים  הארגון,  של  המחשוב 
זהו  רפואי.  מידע  לזליגת  להוביל 
אלא  אחת,  פעם  של  תהליך  לא 
תהליך מתמשך, וחשוב לנטר את 
מידע  קיים  בהן  העבודה  סביבות 
רפואי ולנהל את הסיכונים בהתאם 
למודל איומי הייחוס למגזר הרפואי 

לניתוחי או הערכת הסיכונים בהתאם 
לאיומי הייחוס. כמו כן, חשוב לבצע 
על  חוסן  בדיקות  לתקופה  אחת 
תשתיות המחשוב בהן מאוחסן או 
מעובד מידע רפואי, לצורך בדיקת 
האפקטיביות של בקרות האבטחה 

במערך המחשוב.
וניהול . 3 גישה  בקרת  מדיניות 

הרשאות: תקבוע מדיניות נוקשה 
של בקרת גישה וניהול הרשאות. 
חשוב לקבוע למי נדרש לתת גישה 
שיטת  מהי  רפואיים,  לנתונים 
גישה  בעת  ואימות  ההזדהות 
לנתונים אלו, וליישם מודל ניהול 
)בהתאם  מחמיר  הרשאות  ומתן 

של מינימום הצורך לעקרונות 
לדעת 

ומינימום 
חשוב ההרשאות הנדרשות. 

מאוד להגביל את הגישה לנתונים 
 הרפואיים למינימום הנדרש עפ"י 
חשוב  כן,  כמו  העסקי.  הצורך 
לבצע אחת לחודש או לרבעון סקר 
הרשאות מקיף ולוודא שאין אנשים 
בעלי הרשאות גישה מיותרות או 

מתירניות מדי למידע הרפואי.
להטמיע . 4 מומלץ  ניטור:  מערכות 

מערכות ניטור אחר גישה לקבצים 
הללו )באתר הלקוח ובתשית ענן(.

וזיהוי אנומליה: . 5 ניטור  מערכות 
לזיהוי  פתרונות  להטמיע  חשוב 
שימוש  בעת  אנומליה  וניתוח 
בהרשאות הגישה לנתונים רפואיים. 
למשל, הגדירו התראות כדי לדעת 
אם מישהו ניגש לנתונים רפואיים 
בשעות לא שגרתיות או לנתונים 
ההרשאות  לרמת  מעבר  רגישים 
שלו או בהקשר עסקי לא נכון או 
מתאים לפרופיל המשתמש, או אם 
מישהו יוצר נתונים רפואיים חדשים 
במאגר שאינו מתאים לכך . השימוש 
במערכות אלו שיודעות לנתח ולזהות 
ולהבדיל בין  התנהגויות רצויות או 

בלתי רצויות )אנומליות( בכל הנוגע 
לשימוש בנתונים רפואיים רגישים 
ניסיונות  לאתר  לכם  לסייע  יכול 
גניבה, זליגה או שימוש לא מורשה 

במידע הרפואי.
להטמיע . 6 חשוב  אבטחה:  בקרות 

בקרות אבטחה נוספות על מנת להגן 
על מערכות המחשוב בהן מאוחסן 
מידע רפואי, כגון חומת אש )פירוול(, 
וירוס ברמת תחנות  תוכנות אנטי 
הקצה ובכניסה לרשת המחשוב של 
הארגון, אמצעי לסינון תוכן, פתרון 
למניעת דלף מידע, פתרון למניעת 
חיבור לא מורשה לרשת המחשוב 
 SIEM )NAC(, מערכת  הארגונית 
לאיסוף וקורלציה בין כלל אירועי 
אבטחת המידע, ועוד. בנוסף, מומלץ 
גם ליישם בקרות אבטחה פיזיות 
כגון מנעולים בחדרי שרתים, מנגנון 
חזקות  סיסמאות  חזקה,  הזדהות 
וניתוק מחשבים או תוכנות לאחר 

חוסר פעילות .
המודעות:  . 7 הגברת 

כלל  של  המודעות  את  הגבירו 
העובדים שנגישים למידע רפואי, 
פישינג,  מתקפות  כגון  בנושאים 
דלף מידע, שיטות להינדוס אנושי, 
דרכי הגנה על אמצעי הזיהוי ואימות 
משתמשים, בניית סיסמאות חזקות, 
כללי זהירות בעת שימוש במידע 

רפואי ועוד.
בקרות תפעוליות: מלבד בקרות . 8

וניהוליות,  פיזיות  טכנולוגיות, 
חשוב ליישם גם בקרות תפעוליות, 
שקשורות בתהליכי עבודה חשובים 
שיכולים לעבות את מערך אבטחת 
המידע בארגון. למשל ניהול תצורה, 
ניהול טלאים, הקשחות, ניהול ובקרת 

שינויים ועוד.

 HIPAA לדרישות  הלימה  לסיכום, 
היא לא רק על עוד חוק יבש, אלא 
על  להגן  שתפקידה  מסגרת  באמת 
הנתונים הרפואיים של כולנו מבלי 
לגרום להאטה בפרודוקטיביות של 
ארגונכם. מימוש מסגרת נאותה של 
יכול  ניהול אבטחת המידע הרפואי 
למנוע מקרים של דליפת מידע רפואי 
בפני גורמים לא מורשים, ולהקטין את 
הסיכון לפגיעה תדמיתית וכספית של 

הארגון.
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טובים השניים
החשיבות של שיתוףמן האחד

מידע בעידן הסייבר
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שיתוף ידע ומידע על פעולות תגובה 
מוצלחות לטיפול בתקריות אבטחת 
מידע וידע שנצבר בעקבות תהליך של 
הפקת לקחים מעולם לא היה חשוב 
מתחילים  שהארגונים  וככל  יותר. 
מתברר  הזאת,  בתפיסה  להתנסות 
יותר ויותר שאנחנו טובים יותר כחזית 

משותפת, ולא כגורם יחיד.
אחרי הכל, אנחנו נלחמים כולנו באותו 
אויב - מתקפות הסייבר. ובין אם נרצה 
או לא, כולם נמצאים על אותה סירה, 

ספקים, חברות, לקוחות, וכו'.
אבל תהליך השיתוף מידע וידע אינו 
 IP מסתכם רק בדיווח אודות כתובות
 .)IOC( זדוניות או סממני השתלטות
עלינו לשתף גם את תרשימי הזרימה 

ושיטות ההגנה המסייעים לנו להגיב 
לאירועי  יותר  וטובה  מהירה  בצורה 
יום  מדי  המשתנים  המידע  אבטחת 

ברמת התחכום שלהם.
וככל שנגיב מהיר יותר לזהות את 
שנצליח  הסיכוי  גדל  כך  האיומים, 
לסגור את הפרצות לפני שהנזק האמיתי 

נעשה.

היתרון בשיתוף מידע 
וידע אודות תהליך 

תגובה לאירועי אבטחת 
מידע

הכוונה היא לאותם נהלים מתועדים 
התגובה,  צוותי  של  עבודה  ותהליכי 
 ,SOC ב- והאנליסטים  הבקרים 
שמפעילים אותם לצורך זיהוי וטיפול 
באירועי אבטחת מידע. הכוונה היא 
להפוך את התהליך לסדיר, שכולנו נוכל 

להשתמש בזה שוב ושוב לפי הצורך.
יתרון נוסף בשיתוף הידע והמידע 
הזה, הוא בכך שארגונים שונים יתנסו 
ויבחנו את האפקטיביות של הנהלים 
ותהליכי העבודה הללו בפועל, ויוכלו 

לשפר אותם במידת הצורך. כמו כן, אף 
ארגון לא יצטרך להתחיל את התהליך 
מאפס, אלא כבר יוכל להשתמש מהיום 
הראשון בתורה שנבתנה על סמך ניסיון 

וידע של המונים.
מהעולם  קטנה  אחת  דוגמא  הנה 

האמיתי:
נניח שצוותי התגובה קיבלו הודעה 
על פעילות זדונית פוטנציאלית, של 
סוכן איום ברשת הארגונית של החברה. 
המחוון )IOC( שניתן במקרה הזה היה 

כתובת IP בלבד.

לקרות  שיכול  התהליך  תיאור  הנה 
בהמשך:

נוצר . 1  )ticket( משימה  כרטיס 

במערכת ומועבר לאנליסט לתחקור 
מעמיק של מקור האיום.

האנליסט בודק יומני לוג במערכות . 2
התקשורת השונות ברשת הארגון, 
מ-ואל  תקשורת  לזהות  במטרה 

כתובות ה-IP הזדוניות
אם האנליסט מזהה חיבורים מ-או . 3

הוא  אז  הללו,   IP הכתובות  אל 
מתחקר את התשדורת ואת התוכן 
שלה )בחיפוש אחר פעילות זדונית(

האנליסט מוצא חשבון משתמש . 4
באחת מהמערכות בארגון, שהתוקף 

הצליח להתחבר באמצעותו
האנליסט ממשיך לחקור את הרשת . 5

הארגונית לניסיות התחברות נוספים, 
לפי חתכים שונים )שעות, ימים, 

מערכות, וכו'(.
חיבור . 6 ניסיונות  מוצא  האנליסט 

 IP כושלים אחרים, אבל מכתובות
אחרות

צוות התגובה חוסם את הכתובות . 7
ה-IP הזדוניות

צוות התגובה חוסמים את חשבון . 8
התוקף  שבאמצעותו  המשתמש 
הצליח להתחבר למערכת, ומדווחים 

למשתמש הלגיטימי

כרטיס תיקון נוצר במערכת לניהול . 9
מידע,  אבטחת  באירועי  וטיפול 

ומוקצה לצוות הרלוונטי
הדיגיטלי . 10 התחקור  תהליך 

נסגר  הזה  האירוע  של  הראשוני 
לנתח  אפשר  כעת  במערכת. 
לקחים,  הפקת  של  תהליך 
מערכות  וטיוב  למידה  לצורך 
למנוע  במטרה  בארגון,  ההגנה 
 הישנות של אירוע דומה בעתיד.

מתהליך  חלק  הינם  הללו  השלבים 
העבודה או הנוהל המתועד לתגובה 
לאירועי אבטחת מידע. כמובן, לא כל 
נהלי התגובה דומים אחד לשני, וצריך 
לגבש נהלים שונים בהתאם לתרחישי 

התקיפה השונים. אבל לעתים קרובות, 
תרחיש  אותו  של  העבודה  תהליך 
)אירוע( דומה לכלל הארגונים. ולכן 
זאת בדיוק הסיבה לצורך בלשתף את 
ואת המידע שנצבר בארגונים  הידע 
השונים. כקהילה, אנו יכולים לשתף 
מקרים אלה במטרה לקבוע את תהליך 
העבודה הטוב ביותר במקרים של תגובה 
לאירועי אבטחת מידע וסייבר עתידיים.

בדומה לאופן שבו Github מאפשר 
למפתחים לשתף פתרונות לאתגרים 
תכנות נפוצים, שיתוף זרימת תהליכי 
לאירועי  ותגובה  ניהול  של  העבודה 
אבטחת מידע יכול לסייע לכל ארגון 
להימנע מלנסות להמציא את הגלגל, 
ולחסוך זמן רב ויקר ערך, באימוץ נהלי 
תגובה שאחרים גיבשו לפניו. כמו כן, 
זה יכול לסייע לכלל הארגונים לשפר 
את תהליך התגובה לאירוע, בכך שמגוון 
רחב של ארגונים יוכלו לבחון בפועל 
את האפקטיביות של תהליכי העבודה, 
ולעזור אחד לשני בכך שישפרו באופן 
לאירועי  התגובה  תהליך  את  תמידי 
אבטחת המידע, וישתפו את הידע ואת 

המידע הזה אחד עם השני.
עם הזמן, חברי הקילה יתרמו כדי 

תחום הגנת הסייבר נמצא על סף שינוי מהותי
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לאירועי  להפוך את תהליך התגובה 
טובים,  למהירים,  המידע  אבטחת 

ויעילים יותר.

כיצד לאפשר שיתוף 
פעולה לידע ומידע 
אודות נהלי תגובה 

לאירועי אבטחת מידע?

רבים  ארגונים  שבו  אופן  באותו 
חולקים כלי אבטחה, תהליכי פיתוח 
ופרויקטים אחרים בקוד הפתוח, אנחנו 
כאנשי מקצוע בתחום אבטחת המידע 
צריכים להתחיל לשתף נהלי תגובה 

לאירועי אבטחת מידע, לטובת הכלל.

הנה כמה דוגמאות לסוגים של ידע 
ומידע שחשוב לשתף בין הארגונים:

נהלי תגובה לאירועי אבטחת מידע	 
תקיפות 	  אודות  התראות  אימות 

ופגיעויות )ובכך למזער את האזעקות 
שווא באופן מהותי(

 שיטות לטיוב והקשחת מערכות ההגנה	 

יתנגדו  גורמים אשר  ישנם  כמובן, 
לתהליך של שיתוף המידע והידע, תחת 
הטענה שזה יאפשר לתוקפים לעקוף 
את מנגנוני ההגנה ולאלץ את הארגונים 
להיות פחות חשאיים מכפי שהיו רוצים.

עם זאת, הדרך שבה אני רואה את זה, 
התוקפים נמצאים גם ככה כמה צעדים 
לפני הצד המגן. אנחנו פשוט משחקים 
כרגע במשחק התופסת, במטרה לזהות 
ולאתר את התקיפות כמה שיותר קרוב 
לזמן אמת. בתרחישים רבים, התוקפים 
כבר בעלי הידע הנדרש להם כדי לתקוף 
את המערכות שלנו, כך שלהפוך את 
תהליך התגובה לאירוע לנחלת הציבור 

הוא כבר לא סיפור גדול.

כמות היתרונות גם עולה על כמות 
החסרונות. שיפור הזמן והיכולות של 
צוותי התגובה תוך חיזוק מערך ההגנה 
- וכל זאת כתוצאה מקהילה שעובדת 
ביחד ומשתפת ידע ומידע, זה עדיף 

תמיד על החלופות. לבד לא מנצחים 
מלחמות...בטח לא מלחמת סייבר.

מחזון למציאות
אבטחת  מומחי  של  רבות  קהילות 
מידע ואנליסטים כבר משתפים מידע 
וידע בערוצים שונים. החזון של כולנו 
ואף  לאומית,  תשתית  הקמת  הוא 
בינלאומית לשיתוף מידע וידע, במטרה 
להילחם יחדיו בגל מתקפות הסייבר 
ביחד, אנחנו  ובפשיעה הקיברנטית. 
הרבה יותר חזקים מלחוד, והסיכויים 
שלנו להתמודד בצורה נאותה במקרה 

של אירוע סייבר יגדל פלאים.
ישנן לא מעט פלטפורמות שונות 
נוזקות,  אודות  וידע  מידע  לשיתוף 
איומים, פגיעויות ועוד, ואנחנו ממליצים 
התפיסה,  את  לאמץ  להתחיל  בחום 

ולהתחיל לשתף מידע וידע.
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מדור משאבי אנוש

זה הזמן!
חושבים על שינוי קריירה?

מאת: אלינור צברי, מנהלת HR בחברת טיטנס סקיוריטי

אנשים שעוסקים בתחום זה מגיעים 
מרקע שונה מאוד, ולאו דווקא מתחום 
מתעשייה  בוגרים  ישנם  המחשבים. 
וניהול, מנהל עסקים, מערכות מידע, 
פסיכולוגיה, רו"ח, ואפילו עו"ד. כולם 
חולקים דבר אחד במשותף: הם כבר 
חרטו קריירה בתחום הגנת הסייבר בלי 
באמצעות  אלא  דרך,  קיצורי  לחפש 
עבודה קשה. וגם אתם יכולים לעשות 

זאת!

ביקוש מאסיבי לאנשים 
בתחום הגנת הסייבר

ע"י  מאויימים  רבים  אנשים  לעתים, 
המחשבה של שינוי קריירה, ועוד בתחום 
הגנת הסייבר. הם מאמינים כי משרות 
בתחום הגנת הסייבר דורשות מומחיות 
ומערכות  עמוקה ברשתות תקשורת 
בתחום  אקדמאיים  תארים  הפעלה, 
מקצועיות  הסמכות  ואף  המחשבים 
נוספות בתחום. בעוד המרכיבים הללו 
הצמיחה  את  להאיץ  יכולים  בהחלט 
שלכם בקריירה בתחום הגנת הסייבר, 
ההזדמנות לפרוץ לדרך חדשה בתחום 
הגנת הסייבר מעולם לא הייתה גדולה 
יותר. אתם עשויים להיות מופתעים לגלות 

כמה דרכים יש שאפשר להתחיל מהן.

כוחות השוק מניעים הזדמנות אדירה 
זו, כאשר מומחים מעריכים כי תעשיית 
ה-IT בכלל, ותעשיית הגנת הסייבר בפרט 
עומדת בפני משבר מיומנויות בתחום זה, 
שצפוי להותיר עד 1.8 מיליון מקומות 
 .2022 עבודה שלא מומשו עד שנת 
המחסור הבולט במיוחד בקרב נשים, 
כ-12% מכוח העבודה  רק  המייצגות 

בתחום הגנת הסייבר.
משבר הכישרון מתרחש בתוך הכרח 
שנגרם כתוצאה מהאיום הגובר של פשעי 
סייבר, שכן עברייני הסייבר משתמשים 
בכלים מתוחכמים יותר ויותר, שיטות 
חדשות, ואם זה לא מספיק, אז כניסתם 
של שחקנים חדשים לזירת הסייבר כגון 
פשע מאורגן וקבוצות שממומנות ע"י 

מדינות משנות את התמונה.

הדרכה והכשרה ביסוד
המכללות והאוניברסיטאות אינן יכולות 
בעצמם  והם  הזה,  הפער  את  למלא 
מתמודדים עם חוסר מיומנויות משלהם, 
הן בסגל ההוראה והן בכלים ובמעבדות 
הלימוד, מה שמחייב את התעשייה ואת 
יצירתיות  ויותר  יותר  החברות להיות 

בפתרונות שהם מציעים לשוק.
הצמיחה בשוק העבודה בתחום הגנת 

הסייבר היא בשיעור גדילה של פי שלוש 
מכלל תחום ה-IT כפי שהכרנו עד כה. 
למשל, חברת יבמ הודיעה שתשקיע 
ופיתוח  בהכשרות  דולר  כמיליארד 
מיומנויות עבור כח העבודה בארה"ב רק 
בארבעת השנים הקרובות. רוב ההשקעה 
הסייבר,  הגנת  בתחום  כמובן  תהיה 
מהפעילות  עיקרי  חלק  גם  שמהווה 

העסקית של החברה.
בארה"ב תחום זה מפותח מאוד, וישנם 
בין התעשייה  הרבה שיתופי פעולה 
ההשכלה  ומוסדות  הספר  בתי  לבין 
האקדמאים, במטרה להכשיר את הדור 

הבא של לוחמי הסייבר.
משרות צווארון לבן חדשות דורשות 

מיומנויות יותר מתואר
כשמדובר במשרות בתחום הגנת הסייבר, 
ברכישת  יותר  מאמינה  התעשייה 
רכישת  מיומנויות מקצועיות מאשר 
מעודדת  התעשייה  כלליים.  תארים 
עובדים להתמקצע בתחומים טכנולוגיים 
שונים, ולרכוש ידע וניסיון מעשי על פני 
הידע התיאורטי אותו רוכשים במוסדות 

האקדמיים. 
עובדים בעלי מוטיבציה גבוהה שאוהבים 
את עבודתם ומפגינים שאיפה ונכונות 
לקדם את כישוריהם  יכולים ללמוד 
תחומים חדשים ולהתפתח מקצועית 
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מעולם לא היה זמן טוב יותר לשקול קריירה חדשה, ולא סתם קריירה, אלא קריירה 
בתחום הגנת הסייבר. בוגרים עם תארים שונים במוסדות אקדמיים, ואנשים מנוסים 

בתחומים שונים, כבר הסבו את הקריירה שלהם לתחום הגנת הסייבר - תחום 
שנמצא במגמת עלייה וככל הנראה שלא נראה צניחה בדרישה זו בקרוב

באמצעות שילוב של הכשרה תוך כדי 
עבודה, תוך התמדה ושמירה מתמשכת 

על הכשירות המקצועית.

הפורטפוליו של העובדים בתחום 
זה יכול לבוא מכמה כיוונים, כגון:

- אשר 	  חוקרים בתחומים שונים 
יכולים לעשות הסבה לתחום החקר 

בעולם הגנת הסייבר.
בעיות אנליטיות, שיטתי 	  פותרי 

ומוכוון לפרטים - שיכולים לשדרג 
את עצמם בעולם ההונאות והמעילות, 
תוך פיתוח מודלים של זיהוי הונאות 
ואנומליות במערכות המחשוב של 

הארגון.
סטודנטים הלומדים תמיד - ויכולים 	 

בעולם  חדשה  בקריירה  להתחיל 
 ,SOC-הגנת הסייבר, למשל יתחילו ב
ומשם ימשיכו לטפס הלאה בסולם 

המקצועי.
אחרים 	  עם  שעובדים  יועצים 

ומנסים להבין ולפתור בעיות שונות-
יכולים להפוך ליועצי אבטחת מידע 
ולהתמקצע בתחום שונים בתחום זה.

מאפיינים אלה ברורים ואנשים שהשכילו 
לקחת יוזמה כדי לשנות קריירה ולאחר 
מכן השתמשו במיומנויות שלהם כדי 
להתמודד על תפקידים אחרים בתחום 
זה, תוך התפתחות מקצועית ואישית. 
אנשים שלא פחדו והעיזו לעבור את 
ולמדו  השינוי, שאלו הרבה שאלות, 
הזדמנויות לקבל  חיפוש  תוך  הרבה, 
לבסוף  הסייבר,  בעולם  רגל  דריכת 
ולקבל  הנכון  במקום  לנחות  הצליחו 
את ההזדמנות הראשונה שלהם בעולם 
הגנת הסייבר, ומשם היכולת להרחיב 
את האופקים ולהתפתח מקצועית תלוי 

רק בהם.

תנצלו הזדמנויות לקבל 
הגנת  בתחום  הכשרות 

הסייבר
ההוצאות בתחום זה לא צריכות להווה 
מכשול. ישנם ארגונים רבים שמשקיעים 
בעובדיהם מבחינת הכשרות מקצועיות, 
וגם אם לא, ישנן לא מעט מקורות למידה 
חינמיים או במחירים מוזלים יותר שניתן 
בתחום  מקצוע  רכישת  לצורך  לנצל 
 UDEMY, הגנת הסייבר. מכללות כמו

COURSERA, LYNDA, ואחרים מציעים 
מאוד  במחירים  מקוונים  קורסים 

אטראקטיביים.
מהר,  כך  כל  משתנה  הסייבר  עולם 
להכשרה  ההשקעה  את  שהופך  מה 
כדאית  למאוד  זה  בתחום  מקצועית 
מבחינת החזר השקעה, וישנם גם הרבה 
מאוד דיסציפלינות ותחומי התמחות 

שניתן ללמוד ולהתפתח בהם.
תחום הגנת הסייבר הינו אחד מהתחומים 
הדינמיים ביותר בתחום ה-IT. הפתרונות 
של היום משלבים טכנולוגיות מתקדמות 
זיהוי תמונה  בינה מלאכותית,  כגון   -
וקול, ניתוח נתונים בעידן הביג דאטה, 
 IOT, Machine מיומטריה, ניידות, רכיבי
Learning, AI, ועוד תחומים חדשים 

שצצים להם בתעשייה מדי פעם. 
זה דורש גידול מאסיבי בכח העבודה 
מחפשים  אתם  שאם  כך  בתעשייה, 
של  רחב  מגוון  המשלבת  עבודה 
טכנולוגיות, התרגשות, צמיחה מהירה 
ונתיב קריירה לטווח ארוך עם סיכוי 
לעשות את ההבדל ולשנות דברים, אז 
הזמן מעולם לא היה טוב יותר לשקול 

קריירה בתחום הגנת הסייבר.
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ה-GDPR שם מחיר כבד על
נושא זליגת מידע רגיש

מאת יניב מילחוביץ, סמנכ"ל חברת טיטנס סקיוריטי ויועץ בכיר לתקינה ורגולציה

ארגונים כיום משלמים מחיר כבד עבור אירועי דלף מידע, ולא רק 
מבחינה כספית, אלא גם במונחים של נזק תדמיתי, חוסר שביעות רצון 
מצד הלקוחות, ולעתים השבתה של פעילות ארגונית מסוימת )בשל 
תהליך חקירה דיגיטלית ארוך ומייגע(. אך כעת, בעקבות כניסתן של 
התקנות החדשות באיחוד האירופאי, של הגנת הפרטיות )ה-GDPR(, עבור 
חברות שעושות עסקים עם תושבי האיחוד אירופי, הנשורת הפיננסית 
כתוצאה מאירועי דלף מידע עומדת להיות יקרה הרבה יותר. בגלל זה 
הכרחי עבור ארגונים שטרם החלו בהכנות לעמידה ב-GDPR, להתעורר 
ולהתחיל להפנים את דרישות החוק, ולא לשחק תופסת עם הרגולטור.
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ה-GDPR...האם כדאי 
לשחק תופסת עם 

הרגולטור?
למי שעדיין לא מכיר, עם כניסתה 
הפרטיות  להגנת  כללית  תקנה  של 
חוקק  האירופי  האיחוד   ,)GDPR-ה(
שורה של תקנות חובה לעסקים שנכנסו 
לתוקף לפני חודש ימים )25 מאי 2018(. 
ארגונים שיימצא באי-ציות לדרישות 
עונשים  בפני  לעמוד  עלולים  החוק, 
כבדים של עד 20 מיליון יורו או עד 4% 
מהמחזור השנתי של הארגון, הגבוה 

מביניהם.
במילים פשוטות, ה-GDPR נחקק על 
מנת לתת לאזרחים ולתושבים שליטה 
רבה יותר על הנתונים האישיים שלהם, 
לטיפול  קפדניים  כללים  ומכניסים 
בנתונים ובמסגרתם קובעים "בקרי מידע" 
)Data Controller( שאוספים נתונים 
ו"מעבדי  האירופי  האיחוד  מתושבי 
מידע" )Data Processors( שמעבדים 
את הנתונים בשם בקרי המידע, כמו 

למשל ספקיות הענן.
עסקים  על  רק  חל  אינו   GDPR-ה
באיחוד האירופי, הוא חל על הנתונים של 
כל אזרחי האיחוד האירופי, ללא קשר 
למקום שבו מאוחסן. אם לאזרח של 
האיחוד האירופי יש נתונים המאוחסנים 
עם חברה בתוך ארה"ב, אז ה-GDPR חל 

עליו.
תחת ה-GDPR, בקרי הנתונים חייבים 
לדווח על כל זליגת מידע לרשות הממונה 
)Supervising Authority( תוך 72 שעות 
מרגע זיהוי הפריצה. מאותו רגע, אנשים 
חייבים לקבל הודעה אם יש השפעה 
שלילית, ומעבד הנתונים חייב להודיע 
לבקרי הנתונים ללא עיכוב מופרז, לאחר 
שהוא מודע לאירוע שבו נפרצו ודלפו 

נתונים רגישים.
ובקרי  הנתונים  מעבדי  שכן,  מה 
הנתונים אינם חייבים להודיע לנושאי 
הנתונים אם נתונים אנונימיים נפרצו - 

כלומר, אם בקר הנתונים יישם הצפנה 
ואמצעים אחרים להגנה על הנתונים. 
עם זאת, ההוראה מגדירה באופן נרחב 
אירוע של זליגת מידע כ"אירוע המביא 
להרס, שינוי )בזדון או בשוגג(, גילוי בלתי 
מורשה או גישה למידע אישי שנשלח, 

מאוחסן או מעובד בצורה אחרת".
ה-GDPR גם מספק לצרכנים ולאנשים 
)נושאי המידע( יותר כוח מבעבר. סעיף 
"הזכות  את  מגדיר   GDPR-ה של   17
"הזכות  בשם  יותר  הידוע  למחיקה", 
להישכח". סעיף 17 מסמיך את נושאי 
המידע )האנשים( לבקש שבקר הנתונים 
ימחק את כל הנתונים האישיים שלהם 
ללא דיחוי וללא תמורה. זה אומר את 
כל הנתונים, כגון קבצים, רשומות, גיבוי 

עותקים בארכיון וכדומה.
ה-GDPR מפעיל לחץ כבד על ארגונים 
כדי ליישם אמצעי אבטחה חזקים יותר 
על מנת להגן על הרשתות והנתונים 
שלהם, ובמקרה של הפרה בוטה ואירוע 
של זליגת מידע, לדווח על כך במהירות. 
משפטית  חובה  זה  את  הופך  גם  זה 
להגדיר את מערכות האבטחה לשים 
את נושא הגנת הנתונים ופרטיות הצרכן 
במקום הראשון מבחינת סדרי העדיפות

 הכנות לעמידה
GDPR-בדרישות ה

אז לאלו שעדיין לא התעוררו ומאחרים 
להכין את הארגון לעמידה בדרישות 
ה-GDPR, כיצד ניתן להבטיח שמערכות 
המחשוב של הארגון והנתונים הרגישים 
מאובטחים  הינם  בהם  שמאוחסנים 

כראוי? 
ובכן, כמו ברוב המקרים של המלצות 
שתהיה  מאוד  כדאי  מידע,  אבטחת 
תוכנית עבודה מוסדרת לכלל הפרויקט, 
עניין  בעלי  מפורטות,  משימות  עם 
בגיבוי  ולהצטייד  אחריות,  והגדרת 

ומעורבות ההנהלה.

השלב הראשון יהיה להתחיל במיפוי 
זרימת המידע, מקצה לקצה, ולמפות מה 
אוספים, כיצד אוספים, איפה זה נשמר, 
ממשקים בין מערכות שונות, וכדומה.

לאחר מכן, חשוב לבצע תהליך של 
 Data Privacy Impact ר"ת של( DPIA
Assessment( שזה מעין סקר בנושא 
הגנת נתונים רגישים שבידי הארגון )הן 

כבקרי נתונים והן כמעבדי נתונים(.
לגבש  כמובן  הינה  נוספת  דרישה 
עפ"י  שנדרש  כפי  עבודה  תהליכי 
התקנות, ולגבות כל תהליך כזה בנוהל 

כתוב )מתועד(.
המלצה נוספת, הינה למנות בארגון 
 Data Protection של  )ר"ת   DPO
Officer( שיהיה אמון על נושא עמידה 
בדרישות התקנות, מי שיהווה בפועל 
להגנת  הרשות  עבור  קשר  נקודת 
הנתונים ונושאים הנתונים, ולהבטיח 
פעולות עיבוד שונות לשמור על הנתונים 
הרגישים ועל פעולות הציות לדרישות 

הרגולציה.
להיות  הארגונים  על  בנוסף, 
פרואקטיביים ולהפגין בצורה שקופה 
דין וחשבון על כל פעולות העיבוד, לבחון 
כיצד נתונים זורמים מעבר לגבולות בתוך 
האיחוד האירופי ומחוץ לו, ולוודא שיש 
להם תהליכים סדורים ומערכות תומכות 
שיאפשרו להודיע ליחידים ולרשויות 
במקרה של אירועי דלף מידע, ולאפשר 
את הזכות להישכח אם אדם מבקש 
למחוק את הנתונים שלהם שנמצאים 

ברשותו של הארגון.
מאוד  כדאי  ואף  שחשוב  כמובן   
אבטחה  מערכות  יהיו  שלארגונים 
מידע  דליפת  ימנעו  אשר  מתאימות 
מלכתחילה. לא נדרשת הודעה על אירועי 
זליגת מידע של נתונים אנונימיים, אך 
על החברות לבחון את פתרונות ההצפנה 
שלהם כדי להבטיח שהנתונים האישיים 
שלהם יישארו אנונימיים ומאובטחים 

היטב.
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מדור עולמו של האקר

NEOGAMES מאת: אלן הרשקו, מנהל אבטחת המידע של בחברת

האם אתה האקר אתי?

בעידן הדיגיטל של היום,
 מומחי בדיקות חוסן, או בשמם המקצועי

)Ethical Hackers( "האקרים אתיים" 
 הינו מקצוע מבוקש. מדובר בעצם בשירות, שבו 

ארגונים משלמים למומחי אבטחה )שמתמחים בביצוע 
בדיקות חוסן( לנסות לפרוץ למערכות ו\או תשתיות 

המחשוב של הארגון, במטרה לבחון את האפקטיביות 
שלהן. כמובן שאם התוקף מצליח למצוא פרצות 
במערכות ולעקוף את מנגנוני ההגנה, זה מאפשר 

לארגון לסגור את הפרצות הללו לפני שה"האקרים" 
האמיתיים יעשו זאת באמת. ואם אותם מומחים אינם 

מצליחים לפרוץ את המערכות, אז הלקוח מאושר, היות 
והוא יכול לומר ששילם להאקרים אתיים לנסות לפרוץ 

למערכות והם לא הצליחו.
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אז מה נדרש להפוך 
להיות האקר אתי?

בראש ובראשונה, מדובר בסוג אנשים 
שיצר הסקרנות שלהם מאוד גבוהה 
בכל מה שקשור למערכות המחשוב 
וטכנולוגיות, ולכן הם נמצאים בחיפוש 
מתמיד אחר פרצות, וניסיונות לעקוף 
את המערכות, כמעין אתגר אישי לפרוץ 
גבולות. אם אתם מאלו שמחפשים תמיד 
להישאר על חוד החנית של הטכנולוגיה 
ולנסות לפרוץ דברים, אז כנראה שזהו 

המקצוע הנכון עבורכם.
אין הכשרה פורמאלית להיות האקר 
רב  בניסיון  אתי, אלא מדובר בעיקר 
של שנים, ללמוד טכנולוגיות חדשות, 
ובעיקר היכולת לחשוב מחוץ לקופסה. 
אשר  בעולם  ארגונים  מספר  ישנם 
מספקים הכשרות מקצועיות שונות 
לתחום זה. מטרת ההסמכות הללו, הינה 
בעיקר להוכיח שלבוגרים )אלו שעברו 
בהצלחה את בחינות ההסמכה( יש את 
היכולת והידע הבסיסי לבצע בדיקות 
חוסן. אבל זה לא חובה, וישנם לא מעט 
אתיים,  או האקרים  מומחי אבטחה, 
מצד  הסמכה  בשום  מחזיקים  שלא 
אחד, ומצד שני היכולת שלהם לפרוץ 
למערכות מחשוב מדהימה להפליא. 
למעשה, הרבה האקרים לומדים לבד, 
ולא מחפשים אחר הסמכות, היות וזה 

פחות מעניין אותם. 
מטרת ההסמכות הינה בעיקר עבור 
המעסיקים, היות וזה מעניק למעסיק 
העתידי את השקט הנפשי שהמועמדים 
שגייסו אכן בעלי הידע והניסיון הנדרש 
לביצוע מבדקי חוסן, וזה פותח דלתות 
ואפשרויות נוספות מבחינת עבודות 

ייעוץ, וגיוס לקוחות חדשים.
)לקוחות(  ארגונים  ישנם  כן,  כמו 
שדורשים בדרישת סף – חובה, שאותם 
מומחי אבטחה או האקרים אתיים, יהיו 
בעלי הסמכות מסוימות, על מנת שיוכלו 

לקבל את הפרויקטים. 
שני הארגונים המובילים בעולם, אשר 
זכו להכרה בינלאומיות לאורך השנים, 

 .CREST -ו ,SANS הינם
ידע  לצבור  נדרש  הסמכות,  מלבד 
בתחומים שונים כגון סיסטם )מערכות 

ובסיסי  הפעלה שונות(, אפליקציות 
מערכות  נתונים,  תקשורת  נתונים, 
אבטחה שונות, ושפות תכנות. אומנם 
להריץ  שניתן  כלים  מעט  לא  ישנם 
באמצעות בדיקות אוטומטיות, ההאקרים 
הכי טובים הם אלו שכותבים לעצמם את 

הכלים.

מהם הכללים לביצוע 
מבדקי חוסן?

עפ"י  לפעול  חייב  אתי,  האקר  כל 
כללים מוסכמים, כפי שמקובל בעולם. 
כן, תתפלאו, אבל גם להאקרים האתים 
מהכללים  אחד  משלהם.  כללים  יש 
הבסיסיים ביותר, הוא שחייב להיות 
אישור פורמאלי ובכתב, מהנהלת הארגון 
)הלקוח( לפני שמבצעים את הבדיקה, 
אחרת המעשה ייחשב כפעולה פלילית.
להלן מספר כללים לביצוע מבדקי 

חוסן בצורה נאותה:

כלל 1 

קביעת תיחום והגדרת 
מטרות

והן  הסוקר  עבור  הן  מאוד  חיוני  זה 
עבור הארגון, לקבוע את התיחום הנכון 
עבור הארגון, ולהגדיר את המטרות של 

הבדיקה.

להלן מספר שאלות שיעזרו לקבוע את 
תיחום הבדיקה:

איזה נכסי מידע )מחשבים, שרתים, 	 
יישומים, אפליקציות, בסיסי נתונים, 
התקנים IOT, ציוד תקשורת, מוצרי 
אבטחת מידע ועוד( נכללים בתוך 

תיחום הבדיקה?
האם התיחום מכיל את כלל הרשת, 	 

או מדגם? או רק מערכות קריטיות?
האם התיחום מתייחס רק למערכות 	 

באתר הלקוח )On Premise( או גם 
מערכות שמאוחסנות בענן?

סריקת 	  גם  כוללת  הבדיקה  האם 
?)Vulnerability Scanning( פגיעויות

הפעלת 	  גם  כוללת  הבדיקה  האם 
שיטות להינדוס אנושי? ואם כן, מה 
נדרש לבדוק? עד איזה רמה? האם 

יש מגבלות כלשהן?
לביצוע 	  שנדרש  הזמן  פרק  מהו 

הבדיקות?
האם ישנם פרקי זמן שאסור לבצע 	 

בדיקות )על מנת לא לפגוע בפעילות 
עסקית כלשהי(?

האם על הסוקרים להימנע מגרימת 	 
השבתת מערכות בתהליך הבדיקה? 
בבדיקה  עיקרי  חלק  זה  שמא  או 

וחשוב לבדוק גם כן?
בשיטת	  תהיה  הבדיקה   האם 

?Black Box? White Box 
או משולבת?

מודעים 	  יהיו  התגובה  צוות  האם 
לתהליך הבדיקה? או שמא הבדיקה 
 ,Double Blind הינה מתבצעת בשיטת
שבה גם הסוקר אינו יודע כלום על 
הארגון, וגם צוות התגובה לא מודע 

שתוקפים )בודקים( אותם?
לפעול 	  צריכים  הסוקרים  האם 

מנת  על   Stealth Mode בשיטות 
להימנע מגילוי ע"י צוות התגובה, או 
שמא צריכים לנסות לבדוק כרגיל 
כדי לדמות שיטות תקיפה אמיתיות 
של האקרים, ולבחון האם מערכות 
הניטור בארגון מצליחות לזהות את 

ניסיונות התקיפה?

להלן מספר שאלות שיעזרו לקבוע את 
מטרות בדיקת החוסן:

יכולת 	  להוכיח  היא  המטרה  האם 
פריצה למערכות הארגון? או שמא 
שישנה  ללקוח  להציג  מספיק 

אפשרות פריצה למערכות?
יכולת 	  להוכיח  היא  המטרה  האם 

למשל,  המערכות?  את  להפיל 
או   DDOS מתקפות  באמצעות 

?FUZZING
האם המטרה היא לנסות "לגנוב" או 	 

להוציא מידע רגיש מהארגון, או שמא 
מספיק שהסוקר הצליח לקבל גישת 

Admin למערכת?
בסוף 	  כתיעוד  לספק  נדרש  מה 

הבדיקה? האם נדרש לתעד את כל 
הניסיונות )מוצלחים וכושלים( או 
ואת  שמא רק את עיקרי הדברים 

הממצאים הקריטיים?
איזה מידע נדרש להציג? האם מספיק 	 

צילומים מסך, או שמא נדרש לתעד 
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)וידאו( את תהליך התקיפה?
חשוב מאוד להגדיר היטב הן את תיחום 
הבדיקה והן את מטרות הבדיקה. זה יכול 
לעזור לשני הצדדדים )הן לסוקר והן 
ללקוח(, בכך שיהיו ממוקדים במערכות 
הנכונות, תוך פרק זמן קצר, וישמרו על 
מערכות  שיבוש  מניעת  תוך  יעילות 

קריטיות בארגון.

כלל 2 

בחירת ארגז הכלים 
לביצוע בדיקות חוסן

כלים  ארסנל  יש  לסוקרים  בד"כ 
ממוכנים וידניים שהם מפעילים בכל 
שהם  חוסן  מהבדיקות  כחלק  פעם, 
מבצעים. השימוש בכלים, תלוי כמובן 
וסוג הבדיקות. אם התיחום  בתיחום 
של הבדיקה כולל בדיקות של תשתית 
תקשורת, אז הבדיקה תכלול שימוש 
בכלים ושיטות ייעודיות לתשתיות, ואם 
התיחום כולל יישומים ואפליקציות, אז 
הבדיקה תכלול שיטות וכלים ייעודיים 
לשכבת האפליקציה. כנ"ל במקרה של 

VOIP, ציוד IOT וכדומה.
מרבית הסוקרים בנו לעצמם ארגז 
מעדכנים  והם  השנים,  לאורך  כלים 
ומשדרגים את הכלים הללו עם הזמן, 

על מנת להתאים את עצמם לשטח. 
כאשר  בייחוד  לוודא,  שחשוב  מה 
משתמשים בכלים צד ג', שלא הסוקר 
פיתח, זה שהכלים הללו אינם מכילים 
קוד זדוני, שעלול לגרום נזק למערכות, 
או להדליף מידע רגיש שלא כצורך. 
ברשת  שמופצים  הכלים  מרבית 
האינטרנט "בחינם" מכילים נוזקות וחורי 
אבטחה )Backdoor( שלא מתועדים, 
שזה מאפשר ליוצר הכלים לקבל גישה 
גם כן למערכות המחשוב של הלקוחות 

או במקרה יותר חמור...של הסוקר. 
ביותר, מגבשים  הסוקרים הטובים 
לעצמם כלים, שכתבו בעצמם, באמצעות 
שפות תכנות כגון פייטון, רובי ואחרים. 
כך בעצם ניתן גם לוודא, שהכלים הללו 
אינם מכילים קוד זדוני, ויכולים להיות 

בטוחים במה בדיוק הכלים עושים.

כלל 3

מחקר, מודיעין ואיסוף 
מידע

אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך 
בדיקת חוסן, בייחוד בדיקה שמתבצעת 
בשיטת Black Box הינו המחקר, מודיעין 
ואיסוף מידע אודות המטרה )הלקוח(. 
רבות  שיטות  להכיל  יכול  זה  תהליך 
ומגוונות לאיסוף נתונים כגון הינדוס 
אנושי )Social Engineering(, סריקות 
ברשתות  שימוש  כלים,  באמצעות 
חברתיות, ניסיונות פישינג, ועוד. המטרה 
העיקרית בשלב זה, הינו לאסוף כמה 
שיותר מידע אודות המטרה )הלקוח(, 
מידע שעשוי להיות שימושי בשלבים 
הבאים )שלב הניסוי כלים והתקיפה(. 
מידע זה יכול להכיל כתובות IP, סוג 
מערכות ההפעלה שבשימוש הלקוח, 
יישומים ואפליקציות, בסיסי נתונים, 
ציוד תקשורת, מערכות אבטחה קיימות, 

אנשי מפתח בארגון, ועוד.
מגלה  גם  הסוקר  זה,  בשלב  בד"כ, 
פגיעויות במערכות המחשוב ובתשתית 
הארגון, באמצעות סריקות עם כלים 
ייעודיים לביצוע סריקת פגיעויות )הן 
ברמת התשתית והן ברמת היישומים(.

כלל 4

ניסוי כלים
בחלק מהמבדקים, בייחוד אם מדובר 
 Stealth" בניסיונות בדיקה במצב של
Mode" , מבדק שבו על הסוקר לנסות 
ע"י מערכות הניטור,  להימנע מגילוי 
נדרשת רמת ביצוע מהגבוהות ביותר, 
ביצוע  לפני  המקדים  השלב  ולכן, 

התקיפה, יהיה של הניסוי כלים. 
בשלב זה, על הסוקר לבנות מערך 
מחשוב שמדמה את סביבת המחשוב של 
הלקוח, במטרה לבחון את הכלים אשר 
ישמשו אותו במהלך התקיפה. המטרה 
היא לבחון שיטות וכלים, שניתן להפעיל 
כך שניסיונות התקיפה לא יאותרו ע"י 
 .SOC-מערכות הניטור וצוות התגובה ב
זה דורש לא מעט משאבים, אך אחוזי 

ההצלחה עולים ככל שהתהליך הזה 
מתבצע בצורה נאותה.

כלל 5

 בדיקות החוסן
הסוקר  שעבורו  השלב,  בעצם  זהו 
מקבל תשלום מהלקוח - לנסות לתקוף 
או לפרוץ את המערכות מחשוב בארגון. 
בשלבים  שנאסף  המידע  באמצעות 
הקודמים, ותהליך ניסוי הכלים, הסוקר 
מבצע את התקיפה במטרה להשיג את 
מטרות הבדיקה )הוצאת מידע, השבתת 
עם  מערכת  על  השתלטות  מערכת, 

הרשאות גבוהות וכדומה(.
בהינתן מספיק זמן ומשאבים, ניתן 
דבר  אין  לפרוץ כמעט לכל מערכת. 
כזה "בלתי אפשרי". אחת מסגולותיו 
של ההאקר היא לא להיות גאון, אלא 
סובלני, יסודי, ולחשוב מחוץ לקופסה. 
חשוב שלא למהר, ולנסות לתקוף מייד 
כשמזהים "פגיעות מסוימת במערכת", 
דבש  במלכודת  ומדובר  ויתכן  היות 
)Honeypot( מה שיקפיץ את כיתת 
התגובה  )צוות  הארגון  של  הכוננות 
ב-SOC( ויפגע לנו בהצלחת הבדיקה. 
חשוב לבחון היטב את המערכות, ככל 
הניתן במצב של Stealth mode, ולבנות 

תוכנית תקיפה יעילה. 
בהתאם לממצאים שיעלו בתהליך 
הבדיקה, הסוקר יחפש אחר פגיעויות 
שניתן יהיה לנצל אותן על מנת להשתלט 
על המערכת, ולהשיג הרשאות גבוהות 
יותר )Privilege Escalation(. השלב 
הבא, לאחר שהסוקר השיג הרשאות 
מידע  להוציא  לנסות  יהיה  גבוהות, 
רגיש מחוץ לארגון, או להטמיע דלת 
אחורית )Backdoor( שתאפשר לסוקר 
להיכנס למערכת בקלות מאוחר יותר. 
הכל תלוי בסוג ומטרות הבדיקה כפי 
שהוגדרו בשלבים הראשונים. חשוב 
להקפיד על כללי האתיקה, כך, שאם 
הבדיקה אינה כוללת הוצאת מידע רגיש 
מהארגון, אלא רק הוכחת היכולת שניתן 
להשתלט על המערכת ולהשיג הרשאות 
גבוהות )מה שיאפשר הוצאת מידע רגיש 
מהארגון(, הבדיקה תסתיים כאן, ואסור 

מדור עולמו של האקר
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בשום פנים ואופן לנסות להוציא מידע 
- רק כדי להוכיח ללקוח שהצלחתם. זה 
יהיה בניגוד לכללי האתיקה של הבדיקה, 
והלקוח עלול לפסול את הבדיקה, ואף 
לנקוט בצעדים משפטיים כנגד החברה 

הסוקרת.
לפעמים, המטרה של הבדיקה הינה 
המחשוב  למערכות  להגיע  להצליח 
שלאחר  כך,  הארגון,  בתוך  הרגישות 
אחד  על  להשתלט  הצליח  שהסוקר 
ממחשבי הארגון, הוא ינסה לעבור בין 
המערכות השונות בארגון, עד שיגיע 
זה נקרא בשפה  למערכות הרגישות. 
המקצועית "Lateral Movement" וזה 
יכול להיות גם כן אחת מהמטרות של 

הבדיקת חוסן. 
כיום ישנן מערכות ייעודיות שמנסות 
 Lateral( לאתר ניסיות של תנועה רוחבית
Movement(, כל שעל הסוקר להיות 
מאוד זהיר לא "להפעיל" את הטריגרים 
של מערכות הניטור, ולשמור על הצלחת 

הבדיקה.

כלל 6

תיעוד
נושא  יהיה  השלב האחרון בבדיקה 
התיעוד. סוקר מקצוען, יגבש דו"ח מקיף, 
כלל הפעילויות שבוצעו  שיסכם את 
במהלך הבדיקה, כולל: שיטות, כלים, 
פגיעויות שנמצאו, רמת החומרה של 
הפגיעויות  )עפ"י הגדרות CVE(, רמת 
תוגדר  )אשר  המערכות  של  הסיכון 
בשיתוף עם הלקוח(, מה ניתן לעשות 

על מנת לסגור את הפרצות, ועוד.
בד"כ, נהוג לספק 2 דוחות: דו"ח תמציתי 
 להנהלה, ודו"ח מקיף לצוותי הפיתוח,

.DEVOPS או IT ה
גם כאן, חשוב לשמור על ככלי אתיקה, 
ולשמור על סודיות הדוחות, על מנת שלא 
יגיעו לידיים הלא נכונות. הדוחות הללו 
מכילות מכילים הרבה מידע רגיש, ולכן 
חשוב לשמור על הסודיות שלהם בצורה 

נאותה.

אז מה למדנו?

ארגז כלים
כל סוקר בונה לעצמו את ארסנל 
למידת  בהתאם  שלו,  הכלים 
)ידע  שלו  המקצועית  הכשירות 
וניסיון(. עם הזמן, חשוב שהסוקר 
ישפר את ארגז הכלים שלו, שיכלול 
כלים שימושיים, שיכולים לסייע לו 
בהתייעלות ואפקטיביות הבדיקה.

כלים  בפיתוח  האתגרים  אחד 
לביצוע בדיקות חוסן, זה היכולת 
להכניס לכלים הללו מספיק תבונה 
החל  התקיפה,  תהליך  את  למכן 
הניצול  שלב  ועד  הזיהוי  משלב 

פגיעות והשתלטות על המערכת.
שנמצא  הכלים  אחד  למשל, 
בארגז הכלים של כל סוקר, הינו 
ה-Bloodhound. הכלי )שמבוסס 
לסוקר  מאפשר  פתוח(,  קוד  על 
לראות בצורה ויזואלית  את מפת 
הקשרים בין כל ההתקנים השונים 
 Active בתוך רשת ארגונית )למשל
Directory(.  הכלי מאפשר לסוקר 
לזהות תבניות תקיפה שונות, תבניות 
שלפעמים הסוקר לא ידע שקיימיות 
כלל. כמובן, שהכלים המסחריים 
כבר מגיעים עם יכולות זיהוי וניצול 
פגיעויות מובנות, מה שמקל על 

הסוקר באופן משמעותי.

תמונה אחת שווה 
אלף מילים

לא סתם אומרים שתמונה אחת 
שווה אלף מילים. כיום, כבר לא 
די לבוא להנהלת הארגון ולהגיד 
על  להשתלט  או  לתקוף  שניתן 
מערכות המחשוב של הארגון, אלא 
חייבים להציג, להראות ולהדגים את 
התקיפה בפועל, על מנת לשכנע את 
הנהלת הארגון שצריכים להקצות 
משאבים לתיקון הפרצות, לרבות 
גם רכישת מערכות ניטור ומניעה 

של מתקפות מסוג זה.
יכולת  והוכחת  ויזואלית  הצגה 
של תקיפה והשתלטות על מערכות 
קריטיות של הארגון, הינה הדרך 
הקלה והמהירה ביותר להשיג את 
תמיכת ההנהלה להשקיע בצורה 
המידע  אבטחת  בתחום  נאותה 

ולהשיג חוסן קיברנטי.

ניהול סיכונים
בביצוע בדיקות חוסן, לא די למצוא 
פגיעויות במערכות המחשוב, ולרוץ 
 IT-להנהלה או לצוותי הפיתוח וה
ולהשוויץ – "הנה, ישנם לא מעט 
פגיעויות במערכת, מה שיאפשר 
על  להשתלט  אמיתי  לתוקף 
המערכת, להשבית את המערכת, 
מתוך  רגיש  מידע  להוציא  ואף 
הארגון". בעידן של היום, צריך לדבר 
בשפה העסקית, שפה שמשתלבת 
היטב עם עולם ניהול הסיכונים, ולכן, 
את כלל הממצאים, צריך לעטוף 
במעטפת של שפה עסקית, שבה 
על כל ממצא, הסוקר חייב לתת ציון 
)משקל( של מידת ההשפעה על 

הפעילות העסקית. 
בדיקות  של  האמיתי  הערך 
החוסן, הינו בהוכחת היכולת לפגוע 
בפעילות העסקית, ו\או במוניטין 
של הארגון, באמצעות השתלטות 
המערכת  השבתת  המערכת,  על 
לאורך זמן, ואף הוצאת מידע רגיש 
מהארגון וסחיטה של הארגון או 
במקרים גרועים יותר, מכירת המידע 

.Darknet-ב

כשירות מקצועית
לפני שרצים לשכור את שירותיהם 
של הסוקרים, חשוב לבחון את מידת 
הכשירות המקצועית שלהם )ידע, 
וניסיון(, המלצות )התרשמות של 
הבדיקה(,  מטיב  אחרים  לקוחות 

וכדומה. 
דרישות  יש  לארגון  לעתים, 
הסוקרים  כל  שלא  ספציפיות, 
את  לספק  יודעים  או  מתמחים 
לוודא  חשוב  ולכן,  הסחורה, 
שהחברה הסוקרת מעמידה לרשות 
החברה את הסוקרים עם הכשירות 
המקצועית לצורך ביצוע בדיקות 
חוסן אשר יענו לדרישות העסקיות 

וישיגו את המטרות של הבדיקה.
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העולם בו אנו חיים משתנה בקצב מסחרר, 
חווים  שאנו  הגדולים  השינויים  ואחד 
בעידן הדיגיטלי, הוא אובדן הפרטיות 
שלנו וחדירת גופים ממשלתיים, מוסדיים, 
אחרים  אנשים  של  ואפילו  מסחריים 
אל עולמנו הפרטי תוך שימוש במידע 
הפרטי שלנו שאינו מוגן בצורה מספקת, 
במידע שאנו מפרסמים ללא הבנה של 
על  הנאסף  במידע  פרסומו,  משמעות 
וכן  ידי אמצעי מעקב במרחב הציבורי 
במידע שנאסף עלינו מעצם השימוש 
באינטרנט )גוגל הנה דוגמה מצוינת לכך(.

גיא דגן

 Consienta שותף בחברת
המתמחה בטיפול וחינוך

הגורם האנושי למודעות סייבר

פרטיות בעידן
הסייבר
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""
תוסיפו לכך את עולם האינטרנט 
של הדברים )IoT( שבו המכשירים 
המחוברים מסביבנו אוספים עלינו 
חכמים,  צמידים  הזמן:  כל  מידע 
שעונים חכמים, מצלמות אבטחה 
את  ומשדרות  המקליטות  ביתיות 
כל מה שקורה בבית וניתן להתחבר 
לפרוץ  וכמובן  מרחוק  אליהם 

אליהם...
מאידך, ניתן לטעון כי מאז הופעת 
הרשתות החברתיות הגדרת הפרטיות 
דברים  לגמרי,  השתנתה  שלנו 
שנשמרו בסוד הפכו שקופים מאז 
הופעת הרשתות, לדוגמה, אם פעם 
שמרנו על הפרטיות שלנו בכל הנוגע 
לבריאותנו, כיום אנו משתפים את 
מצבנו הבריאותי ללא חשש ומצפים 
ללייקים. כאשר אנו רואים עוולה, 
משהו מעניין, אפשרות צילום וכו', 
הפעולה האוטומטית של רובנו הנה 
לצלם ולעלות את העניין לרשת ללא 
מחשבה על פרטיות המצולמים או 

על נושא הפרטיות ככלל.
רבים:  גופים  קיימים  שני,  מצד 
ואנשים  מסחריים  ממשלתיים, 
אחרים אשר סוחרים בפרטיות שלנו 
או להתחשב  מבלי לשאול אותנו 
בדעתנו כלל וכלל. הדוגמאות לכך 
העולם  ברחבי  רבות  ערים  רבות, 
וברגע שאנו  מרושתות במצלמות 
יוצאים לרחוב אנו מצולמים ובעצם 
כל פעולותינו מנוטרות, גופי ביון רבים 
ברחבי העולם אוספים עלינו מידע 
רב בשם הביטחון, ארגונים מסחריים 
רבים אוספים עלינו מידע רב כדי 
להתאים לנו פרסומות למשל )כמו 
פייסבוק או גוגל( וזה רק מה שהם 
מספרים לנו וכמובן בעידן הסייבר 
)האקרים/מציצנים  אנשים  ישנם 
ועוד( אשר לא יבחלו בשום אמצעי 
על מנת לשים ידם על המידע הפרטי 

שלנו.
תיאורטית, המצב שתיארנו לעיל 
אמור היה להקים קול צעקה אצל 
כל אחד מאתנו נכון? אך משום מה, 
כלל,  נשמע  הזה לא  קול הצעקה 
והשאלה היא מדוע? האם ייתכן שאנו 
"מתעלמים" מהשינוי כיוון שאין אנו 
יודעים כיצד להתמודד עמו? האם 
אנו מקבלים את הפרדיגמה החדשה 
של אבדן הפרטיות שלנו כמובנת 
מאליה מכיוון שאין אנו מאמינים 

שאנו יכולים לשנותה?

תהיה הסיבה לכך שתהיה, הגיע 
שלנו  הפרטיות  את  שניקח  הזמן 
לידינו ונתחיל לקחת חלק אקטיבי 
בשמירה עליה. ברור שאין לנו שליטה 
מלאה על פרטיותנו, אבל ההכרה בכך 
היא הצעד הראשון להחזרת השליטה 
)גם היא תהיה חלקית( לידינו. למשל, 
עלינו להניח כי אנו מצולמים בכל רגע 
מהרגע שבו יצאנו למרחב הציבורי, 
עלינו להבין כי בכל הקשור למרחב 
הביתי והאישי האחריות לפרטיותנו 
נמצאת אצלנו, החל מההחלטה מה 
אנו משתפים ברשתות החברתיות, 
הסייבר  סיכוני  את  להבין  עלינו 
הטמונים במצלמות האבטחה בביתנו 
)ולדעת שעלינו להחליף את סיסמת 
ברירת המחדל שלהן ולא למקם אותן 
בחדר השינה או בחדר האמבטיה 
שלנו(, בטלפונים הסלולריים שלנו 
)ולדעת שניתן לתקוף אותם ולהפוך 
אותם למכשירי ריגול עלינו ועל כן 
התקיפה  צורות  את  להכיר  עלינו 
עליהם וכיצד להגן עליהם(, במכשירי 
האינטרנט של הדברים )אשר אוספים 
עלינו מידע רב ולדעת כי ניתן לשלוט, 
לפחות חלקית, על המידע אותו הם 
אוספים ומשתפים עם היצרנים( ואלו 
רק חלק מהדוגמאות. וכן, עלינו להבין 
שהחיים המחוברים משנים מעצם 
היסוד את הגדרת הפרטיות שלנו 
אין פרטיות  בעידן הדיגיטלי, קרי 

מלאה.
הגופים  גם  כי  כאן  נציין 
ברחבי  הרלוונטיים  הרגולאטורים 
העולם מבינים את הסכנות שבהעדר 
כן  ועל  פיקוח  ללא  הפרטיות 
מתפרסמות בעת האחרונה תקנות 
ה  חוק  לדוגמה  חדשות,  פרטיות 
GDPR באיחוד האירופאי שיאפשרו 
לאזרחי האיחוד שליטה וזכויות על 
המידע שלהם אשר נשמר אצל גופים 

מסחריים ועוד.
לסיכום, אין אנו יכולים לשלוט 
על פרטיותנו כפי שיכולנו לעשות 
לפני העידן הדיגיטלי, אך הגיע הזמן 
שנרים את הכפפה וניקח אחריות על 
החלק שעליו אנו כן יכולים לשלוט. 
הגיע הזמן שנהיה מודעים לפרטיות 
שלנו, לגבולותיה ולמגבלותיה וכמובן 
לפעולות אותן אנו יכולים לנקוט על 

מנת לשמר אותה.

עלינו להבין שהחיים 
משנים  המחוברים 
את  היסוד  מעצם 
הגדרת הפרטיות שלנו 
בעידן הדיגיטלי, קרי 

אין פרטיות מלאה.
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כיצד לשפר את 
יכולת התגובה 

של הארגון 
לאירועי אבטחת

מידע וסייבר?

מאת: ארז לוי,
מנהל IT ואבטחת מידע

בחברת טראקס ריטיילס
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הזמן,  כל  משתנה  סביבנו  העולם 
מחיינו  החל  דבר,  כל  על  ומשפיע 
האישיים ועד הדרכים שבהן אנו עושים 
עסקים. יש לציין, שקצב פריצות הדרך 
המודרניות הוא חסר תקדים, והוא נע 
ליניארי.  ולא  אקספוננציאלי  בקצב 
ממגזרים ציבוריים ופרטיים לאקדמיה 
ולחברות אזרחיות, מורכבות התשתית 
הארגונית מתפתחת באותה מהירות, 

ולא מפתיע, כך גם איומי הסייבר.
סייבר  למתקפות  מראש  הכנה 
לפעילות  מתוכננים  לא  ושיבושים 
העסקית של הארגון היא חובה, עם 
מקיפה  אסטרטגיה  לממש  זאת, 
לתגובה לאירועי סייבר שתכלול את כל 
המרכיבים הנדרשים מבחינת הארגון 
אינה משימה פשוטה. לכל ארגון יש 
מערך אילוצים ייחודי, ונושא הפריצה 
מבעבר,  יותר  מורכבת  למחשבים 
מערכות  מאות  מעורבים  ולעתים 
שנפגעו פיזית במקומות שונים בעולם.
בסופו של דבר, זה הפך להיות אתגר 
אבטחת  מערך  תפעול  עבור  למדי 
המידע לגדול באותו קצב כמו חדשנות, 
במיוחד בארגונים אשר מסתמכים על 
מספר בלתי נתפס של כלים ומערכות 
אבטחה, כאשר ברור לכולנו שכלים 
ומערכות אלו אינן משולבות באופן יעיל 
ב-100 אחוזים, ותמיד נשארים קצוות 
רופפים מה שמקשה על צוותי התגובה 
איומי  למתאר  ולהסתגל  להתמודד 
יתר על  יום.  הסייבר שמתפתח מדי 
כן, חוסר הבעלות על תהליכים עסקיים 
מסוימים, ועומס בעבודה מבחינת ריבוי 
משימות של צוותי התגובה מקשה ואף 
פוגע ביעילות של זיהוי, בידוד וטיפול 
הסקלביליות  הסייבר.אבל  באירועי 
אינה הבעיה היחידה - יש כמה חסרונות 
מרכזיים נוספים שחשוב להבחין בהם 

בעת בחינת טכנולוגיות אבטחה:
 	 )EDR ( ותגובה  איתור  פתרונות 

מוכנים  אינם  הקצה  לתחנות 
לשימוש, או שלא נפרסו במלואם 

ברחבי הארגון.
פתרונות לאיתור ומניעת פריצות 	 

קרובות  לעתים  מוגבלים   )IPS(
ביכולתם לזהות פעילויות חשודות 
הניצול  שלב  שלאחר  )עוינות( 
)exploitation(, כגון תנועה לרוחב 

.)Lateral Movement(
אירועי אבטחת 	  לניהול  פתרונות 

מידע )SIEM( לעתים קרובות אינן 
יכולות לעמוד בדרישות העומסים 
של  רחב  ממגוון  לוגים  לצבירת 

מקורות מידע, כי זה לא מעשי.
:SIEM יתר על כך, מערכות

מחקרים מראים כי קיימים פערים 	 
שמועברים  בלוגים  משמעותיים 

.SIEM-למערכות ה
לעתים, בעיות רישום ויצירת אינדקס 	 

של אירועי אבטחת המידע יכולות 
הנתונים,  השלמות  על  להשפיע 
ועל היכולת לבצע חיפוש יעיל של 

המידע.
קורובות 	  לעתים   SIEM פתרונות 

מעלות יותר שאלות מאשר מספקות 
תשובות לצוותי התגובה ולמפעילים 

או לאנליסטים.
ארגונים  אלו,  בעובדות  בהתחשב 
שונים בתעשייה מתחילים להבין כי 
ויעיל של תחום אבטחת  תפעול נכון 
יתרון  רק  לא  מהווה  בארגון  המידע 
מבחינה אופרטיבית, אלא גם ברמה 
האסטרטגית, וכדי לההשיג זאת, ישנה 
טובה  תוכנית  לגבש  רבה  חשיבות 
לתגובה לאירועי סייבר שמסתמכת על 
פלטפורמה אחודה של מספר מערכות 
עדכונים  לתוכה  שמזינים  אבטחה, 
שוטפים אודות איומי סייבר חדשים 
)באמצעות שירותי מודיעין סייבר( לצד 
יכולות קורלציה וניתוח אירועים שונים 

ומגוונים.
להלן חמשת המרכיבים העיקריים 
של פלטפורת פעולות אבטחה מאוחדת:

מידע 	  אמת  בזמן  לספק  יכולת 
אמין ורלוונטי אודות איומי סייבר 

שונים, אשר יאפשרו לארגון ולצוותי 
התגובה לנהל באופן אסטרטגי את 
הסיכון, ולהאיץ את תהליך התגובה 
לאירועי הסייבר, עפ"י תעדוף נכון 

)עפ"י רמת החומרה(.
כלל 	  ברמת  נראות  לספק  יכולת 

הארגון מבחינת זיהוי ומעקב יעיל 
אחר מתקפות סייבר, עפ"י ווקטורים 

איום ותקיפה שונים.
יכולת לספק הדרכה קונטקסטואלית 	 

באמצעות נהלי תגובה מסתגלים 
עפ"י תרחישי איומי סייבר שונים, 
מה שישפר את יכולת הפעולה של 
צוותי התגובה לאירועי סייבר ויאיץ 
את זמן התגובה לאירועים אלו, תוך 
מזעור הסיכון או לפחות את מידת 
ומערכותיו  הארגון  על  השפעתו 

הקריטיות.
בצורה 	  האיום  את  לבודד  יכולת 

טיפול  תוך  ואפקטיבית,  מהירה 
מהיר באירוע לצורך מזעור השפעתו 

על הפעילות העסקית.
יכולת איסוף מהירה ואוטומטית של 	 

כל הראיות המשפטיות הרלווונטיות 
 Digital( דיגיטלית  חקירה  עבור 
Forensics(, הן מתשתיות ענן והן 

מתחנות הקצה בארגון.
באמצעות מימוש פלטפורמת פעולות 
אבטחה מאוחדת בשילוב עם שירותי 
מודיעין סייבר המותאמים לתשתיות 
ולמגזר הספציפי של כל ארגון, צוותי 
התגובה והאנליסטים ב-SOC יכולים 
להעריך במהירות את הסיכון שנובע 
לקבוע  השונים,  הסייבר  מאירועי 
במה  ולהתמקד  להתראות  עדיפות 
שחשוב יותר מבחינה עסקית: צמצום 
בזמן  וחיסכון  להתקפות  החשיפה 
ובכסף ע"י הגדלת היעילות של פעולות 
תהליך  מסוימים,  במקרים  התגובה. 
התגובה וטיפול באירוע יכולים לרדת 

מימים שלמים לדקות ספורות.
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מאת: אלכסנדר קאופמן לשעבר מנהל אבטחת המידע של תנובה

לקמפיין מודעות
מוצלח

CISO מדור יומנו של
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מאת: אלכסנדר קאופמן לשעבר מנהל אבטחת המידע של תנובה

לקמפיין מודעות
מוצלח

חשיבותה של הגברת המודעות בנושא 
אבטחת מידע בקרב עובדי הארגון עולה 
עם השנים, בייחוד לאור מגמה שהולכת 
ומתגברת של ניהול סיכוני הסייבר שלא 
תמיד קשורים או נמצאים תחת שליטת 
הארגון  התנהלות  כל  לדוגמא,  הארגון. 
ונותני שירות חיצוניים. זה  מול ספקים 
נרכוש  לא משנה כמה בקרות אבטחה 
מערך  את  שנקשיח  כמה  או  ונטמיע, 
עובד  מספיק  הארגון,  של  המחשוב 
אחד שמבצע פעולה זדונית בשוגג, וכל 

מערך האבטחה יכול לקרוס.
להגברת  קמפיין  וניהול  אפיון 
והגנת  מידע  אבטחת  בנושא  המודעות 
הסייבר הינה משימה מאתגרת, במיוחד 
שאין  בארגונים  גדולים,  בארגונים 

העובדים  לכל  להתייחס  אפשרות 
את  להתאים  אלא  אחת,  כקבוצה 
שונות,  לקבוצות  התוכן  ואת  התוכנית 

על פי עיסוקם היום יומי.

להלן כמה טיפים שיסייע לכם להריץ 
קמפיין מודעות בקלות וביעילות:

תמיכה מהנהלת החברה
חשוב  בארגון,  רוחבי  פרויקט  בכל  כמו 
הארגון,  מהנהלת  תמיכה  לקבל  מאוד 
)מבחינת  פוליטי  גיבוי  שכוללת 
השתתפות של כלל עובדי החברה( וגם 
)על  הקמפיין  הרצת  לצורך  משאבים 

יותר(.  ומאתגר  תוכן מעניין  לייצר  מנת 
זהו השלב הראשוני לפני שרצים לגבש 
תמיכת  ללא  הקמפיין.  להרצת  תוכנית 
לכשלון  מיועד  הפרויקט  ההנהלה, 

מוחץ.
להשיג תמיכה מהנהלת הארגון זאת 
המוטו  כאשר  היום,  מאתגרת.  עבודה 
ולצמצם  להתייעל  זה  ארגון  כל  של 
הוצאות, לא פשוט לשכנע את הנהלת 
פעילות  על  תקציבים  להוציא  הארגון  
שלא ברור עד הסוף מה אמורה להיות 

התועלת הארגונית. 
הטריק הוא לשכנע את הנהלת הארגון 
בארגונים  לדוגמא,  הנושא.  בחשיבות 
יכולה  זאת  רגולטור,  המונחים  רבים 
להיות הדרישה לתקינה ורגולציה. היבט 

#1

אחד מאתגריו של ה-CISO הוא להפוך את נושא אבטחת המידע והגנת 
הסייבר לתהליך ארגוני, שיקבל התייחסות זהה, כמו כל תהליך עסקי 
אחר. למעשה, מדובר על שינוי  מהותי בתרבות ארגונית, שבה אחרון 
העובדים מודע לאיומים ולסכנות שעורבות במרחב הסייבר. אין ספק, זוהי 
לא משימה קלה לביצוע, היות ולשנות תרבות ארגונית זה תמיד תהליך 

כואב ורועש.

51



נוסף, אם הצלחנו להגביר את המודעות 
אבטחת  לנושא  הארגון  עובדי  של 
הסיכון  את  למזער  יהיה  ניתן  המידע, 
או  בשוגג(,  או  )בזדון  סייבר  לאירועי 
לפחות למזער את מידת הנזק שעלולה 
האיום.  ממימוש  כתוצאה  להיגרם 
במקרה הזה ניתן להציג להנהלת הארגון 
הארגון  הוצאות של  על  בהתבסס   ROI
אבטחת  באירועי  לטיפול  הקשור  בכל 

מידע שהתרחשו.
על ה-CISO להציג בפני ההנהלה את 
של  תרומתו  שיוך  באמצעות  הצורך, 
לתפקוד  המודעות  להגברת  הפעילות 

העסקי של הארגון. 

שיתופי פעולה עם 
מחלקות אחרות

של  מוצלחת  לפעילות  הסודות  אחד 
פעולה  שיתוף  הינו  המודעות,  הגברת 
הרלוונטיים  ארגונים  גורמים  כלל  עם 
בתהליך, כגון מחלקה משפטית, משאבי 
ביקורת,  מידע,  מערכות  שיווק,  אנוש, 
ביטחון ועוד. אומנם קבלת ברכת הדרך 
אך  חשוב,  צעד  זה  הארגון  מהנהלת 
לפעמים  שונים  שלגורמים  לזכור  יש 
משותפים  אינטרסים  להיות  עשויים 
עוד  שיחזק  מה  פעולה,  לשתף  והרצון 
הפעילות  של  הרלוונטיות  את  יותר 

בארגון.

התאמה לקהל היעד
רבים מאמצים מערכי  בעוד שארגונים 
שלא  משעממים,  סטנדרטים,  הדרכה 
את  ו\או  דרישותיו  את  הולמים  תמיד 
התרבות הארגונית, זהו מתכון בטוח לכישלון.
בעת תכנון קמפיין להגברת המודעות 
העובדים  לכלל  מידע  אבטחת  בנושא 
כפרויקט  לזה  להתייחס  חשוב  בארגון, 
התהליך  את  ולאפיין  עצמו,  בפני 

לאפיין  חשוב  סופו.  ועד  מהתחילתו 
את סוג אוכלוסיות היעד, ולהתאים את 
טעם  אין  למשל,  היעד.  לקהל  התכנים 
לספק תכנים טכניים מדי לעובדי ייצור 
או עובדים בתחום השיווק. בעוד שעבור 
ומתכנתים, חשוב  מידע  צוותי מערכות 
לספק תכנים טכניים, שיעזרו להם ביום 

יום.
קמפיין  של  ההצלחה  ממרכיבי  אחד 
אבטחת  בנושא  המודעות  להגברת 
תכנים  של  נכונה  התאמה  הוא  מידע, 
ניתוח  ללא  היעד.  לאוכלוסיית 
אוכלוסיות והתאמת התכנים, הפעילות 
ובמקרים  אפקטיבית,  לא  תהיה 

מסוימים גם לא רלוונטית.

מדידה זאת לא מילה 
גסה

הקמפיין  של  אפקטיביות  מדידת 
אבטחת  בתחום  המודעות  להגברת 
המאמץ  אם  להבין  מסייע  מידע 
שהושקע היה כדאי. מרבית הרגולציות 
דורשות  שונות,  תקינות  וגם  כיום, 
פעילויות  של  אפקטיביות  מדידת 
ההדרכה להגברת המודעות. כלומר, לא 
חובה  מודעות, אלא  די בהרצת קמפיין 

למדוד האם זה היה מוצלח או לא.
באמצעות  זאת  לעשות  ניתן 
לפני  ומדידתם   ,)KPI( מדדים  קביעת 
את  לבחון  מנת  על  הקמפיין,  ואחרי 

האפקטיביות של הקמפיין.
למשל, אפשר להריץ קמפיין פישינג 
לפני, למדוד את אחוזי ההצלחה, ולאחר 
קמפיין  להריץ  מועדות,  קמפיין  הרצת 
פישינג נוסף, כדי למדוד שוב את אחוזי 
צנחו,  ההצלחה  אחוזי  אם  ההצלחה. 
סימן שהקמפיין להגברת המודעות היה 

מוצלח. 
באמצעות  להתבצע  יכול   נוסף  מדד 
מבדקים של שולחן נקי. אפשר להריץ 
ואחרי  הקמפיין,  לפני  פתע  ביקורות 

ההצלחה  אחוזי  את  ולראות  הקמפיין, 
ואת הממצאים.

ישנם מדדים רבים, כגון כמות אירועי 
לתמיכה  שמדווחים  המידע  אבטחת 
הטכנית לפני הקמפיין ואחרי הקמפיין, 
מספר התחנות שנדבקו בנוזקות, מספר 
מספר  נאותים,  לא  לאתרים  כניסות 

ניסיונות להורדת קבצים זדוניים, ועוד.
מדידה היא לא מילה גסה, וזה יכול 

לסייע למנהל אבטחת המידע 
להצדיק את 

ההשקעה 
בקמפיין 

המודעות 
ולהציג 

להנהלת 
הארגון את 

השיפור המהותי 
שאירעה בהתנהלות 

העובדים.

תעודדו חשיבה 
יצירתית 

חייב  בארגון  המידע  אבטחת  מנהל 
שמתבססת  ארגונית  תרבות  להטמיע 
בצורה  זה  את  לעשות  ניתן  "כיצד  על 
מאובטחת", ולא על "לא, אי אפשר כי זה 
שאבטחת  לזכור,  חשוב  מאובטח".  לא 
 ,Business Enabler המידע חייב להיות

#5

#2#4

#3
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 .Business Disabler ולא
לומר "לא" לפעמים זאת הדרך הקלה 
המשתמשים  אבל  מעימותים,  לצאת 
לעקוף  אחרות  דרכים  למצוא  ינסו 
במקום  למשל,  ההגנה.  מנגנוני  את 
להגיד למשתמשים שאסור להשתמש 
להנחות  צריך  החברתיות,  ברשתות 
ניתן להשתמש  כיצד  את המשתמשים 

ברשתות חברתיות באופן מאובטח.
כנ"ל לגבי שימוש בהתקנים 

ניידים, 
מחשבים 
ניידים, 

חיבור 

מהבית 
וכדומה. 

מטרת 
קמפיין 
להגברת 
המודעות, 

לפגוע  לא  היא 
העסקית  בפעילות 
שימוש  מניעת  ע"י 
אלא  שונים,  בשירותים 
לאפשר להשתמש בשירותים 
ולהנחות  מאובטח,  באופן  שונים, 
זאת  לעשות  כיצד  המשתמשים  את 

נכון.

תוכנית תגמולים
אומנם זה לא עובד בכל הארגונים, אבל 
תגמולים  לתוכנית  יצירתית  חשיבה 

אחוזי  את  משמעותית  לשפר  יכולה 
להגברת  קמפיינים  של  ההצלחה 
להשפיע  מכך  וכתוצאה  המודעות 
של  יומית  היום  התנהלות  על  חיובית 
עובדי הארגון. התגמול אינו כספי, אלא 
על  יצירתיות  דרכים  על  לחשוב  ניתן 
דוגמה  המשתמשים.  את  לעודד  מנת 
אחת, היא באמצעות יצירת תחרות בין 
ההנהלה  כאשר  השונות,  המחלקות 
ו"נוזפת"  הזוכות,  הקבוצות  את  מברכת 
כן,  כמו  בקבוצות שבתחתית הרשימה. 
אפשר לייצר מנגנון תגמול פיננסי קטן 
או  כיבוד,  באמצעות  הזוכה,  לקבוצה 
מתנה למחלקה, שתעודד את העובדים 

לשתף פעולה בקמפיינים הבאים.
במידה והוחלט לתגמל את העובדים, 
ולהתאים  מראש  זה  את  לתכנן  חשוב 
והאופי  למבנה  התגמולים  שיטת  את 

הארגוני.

עזרים שונים
חדשנות  היום,  של  הדיגיטלי  בעידן 
בתחום  גם  ולכן,  החדשה,  המילה  היא 
המודעות חשוב לעדכן ולחדש מבחינת 
מגוון הפעילויות שניתן לבצע לעובדים. 
למשל, ניתן לשלב בין מספר דברים כגון 
קמפיין פישינג, מצגות אינטראקטיביות, 
פוסטרים,  אינטראקטיביים,  משחקים 
ועוד.  סרטונים  פרונטאליות,  הדרכות 
אלו  הם  ביותר,  הטובים  הקמפיינים 
על  פעילויות,  מספר  בהם  שמשלבים 

מנת לאתגר ולרתק את המשתמשים. 
דבר נוסף, חשוב להתאים את העזרים 
ואת הפעילויות לסוג אוכלוסיית היעד. 
להעביר  נרצה  שלהנהלה  בעוד  למשל, 
את  שתמחיש  פרונטאלית,  מצגת 
הסיכונים ואת האחריות שלהם בנושא 
יהיה  העובדים  לשאר  המידע,  אבטחת 
ניתן להריץ סרטונים, משחקים, ומצגות 

אינטראקטיביות.

בכך  היא  נוספת,  דוגמה 
להריץ  אפשר  יהיה  העובדים  שלכלל
ולהנהלה  רגיל,  פישינג  קמפיין 
ממוקד קמפיין  להריץ   אפשר 
.)Whale Phishing או Spear Phishing(

הפקת לקחים
אם  ביותר,  החשובים  המרכיבים  אחד 
לא החשוב ביותר בכל קמפיין להגברת 
להצלחה".  "המדדים  זה  המודעות, 
חייבים למדוד את האפקטיביות של כלל 
הקמפיין, במטרה לבחון האם זה השיג 
ההשקעה.  את  והצדיק  המטרות  את 
אם לא, חייבים לעשות הפקת לקחים, 

ולשפר את תהליך ההדרכה בעתיד.
פתרונות  כאן  שאין  לזוכר,  חשוב 
להכיר  כדי  קשה  לעבוד  צריך  קסם, 
השפה  את  ולדעת  להבין  הארגון,  את 
הקמפיין  את  ולהתאים  הארגונית 

לארגון, כמו שמתאימים כפפה ליד.

#6
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עו”ד נמרוד טאובר, שותף מייסד
במשרד אלוני דוידוב טאובר,

עורכי דין וראש מחלקת סייבר,
אבטחת מידע, אינטרנט ופרטיות.

מדור תקינה ורגולציה

פרטיות כבררת מחדל
)Privacy by Default( 

עיצוב לפרטיות,
)Privacy by Design(

וטכנולוגיות משפרות פרטיות
)Privacy-Enhancing Technologies )PETs((
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במסגרת השינויים הרגולטוריים המתרגשים עלינו בעולם הפרטיות והעליה 
בחשיבות של נושא זה בדעת הקהל העולמית והישראלית, בין היתר בעקבות 

מקרה Cambridge Analitca ופייסבוק וגם מקרים מקומיים כמו הפריצה 
האחרונה למערכות המידע של חברת איתורן, באים לקדמת הבמה שני עקרונות 
בסיסיים בעולם הפרטיות, אשר שימוש מושכל בהם יכול להביא לשינוי מהותי 
 ולשיפור דרסטי בזכויות בעלי המידע, או כפי שאני אוהב לקרוא להם - אנשים.

אומנם  העקרונות של פרטיות כברירית 
ועיצוב   )privacy by default( מחדל 
לפרטיות )privacy by design( נמצאים 
רק  אבל  התשעים,  משנות  עוד  אתנו 
לאחרונה עם הכנסתם כדרישה מחייבת 
האירופאיות  המידע  אבטחת  לתקנות 
 The General Data החדשות, 
 GDPR -או ה Protection Regulation

והעלאתם על נס על ידי רגולטורים של 
הרשות  לרבות  העולם,  ברחבי  פרטיות 
מקבלים  הישראלית,  הפרטיות  להגנת 

עקרונות אלו משנה חשיבות.
העקרון  היא  מחדל  כבירת  פרטיות 
להבנה  גם  השניים  מבין  יותר  הפשוט 
 recital( 78 וגם ליישום. סעיף המטרה
וסעיף 25 ל- GDPR, מגדירים עקרון זה 

כך:
 The controller shall implement"
 appropriate technical and
 organisational measures for
 ensuring that, by default, only
 personal data which are necessary
 for each specific purpose of the
 processing are processed.  That

)
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 obligation applies to the amount
 of personal data collected, the
 extent of their processing, the
 period of their storage and their
 accessibility.  In particular, such
 measures shall ensure that by
 default personal data are not
 made accessible without the
 individual’s intervention to an
 indefinite number of natural

."persons
באים  אנו  כאשר  אחרות  במילים  או 
שירות  להציע  או  חדש  מוצר  לפתח 
המחדל,  ברירת  כי  לוודא  עלינו  חדש 
מחדל  כבררת  כלומר  לפרטיות.  תהא 
האישי  המידע  שכמות  לוודא  עלינו 
האישי,  המידע  עיבוד  הליכי  הנאספת, 
האישי  המידע  ישמר  שבו  הזמן  משך 
צמודים  יהיו  זה  למידע  הגישה  ומורשי 
ככל  ומצומצמים  השימוש  למטרת 
אקטיבית  התערבות  ללא  והכל  הניתן 
הניתן,  ככל  כן,  כמו  המשתמש.  של 
לפגוע  שעלולה  החלטה  צומת  בכל 
את  למשתמש  לאפשר  יש  בפרטיות, 

.Opt-in זכות הבחירה במודל של
ה-  תקנות  את  גם  תואמת  זו  תפיסה 
ePrivacy, של האיחוד האירופאי, אשר 
עם  רוחבית  השפעה  תהיה  להם  גם 
כנסתם המיועדת לתוקף במהלך השנה 

הקרובה.
לעיל,  שצוטטו  סעיפים  מאותם 
 25 וסעיף   )recital( 78 המטרה  סעיף 

עיצוב  של  העקרון  גם  עולה   ,GDPR ל 
לפרטיות. עיצוב לפרטיות מוגדר על ידי 

הרשות הישראלית לפרטיות כך:
על  שתגן  כך  הטכנולוגיה  "עיצוב 
הפרטיות באופן אופטימלי מלכתחילה, 
בעיה.  שיש  כשיתברר  בדיעבד,  ולא 
שיקולי  להטמיע  יש  כך,  לשם 
מערכות  לתוך  מידע  ואבטחת  פרטיות 
שלהן,  החיים  שלבי  בכל  ממחושבות 
החל משלב העיצוב, דרך שלב השימוש 
להשתמש  מפסיקים  שבו  לשלב  ועד 

בהן."
לפרטיות  לעיצוב  שהדרישה  בעוד 
לדין  בהתאם  חוקית  חובה  אינה 
הישראלי, הרי כפי שכבר ראינו דרישה 

.GDPR-זו עולה בפירוש מהוראות ה
הדוק  באופן  קשור  לפרטיות  עיצוב 
והיא   GDPR ה-  של  אחרת  לדרישה 
על  השפעה  תזכיר  בעריכת  הצורך 
 Data Protection Impact פרטיות, 
המפורטת   ,DPIA או   Assessment

בסעיף 35 לתקנות.
רק  קמה   DPIA לערוך  החובה  בעוד 
גבוהה  סבירות  ישנה  בהם  במקרים 
הטכנולוגיה  או  המוצר  השירות,  כי 
החדשים יגרמו לפגיעה בזכויות וחרויות 
של המשתמשים, הרי שזו תהא מדיניות 
 DPIA לערוך  לשקול  ארגון  לכל  נבונה 
יבוצע  בו  משמעותי  פרויקט  כל  לפני 

עיבוד מידע.
עיצוב לפרטיות מצריך שינוי תפיסתי 
ועובדיו  הארגון  על  במסגרתו  בארגון 

קבלת  בתהליך  הפרטיות  את  להטמיע 
המוקדמים  בשלבים  כבר  ההחלטות 
הארגון.  של  העסקיים  התהליכים  של 
היתר,  בין  צריך,  הארגון  זה  בכלל 
לצפות מראש אירועים בעלי פוטנציאל 
לפגיעה בפרטיות ולפעול מבעוד מועד 
כלים  להטמיע  אותם,  לנטרל  כדי 
המאפשרים למשתמשים להבין ולבחון 
במידע  שימוש  עושה  הארגון  האם 
אודתם בהתאם להצהרותיו, וכן לעשות 
שימוש בטכנולוגיות משפרות פרטיות -
.Privacy-Enhancing Technologies )PETs(
הביטוי  אולי  הוא   PET ה-  תחום 
עקרון  של  ביותר  המובהק  הטכנולוגי 
העיצוב לפרטיות, במסגרת זו מפותחים 
כלים טכנולוגיים המאפשרים לארגונים 
לעמוד בחובות השונות שלהם בהתאם 
השני  הצד  ומן  הפרטיות  לרגולציית 
את  לממש  למשתמשים  מאפשרות 
זכויותיהם בצורה קלה, פשוטה, מובנת 

ובמקרים רבים כבררת מחדל.
ניתן  זה  טכנולוגי  עולם  במסגרת 
במגוון  העוסקים  פיתוחים  למצוא 

תחומים לרבות:
הסכמת  של  ואכיפה  מעקב  תיעוד,   	
של  שילוב  כגון   - משתמשים 
 Sticky -ו  Data Tagging טכנולוגיית
באמצעות  המאפשרת   ,Policies
אדם  של  הידע  את  לתייג  הצפנה 
את  מידע  לאותו  להצמיד  כלשהו 
בהתאם  הראויה  השימוש  מדיניות 
ולאפשר  ממנו,  שנאספה  להסכמה 
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 / למערכות  רק  המידע  של  פענוח 
גופים אשר הוכיחו עמידה במדיניות 

שימוש זו.
 Data( מידע  איסוף  מזעור   	
Minimization( - החל במנועי חיפוש 
כתובת  כגון  מידע  אוספים  שאינם 
שירותים  ועד  קודמים  וחיפושים   IP
מועלה  או  המועבר  המידע  בהם 
זמן  לאחר  מושמד  או  פוקע  להם, 
 מסוים - כגון https://wickr.com או

.https://getconfide.com
-  )Anonymization( אנונימיזציה   	 

 / ברשת  כמו שימוש  טכניים  מכלים 
דפדפן TOR ועד לפיתוחים מתמטיים 

.Differential Privacy  כגון
	 שליטה - מתן אפשרות למשתמשים 
ידם  על  מועבר  אשר  במידע  לשלוט 
 )identification( אפילו בשלבי הזיהוי
ע"י   ,)authentication( והאימות 
 federated של  בטכנולוגיות  שימוש 
 Self-Sovereign Identity ו-   identity
 Personal Information ו- 

.Management Systems )PIMS
כפי שציינתי בתחילה, פרטיות כבררת 
עקרונות  הינם  לפרטיות  ועיצוב  מחדל 
אשר הומצאו עוד בשנות התשעים של 
לייצר  הרוצה  ארגון  שעברה.  המאה 
לעצמו מפת דרכים לפיה יוכל להטמיע 
שלו  השוטפת  בפעילות  אלו  עקרונות 
ובכל מוצר שירות או טכנולוגיה חדשים 
אשר  הכללים  בשבעת  להעזר  יכול 
הוטבעו ע"י מי שנחשבת לאם המייסדת 

קבוקיאן אן  ד"ר   - אלו  עקרונות   של 
.)Dr. Ann Cavoukian(

על הארגון לאמת גישה פרו-אקטיבית 
ולא ראקטיבית, מונעת ולא מתקנת. או 
במילים אחרות עיצוב לפרטיות ופרטיות 
חוכמה  של  גישות  הינן  מחדל  כבררת 
המתחילות  אחריו  ולא  המעשה  לפני 
בארגון  העניין  בעלי  כל  של  במחויבות 

החל בהנהלה.
לערעור  ניתנת  הבלתי  העובדה  לאור 
על  מנצחת  תמיד  המחדל  שבררת 
תהיה  המחדל  שבררת  לדאוג  הארגון 
בצורה  הפרטיות  את  המשמרת  זו 
לב להגדרת  תוך מתן שימת  המיטבית, 
ועיבוד  שמירה  לאיסוף,  ברורה  מטרה 
ומוגבלת  רלוונטית  תהיה  אשר  המידע, 
מוצר  השירות,  הפעלת  לצרכיי 
יידוע  תוך  החדשים  טכנולוגיה  או 
מטרה  על  מועד  מבעוד  המשתמשים 
המידע  כמות  על  מגבלות  ושימת  זו, 
הנאסף, השימוש בו, שמירתו וחשיפתו.

בתוך  הפרטיות  הטמעת 
ובתוך  הטכנולוגית  הארכיטקטורה 
על  והסתכלות  העסקיים  התהליכים 
מערכות  של  הכרחי  כמרכיב  פרטיות 
הרגע  של  תוסף  או  כמגבלה  ולא  אלו 
פגיעה  בסקרי  ושימוש  האחרון.  
להערכת  כמתודה   )DPIAs( בפרטיות 
משלב  עוד  בפרויקטים  פרטיות  סיכוני 

התכנון.
אימוץ גישה חדשה אשר שוברת את 
הדיכוטומיה של פרטיות למול אבטחה 

ושואפת  שימושיות  למול  פרטיות  או 
כל  להשגת  יובילו  אשר  לפתרונות 
שלשת המטרות הללו בצורה הוליסטית 

ולא אחת על חשבון השניה.
לקצה  מקצה  באבטחה  שימוש 
המידע,  של  החיים  מחזור  כל  ולאורך 
בהתאם לסטנדרטים מקובלים )הצפנה, 
וכדו'(   ,)logging( תיעוד  גישה,  בקרת 
תוך הבטחת הסודיות, השלמות וזמינות 
המידע )מודל ה- CIA(, לרבות השמדתו 

בסוף מחזור חייו.
שקיפות ונראות - על מנת להגביר את 
האחריותיות )accountability( והאמון 
פתיחות  ע"י  וזאת  המשתמשים  של 

ושיח ישיר עם המשתמשים.
של  פרטיותו  את  כבדו  חביב,  ואחרון 
הסכמתו  שניתנת  הבטיחו  המשתמש, 
נדרשת,  זו  כאשר  והחופשית  האמתית 
ומעודכן  מדיוק  עליו  שנשמר  שהמידע 
גישה  יש  שלמשתמש  הניתן,  ככל 
מנגנון  יש  וכי  עליו  שנשמר  למידע 
שעניינן  בתלונות  לטיפול  מוסדר 

פרטיות והמידע של המשתמשים.
שינוי תודעתי וארגוני זה אשר בבסיסו 
אימוץ עקרונות הפרטיות כבררת מחדל 
 DNA מה-  כחלק  לפרטיות  והעיצוב 
של  פתרונות  רתימת  תוך  הארגוני, 
יאפשרו  פרטיות  משפרת  טכנולוגיית 
לארגונים לעמוד בדרישות הרגולטורית 
הישראלים  הפרטיות  דיני  של 
והאירופאים וכן למצב עצמם  כארגונים 
אשר פרטיות לקוחותיהם חשובה להם.
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שלום וברוכים הבאים לעוד אחד מסיפורי הציד של קררמפוס! 
הפעם אספר לכם סיפור מחיי האמיתיים ומה קורה כשאני 

פוגש "ילדים רעים" בעולם האמיתי.

 אני אמנם שד קיברנטי עם קרניים 
מהגיהינום שאוהב לצוד חוטאי "סייבר" 
אם  אבל  הקיברנטי  העולם  ברחבי 
זה לא אומר   IRL החוטאים נמצאים 
הולך  שאני  מהלקח  חסינים  שהם 
ללמד אותם. וזה בטח לא אומר שהם 
לא צריכים לחשוש מנקישות הפרסות 
שלי על הרצפה... ממש לא! גם אותם 
אני אמצא. אז תתרווחו בנוח ותתכוננו 

לצחוק כל הדרך עד סוף הכתבה.
היום אספר לכם על אחד מסיפורי 
האהבה שלי, זה נוגע בי איפשהו שם 
בין שני הלבבות שלי, אז אתם צריכים 
קצת הכנה - אתיישב לי על כס המלכות, 
ההוא עם הלהבות והמחטים מהקולקציה 
לי  I-healla, אמזוג  האחרונה של מ- 
הוורודה,  מהגרסה  קוקר  ג'וני  קצת 
אשים תקליט מרגיע של חברי היקר 
Behemoth, אספור עד 13 אעצום את 
עיני ופרטיו המלאים של הסיפור עולים 

להם באפלה... כך זה היה.
בדיוק! קררמפוס  512 שנים  לפני 
שלכם היה שד ממזר לא קטן. באותם 
הימים הכל היה הרבה יותר הרפתקני. 
פגשתי בחורה פשוט מהגיהינום! הייתם 
צריכים לראות את הקרניים האלה, את 
ג'נטלמן  שד  שלה.  החלקה  הפרווה 
כדמותי ידע לאן לקחת את החתיכות, 
צעדנו לתוך פארק השעשועים יד ביד על 
ספת סוף העולם שמאלה עם נוף מדהים 
אטרקציות   .Niavalhalla-ה למפלי 
מלאות אדרנלין שעושות חשק למות 
בכל רגע מחדש! איך אפשר לסרב לזה. 
אחריי כמה שעות של בילוי נעים, סערת 
רגשות ועוד תיאורים גנריים של כיף, 

הקרניים כבר דיגדגו לי. עוד הברקה 
אחת ואני מבקיע, עוברת לי מחשבה 
בראש. צריך לגרום לה ליפול מהפרסות 
להראות לה שאני לא עוד סתם ממזר 
של לוציפר. מעבר לפינה מתגלה לו דוכן 
המטווח, ירי מרובה צייד במטרות נעות! 
לא סתם מרשים גם אזכה לה בדובי ענק, 

מה יותר רומנטי מזה.  
עומדים ליד הדוכן והרוכל מוסר לידי 
רובה צייד ומחסנית, זורק כמה הערות 
ונסוג אחורה  בקול מהוסס  והוראות 
במהירות. המקצה עומד להתחיל ואני 
מצמיד את הלחי לקת, צריך להראות לה 
שאני מתאמץ, בכל זאת היא שדה עם 

סטנדרטים גבוהים       . מטרה ראשונה 
צצה לה בצורת ציור דהוי של צבי 

על  הנוסע  מוט  על  לו  מודבק 
מסילה. עוצם עין, לוקח אוויר, 
מתפקס ויורה ירייה מושלמת. 
הזמן עוצר כאילו כל כח הכבידה 

יצא  לו בכדור שכרגע  מתרכז 
מהקנה. אני עוקב אחריו במתח... 

הכדור מסתובב באוויר ופוגע בצבי 
של  תחושה  המצח,  באמצע  בדיוק 

ניצחון ורטט קל בזנב. מסתובב אחורה 
לקצור את ההתפעלות של הגברת - 
ורואה פרצוף חמוץ, רגע מה קרה פה 
בדיוק? מסתובב חזרה למטווח ורואה 

את הצבי מתנועע באיטיות בין 
התפאורה הזולה. מפרק את כל 
המחסנית על הצבי! זה כבר יראה 

לה עם מי יש לה עסק. פותח את 
עיני למראה הצבי המקולל חורק לו 

עם חיוך מזלזל לאורך המסילה. מובס 
כולי, אני קורא לרוכל כדי להסביר לו 

אני  מה  בדיוק 
ופוף  עליו,  חושב 

הוא נעלם, כאילו 
בלעה  האדמה 
כבר  זה  אותו. 
להיות  מתחיל 
ה  ז  , ד ו ש ח
בטוח מבויים. 

מסתובב 
לשדה 
ומוצא 

מסיפורי הציד של קררמפוס
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אותה מתצחקקת עם איזה מינטאור 
זה,  את  לאבד  מתחיל  אני  אחד. 
באש,  לעלות  מתחילות  הקרניים 
הפרווה סומרת על זרועותיי. לא 
רק עשו ממני צחוק, גם 
הרסו לי את הסיכוי עם 

הדייט הלילי! 
כמה  הערב,  מלא  ירח 
הרוח  למצב  מתאים  שזה 
צולל  שלי.  הלוחמני 
ובמהירות האור  למסך 
מידע.  לאסוף  מתחיל 

 www.lucipark.com
אתר שיווקי, אין חורים – 
ברור. סרוק תת-דומיינים 
עם fierce, מה יוצא לנו פה? 
Cdn, לא מעניין. app, לא 
 ?SCADADMIN מעניין. 
מעניין!  זה 

פתוח   SCADA תשתיות  ניהול  אתר 
 nmap לעולם? ממש מציאה! סריקת
קטנה על התת-דומיין ואני מגלה פורט 
8080 פתוח יחד עם פורט 5050, מה 
זה 5050? חיפוש קצר בגוגל ואני מגלה 
 OASyS שהוא מוזכר הרבה במערכת
DNA של בקרי Telvent, אשר אחראיים 
על ניהול זרימת החשמל, בינגו קררמפוס! 
סיסמאות  על  אומר  גוגל  מה  מעניין 
הניהול,  פורטל  של  מחדל  הברירת 
בהיסוס  מקיש   .system/system
ולוחץ על Enter ואני בפנים. ממשק 
דימוי win2k קליק קטן לא במקום והכל 
קורס. מפת החשמל של הפרק, בחלוקה 
למתקנים השונים. רכבות ההרים, חדרי 
כגון  הבריחה, אטרקציות שעשועים 
מטווחיי ירי... עם דובים גדולים שלא 
קיבלתי עם רוכלים שקרנים וצבאים 
מזלזלים. אבל מה יעזור לי לכבות להם 
את החשמל? לא, צריך תוכנית יותר 

מספקת מזה! 
8080, מעניין מה  אני נזכר בפורט 
 For Authorized“ ?מסתתר מאחוריו
מה  בדיוק  זה   ,”Personnel Only
שרציתי לראות, קליק קלאק ובהינף 
עכבר אני מרגיש כמו האקר, אך 
ללא כניסה למערכת, טוב נשאיר 
את זה פה. מה עוד יצא לי בסריקה 
suppliers. התת-דומיינים?  של 
lucipark.com, זה נשמע מעניין. 
אתר ניהול ספקים ובו כמו תמיד 
עוד עמוד התחברות, באו ננסה כיוון 
אחר. עושה view-source מפתחים 
לחם  פירורי  להשאיר  אוהבים 
לשדים כמוני, הערה אחת קרצה לי 
 go to /reset.php if password –
 burp מה אתה אומר? מדליק .lost
ושם  מייל  מקליד  לנתיב,  וניגש 
משתמש, ומאחורי הקלעים רואה 
תאימות  את  מוודאים  לא  שהם 
המייל לשם המשתמש. מעולה, 
krrampus@-ו admin מקליד

pm.me, ואאוריקה! קיבלתי 
קישור לשינוי סיסמא 
, ש מ ת ש מ ה ל   ש
 לא התאפקתי    

 .own3dy0urm4m4s0hard ושיניתי ל
לניהול  מערכת  רואה  אני  בפנים 
ספקים. כל מוצרי הפרק עוברים דרך 
המערכת הזו, החל מתגי הכניסה, כוסות 
פלסטיק, מצלמות אבטחה וכלה בדובים 
מהלך  להיות  צריכים  שהיו  ענקיים 
ההבקעה שלי. אני מחליט לזכות בליבה 
של השדה מחדש! שינוי כתובת קטן 
לביתה הקט של היצור השעיר והנחשק 
צעצועים  של  קטן  אישי  ייבוא  הזה, 
משלל צבעים וגדלים, וגולת הכותרת – 
הדובי הענק. זה בטוח יעשה עליה רושם, 
חוזר  מתאימה.  אווירה  נדרשת  אבל 
למערכת ניהול החשמל, עכשיו מצוייד 
 Roller במטרה ודרך פעולה. נכנס למוד
Coaster Tycoon, משנה פרמטרים שם, 
מזיז סליידר, משחק במספרים, מוסיף 
אדרנלין וכוח לגלגל הענק, מכפיל את 
מהירות רכבת ההרים, מתכנת את עמדות 
התשלום בכניסה להתנתק כל 20 דקות, 
כדי שהפרק לא יהיה משעמם, לתת 
תמורה אמיתית לכסף של המבקרים! 

השדה  את  אספתי  בערב  למחרת 
לחוויה מתקנת בפארק השעשועים. 
לקח לי המון שיכנועים והמשלוח של 
הצעצועים בצהריים עזר. הגענו למקום 
והיה פשוט משוגע, תורות ענק מול 
עמדות הכרטיסים. משום מה המחשבים 
עושים Reset כל הזמן, צעקות מטורפות 
מרכבת ההרים ומדי פעם רואים צללית 
של גוף מתעופף לו מאחד הקרונות, 
אנשים יורדים בוכים בלי סוף מהגלגל 
הענק וניצוצות ניתזים לכל עבר, מחזה 
מהגהינום ממש. היא מביטה בי במבט 
מבולבל, אני לוקח את ידה ובחיוך ממזרי 
מספר לה את הסיפור. בריפרוף ריסים 
היא נופלת לידי ואנחנו מתנשקים לנוף 

פיצוץ מרעיש אוזניים. 
זהו חברים, הזיכרון האחרון מתפוגג 
לנגד עיני, הרי אמרתי לכם שבצעירותי 
לגימה אחרונה  רומנטי.  הייתי ממזר 
מהכוס וכאן אנחנו נפרדים, עד הפעם 
הבאה. כך שתתנהגו יפה, גם בחיים 

האמתיים.
 

וכך ילדים פגשתי את אמא שלכם. 
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