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תוכן עניינים

בכל גיליון תקבלו חשיפה טכנולוגית על פתרונות אבטחת מידע שונים. אין אנו משמשים כגורם
ממליץ, או ממליצים על מוצר כזה או אחר. מטרת הכתבות היא חשיפה טכנולוגית בלבד. כמו כן,

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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בעידן הדיגיטלי של היום שבו מצד אחד הרגולציות 
דופקות על מפתן דלתותיהם של הארגונים 
סייבר  ומצדו השני של המתרס מתקפות 
מאיימות על כל ארגון, קטן או גדול, ומכל 
מגזר. חשיבותו של אימוץ והטמעת התקן 
ISO 22301 עולה בעיני הנהלת הארגון 
שחייבת לאפשר רציפות תפעולית גם 
לאור תרחישים שונים של אסונות 

ואירועים.

ISO 22301

חשיבותו של תקן

בעידן הסייבר רסיליינס
מאת: אמיר בושרי - יועץ אבטחת מידע בחברת טייטנס סקיוריטי

מדור תקינה ורגולציה
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 ISO-שוחרר ע"י ארגון ה ISO 22301 תקן
העולמי בחודש מאי 2012. התקן הינו תקן 
ומודרני להמשכיות עסקית שבא  חדש 
להחליף את התקן הבריטי BS 25999 שהיה 
התקן הבינלאומי המוכר והישים משנת 

2007 עד לשחרור תקן ה-ISO החדש.
מזה זמן רב קיים הצורך לתקן עולמי 
העסקית.  ההמשכיות  בתחום  אחיד 
הצורך נבע מדרישות הולכות וגוברות של 
לקוחות ושל גופי רגולציה ברחבי העולם 
להערכות לחירום ולמשברים מתרחשים 
של לקוחותיהם. צורך זה נבע בעיקר מכך 
שמתודולוגיה סדורה ואחודה ברמה עולמית 
לא פורסמה עדיין וכי קיימות שיטות שונות 
הנדרשות ע"י לקוחות ברחבי העולם ללא 
מכנה משותף ודרך סדורה לבחינה ולהגדרת 

התאמה לתקן.
וארגונים  חברות  מצד  הרב  הביקוש 
למתודולוגיה סדורה בתחום ההמשכיות 
העסקית מוליך מזה מס' שנים את ארגון 
ה-ISO העולמי לגיבוש מתודולוגיה סדורה 

בתחום זה.
עקב חוסר תקן עולמי אחיד ומקובל נוצרו 
ברחבי העולם תקנים מקומיים שהנפוץ 
 BS 25999 בהם כאמור היה הוא זה התקן
ארגון התקינה  ע"י  ופורסם  נכתב  אשר 

.BSI-הבריטי ה
ראוי לציין כי גם מכון התקנים הישראלי 
פרסם במהלך שנת 2011 תקן מתקדם 
ומודרני שמספרו נקבע ת"י 24001 ואשר 
היה מבוסס על תקן ישראלי ישן שנקרא 
"חוסן בטחוני" והתמקד בתחום ההערכות 

לחירום בטחוני בארץ.

לאור פרסום תקן ISO 22301 החליט 
גם ה-BSI  כי אין מקום יותר לתקן מקומי 
שינוהל על ידו וקבע שורת החלטות בנושא:

 מחודש נובמבר 2012 לא תועדו יותר	 
הבריטי  לתקן  העולם  ברחבי   גופים 

ISO 22301 אלא לתקן BS25999

מתחילת שנת 2014 יבוטל כליל תקן 	 
ISO 22301 ומחליפו יהיה BS 25999

ניתנו הסמכות 	  2014 עדיין  עד שנת 
לתקן הבריטי הישן לגופים בעלי הסמכה 

קיימת

מה ההבדלים ומדוע צריך תקן 
להמשכיות עסקית?

תקן ה-ISO 22301 נכתב על בסיס התקן 
הבריטי BS 25999 ומהווה המשך ישיר שלו, 
 ISO-אולם העברת התקן למסגרת תקני ה
גוררת עמה שינוי במבנה התקן והתאמתו 
ל"שפת" ולתבנית נהלי ISO כמוכר לנו תוך 

.ISO,14000,18000 תאימות לתקני
 -ISO-שני התקנים מושתתים על גישת ה
 PDCA הגישה התהליכית, הכוללת תהליך
ובמסגרתה מנותחים תהליכים מרכזיים 
בחברה/ארגון ולמולם מוצבים תרחישים 
אפשריים כולל ניתוח חומרה והסתברות 
ומענה להם. נקודה משמעותית ביותר היא 
העובדה שבעת ניתוח התהליכים ותרחישים 
אפשריים למולם, עולה לעיתים כי חלק מן 
האיומים אינם תיאורטיים ומרוחקים אלא 
ישימים ואפילו לעיתים חלק מן התרחישים 
הינם תרחישים שכבר קרו בחיי החברה/

ארגון.
מובנה  תהליך  קיים  התקנים  בשני 
וקריטיים  מרכזיים  תהליכים  זיהוי  של 
הנדרשים לשימור בארגון לצורך המשכיותו 
העסקית ועל בסיס הגדרות אלו מבוצע 
ניהול הסיכונים האמור והערכות מתאימה 
לזיהוי מוקדם של תרחיש איום וטיפול בו 

במינימום נזקים לארגון.

החידושים והחידודים 
המשמעותיים בתקן 

הינם:
הבנת הארגון וההקשר העסקי שבו הוא 	 

פועל - קיבלה דגש ומעמד חזק בהרבה

הבנת צרכים וציפיות של בעלי עניין 	 
בתחום ההמשכיות העסקית

מחויבות הנהלה קיבלה גם כן דגש מאוד 	 
חזק, ובמסגרת התקן נציג הנהלה מחוייב 
להיות נוכח ולהשתתף באופן אקטיבי 

בתרגול התוכנית

דגש חזק יותר לניהול סיכונים בהתבסס 	 
)BIA( על ניתוח השלכות עסקיות

תקשורת, מערכות התרעה	 

מדידה, ניתוח והערכה	 

ISO 22301 עיקרי התקן

תקן בינלאומי זה מפרט את הדרישות 
להקמת מערכת לניהול המשכיות עסקית 

.)BCMS( יעילה
התקן מדגיש את החשיבות שיש לתת 

לנושאים הבאים:
הבנת צורכי הארגון ואת הכורח בקביעת 	 

מדיניות ויעדים

יישום ותפעול בקרות ואמצעים למיצוי 	 
יכולת כוללת של ארגון לנהל אירועים 

שמשבשים את הרציפות העסקית

ניטור ובדיקת התפקוד והיעילות של 	 
)BCMS( המערכת

מדידה 	  על  המבוסס  מתמיד  שיפור 
אובייקטיבית
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עסקית  המשכיות  לניהול  במערכת 
)BCMS(, כמו בכל מערכת ניהול אחרת, 
צריכים לבוא לידי ביטוי המרכיבים העיקריים 

הבאים:
מדיניות. 1
תחומי אחריות מוגדרים. 2
תהליכים מוגדרים לניהול:. 3

מדיניות	 
תכנון	 
יישום ותפעול	 
הערכת ביצועים	 
סקרי הנהלה	 
שיפור	 

יצירת מערכת תיעוד הניתנת לבקרה. 4
עסקית . 5 המשכיות  לניהול  תהליך  כל 

הרלוונטי לארגון.

התקן  והטמעת  באימוץ  יסוד  הנחות 
בארגון:

המשכיות עסקית תורמת לחברה חסונה 	 
יותר.

תצטרך 	  יותר  הרחבה  והקהילה  ייתכן 
השיקום  בתהליך  מעורבת  להיות 
שכן לסביבה בה פועל הארגון מאחר 
ולארגונים ומוסדות אחרים יש השפעה 

ישירה ועקיפה על הארגון.

התקן מיושם בהתאם 
  PDCA למודל 

)Plan-Do-Check-Act(
PLAN – תכנון )קבע(	 

עסקית,  המשכיות  מדיניות  קביעת 
מטרות, יעדים, בקרות תהליכים ונהלים 
רלוונטיים לשיפור המשכיות עסקית 
במטרה לספק תוצאות שמתואמות עם 
המדיניות והיעדים הכוללים של הארגון.

DO – עשה )להטמיע ולפעול(	 
המשכיות  מדיניות  ולהפעיל  ליישם 

עסקית, בקרות, תהליכים, ונהלים.

CHECK – בדוק )ניטור ובקרה(	 
כנגד המדיניות  ביקורת  וביצוע  ניטור 

והיעדים להמשכיות עסקית, דיווח על 
התוצאות להנהלה לצורך בדיקה, קביעה 

ואישור פעולות לתיקון ושיפור.

ACT – פעל )לשמור ולשפר(	 
לניהול  המערכת  את  ולשפר  לשמור 
המשכיות עסקית )BCMS( באמצעות 
נקיטת פעולה מתקנת, המבוססת על 
לביצוע  הנהלה  סקר  קיום  התוצאות, 
להמשכיות  התוכנית  להיקף  הערכה 

עסקית, המטרות, המדיניות והיעדים.

 ISO-מה התועלת בתקן ה
22301 ומדוע כדאי 

ליישמו?
חברות ישראליות הסוחרות בחו"ל נתקלות 
במקרים רבים בחשדנות מצד לקוחותיהן 
לגבי יכולת עמידה בחוזים ובתמיכה לאחר 
במזרח  לעיתים  הרגיש  המצב  עקב  מכן 
התיכון- הערכות מוכרת ובינלאומית מהווה 
סוג של הבטחה ליכולת מסודרת בתחום זה.

הערכות מוקדמת להמשכיות עסקית הינה 
יעילה וחסכונית בהרבה בכך שהכנות לחירום 
ולמשברים יכולות להיות זולות בסדרי גודל 
עם משברים  והתמודדות  טיפול  לעומת 
תופס  ריסיליינס  הסייבר  כיום,  קורים. 
מקום חשוב באסטרטגיה הארגונית, לצורך 
היערכות ושמירה על רציפות התפעולית 
של הפעילות העסקית הקריטית של הארגון, 
והנהלת הארגון מוכנה יותר מתמיד להקצות 

משאבים לעמידה בדרישה זו.
יישור קו עם תקינה בינלאומית מאפשרת 
שיטת יישום אחידה וברורה ובדיקה לאורה 
המעמידה את החברות בארץ בקו אחד עם 

תקנים יוקרתיים ומוערכים בעולם.
תהליך יישום תקן כזה אינו פשוט ונדרשת 
השקעה מצד החברה המיישמת, לאו דווקא 
והערכות  בתשתיות  ההשקעה  בהיבט 
למשברים אלא בהיבט הארגון, הידע ובניית 
מערכת ההמשכיות העסקית בחברה אולם 

השקעה זאת שכרה בצידה.
עוברת החברה  במהלך הטמעת התקן 
ניתוח יסודי של התהליכים המשמעותיים 
להמשכיותה ובחינה עמוקה ושיטתית של 
סיכונים העלולים לגרום למשבר בתהליכים 
אלו. מוקם בחברה מסד רציני להתמודדות 

מסודרת ושקולה עם משברים מסוגים שונים 
והיערכות נאותה ומוקדמת הן לזיהוי והן 

למענה זול ככל האפשר למשברים אלו.
צריך לזכור כי המטרה המרכזית בהטמעת 
תקן מסוג ISO 22301 הינה לייצר בחברה 
יכולת עצמית מלאה לזהות, לנתח ולפתח 
לא  אולם   , למשבר/אסון  מוקדם  מענה 
פחות איך לשמר ולהשתמש ביכולת זאת 
באופן שוטף ושיטתי במטרה להקטין עלויות 
ולשמור על חוסנה של החברה בהווה ובעתיד.

מהם הדגשים 
העיקריים לקראת 

מבדק של תקן 
?22301:2012

מבחינת התוכנית להמשכיות 
עסקית:

חשוב להבהיר מיהו הגורם שאחראי על . 1
 BCP-הכתיבה, תחזוקה ועדכון תוכנית ה

בארגון.

ותואמת . 2 עדכנית,  שהתוכנית  לוודא 
לפעילותו העסקית של הארגון )כולל 

דרישות רגולטוריות וחוזיות(.

חשוב להבהיר מיהו הגורם שאחראי או . 3
 BCP רשאי להכריז על אירוע כאירוע

בזמן אמת.

 Business-ה תהליך  מבחינת 
 : Impact Analysis

חייבים לפרט את כלל השירותים או . 1
המוצרים שהחברה מספקת ללקוחותיה.

או . 2 חייבים לההבהיר במה השירותים 
 )Dependencies( מוצרים הללו תלויים
)ההתייחסות צריכה להיות לא רק עבור 
גם עבור  ו\או שירותים אלא  מוצרים 

מחלקות חשובות בארגון(. 

חייבים לציין בעמודה נפרדת את האחוז . 3
שירות מינימאלי שמוסכם על הנהלת 

מדור תקינה ורגולציה
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הארגון אל מול דרישות והתחייבויות 
לסוג  )בהתאם  רגולטוריות  או  חוזיות 

ופעילות הארגון(. 

חובה לבצע Risk Assessment  עבור . 4
אותם תהליכים קריטיים )בנוסף לתהליך 

.)BIA-

מבחינת בעלי תפקידים, אחריות 
וסמכויות: מומלץ לגבש קבוצות 
תחומי  עבורם  ולהגדיר  עניין 
אחראיות וסמכויות מאוד ברורים, 

למשל: 

צוות היגוי לרציפות תפעוליות )או ניהול . 1
המשכיות עסקית(.

מתאם רציפות תפעולית – שאחראי על . 2
תיאום מבין כלל קבוצות העניין ובעלי 

התפקידים בתוך הארגון ומחוצה לו.

ראש צוות – שיהיה אחראי על תפעול . 3
מערך המחשוב בעת אסון.

מרכז לתפעול במצב חירום – מעין חמ"ל . 4
שיאכסל את הצוותים במקרה של חירום, 

באתר אחר )אתר גיבוי(.

חשוב להגדיר בעלי תפקידים שישמשו . 5
כמחליפים ותתי מחליפים לכל תפקידי 
מפתח בתוכנית הרציפות התפעולית 
)למקרים קריטיים בהם ישנה פגיעה 
בחיי אדם או יש מניעה מאותם בעלי 
תפקידים להגיע לחמ"ל או אתרי הגיבוי(. 

לבצע . 6 שתפקידו  צוות  להגדיר  חשוב 
.)Damage Assessment(  הערכת נזקים 

מבחינת הכנת תיק מבדק ליום 
המבדק:

חשוב להסביר ולהציג בפני הסוקר, ואם 	 
אפשר גם להראות לו שנושא השרידות 
בארגון פועל וקיים )מבחינת הפעילויות 

והמערכות הקריטיות בארגון(.

להראות ולהוכיח לסוקר שיש תהליך 	 
בארגון שמונע מעובד זדוני להפיל שרתים 
בזכות ה-Change Management  למשל.

להראות לסוקר שיש תוכניות ושיטות 	 
שחזור  תהליכי  לביצוע  מפורטות 

.)Methods of Procedures(

לוודא שהלקוח טיפל בנושא "תקציב" 	 
לעת חירום ושזה מתועד במדיניות.

למעורבות 	  הוכחות  שקיימות  לוודא 
הנהלה בתהליך.

לוודא אם הלקוח גם רכש ביטוח כלשהו 	 
בנושא זה.

לוודא אם קיימים הסכמים עם ספקי 	 
חומרי למשל לצורך הספקת ציוד מחשוב 

בעת חירום.

יש לתעד ולהציג את השיקולים לבחירת 	 
 .DR אתר

יש להכין ולהציג נוהל " חזרה לשגרה" 	 
המסביר את סדר הפעולות וההחלטות 

שיש לבצע. 

רצוי לבצע תרגיל שינוהל על ידי גורם 	 
חיצוני על מנת לבקר את כל הגורמים 

המעורבים בארגון בעת התהליך.

נושא הכשרת עובדים לנושא 
BCP הוא קריטי :

של . 1 המיומנויות  כל  את  למפות  יש 
העובדים.

יש לבצע הכשרות לעובדים בתחומים . 2
העובדים  שכל  מנת  על  חופפים 
שיותר  כמה  ידעו  הרלוונטיים 
תפקידים  כדי לא להיות תלוי בגורם 

שחסר.

במידה ואפשר יש להכשיר עובדים . 3
למתן שירותי עזרה ראשונה או 

להחליט במדיניות ששירות של מד"א 
מספיק טוב.

מה . 4 אתר  או  משרד  בכל  למנות  רצוי 
.Facility Manager שנקרא

פינוי . 5 תרגיל  בשנה  פעם  לבצע  רצוי 
מסודר.

לוודא שקיימת בארגון תוכנית תרגול . 6
זו צריכה  )תכנית  ורב שנתית  שנתית 
להגדיר את מטרות התרגיל ומה יהיה 
ההיקף של אותם תרגילים. חשוב גם 
להכין במסמך עמודה של מה מצופה 

מהעובדים ומה קרה בפועל(.

עם . 7 תרגיל  סיכום 
הפקת לקחים.

ר . 8 להעבי י  רצו
מצגת  לעובדים 
בנושא  מודעות 
ל  ש מ ל  B C P
הסברים  עם 
התפקידים  על 
השונים והגדרתם.

חשוב לערב ספקים . 9
חשובים בזמן תרגיל.
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מה עכשיו?

מדור קריירה בסייבר

סיימתי את לימודי
התואר הראשון

TS-ACADEMY )מבית קבוצת טייטנס סקיוריטי( מאת: דני אברמוביץ, מנהל אקדמי של 
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החל מאנליסטים שחוקרים 
מנת  על  דיגיטליות  ראיות 
לסייע לגופי האכיפה לפתור 
למומחי  ועד  סייבר,  אירועי 
פורצים  שסורקים,  חדירות 
שפגיעות  מערכות  ומנצלים 
מבחינת אבטחת מידע, שוק 
העבודה מציע אפשרויות רבות 
להתמחות בתחום הגנת הסייבר.
התקדמה  הסייבר  תעשיית 
בשנים האחרונות, ולאור מתאר 
איומי הסייבר שמשתנים מדי 
יום, וזאת כבר לא רק נחלתם  
או  ממשלתיים  ארגונים  של 
בטחוניים, אלא כעת זה נוגע 
לכלל התעשייה, כולל מגזרים 
נוספים כגון פיננסיים, רפואי, 

טלקום, ייצור, היי-טק ועוד.
כמו כן, גם בעולם האקדמי ניתן 
מסלולי  של  ניצוצות  לראות 
שמטרתם  שונים,  סייבר 
"למכור ולשכנע" את התלמידים 
הפוטנציאליים לבחור במוסד 
וכולם  אחר,  או  כזה  לימודי 
במסלולי  מתפארים  כיום 
סייבר שונים. אך לימודי התואר 
אינם מספיקים כדי להתפתח 
ולהתקדם בתחום הזה, אלא 
מקצועי  מסלול  לבחור  צריך 
ולהמשיך ללמוד ולהתמקצע בו 
באופן שוטף. אז לכל הבוגרים 
האקדמיים של מסלולי סייבר, 
איגדנו לכם את האפשרויות 
לקריירה  ביותר  הפופולריות 
יגרמו  אשר  הסייבר,  בעולם 
למעסיקים העתידיים לרדוף 

אחריכם.

אנליסט אבטחת 
מידע וסייבר

הגנת  בעולם  שכיח  בתפקיד  מדובר 
 SOC-הסייבר, אחד מהתפקידים במרכזיים ב
 .)Security Operation Center ר"ת של(
האנליסט מנתח את מערכות אבטחת המידע 
בארגון במטרה לזהות פגמים במערכות או 
בתהליכים העסקיים. בנוסף, הם מתכננים 
מערכי אבטחה ב-SOC על מנת לתת מענה 
למתאר איומי הסייבר ההולך וגובר, מיישמים 
כלים ושיטות תחקור שונות לטיפול באירועי 
סייבר שונים, מגבשים אסטרטגיות ושיטות 
עבודה לניתוח וטיפול באירועי סייבר )עפ"י 
תרחישים שונים(, מבצעים בדיקות וביקורות 
אבטחת מידע פנימיות וחיצוניות, מבצעים 
ניתוח והערכת סיכונים לפעילות הניטור 
ב-SOC, ותחקור איומים ופגיעויות במערכות 
הליבה של הארגון, במטרה לזהות ולצפות 
ולמנוע אותם  סייבר עתידיות,  מתקפות 
או למזער את מידת השפעתן, באמצעות 

הקטנת שטח התקיפה של ההאקרים.
 ,SOC-האנליסטים עובדים בצוותי תגובה ב
במגוון תפקידים )Tier 2-Tier 4( תלוי בגודל 
הארגון, מבנה ארגוני, דרישות תפקיד ועוד.

מסלולי הכשרה מתאימים:
להלן הסמכות מומלצות לאנליסטים 

בתחום אבטחת מידע וסייבר:
 	 Certified Cyber Security Operator

)CCSO
 	 Certified Forensics Security

Analyst )CFSA
 	 Certified Forensics Security

Specialist )CFSP
 	 Certified Forensics Security

Expert )CFSE
 	 Certified Forensics Investigator 

)CFI
את הקורסים ניתן ללמוד במכללת

 TS-ACADEMY
.TITANS SECURITY  מבית קבוצת

תחילתה של קריירה:
להגיע  יכול  האנליסטים  של  מקורם 
 ,SOC-ב מפעילים  בתור  קודם  מתפקיד 
אשר נחשפו לתחומי העניין של האנליסטים, 
והפכו במשך השנים )לאחר צבירת ידע 
וניסיון מתאים( לחברים בצוות האנליסטים.

ארכיטקט אבטחת 
מידע

בעולם  שכיח  בתפקיד  כן  גם  מדובר 
אבטחת המידע והגנת הסייבר.

 תפקידו של הארכיטקט הינו לעצב ולתכנן 
מערך אבטחת מידע במטרה למנוע פגיעה 
בפעילות העסקית של הארגון באמצעות 
מתקפות סייבר שונות, כגון נוזקות, מתקפות 

APT, פישינג, מתקפות DDOS, וכדומה. 
תפקיד זה כרוך בד"כ בפיתוח אמצעי 
אבטחה עבור רשתות תקשורת מקומיות 
 ,)WAN( רשתות תקשורת מרחביות ,)LAN(
רשתות וירטואליות פרטיות )VAN(, תשתיות 
מחשוב ענן, ועוד. מדובר בתפקיד חשוב, 
היות ובנייה נכונה של תשתית וארכיטקטורה 
על  להקשות  או  למנוע  יכול  מאובטחת 
התוקף מלבצע מתקפת סייבר מוצלחת על 

הארגון ומערכותיו. 
לעתים, תפקידו של הארכיטקט מתחלק 
בין אסכולות שונות, אשר דורשות התמחויות 
שונות במגוון רחב של טכנולוגיות, תחומים 
 ,DevOps ,סיסטם, תקשורת, אפליקציות(

פתרונות אבטחת מידע(, וכדומה.
לאחר שהארכיטקט סיים לתכנן וליישם 
את הארכיטקטורה המאובטחת, מגיע השלב 
שבו צריך לבחון את רמת אבטחת המידע כפי 
שיישמו אותה בארגון, באמצעות בדיקות 
חוסן, סקרי פגיעויות, סקרי סיכונים, ועוד.

תחילתה של קריירה:
מקורם של ארכיטקטים בתחום אבטחת 
בעברם  מהיותם  להגיע  יכול  המידע 
שם  אינטגרציה,  בחברות  אינטגרטורים 
נחשפו למגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים, 
סוגים שונים של רשתות, מגוון רחב של 
מערכות מידע, ולצורך לבנות ארכיטקטורה 

מאובטחת, בהתאם לדרישות העסקיות.
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מסלולי הכשרה מתאימים:
לאנליסטים  מומלצות  הסמכות  להלן 

בתחום אבטחת מידע וסייבר:
 	 Certified Information Security

Officer )CISO
 	 Certified Cloud Security

Professional )CCSP
 	 Certificate of Cloud Security

Knowledge )CCSK
את הקורסים ניתן ללמוד במכללת

 TS-ACADEMY
.TITANS SECURITY מבית קבוצת

מהנדסי מערכות 
אבטחת מידע

אמנם מדובר בתפקיד שאינו נפוץ כל כך 
בארץ, בעיקר בשל חוסר הבנה של הארגון 
בצורך להפרדת התפקידים, אבל זהו אכן 
תפקיד חשוב במעטפת ההגנה ההוליסטית 

של הארגון.
תפקידו של מהנדס מערכות אבטחת 
מידע הינו לתכנן, ליישם, ולטייב את מערכות 
להתמודד  שיוכלו  כדי  המידע  אבטחת 
בצורה יעילה יותר עם מתאר איומי הסייבר 
ההולכים ומתפתחים מדי יום. תפקידו של 
מהנדסי מערכות אבטחת המידע הינו לפתח, 
לעצב ולהטמיע את מדיניות אבטחת המידע 
של המערכות הללו, להתקין ולהבטיח את 
השימוש היעיל ביותר במערכות אלו, תוך 
ניצול של קרוב ל-100% של יכולות המערכת.

למשל, במערך SOC, תפקידו של מהנדסי 
מערכות אבטחת המידע הינו לאפיין חוקים 
חדשים במערכת SIEM, או לטייב חוקים 
חדשים בהתאם לדרישות עסקיות חדשות, 
ולאפיין את הצורך במערכות ניטור נוספות, 

כולל בחינה, והטמעה של מערכות אלו.

תחילתה של קריירה:
מקורם של מהנדסי מערכות אבטחת מידע 
יכול להגיע מהיותם בעברם אינטגרטורים 
נחשפו למגוון  בחברות אינטגרציה, שם 
רחב של פתרונות טכנולוגיים, סוגים שונים 
של רשתות ומערכות ארגוניות, ודרישות 

עסקיות.

מסלולי הכשרה מתאימים:
לאנליסטים  מומלצות  הסמכות  להלן 

בתחום אבטחת מידע וסייבר:
 	 Certified Cyber Security Operator

 )CCSO
 	 Certified Forensics Security

Analyst )CFSA
 	 Certified Forensics Security

Specialist )CFSP
 	 Certified Forensics Security

Expert )CFSE
 	Certified Forensics Investigator 

)CFI(
את הקורסים ניתן ללמוד במכללת

 TS-ACADEMY
.TITANS SECURITY מבית קבוצת

יועץ אבטחת מידע
מדובר באחד התפקידים השכיחים ביותר 
בתעשייה המקומית והעולמית. תפקידו של 
יועץ אבטחת המידע מתחלק גם הוא לשני 

חלקים עיקריים:
יועצי אבטחת מידע שמתמחים בעולמות 	 

 Governance, ר"ת של( GRC-התוכן של ה
 – )Risk Management, Compliance
שתפקידם הינם לסייע למנהל אבטחת 
המידע בארגון לגבש את אסטרטגיית 
תחום אבטחת המידע והגנת הסייבר, 
ונהלי  מדיניות  את  ולגבש  לאפיין 
אבטחת המידע, לבצע סקרי סיכונים, 
לנהל פרויקטים בתחום אבטחת המידע, 
ליישם את מדיניות ונהלי אבטחת המידע, 
לגבש תוכניות עבודה שנתיות הכוללים 

תקציב ומדדים )KPI(, וכדומה.
יועצי אבטחת מידע שמתמחים בעולמות 	 

התוכן של טכנולוגיות אבטחת מידע – 
שתפקידם לסייע למנהלי אבטחת המידע 
בארגון לבחון פתרונות בתחום אבטחת 
המידע והגנת הסייבר, לנהל פרויקטים 
בעלי היבטים טכנולוגיים יותר, לסייע 
טיוב  לצורך  חוקים  והגדרת  באפיון 
)שיועברו  קיימות  אבטחה  מערכות 
למהנדסי מערכות אבטחת מידע באם 
קיימים בארגון(, להמליץ על פתרונות 
אבטחת מידע ההולמים את הדרישות 

העסקיות ו\או דרישות רגולציה, ועוד.

תחילתה של קריירה:
יועצי אבטחת מידע בעלי  מקורם של 
הכשרה, ידע וניסיון בפן הטכנולוגי יכול 
אינטגרטורים  בעברם  מהיותם  להגיע 
נחשפו למגוון  בחברות אינטגרציה, שם 
רחב של פתרונות טכנולוגיים, סוגים שונים 
של רשתות ומערכות ארגוניות, ודרישות 

עסקיות.

מסלולי הכשרה מתאימים:
ללמוד  מומלץ  מידע  אבטחת  ליועצי 
 CISSP, למסלולי הסמכה בינלאומיים כגון
CISM, CRISC. אשר ימצבו אותם בצמרת 
הקהילה העולמית של מומחי אבטחת מידע.

מנהל מערכות 
אבטחת מידע

מדובר בתפקיד שכיח בכל ארגון גדול 
)Enterprise(. תפקידו של מנהל מערכות 
את  ולנהל  לתפעל  הינו  מידע  אבטחת 
ברמת  בארגון  המידע  אבטחת  מערכות 
השרתים ותחנות הקצה, והרשת הפנימית 
)כגון פירוולים, NAC, DLP, כספות, עמדות 
הלבנה, ניהול הרשאות, IDM, SSO ועוד(. 
מנהל מערכות אבטחת המידע קובע את 
מדיניות אבטחת המידע של המערכות הללו, 
בהתאם לדרישות העסקיות של הארגון 
המידע,  אבטחת  מנהל  של  ולהנחיותיו 
במטרה למנוע מתקפות סייבר או לפחות 
על מערכות  מידת השפעתן  למזער את 

המחשוב של הארגון.
מערכות  מנהלי  של  תפקידם  כן,  כמו 
לטיוב  המלצות  ליישם  המידע  אבטחת 
מערכות אבטחת המידע בהתאם לממצאים 
סקרי  מידע,  אבטחת  בביקורות  שיעלו 

סיכונים, מבדקי חוסן, וכדומה. 
מנהלי מערכות אבטחת המידע לעתים 
אחראים גם על ניטור של תקינות מערכות 
אלו, ומקבלים הנחיות מהאנליסטים וחוקרי 
איומי סייבר אודות פגיעויות ואיומי סייבר 
לטיוב  אופרטיביות  והמלצות  חדשים, 

המערכות שבאחריותם.

מדור קריירה בסייבר
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תחילתה של קריירה:
יועצי אבטחת מידע בעלי  מקורם של 
הכשרה, ידע וניסיון בפן הטכנולוגי יכול 
אינטגרטורים  בעברם  מהיותם  להגיע 
נחשפו למגוון  בחברות אינטגרציה, שם 
רחב של פתרונות טכנולוגיים, סוגים שונים 
של רשתות ומערכות ארגוניות, ודרישות 

עסקיות.

מסלולי הכשרה מתאימים:
למנהלי מערכות אבטחת מידע מומלץ 
שנמצאות  הטכנולוגיות  את  ללמוד 
 ,WAF באחריותם בארגון )כגון פירוולים, 
סינון תוכן, IPS, NAC, DLP וכדומה(. מדובר 
בקורסים ייחודיים של מוצרים או טכנולוגיות 
 Checkpoint,( ייחודיות של ספקים מסוימים
Juniper, Palo Alto, McAfee, Fortinet ועוד(.

מנהלי תחום אבטחת 
תקשורת ורשתות

מדובר גם כן בתפקיד שכיח בארגונים 
גדולים )Enterprise(, והם מהווים את קו 
ההגנה הראשון בארגון, היות והמערכות 
תקשורת שבאחריותם פוגשות ראשונות 
את התוקף. תפקיד זה אמון על ניהול כלל 
 LAN( מערכת התקשורת והרשתות בארגון
 ,B2B כולל גישה מרחוק, חיבורים ,)WAN-ו
ועוד. הם אחראים על ציוד התקשורת, וכלל 
מערכות ההגנה ברמת הכניסה והיציאה 
מהארגון, כגון פירוולים, WAF, IPS, הצפנות, 

וכדומה.
תפקידו של מנהל מערכות אבטחת מידע 
הינו לתפעל ולנהל את מערכות אבטחת 
המידע בכניסה וביציאה מהארגון. מנהל 
מערכות אבטחת המידע קובע את מדיניות 
אבטחת המידע של המערכות הללו, בהתאם 
לדרישות העסקיות של הארגון ולהנחיותיו 
של מנהל אבטחת המידע, במטרה למנוע 
מתקפות סייבר או לפחות למזער את מידת 
השפעתן על מערכות המחשוב של הארגון.

מערכות  מנהלי  של  תפקידם  כן,  כמו 
לטיוב  המלצות  ליישם  המידע  אבטחת 
מערכות אבטחת המידע בהתאם לממצאים 
סקרי  מידע,  אבטחת  בביקורות  שיעלו 

סיכונים, מבדקי חוסן, וכדומה. 
מנהלי מערכות אבטחת המידע לעתים 
אחראים גם על ניטור של תקינות מערכות 
אלו, ומקבלים הנחיות מהאנליסטים וחוקרי 
איומי סייבר אודות פגיעויות ואיומי סייבר 
לטיוב  אופרטיביות  והמלצות  חדשים, 

המערכות שבאחריותם.

תחילתה של קריירה:
יועצי אבטחת מידע בעלי  מקורם של 
הכשרה, ידע וניסיון בפן הטכנולוגי יכול 
אינטגרטורים  בעברם  מהיותם  להגיע 
נחשפו למגוון  בחברות אינטגרציה, שם 
רחב של פתרונות טכנולוגיים, סוגים שונים 
של רשתות ומערכות ארגוניות, ודרישות 

עסקיות.
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מסלולי הכשרה מתאימים:
למנהלי מערכות אבטחת מידע מומלץ 
שנמצאות  הטכנולוגיות  את  ללמוד 
 ,WAF באחריותם בארגון )כגון פירוולים, 
סינון תוכן, IPS, NAC, DLP וכדומה(. מדובר 
בקורסים ייחודיים של מוצרים או טכנולוגיות 
 Checkpoint,( ייחודיות של ספקים מסוימים
Juniper, Palo Alto, McAfee, Fortinet ועוד(.

מומחה תחקור 
דיגיטלי 

בעידן הסייבר של היום, מדובר באחד 
מהתפקידים השכיחים והחשובים ביותר 
במערך הגנת הסייבר בארגון. תפקידו של 
מומחה תחקור דיגיטלי מתחלק גם הוא 

לשני סוגים:
מומחה תחקור דיגיטלי בפן המשפטי - 	 

שמטרתו לנסות לשחזר מידע שאבד 
)נמחק בטעות, בזדון או כתוצאה מכשל 
טכנולוגי או אסון טבע(. מדובר במומחים 
בעלי ידע רב במערכות הפעלה ומרכיבים 
אחרים הנמצאים במחשבים האישיים. 
לעתים, נדרשת התמחות מקצועית בפן 
המשפטי, בייחוד אם רוצים לבצע איסוף 
ושימור ראיות עפ"י דרישות החוק, במטרה 
לספק לבית המשפט ראיות שקבילות 
מבחינת החוק. תהליך זה נקרא בז'רגון 
המקצועי "Chain of Custody, ולצורך 

כך, נדרשת מומחיות ייחודית.
שמטתרו 	   - דיגיטלי  תחקור  מומחה 

לנסות לנתח את המתקפות, נוזקות, דרכי 
פעולה של התוקף וכדומה, במטרה לגבש 

המלצות לטיוב מערך אבטחת המידע 
בארגון לצורך מניעת אירועים דומים 
בעתיד. חוקרים אלו בעלי ידע וניסיון רב 
בתחום התחקור הדיגיטלי, כלומר חייבים 
להגיע מהתחום, ולטפס מעלה בסולם 
המקצועי להגיע לרמת מומחיות גבוהה.
חמש  ישנן  הדיגטלי  התחקור  בעולם 
דיסציפלינות שונות, כאשר כל דיסציפלינה 
דורשת התמחות, ידע וניסיון ייחודי משלה. 

להלן חמשת הדיסציפלינות:
תחקור דיגיטלי ברמת תחנות הקצה . 1

)Endpoint Forensics(
 תחקור דיגיטלי במובייל. 2

)Mobile Forensics(
 תחקור דיגיטלי ברמת הרשת . 3

)Network Forensics(
תחקור דיגיטלי ברמת האפליקציה . 4

)Application Forensics(
 תחקור דיגיטלי של נוזקות . 5

)Malware Analysis(

מסלולי הכשרה מתאימים:
להלן הסמכות מומלצות למומחי תחקור 

דיגטליים בתחום אבטחת מידע וסייבר:
 	 Certified Cyber Security Operator

 )CCSO
 	 Certified Forensics Security

Analyst )CFSA
 	 Certified Forensics Security

Specialist )CFSP
 	 Certified Forensics Security Expert

)CFSE
 	Certified Forensics Investigator )CFI

במכללת  ללמוד  ניתן  הקורסים   את 
 TS-ACADEMY 

.TITANS SECURITY מבית קבוצת

תחילתה של קריירה:
דיגיטליים  תחקור  מומחי  של  מקורם 
יכול להגיע מתפקיד קודם בתור מפעילים 
ב-SOC, אשר נחשפו לתחומי העניין של 
האנליסטים, והפכו במשך השנים )לאחר 
צבירת ידע וניסיון מתאים( לחברים בצוות 
האנליסטים, ואז התקדמו בסולם לצוות 

תחקור דיגיטלי, חוקרי איומים וכדומה.

מומחי ניהול והערכת 
סיכונים

מדובר גם כן באחד מהתפקידים השכיחים 
ביותר בעידן הסייבר של ימינו. תפקיד זה 
אמון על ביצוע תהליכים מגוונים של הערכת 
וניהול סיכונים מבחינת אבטחת מידע והגנת 
הסייבר, תוך התחשבות בתהליכים העסקיים 
מבחינת הסודיות, שלמות וזמינות המערכות 

והמידע האגור בהן. 
סוגים  לשני  מתחלק  גם  זה  תפקיד 

עיקריים:
מומחי ניהול סיכונים: תפקידם לנהל את . 1

הסיכון תוך התחשבות בפרמטרים של 
הסודיות, שלמות, וזימנות המידע. ישנן 
שתי שיטות לניהול סיכונים, ולעתים, 
ארגונים משלבים מבין שתי השיטות. 
ואיכותי. בניהול  השיטות הינן כמותי 
סיכונים כמותי, ניתנים ערכים כספיים 
לכלל המערכות בארגון, והסיכון מחושב 
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בערכים של עלות. )עלות -תועלת של 
ההשקעה בבקרות אל מול מידת הנזק 
שיכול להיגרם לארגון(. בניהול סיכונים 
איכותי, ניתנים ערכים איכותיים במדרג 
של מ-1 עד 5, או גבוה-בינוני-נמוך. גם 
כאן, תהליך הערכת הסיכונים מתבצעת 
הנזק  מידת  של  מכפלה  באמצעות 
מול הסבירות למימוש  האפשרית אל 

הסיכון.
בהיבטים . 2 סיכונים  הערכת  מומחי 

הערכת  לבצע  תפקידם  הטכנולוגים: 
סיכונים למערכי מחשוב, ארכיטקטורה, 
פתרונות אבטחת מידע, וכדומה. לעתים, 
החלק מתהליך הערכת סיכונים, נדרש 
לבצע גם בדיקות חוסן )תשתיתיות או 
אשר  ארגונים  ישנם  אפליקטיביות(. 
מפרידים בין הצוותים שמבצעים הערכת 
הצוותים  לבין  הגנה(  )צוות  סיכונים 
שמבצעים בדיקות חוסן )צוות תקיפה(. 

תחילתה של קריירה:

מקורם של מומחי ניהול והערכת סיכונים 
יכול להגיע מהיותם בעברם יועצים 

או אינטגרטורים בחברות אינטגרציה, 
שם נחשפו למגוון רחב של פתרונות 
טכנולוגיים, סוגים שונים של רשתות 
ומערכות ארגוניות, ודרישות עסקיות.

מסלולי הכשרה מתאימים:
למומחי ניהול והערכת סיכונים מומלץ 
ללמוד למסלולי הסמכה בינלאומיים כגון 

CISSP, CISM, CRISC, אשר ימצבו אותם 
בצמרת הקהילה העולמית של מומחי אבטחת 

מידע.

מומחי ניהול והערכת 
סיכונים

מדובר גם כן באחד מהתפקידים השכיחים 
ביותר בעידן הסייבר של ימינו. תפקיד זה 
אמון על ביצוע תהליכים מגוונים של הערכת 
וניהול סיכונים מבחינת אבטחת מידע והגנת 
הסייבר, תוך התחשבות בתהליכים העסקיים 
מבחינת הסודיות, שלמות וזמינות המערכות 

והמידע האגור בהן. 
תפקיד זה גם מתחלק לשני סוגים עיקריים:

מומחי ניהול סיכונים: תפקידם לנהל . 1
את הסיכון תוך התחשבות בפרמטרים 
של הסודיות, שלמות, וזימנות המידע. 
ישנן שתי שיטות לניהול סיכונים, ולעתים, 
ארגונים משלבים מבין שתי השיטות. 
בניהול  ואיכותי.  כמותי  הינן  השיטות 
סיכונים כמותי, ניתנים ערכים כספיים 
לכלל המערכות בארגון, והסיכון מחושב 
בערכים של עלות. )עלות -תועלת של 
ההשקעה בבקרות אל מול מידת הנזק 
שיכול להיגרם לארגון(. בניהול סיכונים 
איכותי, ניתנים ערכים איכותיים במדרג 
של מ-1 עד 5, או גבוה-בינוני-נמוך. גם 
כאן, תהליך הערכת הסיכונים מתבצעת 
הנזק  מידת  של  מכפלה  באמצעות 
מול הסבירות למימוש  האפשרית אל 

הסיכון.

בהיבטים . 2 סיכונים  הערכת  מומחי 
הערכת  לבצע  תפקידם  הטכנולוגים: 
סיכונים למערכי מחשוב, ארכיטקטורה, 
פתרונות אבטחת מידע, וכדומה. לעתים, 
החלק מתהליך הערכת סיכונים, נדרש 
לבצע גם בדיקות חוסן )תשתיתיות או 
אשר  ארגונים  ישנם  אפליקטיביות(. 
מפרידים בין הצוותים שמבצעים הערכת 
הצוותים  לבין  הגנה(  )צוות  סיכונים 

שמבצעים בדיקות חוסן )צוות תקיפה(.

תחילתה של קריירה:
מקורם של מומחי בדיקות חוסן יכול להגיע 
מהיותם בעברם מתכנתים בעלי רקע טוב 
יועצים או אינטגרטורים  באבטחת מידע, 
בחברות אינטגרציה, שם נחשפו למגוון רחב 
של בעיות אבטחת מידע, פגיעויות במערכות 
אבטחת המידע, ובארכיטקטורה, והאופן שבו 
ניתן לתקוף את המערכות הללו. הרי תמיד 
אומרים שאם אתה יודע כיצד לאבטח, יהיה 

קל יותר ללמוד גם לפרוץ את ההגנה.

מסלולי הכשרה מתאימים:
להלן הסמכות מומלצות למומחי תחקור 

דיגטליים בתחום אבטחת מידע וסייבר:
 	 Certified Penetration Tester 

 )CPT(
 	 Certified Penetration Tester

Professional )CPTS
 	 Certified Penetration Tester Expert

)CPTE



תפקידו של מנהל אבטחת מידע בעידן הסייבר

מה הם המרכיבים 
שגורמים להצלחתו של 
מנהל אבטחת המידע? 

CISO מדור יומנו של

 מאת: טוני וולושקו,
 מנהל אבטחת המידע
NEXAR של חברחת

בעידן הסייבר, שבו כמות אירועי 
הסייבר ממשיך לגדול הן מבחינת 
הכמות והן מבחינת רמת התחכום 
מרגיש   CISO-ה התקיפה,  של 
כמו חיה פצועה מול כיתת יורים. 
השאלה שנשאלת היא לא האם 
יתרחש אירוע סייבר בארגון, אלא 
מתי זה יתרחש, והאם הארגון מוכן 
ובעל יכולת לזהות ולהגיב בזמן אמת. 

מאת: טוני וולושקו,

מנהל אבטחת המידע

NEXAR של חברת

תפקידו
CISO-של ה

במניעת אירועי
סייבר

CISO מדור יומנו של

  34

בעולם התקינה והרגולציה ישנם לא מעט 

המלצות  שמספקות  ומסגרות  סטנדרטים 

אבטחת  תחום  אבטחת  לנהל  כיצד  והנחיות 

המידע בארגון. אך זה לא די בכך, ועל הארגון 

לנקוט באמצעים נוספים על מנת לבחון את רמת 

אבטחת המידע של הארגון ומערך המחשוב שלו. 

אחת מהדרכים האפקטיביות ביותר לבחון את 

רמת הבשלות של מערך המחשוב בארגון הוא 

באמצעות בדיקות חוסן.

ביצוע בדיקות חוסן בצורה נאותה, דורש ידע, 

ניסיון, שימוש בכלים ושיטות או מתודולוגיות 

מקובלות. לפניכם 10 טיפים לביצוע מבדקי חוסן 

בצורה נאותה:

טיפ 1: סוג ושיטות הבדיקה
על מנת לבחון את רמת הבשלות של הארגון 

ומערך המחשוב שלו, יש צורך בתיחום נכון של 

מבדק החוסן. מרבית הארגונים בוחרים לבצע 

בדיקת חוסן מבחוץ, או בדיקת חוסן למערכת 

מסוימת, ולא לבחון את כלל מערך המחשוב של 

הארגון.

בדיקת חוסן אפקטיבית הינה בדיקה מקיפה 

המחשוב  מערכות  כלל  את  שכוללת  יותר, 

שנמצאות בתוך תיחום הפרויקט. בדיקה זו תכלול 

ביצוע ניסיונות תקיפה מתוך הרשת הארגונים 

תוקף  של  פעולה  דרכי  לדמות  (כדי  ומבחוץ 

אמיתי). ישנם מספר סוגים ושיטות בדיקות חוסן 

שמקובלות בעולם, כגון בדיקות חוסן בשיטת 

 .Gray Box-ו Black Box, White Box

ה-  הינו  החוסן  בדיקות  של  הראשון  הסוג 

שמדמה  בדיקה  בסוג  מדובר   .Black Box

מתקפה של תוקף אמיתי (האקר). בסוג בדיקה 

זו, התוקף (חברת הייעוץ שנשכרה לבצע את 

 שלבים לביצוע
מבדק חוסן מוצלח  מאת: אלן הרשקו , 10

 מנהל אבטחת המידע 

NEOGAMES של חברת

מדור עולמו של האקר

  52

מכון  של  האחרון  הדו"ח 
"התפקיד  שכותרו  פונימון 

המתפתח של ה-CISO וחשיבותו 
לפעילות העסקית" אישר מחדש 

את התפיסה שתפקידו של מנהל 
אבטחת המידע הופך להיות קריטי 

יותר, במיוחד כשמדובר בניהול 
מסגרת  גיבוש  סייבר,  סיכוני 

הגנת הסייבר  לניהול תחום 
עם  התמודדות  בארגון, 

והלימה  סייבר  אירועי 
לרגולציות שונות. 
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עם זאת, אם מנהלי אבטחת המידע בארגון 
רוצים לשחק במגרש של הגדולים, עליהם 
לא רק להציג את הכישורים שלהם בפן 
הטכנולוגי אלא נדרש להשוויץ בכישורי 
מנהיגות, תוך הבנה רחבה יותר של הפעילות 
העסקית וסדרי עדיפויות של תפעול מערך 
אבטחת המידע והגנת הסייבר מנקודת מבט 

עסקית ולא רק אבטחת מידע.
אחד מהממצאים העיקריים שעלו מהדו"ח 
היא שלמנהלי אבטחת המידע יש דרגות 
שונות של השפעה בקרב הנהלת הארגון 
וחברי הדירקטוריון. נקודות עיקריות נוספות 

שעלו גם כן, הינם:
69% מהנשאלים ציינו שמינויו של מנהל 	 

אבטחת מידע שיהיה בדרג ניהולי גבוה, 
עם אחריות כוללת על כלל הארגון, כאחד 
מהמרכיבים החשובים ביותר בממשל 

אבטחת מידע.
שהעומסים 	  ציינו  מהנשאלים   75%

שמייצרת העבודה השוטפת בתפעול 
מערך אבטחת המידע משפיע על גיבוש 
וקידום טקטיקות ואסטרטגיות בתחום 

הגנת הסייבר.
22% מהנשאלים ציינו שפונצקיית מנהל 	 

אבטחת המידע אחראית על תחומי עיסוק 
נוספים.

45% מהנשאלים ציינו שלמנהל אבטחת 	 
המידע בארגון לא הוגדרו קווים ברורים 
של מידת האחריות והסמכויות שברשותו.

רק 22% מהנשאלים ציינו שמעדכנים 	 
באופן שוטף את הנהלת הארגון אודות 

אירועי סייבר.
20% מהנשאלים טוענים לכך שרמת 	 

אבטחת המידע שלהם מספקת.
49% מהנשאלים ציינו שהם כפופים 	 

.)CIO( ומדווחים למנמ"ר
30% מהנשאלים ציינו שמוציאים החוצה 	 

שירותים חשובים כגון את תחום הגנת 
.)MMSP( הסייבר

CISO-ארגז הכלים של ה

כמו בכל תחום עסקי אחר, מנהיגות חזקה 
היא קריטית למימוש תוכנית אפקטיבית 
בתחום אבטחת המידע. בעוד שחשוב מאוד 

להקים צוות ייעודי שאחראי על תפעולו 
היום-יומי של תחום אבטחת המידע, גיוס 
CISO מוכשר ובעל ניסיון הוא אחד מהצעדים 
החשובים ביותר שחברה יכולה לנקוט כדי 
לחזק את האסטרטגיה הכוללת שלה במטרה 
להגן על הסודיות, שלמות וזמינות המידע.

 CISO-החל מהיום הראשון שלו בעבודה, ה
יצטרך להיות מעורב בתהליכי עבודה רבים, 
ולעבוד מול פונקציות רבות בכל הרמות 
והמדרג בארגון. התפקיד שלו יכלול בין 
היתר הרבה הקשבה, איסוף נתונים וניתוח 
של כלל המידע שנאסף. דרישות נוספות 
שמצופות ממנו הינם להגביר את המודעות 
של כלל העובדים בארגון )בכל רבדיו( לאיומי 
הסייבר ואבטחת מידע. בייחוד זה נכון לגבי 
הנהלהת הארגון, כך שהם יבינו מהו הצורך 
באבטחת מידע וכיצד הסיכונים משפיעים 
על תחומי האחריות שלהם. ה-CISO צריך 
לדאוג לגייס לעצמו צוות כשיר ומוכשר 
לבצע את תפקידים, כי לא ניתן לנהל לבד 

את מערך ההגנה בארגון.
להיות  חייבים  המידע  אבטחת  מנהלי 
שהם  תוך  כאחד,  וטקטים  אסטרטגיים 
 .IT-פועלים כצינור מתווך בין העסק לבין ה
מנהלי אבטחת המידע נוטים להיות יעילים 
יותר בארגונים בהם הם מוערכים כראוי, 
ומסוגלים לפתח קשרים בין-אישיים עם 
בעלי תפקידים אסטרטגיים בארגון. הבנה 
טובה של הפעילות העסקית לצד היכולת 
לדוור להנהלת הארגון על בעיות אבטחת 
קריטיים  ונושאים  סייבר  סיכוי  מידע, 
שקשורים לדרישות רגולציה ותקינה הן 
קריטיות להצלחתו של מנהל אבטחת המידע.

אז מהם הכישורים 
הנדרשים ממנהלי אבטחת 

המידע כיום?
כפי שמופיע בדו"ח של חברת המחקר 
פונימון, תפקידו של מנהל אבטחת המידע 
כישורים  של  רחב  מגוון  דורש  בארגון 

ומאפיינים, ולא כולם טכניים בטבעם. 
להלן מספר תכונות מפתח שחשוב שכל 
מנהל אבטחת מידע יפתח במהלך כהונתו 

בתפקיד:

#1 להפגין נוכחות וכישורי 
מנהיגות

אוניבריסטת האווארד מגדירה נוכחות 
ניהולית כ"היכולת להקרין ביטחון עצמי רב, 
תחושה שאתה יכול להשתלט על מצבים 
קשים, בלתי צפויים, לקבל החלטות קשות 
בזמן, ולנסות להתברג עם בעלי תפקידים 
נוספים מוכשרים וחזקים בארגון". על מנהל 
אבטחת המידע לייצג את עמדתה של החברה 
בייחד לענייני אבטחת מידע ולשפיע עם 
מנהלים אחרים באופן העולה בקנה מידה 
אחד עם המטרות העסקיות ויעדי אבטחת 

המידע של הארגון.
כמו כן, על מנהל אבטחת המידע להפגין 
נוכחות אל מול לקוחות החברה, ולחזק את 
הביטחון שלהם בפעילות העסקית אותה 
החברה מציעה )שירותים או מוצרים(, תוך 
הלקוח  של  שהנתונים  ביטחון  השראת 

שמורים היטב בין כותלי החברה.
מנהלי אבטחת המידע צריכים לפעול 
תכנון,  פיתוח,  תהליכי  ולהוביל  בחכמה 
ניהול, תיאום, איוש, ופיקוח על כל הפעולות 
שקשורות לתחום אבטחת המידע והגנת 
הסייבר. הם מפקחים על יישום תוכנית 
ועל תיאום עם תוכניות  אבטחת המידע 
עבודה משלימות, כגון הגנת הפרטיות, ציות 
לרגולציות, אבטחה פיזית, ניהול סיכונים, 
רכש, משאבי אנוש, ביקורת פנימית וייעוץ 
משפטי, תוך שילוב באופן הדוק עם הפעילות 
העסקית וה-IT בארגון. ישנם מנהלי אבטחת 
מתקשים  ואך  להיאבק  שצריכים  מידע 
לתקשר בצורה יעילה עם הנהלת הארגון, 
בייחוד כשמדובר בנושאים של סיכונים 
להיות  עליהם  אבל  לרגולציה,  ותאימות 
מסוגלים להסביר נושאים אלו במונחים 
עסקיים שההנהלה יכולה להבין, ובסופו 
של דבר להגביר את אמינות שלהם בעיני 
ההנהלה, ולחזק את האמון בהם מצדם של 

הנהלת הארגון.
מאחר ומנהלי אבטחת המידע משמשים 
כמעין דוברים עבור תחום אבטחת המידע, 
ולכן לעתים הם צריכים להופיע ולהציג 
בפני הנהלת הארגון וחברי הדירקטוריון 
ולדון בכל הנושאים הבעייתיים כגון ניהול 
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סיכונים, הלימה לדרישות רגולציה, אירועי 
אבטחת מידע חמורים והפקת לקחים ועוד. 
ובדיוק מסיבה זו, מנהל אבטחת המידע חייב 
להיות מסוגל לתקשר עם אנשים מבכל 
הרמות ובכל המדרגים בארגון. אחד מגורמי 
המפתח להצלחתו של מנהל אבטחת המידע 
הינו לבנות ולתחזק יחסי עבודה עם בעלי 
התפקידים הרלוונטיים ולשמור על תקשורת 

טובה איתם לאורך זמן.

#2 כישורים לבניית 
אסטרטגיה ותוכניות עבודה 

בתחום אבטחת מידע
למנהלי אבטחת מידע חייב שתהיה להם 
את היכולת להניע, להוביל, להנחות, לעורר 
השראה, להקשיב ולשכנע אחרים בתוך 
הארגון כדי לעזור לחברה לעמוד ביעדי 
המטרות  את  ולהשיג  המידע  אבטחת 
העסקיות כפי שנקבעו ע"י ההנהלה. מנהלי 
בקפידה  לתכנן  חייבים  המידע  אבטחת 
תוכניות עבודה לטווח הקצר )למשל תוכנית 
שנתית(, ולטווח הארוך )תוכנית לשלוש 
שנים(. למעשה, אחד מהצעדים החשובים 
ביותר של מנהלי אבטחת המידע הינו לקבוע 
את האסטרטגיה בתחום אבטחת המידע, 
לקבוע תעדוף ולייצר תוכניות אופרטיביות 
לתפעול מערך אבטחת המידע והגנת הסייבר 
בארגון. כמו כן, על מנהל אבטחת המידע 
ותוכניות העבודה  לוודא שהאסטרטגיה 
בתחום אבטחת המידע נמצאים בהלימה 
עם האסטרטגיה והמטרות העסקיות של 

הארגון.
בכל הנוגע לגיבוש תוכנית עבודה בתחום 
אבטחת המידע, צריך לבחון את הצרכים 
הייחודיים של הארגון, וזה כמו כפפה ליד 
– צריך למצוא את הכפפה שמתאימה לך 
אישית. ישנן שיטות רבות לגבש תוכנית 
דוגש  מידע  אבטחת  מנהל  וכל  עבודה, 
בשיטה שונה, בהתאם לידע ולניסיון שלו. 
ישנם מנהלי אבטחת המידע שבוחרים את 
האסטרטגיה ותוכנית העבודה לפי הערכת 
את  שבוחרים  כאלו  וישנם  הסיכונים, 
האסטרטגיה עפ"י הדרישות התפעוליות 
של הארגון )Bottom-Up(. שתי השיטות 
דורשות מעורבות מצד ההנהלה, וכמובן את 
מחוייבותו מבחינת הקצאת משאבים נאותים 

והתמודדות עם פוליטיקה ארגונית.
מכיוון שתחום אבטחת המידע לעתים 

נמצא בתחרות עם יעדים עסקיים אחרים, 
ותוכניות  שהאסטרטגיה  לוודא  חשוב 
העבודה בתחום אבטחת המידע מאושרים 

ע"י הנהלת הארגון.

#3 ידע ומחוייבות לפיתוח 
עצמי

כדי לגבש וליישם תוכנית אבטחת מידע 
יעילה, על מנהל אבטחת המידע בארגון 
וניסיון  מקצועית  מבחינה  כשיר  להיות 
בארגון  המידע  אבטחת  מנהלי  בתחום. 
חייבים להיות בעלי ידע בסיסי )לפחות( 
ועליהם  היות  המידע  אבטחת  בתחום 
לקבל החלטות או לתמוך בקבלת החלטות 
שמושפעות מאבטחת המידע בארגון. בנוסף, 
עליהם להיות גם בעלי כישרון אנליטי חזק 
להבנה לעומק של בעיות ואתגרים שונים 
בתחום אבטחת המידע, כך שיוכלו להציע 

פתרונות הולמים.
מתוך מחקרים עולה כי לצד ההצלחה של 
מנהלי אבטחת המידע מצטרף ניסיון של 
לפחות 10 שנים בתחום אבטחת המידע, 
מתוכם או בנוסף, בין 5-7 שנים ניסיון ניהולי.

אין דרך אחת להשיג את הידע ולהגביר את 
המודעות בתחום, היות ולכל מנהל אבטחת 
מידע יש את החוזקות ואת החולשות שלנו, 
לצד העובדה שהצרכים העסקיים משתנים 
ובדיוק  הזמן.  ולאורך  לארגון,  מארגון 
מהסיבה הזאת, על מנהלי אבטחת המידע 
לדאוג לעצמם, באמצעות גיבוש תוכנית 
תוכנית  עצמית.  מקצועית  להתפתחות 
ההכשרה ופיתוח עצמי צריכה להתייחס הן 
להיבטים הטכנולוגיים שהולכים ומשתנים 
לתקינה  ציות  לדרישות  והן  שנה,  מדי 
ורגולציות שמאתגרות את תפקידו של מנהל 

אבטחת המידע לא פחות.
על מנהל אבטחת המידע לדאוג גם לבצע 
הכשרות מקצועיות בתחום. שתי ההסמכות 
הנפוצות ביותר בתחום עבור מנהלי אבטחת 
 Certified ר"ת של( CISM-המידע הינם ה
Information Security Manager( מבית 
 Certified של  )ר"ת   CISSP-וה  ,ISACA
 Information Systems Security
Professional( מבית 2)ISC(. הסמכות אלו:

בעולם 	  היסוד  במושגי  ידע  מוכיחות 
אבטחת המידע

מחייבות את מנהל אבטחת המידע לשמור 	 
על הכשירות המקצועית ע"י כך שעל 

מנת לתחזק את התעודות, עליו להרוויח 
 )CPE( מספר מינימאלי של נקודות זכות
מדי שנה, שמוכיחות שמנהל אבטחת 
המידע פעיל בתחום ומנסה לשמר את 

הידע והכשירות המקצועית שלו.
באמצעות  צוברים  הללו  הנקודות  את 
סדנאות,  נוספים,  בקורסים  השתתפות 
קריאת ספרים מקצועיים בתחום, ביצוע 
מחקרים בתחום, כתיבה ופרסום מאמרים 
בכנסים  השתתפות  בתחום,  מקצועיים 

מקצועיים בתחום ועוד.
ניתן ללמוד ולהגיע לתפקיד של מנהל 
אבטחת המידע, אך התהליך ארוף ומייגע, 
ודורש ממך זמן ומחוייבות. בנוסף, לא קל 
גם לשמור על הכסא בתפקיד הזה, והוא 
מלא באתגרים שונים ולא קלים. כמעט כל 
אחד שיש לו את הרצון והמוטיבציה ללמוד 
ולהתפתח יכול להיות בסופו של דבר מנהל 
אבטחת המידע, אם רק יתמיד וישפר את 

הכשירות המקצועית שלו. 

 #4 תקשורת, האצלת
אחריות ותיעוד

עולם אבטחת המידע הוא ביסודו אינטר-
דורש  והוא  מחלקתי,  ובין  דיסציפלינרי 
מגוון רחב של מיומנויות וכישורים על מנת 
להיות יעיל. במילים אחרות, אחד מהגורמים 
להצלחה בתחום אבטחת המידע הוא מאמץ 
קבוצתי, ויש לתאם אותו ככך. מנהל אבטחת 
מידע מוצלח הינו זה שמכיר בכך שתחום 
אבטחת המידע הוא תהליך עסקי מתמשך 
הדורש שיתוף פעולה מצד בעלי תפקידים 
"טובים  אומרים  לא סתם  בארגון.  רבים 
השניים מן האחד". אם מנהל אבטחת המידע 
יפעל כ"זאב בודד", סיכוייו להצליח אינם 

גדולים.
חשוב לקבוע מיהם בעלי התפקידים שיהיו 
מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות בתחום 
אבטחת המידע, וצריך לוודא כי האנשים 
האלה מוסמכים לקבל החלטות עסקיות 
על  בנוסף,  סיכונים.  לניהול  הנוגע  בכל 
מקבלי ההחלטות צהיות מיומנים ושיוכלו 
להצדיק יוזמות שונות בתחום אבטחת מידע, 
לרבות יוזמות פחות פופולאריות, שלעתים 
עלולות לגרום לקונפליקטים שונים בין בעלי 

תפקידים בארגון.
כל המורכבות הזאת דורש הרבה סנכרון 
שמעורבים  הגורמים  כל  מבין  וסינרגיה 

"

CISO מדור יומנו של

16



בכך, כאשר זהו מנהל אבטחת המידע אשר 
מנצח על התזמורת. התפקידים, האחריות 
והסמכויות של כל הגורמים שמעורבים 
בתהליך חייבים להיות מוגדרים במפורש 
כדי למנוע בלבל, קונפליקטים ואף אירועי 
אבטחת מידע. כאשר התפקיד, האחריות 
והסמכויות של העוסקים בתחום מתועדים 
יכולים  העובדים  כלל  לכולם,  וברורים 
להתמקד במאמצים באמת לקדם את החזון 
כפי שגובש באסטרטגיה, באמצעות מימוש 
תוכניות העבודה. זה גם יכול למזער ולצמצם 
את הפערים במערך אבטחת המידע, ולצמצם 
את המקרים בהם אנשים משכפלים עבודה 

שכבר בוצעה ע"י גורמים אחרים בארגון.
הסוד הינו שילוב נכון של תיעוד, סנכרון, 
סינרגיה ותקשורת טובה מבין כלל הגורמים 
שמעורבים בתחום אבטחת המידע בארגון.

#5 היכולת לשלוט 
באמצעות השפעה מאשר 

באמצעות שוט
על מנהלי אבטחת המידע להבין כי מוטלת 
עליהם אחריות כבדה של אכיפת מדיניות 
אבטחת המידע מצד אחד, אבל עליהם לא 
לפגוע בפעילות העסקית מצד שני. אסור 
למנהלי אבטחת המידע להיתפס כגורם 
מגביל, שמרבה לומר את המילים: "לא", או 

"אי אפשר". 
הגישה המועדפת כיום היא לנסות לשלוט 
ולהוביל באמצעות השראה והשפעה לחיוב 
על הפעילות העסקית, ולא באמצעות רודנות 

וחלוקת "קנסות" ו"עונשים" שונים.
את  לעכב  או  להגביל  במקום  למשל, 
העליה לאוויר של מערכות חדשות, בשל 
היותן חשופות לפגיעויות אבטחת מידע, 
על מנהל אבטחת המידע למצוא פתרון יעיל 
כגון הקמת צוות פנימי של יועצים או מומחי 
אבטחת מידע שיסייעו ליחידות העסקיות 

לבצע הערכות פגיעיות תקופתיות למערכות, 
ולנהל את הפגיעויות בהתאם למדיניות 

אבטחת המידע של הארגון.
טיפוח מערכות יחסים עם גורמים שונים 
בארגון )כגון מחלקת IT או ניהול סיכונים( 
יכולה לשפר משמעותית את תהליך האכיפה 
של תחום אבטחת המידע, והופך את התרבות 
הארגונית מ"זאב בודד" לשיטה של "טובים 
השניים מן האחד". הרצון והמוכנות לשתף 
גורמים אחרים בעשייה, יכול לתרום לחוזק 

בשרשרת האבטחה של הארגון.

#6 מדידה היא לא מילה גסה

הבשלות של ערכי אבטחת המידע יכולה 
להשתנות במידה ניכרת מארגון לארגון או 
אבטחת  מנהלי  ועל  לתקופה,  מתקופה 

המידע לבנות תוכנית רשמית של מדדים 
ותהליכי מדידה כדי להבין טוב יותר את 
תפקוד ורמת אבטחת המידע בארגון, ולשפר 

אותה בהתאם.
לעתים, מומלץ לבצע השוואת תקופתיות 
עם עמיתים בתעשייה ולהשוות בין המדדים 
השונים, ולנתח את הממצאים, תוך קיום 

תהליך מוסדר של הפקת לקחים.
במידת הישימות, חשוב גם לעקוב אחר 
ערכים המדווחים באמצעות כלי אבטחה 
שונים, כמו גם תוצאות של תהליכי אבטחה 
את  למדוד  במטרה  שונים,  תפעוליים 
ההתקדמות ואת השיפור במערך אבטחת 
המידע. בנוסף, על מנהלי אבטחת המידע 
לאסוף נתונים ממקורות תפעוליים שונים 
שמסתמכים על מסגרות מוכרות בתעשייה, 
במטרה לגבש תוכנית אבטחת מידע יעילה 

ואפקטיבית.
חשוב להיזהר ולשקול היטב אילו מדדים 
אנחנו בוחרים להשתמש בהם כדי להעריך 
תהליכים  של  האפקטיביות  מידת  את 

ובקרות אבטחה, שכן הערך הלא נכון יכול 
להניע התנהגות שלילית שמנוגדת למטרות 

העיקריות של תוכנית אבטחת המידע.

#7 מיקום ארגוני מתאים

במרבית הארגונים, האחריות העיקרית 
התומכות  השונות  הפעילויות  לתיאום 
בתוכנית אבטחת המידע נופלת על מנהל 
אבטחת המידע, אשר בדרך כלל מדווח לגורם 
אחר ברמת הנהלה, באופן אידיאלי – למנכ"ל 

.)CEO( החברה
עם זאת, ראינו מקרים, שלעתים קרובות 
יותר, מנהל אבטחת המידע מדווח למנמ"ר 
)CIO(, מנהל הטכנולוגיה הראשי )CTO( או 

.)CFO( לסמנכ"ל הכספים
מקומות של מנהל אבטחת המידע במבנה 

הארגוני משתנה בהתאם לסוג וגודל החברה, 
אך מנהלי אבטחת המידע מצליחים יותר 
עושים זאת בעיקר בשל היכולת שלהם 
להשפיע ולהוביל את תחום אבטחת המידע 
לצד הפעילות העסקית, ולא משנה מהו 

מיקומם במבנה הארגוני.
אבטחת  שמנהלי  לכולם,  ברור  אמנם 
המידע יעילים יותר, ועבובדתם קלה יותר, 
כאשר הם נתפסים כשותפים שווים בתוך 
המבנה הניהולי של הארגון, ולא רואים בהם 

.IT רק כעוד איש
תקשורת פתוחה על הפערים והיכולת 
של אבטחת המידע לשפר ולחזק הזדמנויות 
עסקיות מסייעת להנהלת החברה להבין את 
חשיבותו של תחום אבטחת המידע בכלל, 
ואת תפקידו של מנהל אבטחת המידע בפרט, 
ולספק את התמיכה והמשאבים הנדרשים 
עבור ה-CISO במטרה לקדם את הפעילות 

העסקית.

חשוב לקבוע מיהם בעלי התפקידים שיהיו מעורבים בתהליך 
קבלת ההחלטות בתחום אבטחת המידע, וצריך לוודא כי האנשים 
"האלה מוסמכים לקבל החלטות עסקיות בכל הנוגע לניהול סיכונים
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חוקרי אבטחה מצאו כי אפליקציית מובייל 
פופולארית של שעוני הכושר של חברת 
גורמים  של  מיקומם  את  חשפה   ,Polar
הממשל  של  הביטחון  בכוחות  חשאיים 

האמריקאי שהתעמלו. 
באמצעות האפליקציה, גורמים עוינים 
הגורמים  של  מיקומם  את  למפות  יכלו 
החשאיים שהתאמנו באמצעות האפליקציה, 
כולל בסיסים צבאיים, שדות תעופה פרטיים, 
אתרי אחסון נשק, מטה של פעילות חשאית, 
אתרים חשאיים, ושגרירויות ברחבי העולם.

האפלקיציה )Polar Flow( חשפה יותר 
נתונים מאשר קצב פעימות הלב, ניתובים, 
תאריכים, שעה, משך הפעילות, וכדומה, 

אלא חשפה גם את מקום המגורים שלהם.
האפליקציה פועלת כך שמספקת 
פונקציונאליות להציג את כלל הפעילות 
של המתאמן על מפה אחידה. באמצעות 
האתר, היה ניתן בקלות לאתר את כל 
המידע שהוצג, ולמפות את מיקומם של 

גורמים חשאיים, ואתרים חשאיים.
באמצעות האפליקציה, היה ניתן לאתר 

את המסלול של המתאמנים, את מקום 
המיגורים והאתרים בהם מתאחסנים, ועוד 

נתונים רגישים אחרים.
מכרה זהב של מודיעין

באמצעות האפליקציה ומידע ציבורי נוסף, 
כגון פרופילים של רשתות חברתיות, ניתן 
היה למפות ולאתר גורמים חשאיים ואת 

מיקומם, כגון:
חיילים שמתאמנים בבסיסים ובסביבת 	 

הבסיסים.
 	NSA או FBI-גורמים חשאיים שעובדים ב
באתרים 	  שעובדים  צבאיים  גורמים 

חשאיים
בעקבות החשיפה של חוקרי האבטחה, 
 API החברה הפסיקה באופן מיידי ממשק
באתר החברה אשר סיפק מידע רב אודות 

המתאמנים.
בתגובה לחשיפה, חברת פולאר הדגישה 
שהיא לא חשפה ולא הדליפה שום נתונים 
רגישים, וכי לא הייתה הפרה של דליפת 
נתונים אישיים. מרבית הלקוחות שעושים 

שימוש באפליקציה שומרים על פרופיל 
סטנדרטי, עם הגדרות ברירת מחדל, ולא 
הושפעו כלל מהחשיפה כפי שעלה בדוח 

חוקרי האבטחה.
יתרה מכך, האפשרות לשיתוף נתונים 
מיקום  איתור  ונתוני  האימונים,  אודות 
)באמצעות GPS( הינם בגדר של אפשרות 
בחירה )Opt-In( של הלקוח, כך שנושא 

שמירת הפרטיות הינו באחריות הלקוח.
מאחר עם זאת, 

שמיקומם של המתאמנים יכול להיות רגיש, 
 API-החברה החליטה לבטל את ממשק ה
שמאפשר את גילוי מיקומם של המתאמנים.
מומחי אבטחה טוענים שהלקוחות לא 
יכולים להתנער מהאחריות, וחלק מהאחריות 
צריכה ליפול גם עליהם. אי אפשר להאשים 
רק את ספקיות התוכנה, באם הלקוח החליט 
במאפיינים  להשתמש  עצמו  דעת  על 

מסוימים שעלולים לפגוע בפרטיות שלו.
מודעים  להיות  צריכים  משתמשים 
לסוג הנתונים שהם מציבים שם, כמו בכל 
פלטפורמה אחרת, לרבות רשתות חברתיות. 
על ספקיות התוכנה לספק יכולות אבטחה 
והגנה על פרטיות הנתונים, אבל בסופו של 
דבר אלו הם המשתמשים שיכולים לבחור 

להשתמש בזה או לא.
בשל היעדר מודעות הצרכנים בחשיבות 

על  הנתונים,  על  והגנה  המידע  אבטחת 
ברירת  ספקיות התוכנה לאכוף הגדרות 
מחדל של יכולות אבטחה מובנות, ולשים 

פחות דגש על שימושים אחרים.
שמטרת  לזכור  חשוב  שני,  מצד 
האפליקציות הללו הינה לשתף את המידע, 
ועל הצרכנים להיות מודעים לכך, ולא תמיד 
יודעים איפה נתונים אלו מסתובבים ולמי 

יש גישה לנתונים אלו.
רבים  נתונים  שאוספות  חברות  ישנן 
ועושים בהם שימושים נוספים ואף מעבירים 

את הנתונים הללו לחברות צד ג'.
 CCPA-באירופה וה GDPR-כיום, בעידן ה
בארה"ב, המצב ישתנה, לטובת הצרכנים 
וההגנה על פרטיותם. אנו צפויים לראות 
בשל  רבות  תביעות  הקרוב  בעתיד 
רשלנות ופגיעה בפרטיות הצרכנים, 
גם  יעזור לקדם את המודעות  וזה 
מצדם של הצרכנים וגם מצידם של 
הנהלות הארגונים שחייבים להבין 
רב  מידע  לאיסוף  כבד  מחיר  שיש 
ושימוש בו. ארגונים כבר לא יוכלו לשתף 
את המידע עם גורמים צד ג', ללא הסכמתם 

של הצרכנים.
סוף סוף, הכוח נמצא בידיהם של הצרכנים, 
והם יכולים לקבוע מה ניתן יהיה לעשות עם 
המידע הזה, והאם חברות יוכלו לשתף את 

המידע הזה עם גורמים צד ג'.
ברגע שארגונים יתחילו לשלם קנסות 
בשל הפרת החוק וזליגת נתונים, ההנהלה 
תתחיל לייחס חשיבות רבה לנושא אבטחת 
מושב  יקבל   CISO-ה סוף  וסוף  המידע, 

בישיבות ההנהלה.
חשוב לזכור שלא מדובר רק באפליקצה 
של חברת Polar, אלא ישנן אפליקציות 
נתונים  כן  גם  מובייל אחרות שחושפות 
וחשוב  המתאמנים,  אודות  אישיים 
שהצרכנים יתחילו להיות מודעים יותר למה 
שקורה עם המידע שלהם, ושיהיו פחות 
ולאפשר  קלילים עם האצבע על ההדק 
חלונית שהאפליקציה מקפיצה לנו...הגיע 
הזמן לקרוא ולהבין את ההשלכות של כל 

האישורים הללו.

אפליקציה חשפה גורמים חשאיים
בכוחות הביטחון

מדור חדשות סייבר
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קבוצות האקרים מרוסיה פרצו למתקנים 
של תשתיות קריטיות בארה"ב

דו"ח חדש של חברות מחקר חושף כי 
קבוצות האקרים שמקורן ברוסיה פרצו 
והשתלטו על מאות מתקנים של תשתיות 
להוביל  שיכל  מה  בארה"ב,  קריטיות 
לשיבושים רציניים ברשת החשמל במדינה.
המתקפות, שהחלו כבר בשנה שעברה, 
בוצעו ע"י קבוצת האקרים הידועה בשם 
"שפירית" )Dragonfly( או "דוב אנרגטי" 

)Energetic Bear(, שידועה כממומנות 
ע"י ממשלת רוסיה.

התוקפים השתמשו בכלים ושיטות 
תקיפה מתוחכמות כדי להשיג נתוני 

גישה ממשתמשים לגיטימיים במערכות, 
ולמנף אותם כדי לקבל גישה ישירה 

לממשקי הניהול של המערכות הללו.
מומחי אבטחה טוענים שבמהלך 
עלייה  ניכרת  האחרונות  השנים 
בניסיות התקיפה של גורמים זרים 
על תשתיות קריטיות ברחבי ארה"ב, 

כך שלא מדובר בתופעה חדשה.
הינן  ביותר  המתקפות השכיחות 

מתקפות פישינג מתוחכמות, שנועדו 
ממשתמשים  זיהוי  אמצעי  להשיג 

תמימים. 
אומנם מומחים מעריכים כי מדינות כגון 

סין ורוסיה לא ינצלו באמת את המתקפות 
הללו על מנת לפגוע בתשתיות החשמל 
של ארה"ב, אבל עצם העובדה שהצליחו 
לתקוף ולהשתלט על חלק מהמתקנים בהם 
מופעלות תשתיות קריטיות - זה מדליק נורה 

אדומה.
זה צריך להדאיג גורמים בבמשל האמריקאי, 
אשר יצטרכו לפעול למען הקשחת התשתיות 
הקריטיות, במטרה למזער את הצלחתן של 

מתקפות דומות בעתיד. אומנם לתשתיות 
הללו יש גיבוי, ומערכים שלמים של שרידות, 
לתקוף  הצליחו  זרים  שגורמים  העובדה 
ולהשתלט על מערכות המחשוב מאותת 
על כך שנדרשת פעולה מקיפה יותר, לצורך 

מניעת מתקפות כאלו בעתיד.

מומחי אבטחה מעריכים כי לרוסיה 
הכפתור"  על  "ללחוץ  יכולת  יש 
ולהשבית חלק מהתשתיות הקריטיות 
בארה"ב. באם יגיע המצב לאסקלציה 
כזאת, ארה"ב צריכה לנקוט באמצעים 
למניעת היכולת של גורמים זרים לתקוף 
את תשתיות המחשוב של המתקנים 

הקריטיים במדינה.
שככל  טוענים  אבטחה  מומחי 
הנראה המטרה של המתקפה לא 
הייתה לשבש את רשת החשמל 
של המדינה, אלא יותר של הוכחת 
יכולת, ואיסוף מידע ונתונים על 
בתשתיות  המחשוב  מערכות 

הקריטיות של המדינה.
מומחי אבטחה נוספים טוענים 
שחלק גדול מהמתקפות סייבר 
היות  כלל,  מצליחות  היו  לא 
ועל מנת להשבית באמת את 
פעולות  נדרשות  התשתית 
ידניות מתוך המתקנים עצמם, כך 
שההשפעה של מתקפות סייבר על 

תשתית החשמל תהיה מינורית.
כמו כן, מדובר במעין "משחק יכולות" של 
כל מדינה בעלת יכולות סייבר מתקדמות, 
וכל אחת בתורה מנסה לתקוף ולבדוק את 
היכולות שלה בניסיון להשתלט על מערכות 
המחשוב של התשתיות הקריטיות במדינות 

האויב.
נכון להרגע, אין בכוונתה של רוסיה לנצל 
את המתקפות הללו במטרה לפגוע בתשתית 
החשמל של ארה"ב, אבל אם בעתיד תהיה 
אסקלציה שלילית במערכת היחסים בין 
המדינות, ...ובכן, רוסיה הציגה את היכולות 
שלה במתקפת הסייבר מול אוקראינה לפני 

כמה שנים.

דו"ח חדש חושף: 
קבוצות האקרים שמקורה ברוסיה השתלטה
על מאות תשתיות קריטיות בארצות הברית
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מדור חדשות סייבר

הנשיא דונלד טראמפ אישר חוק חדש 
הנוגע  בכל  קטנים  עסקים  לגבי  שתקף 
לאירועי סייבר וחובותיהם להתגונן בצורה 

נאותה.
לאחר ניסיונות רבים של ה-FBI לנסות 
לחייב ארגונים קטנים לשתף מידע אודות 
אירועי סייבר, מאמצם הניב פירות, והחודש 
לגבי  שתקף  בסנאט,  חדש  חוק  אושר 

ארגונים קטנים.
שנה וחצי כמעט מאז שNIST פרסמו את 
המסגרת סייבר לעסקים קטנים, החוק עבר 
רשמית לאחר שהנשיא דונלד טראמפ חתם 

על החקיקה.
במקור, דרישה זו הוגשה כבר באפריל 
2017, אבל זה נכלל כשנה לאחר מכן בחוק 
פדראלי שמספרו S.770, וחייב את גוף 
התקינה האמריקאי )NIST( לפרסם בתוך 
שנה מסגרת נאותה להגנה בתחום הסייבר 
עבור עסקים בשוק ה-SMB, מסגרת אשר 
תאפשר לעסקים להעריך ואף להקטין את 

סיכוני הסייבר הרלוונטיים אליהם.
אחת המטרות הינה גם לעורר את המודעות 
של כלל הגורמים בארגון להיבטים של איומי 
סייבר ודרכי התמודדות, ולהנחיל תרבות 
ארגונית במקום העבודה, שמערבת את כלל 
הגורמים, כולל גורמים מחוץ לארגון שמהוות 

חלק משרשרת האספקה של הארגון.

הסנאטור בריאן שץ, שהיה אחד מהגורמים 
של  למסחר  המשנה  בוועדת  המובילים 
טכנולוגיה, חדשנות ואינטרנט בארה"ב, אמר 
כי:" ככל שהעסקים מסתמכים יותר ויותר 
על טכנולוגיה כדי לפעול ולהגיע ביעילות 
יותר, הם ימשיכו להיות  ללקוחות רבים 

חשופים יותר למתקפות סייבר".
שלעסקים  "בעוד  כי  שץ  הוסיף  עוד 
הגדולים יש את המשאבים כדי להגן על 
אין את אותם  עצמם, לעסקים הקטנים 
המשאבים, וזה בדיוק מה שהופך אותם 

למטרה קלה יותר עבור ההאקרים".
"המסגרת החדשה של החוק הזה ייתן 
לעסקים הקטנים את הכלים שנדרשים 
שלהם  האבטחה  תשתית  את  להקים 
מול  אל  יותר  יעילה  בצורה  ולהתמודד 

מתקפות הסייבר", המשיך שץ.
מומחי אבטחה מעריכים כי תקנה זו הינה 
ניצחון משמעותי עבור תעשיית הסייבר 
בכלל, ועבור העסקים הקטנים עד בינוניים 
)SMB( בפרט, היות ועסקים אלו נאבקים 
מכון  של  לסטנדרטים  בהתאם  לפעול 

.)NIST( התקינה האמריקאי
שינוי זה קובע את הבמה עבור תאימות 
והלימה גבוהה יותר ומוכנות מצד ארגונים 
קטנים יותר, שחשבו בעבר כי הלימה לדרישות 
NIST הינו תהליך יקר מדי, מורכב ולא בר השגה.

אבל חשוב להבין שעסקים קטנים אינם 
חסינים בפני איומי הסייבר, ולעתים קרובות 
אינם מצוידים במשאבי ה-IT או באנשי 
על הרשתות  להגן  בכדי  הנכונים  הצוות 
הנהלות  החוק,  בעקבות  כעת,  שלהם. 
הארגונים יצטרכו להקצות את המשאבים 
הדרושים לצורך עמידה בדרישות החוק, כך 
שמעתה גם עסקים קטנים ובינוניים יוכלו 
להתמודד בצורה יעילה ונאותה אל מול גל 

מתקפות הסייבר ההולך וגובר מדי שנה.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם על 
החוק החדש S.770 )שכונה בעבר כ"חוק 
הראשי של הסייבר סקיוריטי"( בתאריך 14 
לאוגוסט 2018. זה ידרוש ממכון התקנים 
האמריקאי )NIST( להפיץ מסמך שמסביר 
ופשוטה מהם המשאבים  בצורה מובנת 
הדרושים עבור העסקים הקטנים והבינוניים 
לצורך זיהוי, הערכה, ניהול והקטנת הסיכונים 

שנובעים מאיומי סייבר.
ההנחיות אמורות להגיע לכלל העסקים 
ויהיו חייבות להיות  והבינוניים,  הקטנים 
הארגון.  וסוג  לגודל  בהתאם  מיושמות 
המטרה היא לקדם את המודעות בנושא 
במקום  ארגונית  תרבות  להנחיל  סייבר, 
העבודה, ולפתח אסטרטגיה למימוש מסגרת 

ומעטפת הגנה מפני איומי סייבר.

הנשיא מאשר את החוק החדש
NIST SBCA
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כיצד
לחזק את מעטפת ההגנה מפני

איומי סייבר?
מרבית הארגונים כיום אינם מודעים עד כמה הרשתות 
שלהם פגיעות למתקפות סייבר שונות. ההאקרים 
ושיטותיהם נעשים מתוחכמים מיום ליום, ואם הארגון 
שלכם עדיין לא חווה אירוע סייבר מהותי, זה לא אומר 

שאתם חסינים מפני מתקפות סייבר.
על הארגון לשאוף לשיפור מתמיד של מעטפת ההגנה 
ולחזק את כל החלקים ה"חלשים" יותר ברשת הארגונית. 
אם עבר זמן מה מהפעם האחרונה שיצא לכם לבחון 
את רמת הבשלות של הארגון שלכם מבחינת עמידה 
באיומי סייבר שונים, אנו מציעים לעשות זאת בהקדם, 

ויפה שעה אחת קודם.

אז ממה להתחיל?

 מאת: אלן הרשקו,
 מנהל אבטחת המידע

NEOGAMES של ברחת

בעידן הסייבר, שבו כמות אירועי 
הסייבר ממשיך לגדול הן מבחינת 
הכמות והן מבחינת רמת התחכום 
מרגיש   CISO-ה התקיפה,  של 
כמו חיה פצועה מול כיתת יורים. 
השאלה שנשאלת היא לא האם 
יתרחש אירוע סייבר בארגון, אלא 
מתי זה יתרחש, והאם הארגון מוכן 
ובעל יכולת לזהות ולהגיב בזמן אמת. 

מאת: טוני וולושקו,

מנהל אבטחת המידע

NEXAR של חברת

תפקידו
CISO-של ה

במניעת אירועי
סייבר

CISO מדור יומנו של
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מדור טכנולוגיה בפוקוס

בעידן הדיגיטלי של היום, מרבית הארגונים 

לענן,  שלהם  הליבה  מערכות  את  הוציאו 

ביניהם יישומים כגון CRM, ERP, ואף הדואר 

האלקטרוני. אבל לעתים, מועבר במיילים גם 

 IT-מידע רגיש. מנהלי אבטחת המידע וצוותי ה

התקפות  עם  להתמודד  מתבקשים  בארגון 

ופרצות בשירותי הדוא"ל, אשר מערכות הסינון 

להם  לתת  יכולים  אינם  הסטנדרטיות  דואר 

מענה. בנוסף, ישנן דרישות אבטחה נוספות כגון 

היכולת להתמודד עם מתקפות של העברת תוכן 

זדוני אשר עדיין לא מופו ואין להם חתימות זיהוי 

               .(Zero Day מתקפות)

מתקפות  ויותר  ליותר  עדין  אנו  לאחרונה 

מתוחכמות אשר מצליחות לעבור בקלות את 

מנגנוני האבטחה הסטנדרטיים. פתאום אתם 

מגלים שיש פרצה בשירותי הדואר או התקפה 

זדונית על המערכת – והמיילים שלכם מגתלגלים 

הלאה, חשופים לעיני כל. מה עושים עכשיו?

?ATP-אז מהו ה

 Advanced Threat של  (ר"ת   ATP-ה

Protection) הוא שירות ענן עצמאי, הניתן 

 .Office365-ה מתשתית  כחלק  להטמעה 

השירות מהווה נדבך נוסף מעל תשתית הסינון 

על  המבוססת   Office365-ה של  הבסיסית 

 EOP (Exchange Online Protection)-ה

מערכת המציעה שירות אנטי-וירוס רב-שכבתיים 

(Multi-Engine Anti Malware) ושירותי סינון 

(Anti-Spam) דואר זבל

השירות פותח על מנת לאפשר התמודדות 

עם מתקפות שמערכות סטנדרטיות לסינון 

דואר לא מכירות ולא יודעות להתמודד איתן 

כגון:

תוכנות רוגלה או תוכנות זדוניות אחרות • 

אשר טרם זוהו ולכן גם טרם הוגדרו להן 

חתימות במערכות הסינון (מה שקרוי 

.(Zero Day מתקפות

ומעבירים •  במייל  שנשלחים  קישורים 

לגיטימיים,  לכאורה  שנראים  לאתרים 

אולם בפועל בכל נקודת זמן עלולים להפוך 

לאתרים זדוניים שמטרתם לבצע פישינג, 

ו/או  זהויות  לגנוב  חשוב,  מידע  לדלות 

להדביק את מחשבי המשתמשים בתוכנות 

זדוניות אחרות.

את  לנהל  ניתן  ייעודי,  בממשק 

הכלים שתוסף זה מעניק לכם כדי 

ליצור כללים חדשים, לעקוב אחרי 

פעילויות חשודות, ליצור הגנה בזמן 

אמת, להיעזר בטכנולוגיה המתקדמת 

של זיהוי תקיפות בלתי מוכרות ועוד.

של  המובנות  היכולות  את 

ה-Office365 כולנו כבר מכירים:

של •  ר"ת   :EOP-ה מנגנון 

 E xc h a n ge  O n l i n e

Protection, מנגנון המספק 

הגנה מתקדמת מפני הודעות 

זבל ותוכנות זדוניות.

מאת: שלומי מרדכי, סמנכ"ל טכנולוגיות 

והמשנה  אונו,  האקדמית  בקריה  המידע 

מידע  לאבטחת  העולמי  האיגוד  לנשיא 

(ISSA) -הציאפטר הישראלי

עננים מאובטחים

 ATP (Advanced Threat Protection)-הכירו את ה

מבית מיקרוסופט פתרון מבוסס ענן, למניעת מתקפות ופרצות 

בשירותי הדוא"ל, התמודדות עם מתקפות Zero Day וקישורים 

זדוניים בתשתיות הדוא"ל.
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בעולם התקינה והרגולציה ישנם לא מעט 

המלצות  שמספקות  ומסגרות  סטנדרטים 

אבטחת  תחום  אבטחת  לנהל  כיצד  והנחיות 

המידע בארגון. אך זה לא די בכך, ועל הארגון 

לנקוט באמצעים נוספים על מנת לבחון את רמת 

אבטחת המידע של הארגון ומערך המחשוב שלו. 

אחת מהדרכים האפקטיביות ביותר לבחון את 

רמת הבשלות של מערך המחשוב בארגון הוא 

באמצעות בדיקות חוסן.

ביצוע בדיקות חוסן בצורה נאותה, דורש ידע, 

ניסיון, שימוש בכלים ושיטות או מתודולוגיות 

מקובלות. לפניכם 10 טיפים לביצוע מבדקי חוסן 

בצורה נאותה:

טיפ 1: סוג ושיטות הבדיקה
על מנת לבחון את רמת הבשלות של הארגון 

ומערך המחשוב שלו, יש צורך בתיחום נכון של 

מבדק החוסן. מרבית הארגונים בוחרים לבצע 

בדיקת חוסן מבחוץ, או בדיקת חוסן למערכת 

מסוימת, ולא לבחון את כלל מערך המחשוב של 

הארגון.

בדיקת חוסן אפקטיבית הינה בדיקה מקיפה 

המחשוב  מערכות  כלל  את  שכוללת  יותר, 

שנמצאות בתוך תיחום הפרויקט. בדיקה זו תכלול 

ביצוע ניסיונות תקיפה מתוך הרשת הארגונים 

תוקף  של  פעולה  דרכי  לדמות  (כדי  ומבחוץ 

אמיתי). ישנם מספר סוגים ושיטות בדיקות חוסן 

שמקובלות בעולם, כגון בדיקות חוסן בשיטת 

 .Gray Box-ו Black Box, White Box

ה-  הינו  החוסן  בדיקות  של  הראשון  הסוג 

שמדמה  בדיקה  בסוג  מדובר   .Black Box

מתקפה של תוקף אמיתי (האקר). בסוג בדיקה 

זו, התוקף (חברת הייעוץ שנשכרה לבצע את 

 שלבים לביצוע
מבדק חוסן מוצלח  מאת: אלן הרשקו , 10

 מנהל אבטחת המידע 

NEOGAMES של חברת

מדור עולמו של האקר
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סקר הערכת רמת הבשלות
השלב הראשון יהיה להתחיל עם סקירה 
הארגון,  רמת הבשלות של  מבססת של 
שונים,  סייבר  באיומי  עמידה  מבחינת 
בכלל הרבדים: היבטים ניהוליים, היבטים 
תפעוליים, היבטים טכנולוגיים וגם אבטחה 

פיזית.
בתהליך זה, חשוב להתייחס לכלל איומי 
הייחוס ותרחישי תקיפה אפשריים )וידועים 
כמובן לאותו זמן(, לצורך סגירת ה"חורים", 

ועיבוי מערך אבטחת המידע.
השלב הבא כמובן, יהיה להתחיל לטפל 
בממצאים, ולסגור את "חורי האבטחה" כפי 
שנתגלו. לרוב, מרבית בעיות האבטחה הן 
נחלתם של רוב הארגונים, ולכן הנה מספר 
כללים שכדאי לבצע על מנת לחזק את 

מעטפת הגנת הסייבר שלכם בארגון.

מיפוי מערכות וסיווג 
מידע

במרבית  היום,  של  הדיגיטלי  בעידן 
הארגונים ישנה תופעה של ריבוי מערכות 
שונות )הן בארגון והן בענן(, וכתוצאה מכך, 
גם ריבוי של אחסון נתונים ולעתים מידע 
רגיש. חשוב למפות את כלל המערכות, כולל 
ממשקים בין המערכות, ולבצע גם מיפוי 
של המידע שזורם במערכות הללו, מעובד 

או מאוחסן בהן.
לאחר שמיפינו את כל המידע ותרשימי 
אותו  לסווג  חשוב  המידע,  של  הזרימה 
בהתאם לסכמת סיווג שמותאמת לפעילות 
העסקית של הארגון. לרוב, ארגונים בוחרים 
לאמץ 3 או 4 רמות סיווג, כגון: בלמ"ס )בלתי 
מסווג או ציבורי(, שמור, פנימי, חסוי אישי 

וחסוי עסקי.
סיווג המידע יסייע לנו גם בתהליך של 
מימוש מעטפת ההגנה, הן מבחינת מידת 
ההשקעה והן מבחינת התיעדוף – חשוב 
להשקיע באופן מיידי באזורים בהם מאוחסן 

מידע רגיש.

בקרת גישה וניהול 
הרשאות

מדובר בבקרה תפעולית, של תהליך מוסדר 
לבקרת גישה וניהול הרשאות, שמשום מה 
ארגונים רבים נופלים בקטגוריה זו, וניכרת 
מעין רשלנות מצד הארגון בהשקעה לטיוב 
והסדרת תהליך נכון של בקרת גישה וניהול 

הרשאות.
באם לא בוצעה בדיקת הרשאות אף פעם, 
מומלץ לבצע סקירה ומיפוי ראשוני של 
הרשאות גישה לכלל המערכות, ולשבת עם 
הגורמים העסקיים ולהבין למי צריך גישה, 

איזה גישה, ולאיזה מערכות.
תהליך ניהול ההרשאות ובקרת הגישה 
למערכות צריך להתבצע עפ"י שני העקרונות:

 	NEED-TO-KNOW - הצורך העסקי
מינימום הרשאות לצורך ביצוע העבודה 	 

.LEAST PRIVILEGES -
בנוסף, בארגונים בהם ישנם מאות או אלפי 
עובדים, לעתים תהליך ניהול ההרשאות 
הינו מאוד דינמאי, ולכן חשוב מאוד לבצע 
אחת לתקופה – מומלץ למערכות רגישות 
אחת לחודש או רבעון )תלוי במשאבים 
שעובדים לרשותו של הארגון(, ולמערכות 
הרגילות אחת לחצי שנה או שנה. מטרת סקר 
הרשאות זה הינו לאתר מצב שבו קיימות 
הרשאות גישה שלא עפ"י דרישה עסקית, 

וחובה להוריד אותם באופן מיידי.
כמו כן, צריכים לשים דגש חזק על נושא 
מיוחדים  היתרים  בעלי  הרשאות  ניהול 
זו  וקבוצה  היות   ,)Privileged Users(
מהווה "חור" באבטחה במידה והתוקפים 
הללו.  מהחשבונות  אחד  על  משתלטים 
חשוב לצמצם ככל הניתן את מספר האנשים 
בעלי הרשאות גבוהות, לחייב אותם לעשות 
שימוש בחשבון משתמש האישי שלהם 
לצורך העבודה היומיומית )ולא בחשבון בעל 
ההרשאות הגבוהות(, וכמובן לנטר את כל 

השימוש בחשבונות אלו.

אופטימיזציה של מערכות 
ההגנה

למרבית הארגונים כבר קיימים לא מעט 
מוצרי אבטחת מידע, כגון פירוול, אנטיוירוס, 
IPS, NAC, DLP, SIEM, ועוד מוצרים או 
טכנולוגיות שונות. לפני שרצים למכולת 

לרכוש עוד מוצרים, כדאי להשקיע קצת זמן 
ולעבות את המערך הקיים, באמצעות טיוב 
חוקים והגדרות במערכות הקיימות. ארגונים 
רבים השקיעו מאות אלפי שקלים ברכישת 
פתרונות אבטחה שלא מנוצלים היטב, ורק 
כ-20% מהיכולות של המערכות מופעלות, 
את  מפעילים  הארגונים  רוב  בכלל.  אם 
המערכות הללו במצב ברירת מחדל שלהם, 
ואולי עם עוד הרחבה של חוקים מסוימים, 
אבל לא ביצעו טיוב מלא למערכות. טיוב 
נכון של המערכות יכול לצמצם את שטח 
התקיפה, ולמזער את הסיכונים. למשל, 
חסימת כתובות IP ממדינות עוינות, שהארגון 
שלכם לא עושה עסקים, יכול לחסוך לא 

מעט כאבי ראש בעתיד.
לטייב את החוקים  זהב: על מנת  טיפ 
וההגדרות בצורה מיטבית, מומלץ לשבת 
כל  ולמפות את  עם הגורמים העסקיים, 
התהליכים העסקיים, אל מול מתאר איומי 
הייחוס על אותם תהליכים, ואז לפי זה לטייב 

את המערכות האבטחה הקיימות.

ניהול תצורה נכון יכול 
למנוע אסון

הרבה ארגונים עובדים בשיטה של טלאי 
ייחודית, או  על טלאי, ללא שום מתודה 
מסגרת נאותה של ניהול תצורה של מערכות 

או תשתיות המחשוב שלהם. 
תהליך נכון של ניהול תצורה מכיל בתוכו 
 Patch( מספר מרכיבים, כגון ניהול טלאים
Management(, הקשחת מערכות, והגדרה 
בסיסית של תצורת מערכת )לאחר שדאגנו 
לאבטח אותה(. על מנת להשלים את תהליך 
ניהול התצורה, צריכים להטמיע מערכת 
לניטור וזיהוי שינויים בתצורה של המערכות, 
ואם השינוי אינו מורשה, זה יכול להעיד על 
פעילות זדונית במערכת, מה שידרוש חקירה 

מעמיקה של סיבת השורש.
יכול  טלאים  וניהול  מערכות  הקשחת 
גם לצמצם את שטח התקיפה ולמזער את 
הסיכונים מפני איומי סייבר שונים. ארגונים 
נופלים פעם אחר פעם קורבנות למתקפות 
סייבר, בעקבות תהליך לקוי של ניהול תצורה, 
פגיעויות  לנצל  לתקופים  שאפשר  מה 
אבטחה במערכות, ולהיכנס פנימה לרשת.
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תוכנית תגובה לאירוע 
ותרגול

קשה באימונים, קל בקרב. כולנו מכירים 
את הסיסמה מהצבא, וחשוב ליישם זאת 
גם בעולם הסייבר. על הארגון להכשיר את 
הצוותים מבחינת כשירות מקצועית, על מנת 
שיוכלו להתמודד בצורה נאותה עם מתאר 
איומי הסייבר השונים )שהולך וגודל(, ולבחון 
את היכולת שלהם לתגובה לאירועי סייבר 

עפ"י תרחישים שונים.
מבחינת התרגול, חשוב לבצע תרגול בכלל 
הרבדים, כולל ברובד הניהולי, היות וחשוב 
לבחון את היכולת של הנהלת הארגון לתגובה 
לאירועי סייבר, בייחוד ביום שאחרי. במידה 
וגניבת מידע, ישנם ארגונים  של פריצה 
שמחוייבים רגולטורית לדווח לרגולטורים, 
לבעלי המניות, ללקוחות, וכדומה. חשוב 
לתרגל תרחישים שונים בעת "שלום", ולבחון 
את מידת הישימות של תוכנית התגובה 
 Incident( לאירועי אבטחת מידע של הארגון
Response Plan(. זה הזמן להפיק לקחים 
במהרה, ולשנות ולשפר תהליכים...לפני 

שזה יהיה מאוחר מידי.

כשירות מקצועית
על הנהלות הארגונים להבין שתהליך 
ההכשרה של העובדים הינו חלק אינטגראלי 
מניהול מערך האבטחה בארגון, ולכן בדיוק 
כמו שמעדכנים ומתחזקים את מערכות 
ההפעלה ומערכות האבטחה, צריכים לתחזק 

גם את העובדים.
וחשוב  מקצועית,  כשירות  נקרא  זה 
לשמור על הכשירות המקצועית, על מנת 
לאפשר לצוות אבטחת המידע להתמודד 
בצורה נאותה יותר עם מתאר איומי הסייבר 
ברמת  הן  שנה,  מדי  וגוברים  ההולכים 

התחכום והן מבחינת הכמות.
שמירה על כשירות מקצעוית, יכול למנוע 
אסון, או למזער את מידת הנזק האפשרית 
כתוצאה מאירוע סייבר, ועל הנהלת הארגון 
לתקצב את זה בתוכנית העבודה ולהשקיע 

את המשאבים הנדרשים לכך.

מודעות
העובדים  כלל  של  המודעות  הגברת 
להיבטים של איומי אבטחת מידע ודרכי 
התגוננות, וחינוך משתמשים של מה מותר 
ומה אסור לעשות, יכול לחזק את מעטפת 
ההגנה של הארגון באופן משמעותי. ארגונים 
לעתים מזלזלים בתהליך זה, אבל חשוב 
לזכור שמרבית התקיפות מנצלות היעדר 
מודעות של העובדים ואת התמימות שלהם, 
על מנת לעקוף את מנגנוני ההגנה בארגון.

חשוב לבצע באופן שוטף מגוון פעילויות 
של הגברת המודעות וחינוך משתמשים, וגם 
חשוב לבחון את האפקטיביות של ההדרכות 
הללו, באמצעות בחינה, מתקפת פישינג 

מבוימת, ואף ביקורות אבטחה מזדמנות.
כמו כן, חשוב לחנך את העובדים לשמור 
על נהלי החברה. למשל, האם מותר להם 
להתקין חופשי תוכנות שהורידו מרשת 
האינטרנט? האם מותר להם למסור נתונים 
מסוימים ברשתות חברתיות? האם מותר 
ישנן  חוקיות?  לא  תוכנות  להתקין  להם 
השלכות רבות להיעדר מודעות של העובדים 
בהיבטי אבטחת מידע, ועל הארגון לוודא 
שפער זה מצטמצם ככל האפשר מדי שנה.
למנוע  ניתן  שלא  ארגונים  ישנם 
מרשת  תוכנות  להוריד  מהמשתמשים 
האינטרנט או להתקין תוכנות, אז לפחות 
חשוב להגביר את המודעות שלהם כיצד 
למנוע הורדה של תוכנות זדוניות, וכיצד 

ניתן לבדוק את זה. 

הזדהות ואימות למערכות
במידת האפשר, חשוב להטמיע מנגנונים 
 2FA )2 Factor כגון  חזקה  להזדהות 
Authentication( על מנת לחזק את מעטפת 
ההגנה. באזורים בהם לא ניתן לממש הזדהות 
חזקה, חשוב לוודא שמדיניות הסיסמאות 

היא קשיחה, ולא מתירנית מדי.
חשוב לבחור במדיניות סיסמאות אשר 
תקשה על התוקפים לפרוץ אותם בקלות. 
כמו כן, כחלק מתהליך חינוך משתמשים 
והגברת המודעות, חשוב להעביר את המסר 
כיצד לשמור על הסיסמאות בצורה נאותה, 
ולא להדביק אותן על המסך, או להשאיר 

פתק מתחת לשולחן.

מודל הגנה בשכבות
ימנע  לא  בשכבות  הגנה  מודל  יישום 
ב-100% את תקיפות הסייבר, אבל בהחלט 
את  וימזער  התקיפה,  שטח  את  יצמצם 
הסיכונים או לפחות את מידת ההשפעה 
של תקיפות הסייבר על הארגון. היתרון 
במימוש מודל זה, זה שבכל שכבה, יוטמעו 
בקרות אבטחה שונות, שמטרתן לחזק את 
מעטפת ההגנה מפני איומי הסייבר )מתוך 

ומחוץ לארגון(. 

בדיקת חוסן
ולעבות  לטייב  לבנות,  לאחר שסיימנו 
את מערך אבטחת המידע, חשוב לבחון את 
עצמנו, ואין דרך טובה יותר מלבדוק את 
עצמנו אלא באמצעות בדיקת חוסן, שתדמה 
תקיפה אמיתית. חשוב לבצע את הבדיקה 
בשיטה של Double Blind, כלומר גם התוקף 
אינו יודע כלום על הארגון )כך שהוא מדמה 
ניסיון פריצה אמיתית של תוקף מבחוץ(, וגם 
צוותי אבטחת המידע בארגון אינם יודעים 
שהם נבדקים, כך שיוצא לנו לבחון גם את 

היכולת שלהם לתגובה לאירוע.
העבודה אינה מסתיימת, ובעידן הסייבר, 
אין זבנג וגמרנו, אלא מדובר בתהליך מחזורי, 
שצריך לחזור עליו בכל שנה )או בכל פעם 
שיש שינוי מהותי בפעילות העסקית, מבנה 
הרשת, וכדומה(. חשוב לשמור על ערנות, 
על כשירות מקצועית, ולבדוק ולשפר את 

מעטפת ההגנה בכל עת.

23



תזכיר חוק הסייבר, או בשמו המלא 
תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר 
הלאומי, התשע"ח-2018 פורסם להערות 
לאחר  וזאת   20.6.18 ביום  הציבור  ועיון 
אשר  שנים,  מספר  שארכה  מטה  עבודת 
לציבור. חשופה  ולא  חסויה  ברובה  הייתה 

על אף ההשפעה האדירה שיש לחוק זה, בנוסחו 
הנוכחי, על זכויות היסוד של אזרחי המדינה, החל 
בפגיעה  וכלה  על המשק  הרגולטורי  הנטל  מהגדלת 
שנקצב  הקצר  הזמנים  סד  ולקניין,  לפרטיות  בזכות 
להגשת הערות הציבור לתזכיר חוק זה - כעשרים ימים, 
בהליך  הציבור  של  ההשפעה  ביכולת  משמעותית  פגע 
להצר. אלא  לנו  אין  כך  ועל  שכזה.  חשוב  חקיקתי 

נקודת המוצא של חוק הסייבר מבורכת ונחוצה, על אף 
שתזכיר חוק זה אינו חף מבעיות שעל חלקן נעמוד 
בהמשך, עלה צורך מהותי ברמה הלאומית לחיקוקו 
של חוק אשר יסדיר את מאמצי המדינה בתחום 
הגנת הסייבר וזאת בהתאם לסדרה של החלטות 
ממשלה בנושא מהשנים האחרונות והתפתחות 
הסדרת  וכן  הקיברנטי  במרחב  האיומים 
פעילות מערך הסייבר הלאומי וסמכויותיו.

הכותב הינו שותף מייסד במשרד 
אלוני דוידוב טאובר, עורכי דין וראש 

מחלקת סייבר, אבטחת מידע, אינטרנט 
ופרטיות.
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החוק מחולק לחמישה פרקים, הפרק 
החמישי והאחרון הינו טכני במהותו ונושא 
עורכי על  כך  כל  האהובה  הכותרת   את 
דין - "שונות", ולכן נתמקד ביתר ארבעת 

הפרקים המהותיים של החוק:

פרק א': עוסק בהגדרת מושגים בעולם 	 
הסייבר והגנתו ומשמש כבסיס המושגי 

עליו ישענו יתר הוראות החוק. 

פרק ב': שכותרתו "מערך הסייבר הלאומי 	 
ייעודו ותפקידיו" –  מהווה את הפרק 
הארגוני של החוק  ומסדיר את מאפייניו 
של מערך הסייבר הלאומי  לאור עקרונות 
ייסוד שלמנהל ציבורי וממשל תקין תוך 
קביעת מסגרת סדורה ועם זאת שמירה 
העוסק  מגוף  הנדרשת  הגמישות  על 

בתחום דינמי כהגנת הסייבר. 

פרק ג': סמכויות המערך – פרק זה מהווה 	 
את הפרק האופרטיבי של החוק ומסדיר 
את הסמכויות שיינתנו למערך הסייבר 
ומטרותיו  ביעדיו  לעמידה  הדרושות 
ובראשן התמודדות עם תקיפות סייבר 
החל משלב הגילוי והאיתור ועד לטיפול 
בתקיפות אלו. פרק זה גם מסדיר את 
המנגנונים לשיתוף מידע בין המערך לגופי 
המשק השונים, פרק זה כולל גם את מנגנוני 

הביקורת שיופעלו על פעולות המערך.

לאומית 	  "אסדרה  שכותרתו  ד':  פרק 
בתחום הגנת הסייבר", פרק הרגולציה 
של החוק מעניק למערך הסייבר סמכויות 
פיקוח ואסדרה, חלקן אף באופן ישיר על 
הגופים במשק וכן נותן לו סמכויות למול  

הרגולטורים הענפיים.

בהגדרת  עוסק  א'  פרק  שראינו  כפי 
מושגים בתחום הגנת הסייבר הלאומי והינו 
משמעותי אולם היות שמושגים אלו שזורים 

בחוק נתייחס להגדרות אלו תוך התייחסות 
להקשר בו נעשה בהן שימוש בחוק ולכן 
נקפוץ היישר לפרק השני העוסק בהסדרת 

המבנה הארגוני של המערך ומטרותיו.
מערך הסייבר מוגדר בחוק כגוף בטחוני 
מבצעי הפועל במשרד ראש הממשלה, יש 
לזכור  עם זאת כי מרחב הסייבר הוא באופן 
מובהק אזרחי באופיו ובהתאם יש לקבוע 
איזונים ראויים בין סמכויותיו של מערך 
הסייבר והאינטראקציה שלו עם המרחב 

האזרחי.
אולם האנומליה המרכזית בהגדרת יעדו 
ותפקידו של מערך הסייבר לטעמי היא מתן 
האחריות למערך לקדם את מדינת ישראל 
כמובילה בתחום הסייבר. הגם שאין ספק 
שמטרה זו היא מטרה ראויה ומבורכת לא 
נהיר מדוע גוף כמערך הסייבר צריך להיות 
מופקד על נושא זה והאם בכלל יש טעם 
לעגן נושא זה בחקיקה ראשית ולא דרך 
תכניות עבודה של משרדי הממשלה השונים 
והגופים האזרחיים  בשיתוף עם המשק 

הפועלים בתחום זה.
לאור העובדה כי פעילות מערך הסייבר 
מעצם הגדרתה הינה בעלת פוטנציאל פגיעה 
הזכות  ובראשם  האזרח  בזכויות  מהותי 
לפרטיות הוגדרו בפרק זה שני מנגנונים 
אשר אמורים לאזן את הצורך של מערך 
הסייבר לעמוד ביעדיו למול זכויות היסוד 
של האזרחים והגופים במשק. שני מנגנונים 
אלו הם "מפקח הפרטיות הפנימי" ו- " הועדה 

המפקחת על מערך הסייבר". 
מפקח הפרטיות הפנימי של מערך הסייבר 
אחראי על יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות 
במערך ועל ביצוע בקרה שוטפת של עמידה 
בהוראות החוק. מפקח הפרטיות הפנימי 
ימונה בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות )תפקיד אותו 
מחזיק ראש הרשות לפרטיות( ויהיה כפוף 
לראש מערך הסייבר ויונחה מקצועית ע"י 

רשם מאגרי המידע.

יהיו הכנת תכנית עבודה  בין תפקידיו 
הפרטיות  הגנת  חוק  שעניינה  שנתית 
והטמעתו במערך הסייבר, התאמת הנהלים 
הפנימיים של המערך לחוק וטיפול בהפרות 
של חוק הגנת הפרטיות לרבות הכשרת 
עובדים של המערך ודיווח לרשם מאגרי 

המידע.
ראש  אחראי  הפנימי  למפקח  בנוסף 
על  מפקחת  ועדה  הקמת  על  הממשלה 
השפעת  לעניין  הסייבר  מערך  פעולות 

הפעילות על הזכות לפרטיות.
הוועדה תהיה מורכבת מארבעה נציגים 
הכוללים את נציג היועץ המשפטי לממשלה, 
נציג מקרב הציבור בעל רקע וניסיון בהגנת 
הסייבר והביטחון של מדינת ישראל, נציג 
מקרב הציבור בעל רקע וניסיון מובהקים 
בתחומי זכויות האדם והגנת הפרטיות ונציג 
וניסיון בתחומי  מקרב הציבור בעל רקע 
טכנולוגיות המידע. בראש הועדה יעמוד 
שופט בדימוס או משפטן בכיר בעל כישורים 
לכהן כשופט מחוזי ומזכיר הועדה יהיה נציג 

ראש מערך הסייבר.
על הועדה להגיש לראש הממשלה דו"ח 
אחת לשנה על פעילות המערך ולצורך כך 
תקבל דיווחים שוטפים על פעילות המערך, 
לחוק,  בהתאם  סמכויות  הפעלת  לרבות 
פעילות של מערך הגילוי והזיהוי, הנחיות 
פנימיות ואירועים בהם עלה חשש להפרת 
הזכות לפרטיות. לצורך ביצוע תפקידיה יש 
בסמכות הוועדה לאסוף מידע ומסמכים, 
לזמן אנשים למסירת עדות או מסמכים 
ולהסמיך אנשים להפעיל את סמכויותיה 

בשמה.
פרק ג' העוסק בסמכויות המערך מהווה 
את החלק האופרטיבי של החוק ומסמיך 
את המערך לבצע את ליבת פעילותו והיא 
איסוף מידע בעל ערך אבטחתי, עיבוד מידע 
זה,  העברתו ושיתופו של מידע זה וסיוע  

לארגונים להתמודד עם איומי סייבר.
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הסייבר  למערך  המוענקות  הסמכויות 
ביותר  נרחבות  הינן  זה  לפרק  בהתאם 

וכוללות:

דרישת כל מסמך או מידע לרבות עותקים 	 
של חומר מחשב.

מינוי איש קשר בארגון שיקבל הוראות 	 
מנציג המערך ויעביר אליו את החומרים 

הנדרשים.

כניסה למקום בו יש לעובד של המערך 	 
יסוד סביר להניח שבו נמצאים מחשב 
או חומר מחשב שבו מידע בעל ערך 
אבטחתי. )למעט מקום המשמש למגורים 
אלא בהסכמת הבעלים או באישור בית 

משפט השלום(

תפיסת חפץ שלעובד המערך יש יסוד 	 
סביר להניח כי יש בו מידע אבטחתי 
ונדרשת בדיקתו המידית. לרבות דרישה 

להמצאת חפץ לבדיקה.

ביצוע פעולות במחשב או בחומר מחשב 	 
לצורך בדיקה מדגמית על מנת לאתר 
באישור בית משפט   - תקיפת סייבר 

השלום.

ביצוע פעולות במחשב או בחומר מחשב 	 
כאשר יש חשד סביר כי מתרחשת תקיפת 
סייבר או שיש איום סייבר שכתוצאה 
מהם עלול להיפגע אינטרס חיוני. בפיקוח 

בית המשפט.

במקרים דחופים רשאי ראש מערך 	 
הסמכויות  את  להפעיל  הסייבר 
הדורשות אישור של בית המשפט אף 
ללא אישור של בית המשפט  לתקופה 

של 24 שעות.

כמו כן, בהתאם להוראות פרק זה מוקם על 
ידי מערך הסייבר מערך גילוי וזיהוי בתחום 
הגנת הסייבר לצורך גילוי מוקדם של תקיפות 
סייבר, החוק מדגיש כי המידע אשר יתגלה, 
והזיהוי  ויעובד ע"י מערך הגילוי  ייאסף, 
ישמש לצורך גילוי מוקדם של תקיפות ולא 

לשום מטרה אחרת.
מערכותיהם  אשר  הארגונים  רשימת 
יהיו מנוטרות כחלק ממערך הגילוי הינה 
הגופים  כל  את  וכוללת  מאוד  מקיפה 
הכלולים  בתוספת החמישית לחוק להסדרת 
הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998, 

גופים מבוקרים ע"י מבקר המדינה בהתאם 
מערך  ראש  של  הרלוונטיות  לקביעות 
הסייבר, בעלי רישיון לפי חוק התקשורת 
)בסייגים מסוימים(, ארגונים עליהם יחליטו 
ראש הממשלה ושר המשפטים בהתייעצות 
עם ראש מערך הסייבר וארגונים אשר ביקשו 

להצטרף למערך הגילוי וזיהוי. 
כל מידע שנמסר למערך בהסכמה לפי 
הוראות פרק זה לא ישמש כראיה נגד מוסרו 
בהליך אזרחי, מנהלי או פלילי אולם לכלל 

זה חריגים.
הפרק הרביעי של החוק עוסק בהפיכת 
מערך הסייבר למאסדר העל בתחום הגנת 
הסייבר. פרק זה מעניק למערך סמכויות 
פיקוח ישירות למול גופים שונים במשק כמו 
גם סמכויות מול רגולטורים ענפיים. מטרתו 
של פרק זה היא העלאת העמידות והחוסן 
של ארגונים במגזרי המשק לתקיפות סייבר 
באמצעות הנחייתם ושמירה על כשירות 
מתאימה שלהם להתמודדות עם האתגרים.

במסגרת זו המערך ינחה את הרגולטורים 
הענפיים לעניין יישום הוראות חוק הסייבר 
בתחומי אחריותם, יפרסם הנחיות בתחום 
הגנת הסייבר. כמו כן, המערך יהיה אחראי 
על פיתוח מתודה למיפוי המרחב האזרחי 
המסכנות  סייבר  לתקיפות  וחשיפתו 

אינטרסים חיוניים.
החוק גם מסמיך רגולטורים קיימים במשק 
לאכוף על הגופים אותם הם מאסדרים 
את הוראות החוק ואף להתנות, לבטל או 
להגביל מתן רישיון או היתר או חידושם 

בקיום הוראות בהתאם לחוק.
פרק ה' על כותרתו העמומה בכל אופן 
כולל מספר נושאים משמעותיים שראוי 

להתייחס אליהם:

הראשון - קביעה מפורשת כי פעולות 
על  סייבר  הגנת  למטרת  ארגון  שמבצע 
בפרטיות  כפגיעה  יחשבו  לא  מערכותיו 
או האזנת סתר בהתקיים שהארגון ביצע 
פעולות אלו במסגרת מדיניות אבטחה סדורה 
הכוללת התחייבות מפורשת לאיסוף, שימוש 
ועיבוד מידע אבטחתי וכי הארגון הודיע 
לצדדים הנפגעים הפוטנציאלים על פעולות 

ההגנה והאבטחה מבעוד מועד. 

השני - החרגת שיתוף מידע בהתאם לחוק 
הן מחוק הגנת הפרטיות והן מחוק ההגבלים 

העסקיים.

השלישי - שיתוף של מקבלים בינלאומיים, 
לרבות ארגונים בינלאומיים שאינם ממשלתיים. 

הרביעי - מתן כלל הסמכויות הנתונות 
למערך הסייבר לשירות הביטחון הכללי 

לצורך סיכול איומי טרור וריגול.

אף ממעוף הציפור בתזכיר החוק מספר 
נושאים הזקוקים לתיקון ושינוי. הראשון 
במעלה הוא שיפור הביקורת על פעילות 
על  השיפוטית  בביקורת  החל  המערך. 
המשפט  בית  והסמכת  המערך  פעולות 
המחוזי להכריע בנושאים אלו. בנוסף יש 
להגביר את הפיקוח הפרלמנטרי על ביצוע 
של חוק זה בייחוד לאור הסמכויות הנרחבות 
אותן מקבל ראש הממשלה בהתאם לחוק 
משלל  ולחרוג   להחריג  לו  המאפשרות 
המגבלות המוטלות על המערך. כמו כן, יש 
לחזק את גופי הפיקוח הקיימים בחוק – 
מפקח הפרטיות הפנימי והוועדה המפקחת 
באמצעות הפרדה מבנית חזקה יותר, מתן 
כלים וסמכויות והרחבת המנדט הבסיסי 

שלהם.  
המשך במנגנונים חלשים מדי לשמירה 
על סודיות המידע שיאסף, יעובד וישותף 
לפגיעה  פתח  מתן  תוך  החוק,  במסגרת 
פוטנציאלית בפרטיות של אזרחי המדינה 
ובאינטרסים המקצועיים והכלכליים של 

הגופים במשק.
וכלה במתן סמכויות וכלים שלא ממין 
העניין כגון מתן האחריות למערך לקדם את 
מדינת ישראל כמובילה בתחום הסייבר. או 
עריכת סקרים סטטיסטים במקום הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. 

אין ספק כי קידום חקיקתו של 
חוק הסייבר הוא אינטרס לאומי 
של מדינת ישראל. יחד עם זאת 
לאור השפעתו המשקית והסכנות 
הגלומות בו לזכויות אדם בסיסיות 
כגון הזכות לפרטיות והזכות לקניין 
יש לטעמי לוודא שיתוף רחב ככל 
הניתן של כלל הגורמים במשק 
הישראלי, לרבות  מומחי אבטחה 
וזכויות  פרטיות  מומחי  וסייבר, 
אדם, חברות וארגונים פרטיים, 
ארגוני חברה אזרחית וכדומה בכדי 
ליצור שולחן עגול אמיתי אשר 
יביא לשיתוף מלא ככל הניתן של 
הציבור בהליך החקיקה של חוק 
זה ותיקון חלק מן הבעיות שעולות 

מנוסח זה של החוק.

לסיכום
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מחשוב
הצללים 

כיצד לפזר את הערפל?

 מאת: שלומי מרדכי,
סמנכ"ל מערכות מידע 
בקריה האקדמית אונו

מדור טכנולוגיה בפוקוס

בעידן הדיגיטלי של היום, מרבית הארגונים 

לענן,  שלהם  הליבה  מערכות  את  הוציאו 

ביניהם יישומים כגון CRM, ERP, ואף הדואר 

האלקטרוני. אבל לעתים, מועבר במיילים גם 

 IT-מידע רגיש. מנהלי אבטחת המידע וצוותי ה

התקפות  עם  להתמודד  מתבקשים  בארגון 

ופרצות בשירותי הדוא"ל, אשר מערכות הסינון 

להם  לתת  יכולים  אינם  הסטנדרטיות  דואר 

מענה. בנוסף, ישנן דרישות אבטחה נוספות כגון 

היכולת להתמודד עם מתקפות של העברת תוכן 

זדוני אשר עדיין לא מופו ואין להם חתימות זיהוי 

               .(Zero Day מתקפות)

מתקפות  ויותר  ליותר  עדין  אנו  לאחרונה 

מתוחכמות אשר מצליחות לעבור בקלות את 

מנגנוני האבטחה הסטנדרטיים. פתאום אתם 

מגלים שיש פרצה בשירותי הדואר או התקפה 

זדונית על המערכת – והמיילים שלכם מגתלגלים 

הלאה, חשופים לעיני כל. מה עושים עכשיו?

?ATP-אז מהו ה

 Advanced Threat של  (ר"ת   ATP-ה

Protection) הוא שירות ענן עצמאי, הניתן 

 .Office365-ה מתשתית  כחלק  להטמעה 

השירות מהווה נדבך נוסף מעל תשתית הסינון 

על  המבוססת   Office365-ה של  הבסיסית 

 EOP (Exchange Online Protection)-ה

מערכת המציעה שירות אנטי-וירוס רב-שכבתיים 

(Multi-Engine Anti Malware) ושירותי סינון 

(Anti-Spam) דואר זבל

השירות פותח על מנת לאפשר התמודדות 

עם מתקפות שמערכות סטנדרטיות לסינון 

דואר לא מכירות ולא יודעות להתמודד איתן 

כגון:

תוכנות רוגלה או תוכנות זדוניות אחרות • 

אשר טרם זוהו ולכן גם טרם הוגדרו להן 

חתימות במערכות הסינון (מה שקרוי 

.(Zero Day מתקפות

ומעבירים •  במייל  שנשלחים  קישורים 

לגיטימיים,  לכאורה  שנראים  לאתרים 

אולם בפועל בכל נקודת זמן עלולים להפוך 

לאתרים זדוניים שמטרתם לבצע פישינג, 

ו/או  זהויות  לגנוב  חשוב,  מידע  לדלות 

להדביק את מחשבי המשתמשים בתוכנות 

זדוניות אחרות.

את  לנהל  ניתן  ייעודי,  בממשק 

הכלים שתוסף זה מעניק לכם כדי 

ליצור כללים חדשים, לעקוב אחרי 

פעילויות חשודות, ליצור הגנה בזמן 

אמת, להיעזר בטכנולוגיה המתקדמת 

של זיהוי תקיפות בלתי מוכרות ועוד.

של  המובנות  היכולות  את 

ה-Office365 כולנו כבר מכירים:

של •  ר"ת   :EOP-ה מנגנון 

 E xc h a n ge  O n l i n e

Protection, מנגנון המספק 

הגנה מתקדמת מפני הודעות 

זבל ותוכנות זדוניות.

מאת: שלומי מרדכי, סמנכ"ל טכנולוגיות 

והמשנה  אונו,  האקדמית  בקריה  המידע 

מידע  לאבטחת  העולמי  האיגוד  לנשיא 

(ISSA) -הציאפטר הישראלי

עננים מאובטחים

 ATP (Advanced Threat Protection)-הכירו את ה

מבית מיקרוסופט פתרון מבוסס ענן, למניעת מתקפות ופרצות 

בשירותי הדוא"ל, התמודדות עם מתקפות Zero Day וקישורים 

זדוניים בתשתיות הדוא"ל.
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בעולם התקינה והרגולציה ישנם לא מעט 

המלצות  שמספקות  ומסגרות  סטנדרטים 

אבטחת  תחום  אבטחת  לנהל  כיצד  והנחיות 

המידע בארגון. אך זה לא די בכך, ועל הארגון 

לנקוט באמצעים נוספים על מנת לבחון את רמת 

אבטחת המידע של הארגון ומערך המחשוב שלו. 

אחת מהדרכים האפקטיביות ביותר לבחון את 

רמת הבשלות של מערך המחשוב בארגון הוא 

באמצעות בדיקות חוסן.

ביצוע בדיקות חוסן בצורה נאותה, דורש ידע, 

ניסיון, שימוש בכלים ושיטות או מתודולוגיות 

מקובלות. לפניכם 10 טיפים לביצוע מבדקי חוסן 

בצורה נאותה:

טיפ 1: סוג ושיטות הבדיקה
על מנת לבחון את רמת הבשלות של הארגון 

ומערך המחשוב שלו, יש צורך בתיחום נכון של 

מבדק החוסן. מרבית הארגונים בוחרים לבצע 

בדיקת חוסן מבחוץ, או בדיקת חוסן למערכת 

מסוימת, ולא לבחון את כלל מערך המחשוב של 

הארגון.

בדיקת חוסן אפקטיבית הינה בדיקה מקיפה 

המחשוב  מערכות  כלל  את  שכוללת  יותר, 

שנמצאות בתוך תיחום הפרויקט. בדיקה זו תכלול 

ביצוע ניסיונות תקיפה מתוך הרשת הארגונים 

תוקף  של  פעולה  דרכי  לדמות  (כדי  ומבחוץ 

אמיתי). ישנם מספר סוגים ושיטות בדיקות חוסן 

שמקובלות בעולם, כגון בדיקות חוסן בשיטת 

 .Gray Box-ו Black Box, White Box

ה-  הינו  החוסן  בדיקות  של  הראשון  הסוג 

שמדמה  בדיקה  בסוג  מדובר   .Black Box

מתקפה של תוקף אמיתי (האקר). בסוג בדיקה 

זו, התוקף (חברת הייעוץ שנשכרה לבצע את 

 שלבים לביצוע
מבדק חוסן מוצלח  מאת: אלן הרשקו , 10

 מנהל אבטחת המידע 

NEOGAMES של חברת

מדור עולמו של האקר
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כולנו כבר מכירים את תופעת מחשוב הצללים 
 .)Shadow IT-או כפי שכולם מכירים אותה ה(
מדובר בתופעה מתעצמת, שמעסיקה בעיקר 
את המנמ"רים בארגונים, אך לתופעה זו 
ישנה גם השפעה ישירה על היבטי אבטחת 

המידע בארגון.
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מהקדמה  כחלק  החלה  התופעה 
הטכנולוגית, שבעידן של היום זהו חלק 
בלתי נפרד מפעילותו של כל ארגון, ולא 
כמובן,  הוא שייך.  מגזר  לאיזה  משנה 
ארגונים  בקרב  יותר  התופעה שכיחה 
שהם טכנולוגיים יותר, כגון חברות היי-טק. 
מדובר ביוזמות ופעילויות "לא מורשות" 
שעושים גורמים שונים בארגון )לרוב 
ומשתמשים  שיווק,  מכירות,  אנשי 
מסוימים(, להכניס טכנולוגיות )יישומים 
את  לערב  מבלי  שונות  ואפליקציות( 
מחלקת ה-IT, כך שזה בעצם קורה מאחורי 

גבו של המנמ"ר. 
מדובר בתופעה שתמשיך להתגבר וראוי 
להתייחס אליה ברצינות, ולאו דווקא רק 
מבחינת היבטים של עלויות ותפעול, אלא 

גם מבחינת היבטי אבטחת מידע.
חלק  שמהווים  היישומים  מרבית 
ממחשוב הצללים אינם בהכרח פעולות 
זדוניות, למשל אם אחד העובדים מוריד 
DROPBOX כדי להיות מסוגל להעביר 
וחזור, זה מהווה מחשוב  קבצים הלוך 
 Google-צללים. אם משתמש אחר נרשם ל
Docs כדי שיוכל לשתף מסמך עם עובדים 
אחרים, זהו גם חלק ממחשוב הצללים. 
בעוד שיישומים אלו אינם זדוניים, זה 
מחייב ניטור ובקרה, על מנת למנוע מצבים 
של אירועי אבטחת מידע שונים בעתיד.
הללו  היישומים  את  שהופך  מה 
למסוכנים, זה שאנחנו לא מודעים כלל 

להימצאותם ברשת או בשימושם של 
משתמשי הארגון, כך שגם לא ניתן להגן 

על הערוצים הללו או לנטר אותם. 
מרבית  כי  מראים  שונים  מחקרים 
המשתמשים בארגון משתמשים בתוכנות 
ויישומים שונים שמבוססים מחשוב ענן, 
קיימת  הצללים  מחשוב  שתופעת  כך 

כמעט בכל ארגון.
ההגדרה היבשה של מחשוב הצללים, 
ויישומים ללא  הינה שימוש בתוכנות 
אישור מפורש ממחלקת ה-IT בארגון. 
לכן, לפי הגדרה זו, זה צריך להיות ברור 
כי למחשוב הצללים יש פוטנציאל לסכן 
את העסק שלכם, היות ואין שום תהליך 
פורמאלי של ממשל אבטחת מידע כדי 
לפקח על מה שנעשה ביישומים הללו, 
ולרוב, אנשי ה-IT כלל אינם מודעים לכך 

שנעשה בהם שימוש.
תחשבו על זה רגע: מחשוב הצללים 
מאפשר למשתמשים להוריד ולהשתמש 
ביימים שונים בענן במטרה להפוך חלק 
מהפעילויות היומיומיות שלהם לקלים 
המתרס,  של  השני  מצדו  אבל  יותר. 
למה  כלל  מודעים  אינו   IT-ה אנשי 
עוקבים  ולא  הורידו,  שהמשתמשים 
אחרי האופן שבו יישומים אלו פועלים, 
האם הם מאובטחים, ואינם מודעים כלל 

למידע שעובר מהארגון לענן.
ומכיוון שהמשתמשים בארגון עושים 
שימוש לא מורשה ביישומים אלו, זה 

מצביע על היעדר תהליך פורמאלי של 
ממשל אבטחת מידע, ופיקוח על השימוש 
בכלל היישומים בארגון, מה שיכול להוביל 
רציניים במעטפת ההגנה של  לחורים 
הארגון, חורים שיכולים להיות מנוצלים 

היטב ע"י ההאקרים.
להלן ארבע סיכונים עיקריים שנובעים 
צללים,  במחשוב  מהשימוש  כתוצאה 

ומהם דרכי התמודדות איתם:

#1 היעדר ממשל אבטחת מידע
בואו נתחיל עם הסיכון הראשון, אותו 
הזכרנו מקודם – היעדר תהליך פורמאלי 
של ממשל אבטחת מידע. מלבד העובדה 
שלצוות ה-IT אין תובנה של מה שקורה 
מבחינת מחשוב הצללים, ישנה בעיה 

לשקול – עמידה נוספת שצריכים 
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בתקנות ורגולציות. האם הארגון נדרש 
לעמוד בתקינה או רגולציה כלשהי? אם 
כן, יתכן ותופעת מחשוב הצללים מסכנת 
את עמידתו של הארגון בדרישות התקינה 

והרגולציות הרלוונטיות.

#2 היעדר תאימות לדרישות 
)SAM( תוכנות ניהול נכסים

העובדה כי פתרונות ה-IT של מחשוב 
הצללים מערערים ומפריעים לתאימות 
נאותה עם תוכנות לניהול מצאי, הידועות 
 Software Asset ר"ת של( SAM-בשמן כ
Management(, מהווים סיכון משמעותי 
נוסף לארגונים. בהיעדר תהליך פורמאלי 
של ממשל אבטחת מידע, גם השימוש 
בתוכנות לניהול נכסים יכול להוות אתגר 
אמיתי עבור מחלקת ה-IT, מה שיסכן את 
עמידתו של הארגון בתאימות לדרישות 

התוכנה.

#3 פגיעה בתהליך ניהול תצורה
העובדה  את  בחשבון  לקחת  צריך 
שמרבית הארגונים השקיעו המון שעות 
לניהול  נתונים  מסד  ואפיסת  ביצירת 
תצורה, אשר מסייע להם להגדיר ממשקים 
שונים בין שלל המערכות בארגון בצורה 

סינרגית.
תהליך ניהול תצורה נכון, גם מסייע 
מתעדכנות  אלו  מערכות  כי  ומבטיח 

ונתמכות על בסיס קבוע, כולל עדכוני 
אבטחת מידע )עדכון וניהול טלאים(.

עם זאת, אם עובדים מסוימים בארגון 
משתמשים פתרונות של מחשוב הצללים, 
הם עוקפים את הערוץ הרשמי להוספת 
שירותים ומערכות מחשוב בארגון, ולכן 
אין ערובה לכך שניתן יהיה להוסיף או 
לתמוך במערכות עיקריות או במערכות 

חדשות שעתידות להיכנס.

בדיקות  בתהליכי  פגיעה   #4
ובקרת שינויים

כאשר חושבים על תופעת השימוש 
במחשוב הצללים, צריכים גם להיתייחס 
לעובדה של כיצד זה עלול להשפיע על 
תהליכי הבדיקות ובקרת שינויים בארגון.

היכולת לבדוק את התוכנה לפני שהיא 
מיושמת בארגון מבטיחה שכל תוכנה 
שתתווסף לתשתית המחשוב של הארגון 
לא תהיה תואמת רק למה שכבר קיים 
בארגון, אלא גם תהיה תואמת לשינויים 

או שדרוגים עתידיים שיבוצעו.
הצללים  מחשוב  פתרונות  כאשר 
מתווספים לתשתית המחשוב הארגונית 
ללא ידיעת צוות ה-IT, העובדים בעצם 
לבדוק   IT-ה צוות  יכולת  את  עוקפים 
את היישומים הללו, מה שעלול להוביל 
לבעיות עיקריות של תאימות בהמשך 

הדרך, ואף בעיות אבטחת מידע.

אז מה ניתן לעשות כדי למנוע 
או למזער את תופעת מחשוב 

הצללים בארגון?

ובכן, בראש ובראשונה צריכים לזהות 
מופעלים  כבר  יישומים  אילו  ולמפות 
בארגון באמצעות תופעת מחשוב הצללים, 

 .IT-מבלי ידיעתם של צוותי ה
כיום ישנם מספר פתרונות שיכולים 
לסייע עם תהליך הגילוי של כלל היישומים 
חיבור לסביבה  כולל  בענן,  שמופעלים 
סיכון  רמת  להקצות  ואף  הארגונית, 
שקשורה באופן ישיר או עקיף ליישומים 
הללו. עם סיום תהליך המיפוי, ניתן יהיה 
לפתח פרופיל סיכון לכל יישום, כך שתוכלו 
להחליט מהי רמת הסיכון שאתם מוכנים 

לקבל.
עבור היישומים להם רמת הסיכון גבוהה 
מדי, ניתן יהיה לפתח תוכנית עבודה סביב 
אותם  שונים  עבודה  תהליכי  או  כלים 
תצטרכו ליישם במקום כדי להפחית את 

הסיכון לרמה שאתם יכולים לקבל.
תהליך  להנחיל  יהיה  השני  השלב 
פורמאלי של ממשל אבטחת מידע, שיחייב 
בתוכנות  השימוש  על  ובקרה  שליטה 
מעין  ליצור  צריכים  בארגון.  ויישומים 
אינדקס ייחודי של כלל היישומים בענן, 

ולהגדיר רמת סיכון לכל אפליקציה.
השלב הבא, יהיה להגדיר תהליך מוסדר 
של ניהול תצורה ובקרת ניהול שינויים 
בארגון. חשוב להעביר את המסר לכלל 
העובדים, שלא ניתן יהיה לעשות שימוש 
חופשי ביישומים בענן, מבלי לעבור קודם 
לכן דרך מחלקת ה-IT, שאמורים לבחון 
את היישומים אל מול האינדקס ולפעול 

בהתאם לרמת הסיכון של כל יישום.
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 CISO 4 שאלות סייבר שכל 
חייב להיות מוכן לענות עליהן
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בעידן הסייבר של היום, ארגונים נמצאים תחת זכוכית מגדלת בוחן פתע
הן מצידו של הרגולטור אשר מחכה לו בשקט לצוד אותנו 
בעת הצורך, והן מצידה של הנהלת הארגון שדרישותיה לספק 
מעטפת הגנה נאותה מפני מתקפות הסייבר ההולכות וגוברות 

הינה לגיטימית למדי.
ישנן גישות שונות לבניית מערך הגנת סייבר הולם, שיאפשר 
לארגון להתמודד בצורה נאותה ויעילה אל מול גל מתקפות 
הסייבר. הבעיה היא איזה מסגרת או איזה מתודולוגיה אנו 
בוחרים להתנהל לפיה, אלא כיצד מתמודדים בצורה נאותה 
עם אתגרים שונים, לעתים מגיעים דווקא מתוך הארגון שלנו, 

ומקשים עלינו לבצע את עבודתנו.
לעתים קרובות, תשתיות ה-IT בארגון גדלות עם החברה. 
מדי יום צצים כלים חדשים, יישומים חדשים, מערכות חדשות 
וריבוי פרופילים של משתמשים בעלי הרשאות גבוהות, כאשר 
הצורך בהם מתגלה בדרך כלל ללא שום שיקול אסטרגטגי או 

מחשבה תחילה. 
עולה  והטכנולוגיות החדשות שצצות,  ביחד עם הכלים 
גם מידת העומס והעבודה, כאשר הצוותים מגלים שכל כלי 
חדש דורש מיומנויות חדשות לצורך פריסה נכונה ולתחזוקה 
השוטפת. עד מהרה, כל התהליך הזה, ניתן לדמות אותו לבית 
ישן רעוע שעליו כל דור חדש של בעל בית צירף חדר חדש, 

מבלי להתייחס לתשתיות הבסיסיות של הבית.
איומי הסייבר אורבים לנו בפינות האפלות ביותר. פגיעויות 
בלתי צפויות, טכנולוגיות ישנות שעבר זמנם, מרכזי נתונים 
מבוזרים, פריסת רשת רחבה ומבוזרת, עובדים ממורמרים 
מתוך הארגון ומשתמשים תמימים שעושים טעויות בשוגג...

כל אלו הינם חלק מהאתגרים עימם ה-CISO צריך להתמודד 
מדי יום. ועם פריסה כזו של טכנולוגיות ורשתות מבוזרות, 
קשה לכל אדם או אפילו לצוות לקבל נראות הוליסטית לכלל 

הרשת ורכיביה השונים.
כיום, ישנו קושי לקבל תמונת מצב מושלמת וישנו מעין 
ערפל שמקשה על מנהלי אבטחת המידע לזהות את כל בעיות 
אבטחת המידע הקיימות בארגון. חוסר הראות הזאת מקשה 
על מציאת וקטורי תקיפה ואיומי ייחוס אפשריים, ואפילו 
אם הארגון כן מצליח לאתר כמה מהם, הטיפול בהם קשה 
לא פחות. הסיבה לכך היא, שברוב המקרים, הכלים והשיטות 
הזמינות לנו נועדו רק להתמודדות עם תחומים ספציפיים ולא 

מתקפות מתוחכמות ומשולבות. 

לעיתים קרובות אנו עדים לכלי אבטחה שונים שפרוסים 
באופן מזדמן, ללא מחשבה תחילה. אנו רואים צוותים שונים 
בארגון )אבטחת מידע, IT, DevOps, פיתוח, תגובה לאירועי 
אבטחת מידע וכדומה( רודפים אחר פתרונות פלא ופורסים 
כלים בארגון, וכל אחד לעצמו, ללא כל מחווה של איחוד או 
חשיבה משותפת. וכיום, אין מחסור בכלי אבטחת מידע. מדי 
שנה מאות ספקים חדשים צצים עם פתרונות הגנת סייבר 
בטענה שזהו הפתרון החדש שיהווה פרצת דרך בעולם הסייבר.
בעוד שלא מדובר בתופעה חדשה, הטיפול בבעיות אלו 
מחייב תשומת לב גדולה יותר וחשיבה מחודשת, היות ושטח 
התקיפה האפשרי ממשיך להתרחב בכל ארגון, עם אימוץ 

טרנדים וחידושים טכנולוגיים רבים.
 בעבודה היומיומית שלנו עם אנשי ה-IT, ואבטחת מידע, אנו 
שומעים על האתגרים שבהגנה על היישומים המבודדים – ועל 
פלטפורמות המחשוב והאחסון המופצות בשימוש בכל רחבי 
 ,IOT-הארגון, ולעתים אף מחוץ לארגון )מחשוב ענן(. בעידן ה
צצו להם בעיות אבטחה חדשות שכן התקנים אלו מחוברים 

לרשת האינטרנט תוך כדי שהם פרוסים ברשת הארגונית.
-API ברוב המקרים, ארגונים נוטים לשלב יישומים באמצעות

ים ואף לחבר תשתיות מחשוב ענן שונות תחת פלטפורמת ניהול 
אחת כדי להקל על תהליך התפעול השוטף. אבל גם שיטה זו 
אינה חסינה מפני מתקפות סייבר. מסתבר שאין תחליף לצורך 
לאמץ אסטרטגיית הגנת סייבר הוליסטית שמדגישה את הצורך 
של יכולת נראות בכל הרשת הארגונית וממשקים פנימה וחוצה, 
ומאפשרת תובנות מפורטות על איומי הייחוס שעשויים לארוב 
לנו לאורך כל הדרך, כך ארגונים יכולים לתעדף ביעילות את 
התגובה שלהם למתאר האיומים בהתאם לרמת החומרה ומידת 
הנזק האפשרית לפעילותה העסקית של הארגון. לגישה זו אנו 

קוראים חשיפת סיכוני סייבר.
מדובר בדיסציפלינה מתעוררת ותופסת תאוצה לניהול 
ומדידה של סיכון סייבר בעידן הדיגיטלי. חשיפת סיכוני סייבר 
הופכת את אבטחת המידע מראייה סטטית ומיושנת לזיהוי דינמי 
והוליסטי על פני שטח התקיפה המודרני. זה הבסיס שעליו 
צריך לבנות את האסטרטגיה של ניהול תחום הגנת הסייבר תוך 

התאמתה לתקיפות הסייבר בעידן המודרני.
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ארבע שאלות שכל 
CISO חייב להיות מוכן 

לענות עליהן בכל עת
על מנת שהארגון יוכל להתמודד בצורה 
נאותה עם גל איומי הסייבר ההולך וגובר 
אבטחת  מנהל  על  שלו,  התחכום  ברמת 
המידע לאמץ דיסציפלינות ושיטות חדשות 

להתמודדות מול איומי הסייבר.
בניית אסטרטגיה הוליסטית לתחום הגנת 
הסייבר באמצעות הדיסציפלינה החדשה של 
חשיפת סיכוני סייבר וניהול סיכוני הסייבר 
תאפשר לכם לענות על כל אחת מארבעת 

השאלות הללו בכל רגע נתון.

שאלה #1 עד כמה 
מאובטח או חשוף הארגון 

שלכם?
המענה לשאלה זו מחייב חשיפה לכלל 
היבטי שטח התקיפה של הארגון – כולל 
בקרה  מערכות  ענן,  מחשוב  משאבי 
תעשייתיות ומכשירים ניידים, אשר עשויים 
 IT-או לא, להיות על המכ"מ של צוותי ה
בארגון. זה כמובן דורש לבצע זיהוי ומיפוי 
של כלל האזורים בהם קיימים סיכוני סייבר 
עבור פעילות עסקית מסוימת ו/או מערכות 
מחשוב בארגון. לדוגמה, אם הארגון שלכם 
ייתכן  שוקד במיוחד על פריסת טלאים, 
שהפגיעות האחרונה של מערכת ההפעלה 
של Windows לא תהיה דאגה גדולה כפי 
שתהיה עבור ארגון שלא הטמיע תהליך 
פורמאלי של ניהול טלאים ולא עדכן את 
מערכות המחשוב שלו בשנים האחרונות. על 
ידי הסתכלות רחבה וממוקדת היכן חשיפות 
סיכוני הסייבר שלכם או לפחות היכן הן 
צפויות להיות – אתם יכולים לקבל תמונה 

מלאה של מה נמצא בסיכון ומה לא.

שאלה #2 למה צריך לתת 
תעדוף בתוכנית הטיפול 

)הפחתה( שלנו?
התשובה לשאלה זו צריכה להתבסס על 
שילוב של מודיעין סייבר אודות חולשות 
במערכות מחשוב ואיומי סייבר רלוונטיים 
כדי להבין את יכולת הניצול של הפגיעויות 
הללו ואת רמת החשיבות של נכסי המידע 
בהקשר הפעילות העסקית או רגולטורית.

הטיפול  תעדוף  של  אפקטיבי  תהליך 
בחולשות אבטחה במערכת צריך להתייחס 
גם להיבטים העסקיים )של מידת ההשפעה 
על הפעילות העסקית(, כדי למקסם את 
המאמצים הארגוניים, תוך ניצול חכם של 

המשאבים הכספיים ואנושיים כאחד.
נכונה  זה מאפשר לכם לקבל החלטה 
ולהשקיע באותם אזורים בהם אתם פגיעים 
יותר וזה עלול לעלות לארגון שלכם במונחים 
או  זמן השבתה  זמן עבודה, קנסות,  של 

התאוששות ופגיעה במוניטין.
זה גם עוזר לכם להפחית את התופעה 
של עייפות החומר, ככל הניתן, ואז לתעד 
את האופן שבו הצוות שלכם מגיב לטיפול 
בפגיעויות על בסיס רמת הקריטיות של נכסי 
המידע לפעילותה העסקית של הארגון אל 
מול הסבירות של ניצול חולשה זאת ע"י 

התוקפים.

שאלה #3 כיצד ניתן 
להפחית את החשיפות 

הללו לאורך זמן?
היכולת של ה-CISO לענות על שאלה זו 
היא מדד של קצב ההתקדמות של הארגון 
על  הסייבר.  הגנת  מערך  עיבוי  מבחינת 
 )KPI( לזהות ולהגדיר את המדדים CISO-ה
הנכונים, שבאמצעותם ניתן יהיה למדוד את 
האפקטיביות של מערך הגנת הסייבר בארגון.

ערכים אלו צריכים להיות מוגדרים עפ"י 
יחידה עסקית, מיקום גיאוגרפי, סוג וחשיבות 

הנכס ועוד.
המטרה היא להבין כיצד פרופיל החשיפה 
שלכם משתנה מדי חודש, מרבעון לרבעון, 
משנה לשנה, כך שתוכלו לעזור לעמיתכם 
העסקיים ולהנהלת הארגון האם ההשקעה 
שלהם במערך הגנת הסייבר תשתלם להם 

או לא.

שאלה #4 איפה אנחנו 
נמצאים ביחס למגזר או 

למתחרים שלנו?
זאת אחת השאלות המכשילות ביותר, 
זו תאלץ אתכם לצאת  והמענה לשאלה 
מהבועה הפנימית של החברה שלכם כדי 
לעזור לכם להבין כיצד נהלי אבטחת המידע 
ומערך הגנת הסייבר שלכם נערמים נגד 
אלה של חברות אחרות העוסקות באותו 
תחום, נמצאות באותו מגזר, כמו גם אלה 

בתעשיות אחרות.
"איך הארגון שלכם מדורג נגד עמיתים 
בתעשייה, ואל מול תפיסת האבטחה בשוק 
)Best Practices(", הוא דיאלוג חשוב עבור 
לעתים  אותו  לנהל  שצריך  דירקטור  כל 
תכופות יותר, ולגבש אסטרטגיה שתאפשר 
לוועדת ההיגוי של אבטחת המידע בארגון 

לפקח ולנהל סיכוני סייבר בצורה נאותה.
סיכון הסייבר אינו שונה מסיכונים עסקיים 
אחרים ויש למדוד אותו ולנהל אותו כמו את 

שאר הסיכונים, באופן שוטף.
היכולת שלכם לענות במדויק על ארבעת 
השאלה הללו היא חיונית להבנת החשיפה 
הכוללת של הארגון מפני סיכוני סייבר 
שונים ואת מידת האפקטיביות של מערך 

הגנת הסייבר בארגון.

סיכון הסייבר אינו שונה מסיכונים עסקיים 
אחרים ויש למדוד אותו ולנהל אותו כמו 

את שאר הסיכונים, באופן שוטף.
"
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כיצד להטמיע תרבות 
סייבר הוליסטית 

בארגון?
לעתים, הדרך לאימוץ אסטרטגיה ומסגרת 
הסייבר  הגנת  תחום  לניהול  הוליסטית 
הינה ארוכה ומלאה באתגרים, אבל אסור 
להתייאש, וחשוב לצאת למסע הזה בהקדם 
האפשרי, ולוודא שהגעתם אל קו הסיום. 
לפניכם שלוש שיטות אותן ניתן ליישם 
כחלק מאימוץ מסגרת הוליסטית להגנת 

הסייבר בארגון:

טיפ 1: תמיד תצפו לבלתי 
צפוי

ההתקפה הבאה עשויה להגיע מכיוון לא 
ידוע ולא צפוי. 

יצא לכם לשמוע על המקרה של  אם 
על  לשמצה  הידועה  הסייבר  מתקפת 
קזינו, שבו האקרים הצליחו  האקווריום 
מהקזינו  נתונים  של  גיגה  כ-10  לגנוב 
באמצעות החיישנים המחוברים לאינטרנט 
באקווריום דגים, הוא דוגמה מושלמת לזה. 
 IOT-ואכן, בהתחשב במספר כמות התקני ה
ההולך וגובר בשימוש בתעשיות השונות, 
לצד ההזדמנויות הנלוות של התוקף לנצל 
פגיעויות אבטחה שקיימות בהתקנים אלו, 
יאלץ את צוותי ה-IT לעדכן באופן שוטף את 
רשימת הפגיעויות של נכסי המידע בארגון.
הרכיבים  אינם   IOT-ה מכשירי  אבל 
היחידים שצריך לנטר לצורך זיהוי איומים 

ופגיעויות. ישנם אזורים נוספים שלעתים 
שירותים  כגון  להזניח  נוטים  ארגונים 
וסביבות ענן, מערכות CCTV, התקני בקרה 
תעשייתיים, POS, מערכות HVAC, ומערכות 
בקרה שונות שמחוברות לאינטרנט באופן 
 IT-לא מבוקר ולא מטופל היטב ע"י צוותי ה

בארגון.
למשל, בספטמבר האחרון, חוקרי אבטחה 
שעלולה   )Peekaboo( פגיעות  חשפו 
להשפיע על אלפי מצלמות שמחוברות 
מעקב  למערכות  המשמשות  לאינטרנט 

וידאו בארגונים רבים. 
שלכם  המידע  אבטחת  שצוותי  חשוב 
בארגון יהיו ערניים לכל דבר, ויבדקו ויסרקו 
זיהוי פגיעויות  בכל פינה בארגון לצורך 
אבטחה במערכות, ויסגרו את אותן חולשות 
אבטחה...לפני שהתוקף ינצל אותן לרעה.

טיפ 2: לא כל הנכסים 
בעלי אותו ערך בעיני 

הארגון
חשוב מאוד לדעת אילו נכסים הם קריטיים 
בצורה  להגיב  כדי  שלכם  לעסק  ביותר 
יעילה וממוקדת באותם אזורים בעלי רמת 
סיכון גבוהה בעיני הארגון. למשל, מכשיר 
הטאבלט של המנכ"ל מהווה מטרה בעלת 
ערך גבוה יותר ממכשיר הטאבלט שנמצא 
בכניסה לארגון ומשמש לרישום מבקרים.

תוודאו שאתם מתמקדים תחילה בנכסים 
הקריטיים ביותר שלכם. תנצלו את הזמן 
עכשיו כדי לקבוע את רמת הקריטיות של כל 

נכס ותדרגו את חשיבותם במונחים של זמני 
תגובה. חשוב לשמור על עדכניות של המידע 
הזה באופן שוטף, היות ויתכן שערכם של 
נכסים מסוימים עלול להשתנות עם הזמן.

תיוג הנכסים הינה נקודת התחלה טובה 
שממנה כדאי להתחיל, למשל למפות ולארגן 
מלאי נכסים בעלי חשיבות קריטית בעיני 
הארגון. בעת הגדרת רמת הקריטיות של 
נכסי המידע, חשוב לזכור גם דרישות הלימה 
 HIPAA, כגון  שונות  ורגולציות  לתקינה 

GDPR, CCPA, PCI ועוד.

טיפ 3: קביעת תיעדוף 
וסדרי עדיפויות

רק אחוז קטן מאלפי הפגיעויות שנחשפות 
תוקפים  ע"י  בפועל  מנוצל  שנה  מדי 
)באמצעות קוד זדוני(. עליכם לגבש תובנה 
)על סמך מודיעין סייבר אודות פגיעויות 
ואיומים( אילו פגיעויות מנוצלות כיום, וכבר 
פורסם קוד זדוני )exploit(, ולהתבסס על 
אותם שירותי מודיעין סייבר שמאותתים על 
אילו פגיעויות צפויות בעתיד הקרוב לנצל 

לצורך תקיפה.
גישה למידע מסוג זה, באמצעות שירותי 
מודיעין סייבר, מאשר לצוותי אבטחת המידע 
בארגון לתעדף את התגובה לאיומי הייחוס 
של הארגון, בהתבסס על רמת הקריטיות של 
הנכס, האיום המודיעיני וניתוח ההסתברות 

למימוש האיום.
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מאת

הערכת
וניהול

פגיעויות

כיצד
לעשות
את זה

נכון?

מדור עולמו של האקר

דני אברמוביץ', מנכ"ל ובעלים של קבוצת טייטנס סקיוריטי
ודניאל הרשפשר, יועץ אבטחת מידע בחברת טייטנס סקיוריטי

תהליך הערכת פגיעויות הינו חלק מהותי בכל תהליך 
של הערכת סיכונים או מבדק חוסן, וזהו השלב שבו 
התוקף מחפש אחר פגיעויות במערכות המחשוב בארגון 

שנמצאות תחת תיחום המבדק.
ניהול פגיעויות הינו תהליך הוליסטי של זיהוי, הערכה, 
טיפול ודיווח של פגיעויות אבטחת המידע במערכות 
המחשוב השונות בארגון, כולל ברמת החומרה )קושחה( 

וברמת מערכות ההפעלה או היישומים.
פגיעויות אלו מהוות חולשות במערכות המחשוב של 
הארגון אשר מאפשרות לתוקף לגשת בצורה לא מורשית 
או להשתלט על מערכות אלו ולהגיע למידע הרגיש או 

אף להשבית את מערך המחשוב הארגוני.
מדובר בתהליך דינאמי, שצריך להתבצע בצורה מחזורית 
בארגון, היות והאיומים והפגיעויות משתנים מדי יום, 
בייחוד בעידן הטכנולוגי של היום, שבו טכנולוגיות חדשות 
צצות מדי יום, מה שמגדיל את הסבירות לפגיעויות חדשות 

וכפועל יוצא מגדיל את שטח התקיפה האפשרי.
 )Vulnerability Management( תהליך ניהול הפגיעויות
מכיל בתוכו תוכנות ייעודיות שיכולות לסרוק את מערך 
ולזהות  ואפליקציות(  המחשוב של הארגון )תשתית 
חולשות )פגיעויות( אשר יכולות לסכן את מערך המחשוב 
או את המידע האגור בתוכו. תוכנות אלו יכולות לסייע 
לארגון לנהל את התהליך הזה באופן יעיל ואוטומטי. 
ישנן מערכות אשר מכילות גם רכיב תוכנה מיוחד על 
תחנות הקצה )agent( שמסייע בתהליך מיפוי נכסי המידע 
הדיגיטליים וזיהוי הפגיעויות שקיימות באותם נכסים 

דיגיטליים. 
ברגע שפגיעויות אלה אותרו, על הארגון לבצע תהליך 
של הערכת סיכונים שנובע מהימצאות חולשות במערכת 
אל מול מתאר איומי הייחוס הרלוונטיים ולקבל החלטה 
מושכלת על הדרך הטובה ביותר למזער )לטפל( בחולשות 

הללו. 
וניהול  זיהוי  אחת הבעיות העיקריות בתוכנות של 
פגיעויות הינה אזעקות שווא )False Positive(, ולכן 
תהליך אימות הפגיעות יכול להיות דרך מצוינת לאמוד את 
מידת החומרה של הפגיעות הזאת עבור מערך המחשוב 

של הארגון. 
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ניתן לחלק את תהליך ניהול הפגיעויות 
לארבעה שלבים עיקריים:

שלב 1: זיהוי פגיעויות

ניהול  של  בפתרון  העיקרי  המרכיב 
פגיעויות הינו סורק הפגיעויות. מודול זה 
הינו חיוני ביותר לאיתור פגיעויות במערכות 
המחשוב של הארגון מבעוד מועד, לפני 
זה  תהליך  אותם.  וינצל  ימצא  שהתוקף 

מורכב מארבעה שלבים עיקריים:
סריקת מערכות מחשוב שנגישות ברשת . 1

הארגונית באמצעות שימוש בפרוטוקול 
.TCP/UDP או שליחת חבילות PING

זיהוי פורטים ושירותי מערכת הפועלים . 2
במערכות שנסרקו.

מרחוק . 3 להתחבר  האפשר,  במידת 
למערכות שנסרקו לאיסוף מידע מפורט 

אודות המערכת.
בין המידע שנאסף . 4 קורלציה  לעשות 

אודות המערכת עם פגיעויות ידועות.

סורקי פגיעויות יכולים לזהות מגוון של 
מערכות הפועלות ברשת, כגון מחשבים 
ניידים ומחשבים נייחים, שרתים וירטואליים 
ופיזיים, מסדי נתונים, פירוולים, מתגים, 
מדפסות רשת ועוד. כלל המערכות המזוהות 
נסרקות ונבדקות על סמך מספר פרמטרים, 
כגון: סוג מערכת ההפעלה, פורטים פתוחים, 
משתמשים  מותקנות, חשבונות  תוכנות 
שמוגדרים במערכת, מבנה מערכת הקבצים, 
תצורת המערכת ועוד. לאחר מכן, מידע 
זה משמש לשיוך נקודות תוקפה ידועות 
למערכות שנמצאו במהלך הסריקה, כך 
יש רשימה של מערכות  שכעת, לתוקף 
ומהן  לתקיפה,  פוטנציאליות  מחשוב 
ורלוונטיות למערכות  החולשות שנתגלו 
הללו. כדי לבצע את השיוך בין המערכות 
הפגיעויות  סורקי  הקיימות,  לחולשות 
של  מיוחד  נתונים  במסד  משתמשים 
פגיעויות המכיל רשימה של כל הפגיעויות 
שידועות לציבור. מסד הנתונים הזה מתעדכן 

מדי יום.
פגיעויות  סריקת  של  תהליך  אומנם 
הינו מרכיב חיוני במחזור החיים של ניהול 
זה  את  לבצע  חשוב  בארגון,  פגיעויות 

בצורה נכונה, על מנת לא לגרום להשפעה 
שלילית על רשת המחשוב הארגונית. סורקי 
את  לשבש  לפעמים  יכולים  הפגיעויות 
הרשתות והמערכות שאותן הם סורקים. 
אם רוחב הפס של הרשת מוגבל יחסית 
במהלך שעות העבודה של הארגון, אז מומלץ 
לבצע את סריקת הפגיעויות בשעות שהן 
פחות עמוסות, ולא בשעות השיא. תזמון 
נכון של ביצוע סריקות אבטחת המידע יכול 
להפוך את התהליך לאפקטיבי ויעיל יותר, 
במקום לגרום להשפעה שלילית על הרשת 

או המערכות.
תקן אבטחת המידע ISO 27001, מגדיר 
בקרה ייחודית לנושא הזה, בקרה א.12.7.1 
בדיקות  שמבצעות  מערכות  על  )בקרה 
אבטחת מידע(. בקרה זו מספקת הנחיות 
לתכנון נכון של בדיקות אבטחת המידע 
)סורקי פגיעויות, בדיקות חוסן וכדומה( 
מבלי להפריע לפעילות העסקית של הארגון.

אם בכל זאת הסריקות יגרמו לאי-יציבות 
של מערכות מסוימות ברשת הארגונית, ייתכן 
שתצטרכו לא לכלול את המערכות הללו 
בסריקה הבאה, או לטייב את המערכת כך 
שהסריקות לא ישפיעו לרעה על המערכות 

הללו.
אחד המאפיינים החדשים בעולם של 
סריקת פגיעויות הינו הסריקה המסתגלת 
בגישה  מדובר   .)Adaptive Scanning(
חדשה לאוטומציה נוספת ולייעול תהליך 
סריקת הפגיעויות בהתבסס על שינויים 
חדשה  מערכת  כאשר  לדוגמה:  ברשת. 
מתחברת לרשת בפעם הראשונה, סורק 
הפגיעויות יסרוק רק את המערכת הזאת 
בהקדם האפשרי במקום להמתין לסריקה 
שבועית או חודשית כדי להתחיל לסרוק 
יכול למזער באופן  את הרשת כולה. זה 
משמעותי את שטח התקיפה, ע"י כך שנזהה 
את הפגיעויות במערכת החדשה בהקדם 
האפשרי, מבלי לחכות לסריקה השבועית.
סורקי הפגיעויות אינה הדרך היחידה 
לאסוף נתונים אודות חולשות במערכות 
המחשוב של הארגון. התקנת תוכנה בנקודות 
ניהול  לפתרונות  תאפשר  )סוכן(  הקצה 
חולשות  אודות  נתונים  לאסוף  פגיעיות 
חדשות במערכת מבלי לבצע סריקות ברשת, 
מה שיאפשר לארגון לשמור על עדכניות 

אם  בין  המערכת,  של  החולשות  נתוני 
המחשבים הניידים של העובדים מחוברים 
לרשת הארגון או לרשת הביתית של העובד 

ובין אם לאו.
לניהול  פתרון  שבו  לאופן  קשר  ללא 
פגיעויות אוסף נתונים אלו, ניתן להשתמש 
בו ליצירת דוחות, ערכים ודיווחים שונים 
כולל תצוגת סטטוס לפי סוג קהל היעד 
מידע,  אבטחת  מנהל  רגולטור,  )הנהלה, 
צוות ה-IT, מפתחים, QA וכדומה(. עפ"י סוג 
הדיווח, הנתונים שמוצגים ישתנו בהתאם.

שלב 2: הערכת פגיעויות

לאחר זיהוי הפגיעויות, השלב הבא יהיה 
להעריך אותן כך שהסיכונים הנשקפים 
מהן יהיו מטופלים בצורה הולמת ובהתאם 
הארגון.  של  הסיכונים  ניהול  למדיניות 
רמות  יספקו  הפגיעויות  ניהול  פתרונות 
סיכון שונות וציונים עבור אותן פגיעויות 
)חולשות( אשר זוהו, בהתאם ל-CVSS )ר"ת 
 Common Vulnerability Scoring של 
System(. ציונים אלה מסייעים לארגונים 
החולשות  של  החומרה  רמת  את  להבין 
הללו, כך שיוכלו לתעדף באילו חולשות 
להתמקד תחילה, אך הסיכון האמיתי הנשקף 
מכל פגיעות נתונה תלוי בגורמים נוספים 
אחרים שמעבר לדירוגי הסיכון והציונים 

.CVSS-של ה
הנה כמה דוגמאות של מרכיבים נוספים 
שיש להביא בחשבון בעת הערכת הפגיעויות:

האם הפגיעות הזאת אמיתית או שמדובר 	 
באזעקת שווא?

באופן 	  לנצל  כבר  יכול  מישהו  האם 
ישיר את הפגיעות הזאת מחוץ לרשת 

הארגונית )למשל מהאינרנט(?
עד כמה קשה לנצל את הפגיעות הזאת?	 
 	 )exploit( האם ידוע על פרסום קוד זדוני

לניצול עבור פגיעות זו?
מה תהיה מידת ההשפעה על העסק אם 	 

פגיעות זו תנוצל?
אחרות 	  אבטחה  בקרות  קיימות  האם 

המפחיתות את הסבירות ו/או את מידת 
ההשפעה של הפגיעות המתוארת על 
מערכות המחשוב בארגון בהן נתגלתה 

הפגיעות?
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מתי נתגלתה הפגיעות הזאת )כמה זמן 	 
זה כבר פורסם ברשת האינטרנט(?

כמו כל כלי אבטחה, סורקי הפגיעויות 
אינם מושלמים. בעוד שהספקים נלחמים 
להוריד את שיעור ההתרעות שווא שלהם 
ככל האפשר, כמות זו עדיין גבוהה מאפס, 
כלומר, יתכן מצב שבו עדיין המערכות הללו 
ידווחו התרעות שווא )דיווחים כוזבים על 

הימצאות פגיעות במערכת(.
ביצוע אימות פגיעות עם כלים ושיטות 
שונות של מבדקי חוסן יכול לסייע במזעור 
רמת הדיווח הכוזבת )התראות שווא( של 
פגיעויות במערכת, כך שארגונים יכולים 
למקד את תשומת ליבם בהתמודדות עם 

פגיעויות אמיתיות ולא התרעות שווא. 
לעתים קרובות, התוצאות של תרגילי 
אימות פגיעויות או בדיקות חוסן מלאות 
על תשתיות המחשוב של הארגון מהווה 
הפתעה גמורה עבור ארגונים שחשבו או 
שהיו בטוחים שהם מאובטחים היטב ושאין 
להם שום חורים ברשת האבטחה של הארגון.

שלב 3: הטיפול 
בפגיעויות

לאחר שאימתנו את הפגיעויות במערכת, 
ואף חישבנו את רמות החומרה, סבירות, 
מידת ההשפעה וכפועל יוצא אף חישבנו 
את הסיכון למערכת או לפעילות עסקית 
של הארגון, השלב הבא יהיה לתת תעדוף 
לאופן הטיפול בפגיעויות אלו בהתייעצות 

עם בעלי עניין הרלוונטיים. 
ישנן מספר דרכים שונות לטפל בפגיעויות, 

כגון:
תיקון: תיקון מלא של הפרצה או התקנת 	 

ניתן  שלא  כך  פגיעות,  לאותה  טלאי 
יהיה לנצל אותה. זוהי אפשרות הטיפול 

האידיאלית שארגונים שואפים אליה.
ו/	  הסבירות  הקטנת  הסיכון:  מזעור 

על  הפגיעות  מידת ההשפעה של  או 
המערכת. לפעמים זה נחוץ כאשר תיקון 
או תיקון נכון עדיין לא זמין עבור פגיעות 
מזוהה. יש להשתמש באופן אידיאלי 
זו כדי להרוויח מספיק זמן  באופציה 

לארגון שיוכלו לתקן את הפרצה בסופו 
של דבר.

קבלת הסיכון: מקרה חריג בו הארגון אינו 	 
נוקט שום פעולה לתקן את הפרצה. מקרה 
זה יכול להתקיים במצבים שהפגיעויות 
או  נמוכה  חומרה  ברמת  מוגדרות 
בינונית והעלות לתיקון הפגיעות גבוהה 
משמעותית מהעלות של מידת הנזק 
שיכול להיגרם לארגון כתוצאה מניצול 

אותה פגיעות.
ניהול  של  החדשים  הפתרונות  כיום, 
ושיטות  טכניקות  מספקים  פגיעויות 
בממצאים  לטיפול  ומומלצות  מובנות 
)פגיעויות(. מדי פעם, המלצת תיקון אינה 
הדרך האופטימאלית כדי לתקן את הפרצה, 
ובמקרים אלו, הגישה הנכונה צריכה להיקבע 
ע"י מנהל אבטחת המידע וצוות אבטחת 
ומנהלי  המערכת  בעלי  בארגון,  המידע 
המערכת בארגון. הטיפול בפגיעות יכול 
להיות פשוט כמו החלת תיקון תוכנה זמין 
בקלות או מורכב כמו החלפת סדרת שרתים 

פיזיים ברחבי הרשת של הארגון.
כאשר פעולות השיקום הולשמו, מומלץ 
להפעיל סריקה נוספת של זיהוי פגיעויות 

כדי לוודא שהפגיעות נפתרה במלואה.
עם זאת, לא כל פגיעות צריכה תיקון. 
לדוגמה, אם בעת הסריקה זוהה כי קיימת 
 Adobe Flash Player בתוכנת  פגיעות 
במחשבים של משתמשי הקצה בארגון, אך 
באמצעות ה-GPO, נחסמה לגמרי האפשרות 
האינטרנט  בדפדפני  זה  בנגן  להשתמש 
וביישומי לקוח אחרים, ניתן להקל במקרה 
כזה בתהליך הטיפול בפגיעות, ולהציע בקרה 

מפצה במקום.

שלב 4: דיווח על פגיעויות

קבוע  פגיעויות  הערכת  ביצוע  תהליך 
את  להבין  לארגונים  מאפשר  ומתמשך 
המהירות והיעילות של הפתרונות לניהול 
הפגיעויות שלהם לאורך זמן, ואף להוכיח 
להנהלה החזר השקעה )ROI(. פתרונות 
אלו בדרך כלל כוללים אפשרויות שונות 
לייצוא והצגת הממצאים )חולשות במערכת( 
באמצעות מגוון דוחות הניתנים להתאמה 

אישית ואף הצגתם במעין לוח מחוונים 
יפה ועשיר בתוכן )כמות פרצות, הפרצות 
פרצות  גבוהה,  הכי  חומרה  רמת  בעלות 
חוזרות ונישנות ועוד(. לא רק שזה עוזר 
לצוותי ה-IT להבין בקלות אילו שיטות טיפול 
יסייעו להם לתקן את הפגיעויות במהירות, 
יעילות ובמינימום מאמץ, אלא יכול לתרום 
לצוות אבטחת המידע להעריך ולנטר מגמות 
של פגיעויות וחולשות במערכות המחשוב 
בארגון לאורך זמן בחלקים שונים של הרשת 
הארגונית, מה שיסייע בתעדוף התקציב 
והטיפול מבחינת המשאבים של הארגון 
ואף מצדם של דרישות רגולטוריות שונות.

לסיכום

ניתן לומר שהשימוש בפתרונות לניהול 
אבטחת  לצוותי  לאפשר  יכול  פגיעויות 
המידע בארגון להישאר צעד אחד קדימה 
של  נכונה  תוכנית  ועם  התוקפים,  לפני 
הפחתת הסיכונים, אף לצמצם את שטח 

התקיפה של התוקף. 
והן  התוקפים  של  הן  התחכום  רמת 
של שיטותיהם משתנים מדי שנה, בעוד 
כמות  את  להגדיל  ממשיכים  שארגונים 
החולשות בארגון באמצעות הכנסה של 
התקנים ניידים חדשים, שימוש בשירותי 
מחשוב ענן, רשתות ויישומים חדשים, ריבוי 
עובדים ועבודה מרחוק, ועוד. עם כל שינוי 
מגיע הסיכון כי חולשה חדשה נפתחה ברשת 
לתוקפים  הארגונית שלכם, המאפשרת 

להיכנס פנימה ולגרום נזק רב.
בכל פעם שהארגון חותם עסקה עם שותף 
עסקי חדש, עובד ואף לקוח, נפתחת מצד 
אחד אפשרות עסקית חדשה, אך מצדו 
השני של המתרס, יתכן שמתגלה גם חולשת 
אבטחה חדשה שמזמינה את התוקף. הגנה 
על הארגון מפני איומים אלה מחייבת פתרון 
חדשני לניהול פגיעויות, אשר יכול לסייע 
לצוותי אבטחת המידע וה-IT לבקר ולנטר 

את כל השינויים הללו ולהתגונן בהתאם. 
ובלי זה, התוקפים תמיד יהיו צעד אחד 

לפנינו.

מדור עולמו של האקר
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שימוש במודל 

למדידת האפקטיביות של 
מערך הגנת הסייבר בארגון

מאת: לירון רודינסקי, יועצת Compliance בחברת טייטנס סקיוריטי

 Capability Maturity Model ר"ת של( CMMI-מודל ה
Integration( מהווה שיטה להערכת היכולת והבגרות 
)Maturity( של התהליכים בארגונים המפתחים 
מערכות )הנדסת תוכנה(, וגם בתחום פיתוח ארגוני 
לשיפור ביצועי הארגון. המודל משמש, בין השאר, גם 
להערכת יכולתן ורמתן של ספקי מערכות עבור משרד 
ההגנה האמריקאי )ה-DOD(. כמו כן, ניתן להשתמש 
במודל CMMI לשיפור ביצועים בפרויקט תוכנה, שיפור 
ביצועי מחלקה מסוימת או שיפור ביצועי הארגון כולו. 
המודל מדרג את בגרות תהליכי הפיתוח בארגון 
לחמש רמות בשלות )Maturity Levels( ומאפשר 
עצמם(  את  לבדוק  אף  )או  להיבדק  לארגונים 
ולהימצא מתאימים לרמה זו או אחרת. המודל מציע 
לארגונים דרך ברורה לבדיקה ושיפור התהליכים 
ובכך לשפר את מידת האפקטיביות והיעילות שלהם.

בשנים האחרונות, מודל זה החל לשמש גם את מנהלי 
אבטחת המידע בארגון, לצורך מדידת האפקטיביות 
של בקרות אבטחת המידע, או רמת הבשלות של 
מערך הגנת הסייבר שלהם, ואפילו את עמידתו של 
הארגון להלימה לדרישות תקינה ורגולציה שונות.
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רמות  חמש  מוגדרות   CMMI במודל 
בשלות, כאשר רמה 1 הינה הרמה הנמוכה 
ביותר של ניהול , ורמה 5 מציינת כי הארגון 
מנהל את התהליכים בצורה הטובה ביותר. 
בגרות  ברמת  יימצא  שארגון  מנת  על 
מסוימת , עליו לעמוד בכל הקריטריונים 
שנקבעו עבור הרמות הקודמות , וכן עבור 
הקריטריונים שנקבעו לרמה שבה מדובר. 
התקדמות לאורך הזמן ברצף הרמות , מורה 
על יכולתו של ארגון לשיפור מערך הגנת 
בקרות  של  האפקטיביות  ו/או  הסייבר 

אבטחת המידע הקיימות בארגון.

רמה 0 - היעדר הלימה לדרישות: לא 	 
קיים שום תהליך או תיעוד, או כוונה 

לתעד שום תהליך עבודה קריטי.

1 - מתחיל: מדובר בשלב ייזום 	  רמה 
ראשוני, שבו קיימים תהליכים בלתי 

צפויים, בקושי מנוהלים, ריאקטיביים.

רמה 2 - מנוהל: הלימה בסיסית לדרישות 	 
התקן. מדובר בתהליך מאופיין עבור 

פרויקטים, לרוב ריאקטיבי.

רמה 3 - מוגדר: הלימה חלקית לדרישות 	 
התקינה. מדובר בתהליך מאופיין עבור 
הארגון, פרואקטיבי. פרויקטים מרכיבים 
את התהליכים שלהם על בסיס הסטנדרט 

הארגוני.

רמה 4 - מנוהל כמותית: תאימות סבירה 	 
לדרישות התקינה. התהליכים נמדדים 

ונשלטים היטב.

תאימות 	  5 - מצב אופטימאלי:  רמה 
מלאה לדרישות התקן, כאשר ההתמקדות 

הינה בשיפור התהליכים

כיצד זה בא לידי ביטוי?

בואו ניקח לדוגמה, את הבקרה הראשונה 
בנספח א' בתקן, שמספרה א.5.1.1 מסמכי 

מדיניות אבטחת מידע.
הבקרה דורשת מספר פעילויות, כגון:

כתיבת מסמכי מדיניות אבטחת מידע . 1
רלוונטיים עפ"י דרישות התקן

אישור מסמך מדיניות אבטחת המידע . 2
ע"י הנהלת הארגון

תקשור מסמכי המדיניות לכלל העובדים . 3
הרלוונטיים

תקשור מסמכי המדיניות לכלל בעלי . 4
העניין הרלוונטיים מחוץ לארגון

היות ומדובר כאן ב-4 משימות שונות, 
שלא בהכרח תלויות אחת בשנייה, וביחד 
זה,  בסעיף  הבקרה  מהות  את  מרכיבות 
צריך לקבוע את מידת הבשלות של הבקרה 

מבחינת הטמעתה בארגון.
כמו כן, זה שקיים מסמך מדיניות אבטחת 
מידע זה לא מספיק, יתכן שקיים מסמך 
חיוניים  דברים  בו  חסרים  אך  מדיניות, 
כגון קביעת יעדים ומטרות אבטחת מידע, 
הגדרה ברורה של בעלי תפקידים, אחריות 

וסמכויות, ועוד.
אם נשתמש במודל CMMI על מנת לאמוד 
את רמת הבשלות של הבקרה, ניתן להגדיר 

את זה באופן הבא:
רמה 0 )היעדר הלימה לדרישות(: הארגון 	 

כלל אינו מודע לכך שצריך לגבש מסמכי 
אבטחת מידע, ולכן אין שום מחויבות 
מסמכי  קיימים  ולא  ההנהלה,  מצד 

מדיניות אבטחת מידע בארגון.

רמה 1 )שלב ייזום ראשוני(: הארגון גיבש 	 
טיוטה ראשונית של המסמך מדיניות 
אבטחת מידע. המסמך טרם אושר, או 
הופץ לכלל העובדים בארגון, ולבעלי צד 

ג' רלוונטיים.

מסמך 	  יש  בסיסית(:  )הלימה   2 רמה 
מדיניות, שאושר ע"י הנהלת הארגון, אך 

הוא טרם הופץ לכלל העובדים והגורמים 
הרלוונטיים.

רמה 3 )הלימה חלקית(: המסמך קיים, 	 
אושר ע"י הנהלת הארגון, והופץ לכלל 
העובדים, אך הוא לוקה בחסר. המסמך 
בעלי  כגון  למרכיבים  להתייחס  צריך 
יעדי  וסמכויות,  אחריות  תפקידים, 

אבטחת מידע ועוד.

רמה 4 )תאימות סבירה(: המסמך קיים, 	 
המסמך  הארגון.  הנהלת  ע"י  אושר 
מתייחס לכלל הדרישות לפי התקן, אך 
טרם הופץ לכלל העובדים ובעלי העניין 

הרלוונטיים.

רמה 5 )תאימות מלאה(: המסמך קיים, 	 
המסמך  הארגון.  הנהלת  ע"י  ואושר 
מתייחס לכלל דרישות התקן. המסמך 
כולל  בארגון,  העובדים  לכלל  הופץ 
בעלי התפקידים הרלוונטיים. כמו כן, 
המסמך עובר סקירה תקופתית ועדכון 

עפ"י הצורך.

בקרה א.12.2.1 הגנה 
)Malware( מפני נוזקות

בואו ניקח לדוגמה בקרה נוספת, הפעם 
בקרה טכנולוגית, כגון פתרון להגנה מפני 

נוזקות.
הבקרה דורשת מספר פעילויות, כגון:

בקרה 	  של  והטמעה  רכישה  אפיון, 
להגנה מפני נוזקות. על מנת לקבל ציון 
5 )הטמעה מלאה(, יש צורך להתייחס 

למספר מרכיבים, כגון:

בכל 	  אנטיוירוס  פתרון  הטמעת 
תחנות הקצה

הטמעת פתרון אנטי-וירוס ברמת 	 
השרתים

הטמעת פתרון אנטי-וירוס ברמת 	 
מחשבים ניידים
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הטמעת פתרון אנטי-וירוס ברמת 	 
טלפונים חכמים

הטמעת פתרון אנטי-וירוס ברמת 	 
Gateway-ה

עדכון ותפעול שוטף של גרסאות 	 
מערכות  של  חתימות  ועודכוני 

האנטי-וירוס.
בנוסף, חשוב לבצע הדרכות מודעות 	 

לעובדים בנושא סוגי נוזקות, איומים, 
פגיעויות וכדומה.

כפי שניתן לראות, לבקרה זו יש מספר 
דרישות שונות, שצריכים לתת להם מענה 
על מנת להגיע לרמת בשלות מירבית של 
הבקרה )רמה 5(. לא די בהתקנת תוכנת 
אנטי-וירוס על תחנות העבודה, אלא גם צריך 
לוודא שמדובר בגרסאות תוכנה אחרונות, 
כולל עדכוני חתימות באופן שוטף. בנוסף, 
היות ומדובר על בקרה טכנולוגית, אז חשוב 

שתהיה פריסה 
אם נשתמש במודל CMMI על מנת לאמוד 
את רמת הבשלות של הבקרה, ניתן להגדיר 

את זה באופן הבא:

לדרישות(: 	  הלימה  )היעדר   0 רמה 
הארגון כלל אינו ערוך מבחינת היכולת 
להתגונן מפני נוזקות, ולא מותקן פתרון 
להגנה מפני נזקות על שום מחשב או 
שרת בארגון. כמו כן, לא מתבצעת שום 
פעילות הדרכה להגברת המודעות בנושא 

איומים שנובעים מנוזקות.

1 )שלב ייזום ראשוני(: הארגון 	  רמה 
החל במגעים לרכישת פתרונות הגנה 
 POC מפני נוזקות או שנמצא בתהליך

לבחינת פתרונות הגנה מפני נוזקות.

רמה 2 )הלימה בסיסית(: הארגון החל 	 
בפריסה בסיסית של פתרון טכנולוגי להגנה 
מפני נוזקות. הפריסה בשלב הראשוני 

תהיה על תחנות הקצה ועל השרתים.

רמה 3 )הלימה חלקית(: בארגון קיים 	 
מערך הגנה הולם מפני נוזקות. המערכת 
מותקנת על מרבית תחנות העבודה ועל 
מרבית השרתים. המערכת מתעדכנת 
באופן שוטף הן ברמת עדכוני תוכנה והן 

ברמת עדכוני חתימות.

רמה 4 )תאימות סבירה(: בארגון קיים 	 
מערך הגנה הולם מפני נוזקות. המערכת 
מותקנת על מרבית תחנות העבודה, על 
מרבית המחשבים הניידים ועל מרבית 
השרתים. אין אכיפה טכנולוגית להגנה על 
הטלפונים חכמים. המערכת מתעדכנת 
באופן שוטף הן ברמת עדכוני תוכנה והן 

ברמת עדכוני חתימות.

רמה 5 )תאימות מלאה(: בארגון קיים 	 
מערך הגנה הוליסטי מפני נוזקות, כאשר 
קיימת תוכנה על כל ההתקנים ברשת 
קצה,  )תחנות  הארגון  של  המחשוב 
שרתים, GW, מחשבים ניידים, טלפונים 
חכמים(. כמו כן, הארגון מפעיל שיטות 
עבודה תפעוליות לשיפור רמת הזיהוי 
וטיפול בנוזקות, ע"י טיוב ושיפור הגדרות 
במערכת. המערכות מתעדכנות באופן 
שוטף לגרסאות תוכנה חדשות וקצבי 

חתימות.

בקרה א.7.3.1 סיום 
העסקה או ניוד עובדים

ניקח בקרה תפעולית, שנוכל  ולסיום, 
 CMMI להציג גם בה כיצד מודל הבשלות של

יכול לבוא לידי ביטוי בתהליך ההתעדה.
אם נשתמש במודל CMMI על מנת לאמוד 
את רמת הבשלות של הבקרה, ניתן להגדיר 

את זה באופן הבא:

רמה 0 )היעדר הלימה לדרישות(: אין 	 
כלל תהליך פורמאלי של עזיבת עובד 

ולא תהליך פורמאלי של ניוד עובדים.

1 )שלב ייזום ראשוני(: הארגון 	  רמה 
החל בגיבוש ראשוני של תהליך בסיסי 
לעזיבת עובד. אין תהליך פורמאלי של 
ניוד עובדים. כמו כן, אין טופס החזרת 

ציוד.

רמה 2 )הלימה בסיסית(: הארגון גיבש 	 
תהליך פורמאלי לעזיבת עובד )החזרת 
ציוד והסרת הרשאות גישה(. לא קיים 
עדיין תהליך של ניוד עובדים. יש טופס 
בסיסי של החזרת ציוד והסרת הרשאות 
גישה. לא מתבצע תהליך של אכיפה 
למילוי הטופס )לוודא שאכן הבקרות 

מתקיימות(.

רמה 3 )הלימה חלקית(: הארגון גיבש 	 
תהליך פורמאלי לעזיבת עובד וניוד עובד. 
התהליך מוטמע ונאכף בכ-80% בכלל 

הארגון.

רמה 4 )תאימות סבירה(: הארגון גיבש 	 
תהליך פורמאלי לעזיבת עובד וניוד עובד. 
כמו כן, ישנו טופס טיולים פורמאלי. 

התהליך נאכף במלואו.

רמה 5 )תאימות מלאה(: הארגון גיבש 	 
תהליך פורמאלי לעזיבת וניוד עובד. ישנו 
טופס טיולים פורמאלי, והתהליך נאכף 
במלואו. כמו כן, התהליך נבדק תקופתי 

לצורך שיפור מתמיד.

כפי שניתן לראות, המודל CMMI למדידת 
רמת הבשלות של עמידה בדרישות התקן 
יכול לסייע הן לארגון והן ליועצים להבין את 
מידת ההלימה של הארגון לדרישות התקן, 
ולגזור כפועל יוצא את הפעולות שנדרש 

לבצע.
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מדור ספרים מומלצים
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והפעם לפינתנו היקרה, עפ"י המלצת הרוב, הוספנו את 
אחד הספרים שמומלצים ללמידה אם הנכם רוצים לגשת 

.CISM לבחינת ההסמכה של

הספר פורסם ב-19 למרץ 2018 ע"י 
McGraw-Hill,  והוא מכיל 5 פרקים 

עיקריים. 
לאלו מכם שרוצים ללמוד לבחינת 
ההסמכה של CISM, או למנהלי אבטחת 
המידע אשר רוצים ללטש את כישוריהם 
בתחום ניהול אבטחת המידע – הספר 
הזה הוא חובה. הספר מובנה בצורה 
כזאת שהוא מכסה את כל הפרקים 
הנדרשים לבחינה, כאשר בכל סוף פרק 

ישנן הערות, שאלות ותשובות.

פרק 1: כיצד להפוך להיות 
CISM-מוסמך ל

הפרק נותן סקירה כללית על היתרונות 
בהסמכת CISM, כיצד להפוך להיות 
מוסמך ל-CISM, מהם כללי האתיקה 
של ISACA, ומהו המבנה והפורמט של 

הבחינה.
בחלק השני של פרק 1, דנים על מה 
נדרש לעשות לפני הבחינה, ביום של 
הבחינה ואחרי הבחינה, כיצד להגיש 
בקשה לקבלת תעודת ההסמכה, מה 
נדרש כדי לתחזק את ההסמכה, ומקרים 
בהם תעודת ההסמכה נפסלה עבור חלק 

מהאנשים.

פרק 2: ממשל אבטחת 
מידע

לממשל  במבוא  מתחיל  הפרק 
אבטחת המידע, ונותן סקירה כללית 

על מהן הסיבות לממשל אבטחת מידע, 
כיצד לעמוד בדרישות העסקיות של 
ואחריות,  תפקידים  בעלי  הארגון, 
מדדים למדידת האפקטיביות של מערך 
ניהול אבטחת המידע בארגון, ומודלים 
למדידת האפקטיביות לצורך שיפור 

מתמיד.
פיתוח  על  מדבר  השני  החלק 
אבטחת  ניהול  לתחום  אסטרטגיה 
ויעדים,  כגון הגדרת מטרות  המידע, 
בחירת מסגרת לניהול תחום אבטחת 
המידע, הגדרת מטרות ויעדים לרמות 
סיכון קבילות בארגון, מהם המשאבים 
הנדרשים לצורך מימוש האסטרטגיה, 
כיצד לגבש אסטרטגיה בתחום ניהול 
אבטחת המידע, מהן המגבלות בתהליך 

שכזה, ועוד.
הפרק  שלא,  אפשר  איך  וכמובן, 
ותשובות  בהערות, שאלות  מסתיים 
שמטרתן לבחון את הידע שנצבר על 

המודול הנוכחי.

פרק 3: ניהול סיכוני אבטחת 
מידע

הפרק מתחיל עם מבוא לעולם ניהול 
הסיכונים ונותן הסבר קצר על העקרונות 
בניהול סיכונים. לאחר מכן, הפרק דן 
על דרכים להכנת תוכנית ניהול סיכונים 
בארגון )גיבוש אסטרטגיה לתחום ניהול 
סיכונים, בחירת מסגרת לתחום ניהול 
סיכונים, כיצד לבצע הערכת פערים אל 
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מול המסגרת שבחרנו, ועוד(. לאחר מכן, 
הפרק נותן סקירה כללית על כל מחזור 
החיים של תהליך ניהול הסיכונים בארגון 
)תהליך ניהול הסיכונים, מתודולוגיות לניהול 
סיכונים, זיהוי נכסים וקביעת ערכם, סיווג 
נכסי מידע, מתן ערך לנכסי המידע, זיהוי 
איומים, זיהוי פגיעויות, זיהוי סיכונים, חישוב 
הסיכונים באמצעות מכפלת סבירות ומידת 
ההשפעה של הסיכון על הפעילות העסקית 

של הארגון, ועוד(.
לאחר מכן, הפרק דן בסוגיות של תפעול 
מטרות,  )בחינת  הסיכונים  ניהול  תהליך 
שילוב ניהול הסיכונים בהמשכיות עסקית, 
ניהול סיכונים בשרשרת האספקה, ניהול 
מצאי סיכונים, שילוב תהליך ניהול והערכת 
עבודה  ותהליכים  במרכיבים  סיכונים 
נוספים בארגון, ניטור הסיכונים, קביעת 
KRI ומדידתם, הדרכות מקצועיות והדרכות 

מודעות, תיעוד הסיכונים, ועוד(.
ושוב, כמו בכל מודול אחר, הפרק מסתיים 

בריכוז הערות, שאלות ותשובות.

פרק 4: פיתוח וניהול תוכנית 
אבטחת מידע

הפרק הרביעי מתחיל עם בניית תוכנית 
אבטחת המידע של הארגון. המטרה היא 
לגבש תוכנית אבטחת מידע )שנתית או תלת-

שנתית(, תוך הגדרת מדדים, תוצרים, יעדים, 
תיחום, מסגרת אותה אימצתם, והיבטים 
נוספים כגון ארכיטקטורה ובקרות אבטחה.

לאחר מכן, הפרק מתמקד בניהול התוכנית 
)ממשל אבטחת מידע, ניהול סיכונים, תוכנית 
סיכונים,  ניהול  תהליך  סיכונים,  לניהול 
הטיפול בסיכונים, סקירת רמת אבטחת 
המידע בארגון, פיתוח והטמעת מדיניות 
ונהלי אבטחת מידע בארגון, ניהול סיכונים 
לשרשרת האספקה, ועוד פעילויות נוספות(.

החלק הבא בפרק הרביעי עוסק בתפעול 
השוטף של מערך אבטחת המידע בארגון 
ומכיל מגוון נושאים כגון ניטור אירועים, 
הארגון,  רשת  על  הגנה  פגיעויות,  ניהול 

הגנה על תחנות הקצה, ניהול זהויות, טיפול 
באירועי אבטחת מידע, הדרכות מודעות, 
שירותים מנוהלים, אבטחת בסיסי נתונים, 

המשכיות עסקית ועוד.
לנושא  מתייחס   4 בפרק  הבא  החלק 
ניהול שירותי IT, כגון: תמיכה טכנית, ניהול 
אירועים, טיפול בבעיות, ניהול תצורה, ניהול 
שינויים, שחרור גרסאות, רמת שירות של 
ועוד  קיבולת  ניהול  העסקית,  הפעילות 

מרכיבים נוספים.
בקרות  על  מדבר  בפרק  הבא  החלק 
אבטחת מידע, ומתייחס לסיווג הבקרות, 
מסגרת  הבקרה,  מטרות  הבקרות,  סוגי 
לניהול בקרות אבטחת המידע, פיתוח או 
טיוב בקרות אבטחת מידע, ומדידת רמת 
הבשלות מבחינת חוזק או כיסוי של בקרות 

אבטחת המידע.
החלק הבא בפרק הזה דן בנושא מדדים 
וניטור, שזהו אחד מהמרכיבים החשובים 
ביותר בסל הכלים של מנהלי אבטחת המידע. 
ישנה חשיבות רבה למדידת האפקטיביות של 
כלל הבקרות, ומערך אבטחת המידע, לצורך 
שיפור מתמיד והצדקה אל מול ההוצאות. 
מדידה נכונה יכול להוכיח להנהלת הארגון 
החזר השקעה )ROI( על אבטחת המידע, 
תוך תמיכה נאותה בפעילות העסקית של 

הארגון.
ושוב, כמו בכל מודול אחר, הפרק מסתיים 

בריכוז הערות, שאלות ותשובות.

פרק 5: ניהול אירועי אבטחת 
מידע

גם המודול  הינו  הפרק האחרון בספר 
האחרון בבחינת ה-CISM, והוא דן בנושא 

ניהול אירועי אבטחת מידע.
החלק הראשון של הפרק מתחיל בסקירה 
אירועי  ניהול  לעולם  מבוא  מעין  קצרה, 

אבטחת המידע.
החלק השני בפרק הזה דן בסוגיות של 
פיתוח תוכנית לטיפול באירועי אבטחת 
 Incident Response ר"ת של( IRP מידע, או

Plan( שזהו מרכיב חשוב מאוד ביכולת 
של הארגון להתמודד עם אירועי הסייבר 
הדיגיטלי.  בעידן  ארגון  כל  על  שמאיים 
בחלק הזה דנים במגוון נושאים כגון מהן 
המטרות של ה-IRP, רמת בשלות של הארגון 
אירועי אבטחת  עם  מבחינת התמודדות 
מידע וסייבר, מהם המשאבים הנדרשים 
להתמודדות יעילה מול מתקפות הסייבר, 
מהם בעלי התפקידים, אחריות וסמכויות 
שנדרש בכל ארגון )כמובן בהתאם לגודל 
הארגון, מגזר, דרישות רגולטוריות וכדומה(, 
ביצוע הערכת פערים אל מול רמת בשלות 

.IRP-נדרשת, וגיבוש ה
החלק הבא בפרק 5 הינו תגובה לאירועי 
אבטחת מידע., והוא מתייחס לשלבים של 
מידע,  אבטחת  לאירועי  התגובה  תהליך 
שמבוסס על המסגרת של NIST. במסגרת 
זו ישנם 8 שלבים עיקריים, כגון: שלב ראשון 
– שלב הזיהוי, שלב שני – שלב תגובה 
ראשונית, שלב שלישי – הערכת מצב, שלב 
4 – טיפול באירוע, שלב 5 – התאוששות 
מהאירוע, שלב 6 – חזרה לשגרה, שלב 7 
– סגירת האירוע, שלב 8 – הפקת לקחים.
של  בסוגיות  דן   5 בפרק  הבא  החלק 
מאסון.  והתאוששות  עסקית  המשכיות 
זהו גם אחד מהמרכיבים החשובים ביותר 
לתפעולו התקין של הארגון, בייחוד מבחינת 

רציפות תפעולית.
תוכנית  בניית  של  בסוגיות  דן  הפרק 
להמשכיות עסקית, תוכנית להתאוששות 
ישימות  בדיקת  שיטות  וכמובן  מאסון, 

התוכניות הללו, ותרגולים שוטפים.
ושוב, כמו בכל מודול אחר, הפרק מסתיים 

בריכוז הערות, שאלות ותשובות.

לאלו שרוצים לגשת לבחינת ההסמכה 
של CISM, זהו ספר מומלץ.

בהצלחה!
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 ,2018 ב-14 למרץ  הספר פורסם 
ע"י Pearson IT Certification, והוא 
מתפרס על פני 19 פרקים, שמכסים 
מתודולוגיות, שיטות עבודה, כישורים 
וכן, אל  נדרשים והמלצות למימוש. 
תתנו לשם של הספר לבלבל אתכם, 
הסוקרים  עבור  רק  מיועד  לא  הוא 
המתחילים, אלא יכול לסייע גם לאלו 
שמיומנים יותר, לגבש שיטות עבודה 

כפי שמקובל בעולם.
מגוון  של  סקירה  יש  פרק  בכל 
נושאים, כאשר בסופו של הפרק יש 
סיכום, ובחינה קצרה על מנת לבחון את 

הידע שצברת מקריאת הספר.

פרק 1: מבוא למבדקי חוסן
הפרק הזה מספק מעין מבוא לעולם 
בדיקות החוסן, ומכיל טרמינולוגיה של 
מושגים ושיטות עבודה, מתודולגיות 
מקובלות בעולם בדיקות חוסן, היבטים 
אתיים ומשפטיים שקשורים לתעשייה 
הזאת, וכמובן נותן סקירה רחבה בנושא 
שקיימות  הבינלאומיות  ההסמכות 
 CEH, GPEN,-ה ביניהן  זה  בתחום 
OSCP, MILE2, CISSP, ועוד. הספר 
שרוצה  למי  טובות  המלצות  מספק 
בתחום  פורמאלית  קריירה  לבנות 

בדיקות החוסן.

פרק 2: סטנדרטים

מגוון  על  סקירה  נותן  הזה  הפרק 
הסטנדרטים המקובלים בתחום בדיקות 
ספציפית  התייחסות  )עם  החוסן 
לאזורים מסוימים בעולם כגון אנגליה, 

ארה"ב וכדומה(.
כמו כן, הפרק מתאר בהרחבה כיצד 
משלב  החל  חוסן,  לבדיקת  לגשת 
ועד  הלקוח,  עם  וסגירה  המכירה 

למסירת הדו"ח הסופי.
לאלו שעובדים ישירות מול הלקוח, 
הן בתחילת סגירת ה-SOW, והן בשלב 
הסופי של מסירת הדו"ח ופגישת אישור 
הממצאים, חשוב מאוד שתקראו את 

החלק הזה בספר.

פרק 3: הצפנה
לעולם  פנימה  צולל  הזה  הפרק 
המופלא של עולם ההצפנה, כאשר 
הוא מתחיל בסקירה כללית והיסטוריה 
ואז ממשיך לנושאים  של ההצפנה, 
יותר של שיטות הצפנה,  מתקדמים 
פרוטוקולים וכמובן – איך לא? שיטות 

תקיפה על פורוטוקלי הצפנה.

ולפינתנו בגיליון זה ריכזנו לכם כרגיל מקבץ ספרים מומלצים 
ע"י צוות המומחים שלנו במערכת. הספר הראשון מיועד 
יותר ליועצים אשר עוסקים בתחום בדיקות חוסן וסקרי 

סיכונים

PENETRATION 
TESTING 
FUNDAMENTALS 
A Hands-On Guide to  
Reliable Security Audits

Penetration Testing Fundamentals: 
A Hands-On Guide to Reliable 
Security Audits

by William (Chuck) Easttom II

אודות הספר

מדור ספרים מומלצים
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פרק 4: איסוף נתונים
בין אם אתה סוקר מתחיל או ותיק, כולם 
כבר יודעים שהשלב החשוב ביותר בכל 
מבדק חוסן הינו שלב איסוף הנתונים. ככל 
שלתוקף יש מידע מוקדם ומקיף יותר על 
המטרה )ארגון או מערכת אותה הוא בודק(, 
תהליך התקיפה יכול להתבצע בצורה יעילה 

יותר, ואחוזי ההצלחה עולים בהתאם.
הפרק מחלק את שיטת איסוף הנתונים 

לשני תתי-סעיפים:
איסוף נתונים פאסיבי – המספק סקירה 	 

על שיטות וכלים לאיסוף מידע באופן 
פסיבי.

איסוף נתונים אקטיבי – המספק סקירה 	 
על שיטות וכלים לאיסוף מידע באופן 

אקטיבי.

פרק 5: נוזקות
הנוזקות,  בסוגי  מתמקד  הזה  הפרק 
נוזקה  לייצר  ניתן  וכיצד  דוגמאות, 
שבאמצעותה ניתן לבחון את רמת אבטחת 
המידע של תשתיות המחשוב בארגון הנבדק.

פרק 6: פריצות למערכת 
WINDOWS ההפעלה של

בפרק הזה תוכלו ללמוד על דרכים ושיטות 
תקיפה שישימות כלפי מערכת ההפעלה 
של WINDOWS. תלמדו דברים כגון מבנה 
מערכת ההפעלה וכיצד ניתן לנצל חולשות 
לפרוץ  דרכים  ההפעלה,  מערכת  ברמת 
סיסמאות, כיצד לכתוב סקריפטים שיוכלו 
לסייע לכם בבדיקות החוסן על מערכת 
נוזקות  לזהות  כיצד  וכמובן  ההפעלה, 

.WINDOWS במערכת ההפעלה של

WEB פרק 7: תקיפות על אתרי
הפרק הזה מתמקד בשיטות וכלי תקיפה 
WEB, וסוקר חלק מהפגיעויות  על שרתי 
 SQL ושיטות התקיפה השכיחות ביותר כגון

Injection, XSS, CSRF, ועוד.

פרק 8: סריקות לאיתור 
פגיעויות

הפרק הזה דן בשיטות וכלי סריקה לצורך 
איתור פגיעויות ברמת מערכת הפעלה, רשת, 

אפליקציות WEB, ועוד.

פרק 9: מבוא ללינוקס
הפרק הזה נותן סקירה על חלק מהפקודות 
השכיחות ביותר שנמצאות בארסנל של 
כל סוקר. היות ומרבית הכלים שמשמשים 
לתקיפה מבוססים על מערכת ההפעלה 
של לינוקס )קוד פתוח(, חשוב להכיר את 

הפקודות הללו היטב.
כמו כן, הפרק מדבר על מבנה מערכת 
ההפעלה של לינוקס )לרבות מבנה ותוכן 

הספריות העיקריות במערכת ההפעלה(.

פרק 10: תקיפות על מערכת 
ההפעלה של לינוקס

לאחר שקראנו ולמדנו קצת אודות מערכת 
ההפעלה של לינוקס, תוכלו להעשיר את 
הידע שלכם בפרק הזה. הפרק דן בשיטות 
של  ההפעלה  מערכת  של  תקיפה  וכלי 

לינוקס.

פרק 11: מבוא לשימוש בקאלי 
לינוקס

אחד מהכלים השכיחים ביותר של הסוקר 
הינו הקאלי לינוקס )Kali Linux(. מדובר 
לינוקס,  של  ייחודית  הפעלה  במערכת 
שמגיעה עם אוסף כלי תקיפה ופורנזיקס 
מכובד. חשוב ללמוד את מערכת ההפעלה 
הזאת, ולהכיר היטב את שיטות העבודה 

איתה.

פרק 12: שיטות תקיפה כלליות
בפרק הזה דנים על שיטות תקיפה שונות 
שניתן ליישם, כגון שימוש ב-Hotspot זדוני, 
הינדוס אנושי, מתקפות מניעת שירות, ועוד.

Metasploit-פרק 13: מבוא ל
הפרק נותן סקירה כללית אודות הכלי שנקרא 
Metasploit, שמהווה אחד מהכלים השכיחים 
ביותר בארסנל של כל סוקר. ניתן יהיה ללמוד 
על שימוש בסיסי בכלי הזה, כולל ביצוע סריקות 
פגיעויות  לניצול  ודוגמאות  מידע,  אבטחת 

במערכות ההפעלה לצורך תקיפה על הרשת.

פרק 14: שימושים נוספים 
Metasploit-ב

בפרק הזה ישנה הרחבה לשימוש בכלי 
Metasploit. הפרק מתאר פקודות ושיטות 
סריקה שונות באמצעות הכלי הזה, שניתן 
יהיה לנצלם כחלק מבדיקות אבטחת המידע.

פרק 15: מבוא לסקריפטינג עם 
)Ruby( רובי

הפרק הזה מספק סקירה כללית לשפת 
 .)Ruby( הסקריפטים שידועה בשם רובי

פרק 16: כתיבת Exploit אישי 
באצעות רובי

הפרק הזה מספק סקירה מעמיקה כיצד 
להשתמש בשפת הסקריפטים של רובי 

לצורך גיבוש exploit משלכם, שניתן יהיה 
להשתמש בו על מנת לבצע תקיפה על 

מערכות המחשוב של הארגון.

 exploit-הפרק מספק סקירה לשימוש ב
קיים, הרחבת היכולות שלו או אפילו כתיבת 

exploit אחר, משלכם.

פרק 17: ידע כללי בעולם 
התקיפה

הפרק הזה מספק סקירה על עולם סקרי 
הסיכונים, מבדקי חוסן, בדיקות אבטחה, 
מידע,  לאיסוף  אמצעי  השחורה,  הרשת 
מיהם השחקנים העיקריים בעולם הסייבר, 

הסמכות והכשרות בתחום זה ועוד.

פרק 18: נושאים נוספים 
שקשורים לבדיקות החוסן

הפרק הזה מכיל שיטות תקיפה נוספות 
כגון תקיפה של רשתות אלחוטיות, תשתיות 
קריטיות )SCADA(, תקיפות על מובייל, ועוד.

פרק 19: פרויקט ביצוע מבדק 
חוסן לדוגמה

הפרק הזה מסיים את הספר הנפלא הזה, 
ומספק מידע אודות פרויקט לדוגמה של 

ביצוע בדיקות חוסן לחברה.
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מסיפורי הציד של קררמפוס

אי שם על עולם קטן במרכז הגלקסיה, 
אפשר  שמחלונותיות  סודי  מתקן  מתוך 
עם  דוקטור  לו  הסתתר  חול.  רק  לראות 
בכל  כנורא  עצמו  את  לפרסם  החוצפה 
הזמנים, אפילו יותר מלוציפר עצמו! הייתי 
חייב לסגור לו את הבסטה. אז, בנוהל הקבוע, 
תתרווחו עם כוס משקה ומקטרת מלאה 
בטוב והקשיבו לסיפור מפיו של קרמפוס, 

השד הקברנטי.
הקודמים,  מסיפורי  בשונה  הפעם, 
היסטוריה  בגזרת  התחילה  ההרפתקאה 
יותר  או  ודם,  נשכחת, מתוך עיתון בשר 
נכון נייר ודיו – אבל הבנתם את הכוונה, 
בכתבת התדמית על "המקום הנוראי בעולם". 
הכותרת כמובן סיקרנה אותי, הרי זה הגהינום 
הטוב והמוכר. מי עוד יכול להתחרות במתקני 
הנופש הבלתי נשכחים: הסניטוריום של 
 Diablo מכון השיזוף ,The Butcher מייק
וכפר הנופש המפורסם של ארבעת החברים 
Four Horseman Rancho. על מתקניו 
המפורסמים, דיקור סיני על מסמרים חמים, 
מסאז' אקזוטי לראש עם גיליוטינה... והאהוב 
עליי, מרכז הסאונה הלוהט עם בריכות לאבה 
מצננות. רק להיזכר בזה גורם לפרווה שלי 

לסמור מהנאה. 
להפתעתי התור דיבר על איזה בחור בשם 
המחלות  לכל  תרופה  שפיתח   Hellford
ניסויים  כמה  בזכות  זאת  וכל  בגלקסיה 
פשוטים על בני אדם… רגע, בזכות זה הוא 
קיבל את התואר “המקום הנוראי בעולם”? 

בטוח יש כאן איזה טעות, כול'ה כמה ניסויים 
בבני אדם, בגהינום אנחנו עושים את זה כבר 
כמה מילניומים. משהו לא מסתדר פה.. 
באוטומטיות מכנית אני מכניס את המקלדת 
תחת אצבעותי העבות ומתחיל להקליד על 
המקשים מבלי לחשוב, Recon קצר מעלה לי 
כמה תוצאות סטנדרטיות, תלונות על עינויים 
והתעללות בבני אדם, כמה דוחות על השלכת 
פסולת ואסון אקולוגי כתוצאתה, שום דבר 
 ,TortuCorp יוצא דופן. לחברה עצמה קראו
 Nevada ממוקמים באיזה חור נידח שנקרא
והנה כרטיס הכניסה שלי פנימה – הם עדיין 
מקבלים נסיינים, בינגו! עכשיו קררמפוס 

צריך להכין את הצעצועים. 
הנתונים  את  ממלא  שלהם,  באתר 
הסטנדרטיים: גובה, משקל, ושאר הירקות 
כמו היסטוריית המחלות הנפשיות הענפה. 
יש!  אישיותי?  פיצול  יש!  סכיזופרניה? 
ויש,  יש  יש,   ?OCD, Bi-polar, Anxiety
אני פשוט המועמד המושלם! בזמן שאני 
מחכה לזימון למתחם, משוטט לי בשאר 
האתר לחפש מציאות ופנינים. מתמונות 
 RFID של כמה מחברי הצוות אני רואה תגי
על חולצתם – MSR-X6, משכפל הכרטיסים 
 Proxmark3 האגדי נכנס לכיס שמאל ו
שיסדר לי את התג עצמו לכיס ימין. כמה 
תמונות של המתחם עצמו, ורשימה ארוכה 
של תורמים ומשתתפים – מעניין אם יש 
שם מישהו שאני מכיר. ציפצוף ניצחון של 
מייל שהתקבל מחזיר אותי למציאות, הזמנה 

לסנטוריום הטיפולי של TortuCorp מחייכת 
לעברי מהמסך, עכשיו יש לי כל מה שצריך 

אפשר לצאת לשטח.
בין  ומתח  בעצמותי  התרגשות  עם 
הקרניים עובר בדלת הכניסה של המתקן 
בלי לעבור בבקרת כניסה אחת – הם בטח 
לא מצפים שמישהו יצא מכאן חי… מרים 
מבטי ומחשבות על שובל הכאוס וההרס 
שאני הולך להשאיר אחרי, מעלות חיוך 
ממזרי על שפתי. פקיד הקבלה מברך אותי 
לבואי ומלווה אותי לחדר הבדיקות. בדרך 
אני מבחין בשקעי RJ-45 לאורך המסדרון 
ובחדרים, עוברים מסדרון אחד, והפקיד 
מעביר את התג המהולל שלו לפתיחת הדלת, 
מסדרון שני – אותו סיפור, מעניין אם יש 
להם מידור רמות, עוברת בי מחשבה. אחרי 
פנייה מסורבלת מצד ימין אני רואה דלת 
 Server Room  משוריינת עם לוחיות הכיתוב
זאת המטרה, עכשיו נשאר להגיע לשם. 
נכנסים לחדר ודלת שמנה נסגרת מאחורי 
גבי עכשיו מחכים לרופא, מציין הפקיד ויוצא 

זריז מדלת צדדית. 
תוריד את הג’קט והתיישב על המיטה, 
נשמע קול מאחורי, מעניין מאיפה הוא צץ 
לו פתאום. בתנועה מהירה מדליק את אנטנת 
ה Proxmark שהסתתרה לה בג’קט ומניח 
אותו בעדינות על גב הכיסא. אני בטוח שהיא 
תצליח לרחרח מהמרחק הזה את כרטיס 
 ,Hellford הכניסה של הרופא. אני דוקטור
מזדהה הרופא באוזני, אנחנו נתחיל בתהליך 

עובר עלינו חורף מזעזע בעולם הקיברנטי הקטן שלנו, הקמין 
מפזר הילה של חום ורדרד ברחבי החדר, שוררת אווירה 

מלנכולית שמחזירה אותי להרפתקאה בוערת להפליא. 
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תשאולי קצר ולאחריו נעבור לחדר הטיפולים, 
מרחיב הרופא. ואני סופר עד 30 בראשי כדי 
לתת לאנטנה מספיק זמן ומתחיל לחשוב 
על תירוץ הגיוני לצאת מהחדר באמצע. אני 
צריך להשתין, יוצאת לי צעקה בלתי נשלטת 
מהגרון, הדוקטור קצת מופתע אבל מצביע 
לכיוון דלת הכניסה. אני לוקח את הג’קט 
ומחליק לי מתוך החדר בחיפוש אחר תא 
השירותים הקרוב, צריך לשכפל את הכרטיס 
ולהמציא דרך להגיע לחדר השרתים. כאילו 
בתוך ציור של ESHER מסתובב לו לאורך 
המסדרונות בחיפוש אחר הדלת הנחשקת. 
מעבר לפינה, בדיוק איפה שזכרתי אותה, 
אני מצליב את האצבעות ברגליים בזמן 
שאני מעביר את התג המשוכפל, נשימה 
ארוכה... מצמיד את התג לקורא, ושומע 
צפצוף המלווה באור ירוק קטן, אני בפנים! 
שומר על רמת האדרנלין ומתחיל לחפש 
ארונות עם פורטים חשופים, אין לי הרבה 
זמן, אבל באתי מוכן! הבאתי כמה מחבריי 
הטובים, ה-Packet Squirrel! מחבר כמה 
כאלה בכל פורט פנוי ונס לנפשי משם חזרה 
לחדר האבחון בתקווה שהדוקטור לא התחיל 

לחשוד.  
בחדר המוכר מספר לדוקטור סיפור קורע 
לב על הלילה לפני במסעדה מקסיקנית. 
הוא אוכל את זה בלי מלח ומתחיל בתהליך 
האבחון. שאלות, בדיקות, קצת דקירות וזהו 
האבחון הסתיים, הרופא מברך אותי על 
כך שהתקבלתי לתוכנית. ברור, אני חושב 

והמחשבות משוטטות לי לעבר חברי בחדר 
השרתים - הם בטח כבר מדווחים חזרה הביתה 
ב-VPN Tunnel. אני מתנצל בפני הרופא, 
אומר לו שאני שיניתי את דעתי ומעדיף לא 
להיפרד מפיצול האישיות הנפלאה שיש לי. 
ההערה שלי לא התקבלה בברכה, והדוקטור 
פוטר אותי בהינף יד ומנחה אותי לעבר הדלת 
הפנימית, עוד בדיקה קצרה וסיימנו, מכריז 
בתחמנות. כדי לא לעורר חשדות אוסף את 

חפצי וממקשיב להוראותיו. 
החדר אפלולי וקר, מוציא במהירות את 
הטאבלט מהכיס הסודי ובוחן את מצבם 
של חבריי הסנאים. השגנו גישה לבקרת 
הנתונים  בסיס  של  העתקה  הדלתות, 
בעיצומה, והמייל ארגוני – זה כבר פינוק. 
קליק קלאק וכל הדלתות פתוחות, כמעט 
וסגרתי את הטאבלט, אור אדום קטן הציץ 
לו מזווית המסך – דלת אחת נשארה סגורה. 
 CS עכשיו זה מעניין. כמה שורות קצרות ב
בירוק מהבהב.  נדלקת  והדלת העיקשת 
הסקרנות הרגה את החתול, אבל אותי זה לא 
עוצר. מחפש בעקשנות את מפת המתקן, אני 
חייב לדעת מה יש מאחורי הדלת המסתורית. 
מנסח מייל קצר, מדוקטור Hellford המהולל, 
לכל הצוות הקורא לישיבה דחופה עכשיו 
בחדר הישיבות הצפוני, לתת להם להתעסק 
במשהו אחר בזמן שאני חופשי להסתובב 

לי במסדרונות המתפתלים. 
לפי המפה זה צריך להיות פה, פותח את 
הדלת ומגלה חלל ענקי המלא בכלובי מתכת 

פתוחים וגולמים חסרי תודעה מסתובבים 
להם בעיניים פעורות ובוהות, ריר נוזל להם 
מהפה הפתוח וריח של ריקבון עומד בכל 
בהארה  מבין  הנסיינים,  חדר  זה  החדר. 
רגעית, מעניין מה יקרה אם נשחרר אותם 
כולם  לחופשי. מנחה בקריאה רמה את 
לכיוון המסדרונות ודוחף אותם במהירות 
מחוץ לחדר. יהיה פה שמח אחרי שהצוות 
יחזור מה"ישיבה". לסיומת מצפין את בסיס 
הנתונים בשרתים  ומשאיר להם סרטון פרוע 
שלי עם איזה שדה במקום. עוצר ועושה עם 
עצמי חושבים, מה עוד נשאר להרוס פה… 
הביתה,  חוזר  אני  מבסוט,  אבל  עייף 
מרחוק  ומתחבר  המחשב  את  פותח 
ל-PacketSquirrel, לצפות בכאוס השורר 
במתקן דרך מצלמות האבטחה. מסתבר 
הרופאים  סדר,  להשליט  נקרא  שהצבא 
בחלוקיהם הלבנים עומדים בשורה במגרש 
מתרוצצים  משוחררים  גולמים  החנייה. 
להם ברחבי כל המסדרונות ופלוגה שלמה 
של מתכנתים מנסים להחזיר לחיים את 
זורק  בהצלחה,  חדר השרתים המותקף. 
לאוויר בקול מתנשא ובודק את מצבם של 
הסוסים שלי, חיים, נושמים ובועטים. מצויין 
נמשיך להתעלל בהם מרחוק, לתת דוגמה 
לכל השאר, שידעו מה יקרה למי שמנסה 
מדליק  בעצלתיים  בגיהנום.  להתחרות 
מקטרת ומתרווח חזרה בכיסא הנוח. עבודתי 
להיום הסתיימה, היה יום טוב בסך הכל. 

נתראה בגיליון הבא!
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