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האויב
   שבפנים

סכנה ברורה ומיידית
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שאושר  לאחר 

לפרסום שגורם מבפנים, 

בתוך הבנק PNB (ר"ת של 

 (Punjab National Bank

בהודו גרם לאחת הפריצות הגדולות 

מעילות  עם  הסייבר,  בתחום  ביותר 

בטרנזקציות בשווי 1.8 מיליארד דולרים - המפקח 

על הבנקים בהודו הורה לכלל הגופים הפיננסיים 

לחזק את שרשרת האבטחה בארגון ולנקוט 

בכל הצעדים הדרושים לצורך שמירה על נאותו 

הטרנזקציות הפיננסיות שקשורות לפעילות 

.SWIFT-בינלאומית באמעות מערכת ה

והנה, זהו לא המקרה הראשון שאנו עדים לו, 

שבו ה"אויב שבפנים" – גורם פנימי מתוך הארגון, 

גורם הן בשוגג והן בזדון (במקרה הזה בזדון) 

לתקריות סייבר מביכות, שמעלה את השאלה 

המתבקשת: מה עלינו לעשות על מנת להתגונן 

מפני ה"אויב שבפנים" - אותו גורם פנימי, שבעצם 

יש לו נגישות רבה לכלל המערכות הרגישות 

בארגון?!

הנזק הכלכלי שנגרם לעסקים ברחבי העולם 

בעקבות התקפות סייבר בשנים הקודמות עומד 

על טריליון דולר (עפ"י חברת הביטוח הבריטית 

LLOYDS), כאשר בשנים הקודמות הנזק הוערך 

לכ-800 מיליארד דולר (2017) וכ-450 מיליארד 

דולר בשנת 2016. והאנליסטים מעריכים כי 

זו תוכפל פי 4 עד שנגיע  הצפי הוא שעלות 

לשנת 2021. 

שנת 2017 התבלטה כשנת נוזקת הכופר, 

בה ארגונים רבים, אנשים פרטיים ואף מוסדות 

ממשלתיים ברחבי העולם נפלו קורבן להתקפות 

מסוג זה ונאלצו לשלם כסף רב בכדי לשזחר 

את הקבצים הרגישים שלהם שהוצפנו ונחטפו. 

בינתיים, על סמך אירועים רבים נוספים שקרו, 

נראה כי 2018 לא תהיה שונה מקודמתה והסיבה 

לכך היא פשוטה: כסף. ברחבי העולם יושבים 

אנשים המרוויחים כסף רב מפשעי והתקפות 

סייבר ולכן כל עוד שהם יוכלו להמשיך ולהרוויח 

כסף מהתקפות אלו, תהיה להם המוטיבציה 

מנגנוני  את  לערוף  דרכים  ולמצוא  להמשיך 

האבטחה הקיימים ולעיתים קרובות יעשו זאת 

הארגון  בתוך  היושב  האנושי  הגורם  בעזרת 

המותקף, הידוע בכיניו "האויב שבפנים".

בין אם מדובר בפעילות לא זדונית (שגיאה 

או רשלנות בביצוע המשימות) או בין אם מדובר 

בפעילות זדונית (מתוך כוונת רווח), על הארגונים 

להפיק לקחים מהאירועים הללו ולנקוט בכל 

הצעדים על מנת למזער את הסיכון, ו\או את 

מידת הנזק שעלול להיגרם מכך.

מרדף נגד הזמן

המלחמה הזאת נמשכת כבר שנים רבות וכך 

זה ימשיך להיות גם בעתיד הנראה לעין – מעין 

סוג של מירוץ חימוש בין התוקפים לבין אותם 

אנשים שמנסים להגן על הארגון ונכסיו מפני 

התוקפים.

הבעיה היא שבעוד שמנגנוני ההגנה הופכים 

מתוחכמים ומורכבים יותר לעקיפה, קיים מנגנון 

מרכזי אחד שקשה מאוד לשדרג אותו ולעדכן 

עם  להתמודד  שידע  כך  שוטף  באופן  אותו 

האיומים החדשים ביותר – וזהו הגורם האנושי. 

שאינו  המשתמשים,  באחרון  מדובר  אם  בין 

מודע לכלל האיומים השונים הקיימים בעולם 

הסייבר ופועל ללא היסס או פחד, ולוחץ על כל 

דבר שמגיע לו בדוא"ל, ובין אם מדובר על צוותי 

ה-IT, אשר אינם עומדים בקצב של החלפת 

הטכנולוגיות והבאזוורדס - ובכך משאירים המון 

פתח לפגיעויות מה שמגדיל את שטח התקינה 

לאותם האקרים.

נהוג לומר שקיימים שלושה סוגים של גורמים 

אנושיים בתוך ארגון העלולים להביא לפגיעה 

בנכסי המידע של הארגון, הידועים בכינויהם 

בשפה המקצועית "האויב שבפנים".

 הזדוני: הסוג הראשון הינו העובד הזדוני, . 1
אותו עובד שרוצה לגנוב מידע או לגרום נזק 

(למשל מתוך מרמור ורצון לנקמה).

האדיש: הסוג השני הינו העובד האדיש, . 2
שלא ממש אכפת לו ממה שקורה בארגון, 

ולכן הוא ילחץ על כל לינק שיקבל אם 

יסקרן אותו ולא יחשוש או יעצור לחשוב 

על הנזקים שעלולים להיגרם.

השלישי . 3 הסוג  לאיומים:  מודע  הלא 
הינו העובד שכלל אינו מודע לסכנות ואיומי 

הסייבר שאורבים לו בכל פינה, או אף חמור 

מכך, שהוא חושב שהוא יודע ממה צריך 

להיזהר אך בפועל הידע שלו איננו מדוייק 

ועדכני, אל מול מתאר איומי הייחוס של היום.

הינו  כיום,  ארגון  כל  של  אכילס  והעקב 

בעובדה שבמרבית המקרים, התוקפים לא 

צריכים כלל לנסות להתמודד מול מערכות 

מה  כל  אלא  והמורכבות,  המרובות  ההגנה 

שהם צריכים לעשות זה לפנות לגורם האנושי 

בארגון, ולשכנע אותו לבצע פעולה מסוימת 

שתאפשר להם להריץ את הקוד הזדוני שלהם 

מערכות  שמספקות  ההגנה  קווי  מאחורי 

האבטחה שמיושמות בארגון.

וכל מה שצריך, זה עובד אחד שאיננו ערני או 

מודע לאיומי הסייבר, והנה, המידע הרגיש עלול 

לדלוף מחוץ לכותלי הארגון, בידי התוקפים. ואם 

כל זה לא מספיק, לתוקפים יש ארסנל שלם של 

דרכים (ווקטורים תקיפה) לנסות ולגרום לעובדים 

תמימים לבצע פעולות שיסייעו לתוקפים לבצע 

של  הארסנל  מוצלחת.  בצורה  התקיפה  את 

הכלים והשיטות של התוקפים מתעדכן כל הזמן, 

בעוד שמערך ההגנה של הארגון לעתים קרובות 

נותר ישן ולא רלוונטי אל מול מתאר איומי הייחוס 

החדשים.  

האויב
   שבפנים

שנה לא קלה עברה 
עלינו, עם גל עצום של 

מתקפות סייבר אשר 
גרמו להנהלות הארגונית 

להתעורר טיפה 
מהתדרדמת העמוקה 

ששררה בה עד כה, 
ואולי זה רק בגלל הפחד 
שנובע מהסנקציות של 

הרגולטורים, או מי יודע, 
 אולי כי זה באמת 

אכפת להם.

  5



אז מה ניתן לעשות?

מומחים מעריכים כי כלל הארגונים, והארגונים 

הפיננסיים בפרט, יכולים להתמודד בצורה יעילה 

עם מתקפות סייבר שנובעים כתוצאה מגורם 

פנימי בתוך הארגון, באמצעות מימוש מעטפת 

ניהולית שמבוססת על ממשל אבטחת מידע, 

ניהול סיכונים והלימה לתקינה ורגולציה. וכל זה 

בצד התהליכים ומתודולוגיות. בצד הטכנולוגי, 

בטכנולוגיות  להצטייד  חשוב 

ייחודיות בתחום הגנת הסייבר 

כגון זיהוי וניתוח אנליטי של 

או  משתמש  התנהגות 

 (UEBA) ישות ברשת

וגם כן בטכנולוגיות 

בלוקצ'יין.

בקרות תפעוליות

מבחינת תהליכי עבודה, חשוב לנקוט בשיטה 

לניהול  פורמאלי  מודל  ולאמץ  פרואקטיבית, 

מערך אבטחת המידע בארגון, שיכלול בין היתר 

מגוון בקרות תפעוליות כגון:

ניהול תצורה: תחת קטגוריה זו, נכנס גם • 
תהליך הקשחת המערכת, בכך שהיא מוגנת 

יותר מהמצב ההתחלתי שלה, בהתאם לסט 

הנחיות לסגירת פרצות פוטנציאליות ברמת 

המערכת. על צוותי ה-IT לגבש תצורה לכל 

מערכת בארגון (או לפחות עבור המערכות 

הקריטיות), שתהווה בעצם את רמת הבסיס 

אבטחת  של   (Baseline) המינימאלית 

מערכת בארגון. חובה גם לנטר כל שינוי לא 

מורשה בתצורת המערכות הללו, מה שיכול 

להצביע על הידבקות בנוזקה ו\או ניסיונות 

תקיפה על המערכות.

ניהול טלאים; מרבית הארגונים נופלים • 
במימוש הבקרה הזאת, למרות שמדובר 

בתהליך שאינו מורכב כל כך. כל מה שנדרש, 

זה לגבש תהליך מתודי ופורמאלי של ניהול 

טלאים, להכניס את זה למחזור החיים של כל 

מערכת, ולוודא אכיפה של תהליך זה. אכיפה 

נכונה של תהליך ניהול טלאים מוסדר, יכול 

לפעמים למזער באופן משמעותי את מידת 

הנזק הפוטנציאלית כתוצאה ממימוש האיום.

פגיעויות: •  וניהול  פגיעויות  סריקת 
פעילות נוספת שבה ארגונים לוקים בחסר, 

סריקת  של  פורמאלי  תהליך  קיום  הינה 

פגיעויות בכלל המערכות בארגון (הן ברמת 

התשתיות והן ברמה האפליקטיבית) וגיבוש 

תהליך מתודי לסגירת הממצאים, בטרם 

התוקפים מוצאים ומנצלים את הפגיעויות 

שטרם  חדשות  פגיעויות  בהינתן  הללו. 

פורסמו (day-0), ניתן לממש בקרות מפצות 

כגון פתרונות לזיהוי אנומליה ברשת ו\או 

ברמת תחנות העבודה. זה לא מבטיח גילוי 

וודאי של 100%, אבל בהחלט יכול לסייע 

כאחת מתוך שכבות ההגנה בארגון.
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ניהול משתמשים והרשאות גישה: • 
האחרון, אבל לא פחות חשוב, הינו תהליך 

פורמאלי של ניהול משתמשים והרשאות 

בחסר  לוקים  הארגונים  מרבית  גישה. 

כשמדובר באימוץ תהליך מוסדר של ניהול 

משתמשים והרשאות גישה בארגון. ואחת 

 IT-הצרות הצרורות, הינה בכך שגם צוותי ה

נופלים בכך, כשמדובר על לעבוד בצורה 

מסודרת בתוך הארגון. והכוונה היא לכך, 

שחובה לייצר משתמשים ולספק הרשאות 

בהתאם לצורכי העבודה בלבד – לפי העקרון 

LEAST PRIVILEGES (כלומר, המינימום 

הרשאות לצורך ביצוע העבודה). עקרון נוסף, 

שנועד לשמור על האחריות האישית של כל 

משתמש (Accountability) הינו אכיפה 

של עבודה אך ורק עם חשבון המשתמש 

כפי ולפי מה שנועד בפועל. המטרה היא 

בעלי  בארגון,   ADMIN-ה שאנשי  לוודא 

יעשו  (גבוהות), לא  הרשאות פריוילגיות 

שימוש ביום יום, בהרשאות הגבוהות שלהם, 

לביצוע פעילויות אישיות או שגרתיות (שלא 

במסגרת הצורך שימוש בהרשאות הגבוהות). 

המטרה היא למנוע מצב שבו התוקף הצליח 

לגנוב הרשאות גישה גבוהות ממשתמשים 

שימוש  יעשו  העובדים  באם  ולכן,  אלו, 

בהרשאות הגישה שלהם הבסיסיות, לא 

זדוניות, אשר  יוכלו לבצע הרבה פעולות 

הרשאות  של  אסקלציה  לעשות  ידרשו 

הגישה שנגנבו.

בקרות טכנולוגיות

בהיבט הטכנולוגי, ישנן מספר בקרות שניתן 

ליישם במערך ההגנה הארגוני, וביניהן:

זיהוי ואימות חזקים (2FA/MFA): לשיטת • 

ישנה  בארגון,  ישויות  ואימות  ההזדהות 

חשיבות רבה בחיזוק שרשרת האבטחה 

בארגון, וחשוב לממש פתרון חזק לזיהוי 

ואימות משתמשים שיאפשר עבודה בצורה 

חלקה, מבלי לפגוע ברמת אבטחת המידע 

של הארגון.

פתרונות UEBA: מדובר בפתרונות לזיהוי • 

אנומליה ברמת המשתמש ו\או הישויות 

 User and Entity של  (ר"ת  ברשת 

Behavioral Analytics). פתרונות אלו 

יודעות לנטר אחר פעילות משתמשים או 

ישויות, ולנתח כל סימן לאנומליה.

הדור •  בפתרונות  מדובר   :ERD פתרונות 

הבא של האנטיוירוס, ה-EDR (ר"ת של 

 .(Endpoint Detection and Response

מערכות אלו הינן חכמות יותר, ויודעות לנתח 

בצורה יעילה יותר, ניסיונות תקיפה ברמת 

התחנה ו\או הרשת.

הקשחת הפירוול האנושי

והידועה  הישן  הפתגם  את  מכירים  כולנו 

"חוזק השרשרת נמדד עפ"י החוליה החלשה 

שלה". במקרה שלנו, המשתמשים מייצגים את 

החוליה החלשה במערך ההגנה של הארגון, כיוון 

שבפעולה אחת שגויה הם עלולים לנפץ ולעקוף 

את כל מנגנוני ההגנה של הארגון ולהביא לנזקים 

עצומים.

ניתוח מקרה:

נוזקת כופר התפרצה ברשת של אחד מבתי 

החולים הגדולים בבריטניה והשביתה אותם 

מפעילות אופרטיבית למשך שעות ארוכות. וכל 

זה התחיל כתוצאה מהרצת קובץ זדוני, בשוגג, 

ע"י אחד מהמשתמשים. 

בנוסף, חשוב מאוד שארגונים יקפידו לרענן 

מדי שנה את הידע של כלל העובדים שלהם – 

בדוגמאות, מקרים ושיטות תקיפה עדכניות בכדי 

להגביר את המודעות שלהם ולשפר את רמת 

הבשלות של אבטחת המידע בארגון.

חשוב להבהיר ולהציג בפני המשתמשים ערוצי 

תקיפה ודרכי תקיפה אפשריים, מה שיגביר את 

המודעות שלהם וימזער את הסיכון של מימוש 

הסיכון.

תקיפה  שיטות  ו\או  ערוצים  מספר  להלן 

שמאוד שכיחות בידי התוקפים, וחשוב להעביר 

בכל הדרכת מודעות לכלל המשתמשים:

קבצי אופיס שיכולים להיות נגועים בקוד • 

מאקרו זדוני (למשל, קובץ אקסל שלכאורה 

מכיל נתוני הערכת עובדים לקראת בונוסים 

וכמובן שכמעט כל עובד יפתח ברצון את 

הקובץ בכדי לבדוק האם הוא עתיד לקבל 

בונוס, ואף יאשר הרצת קוד מתוך הקובץ 

בכדי להצליח לראות את הנתונים).

לינקים לתמונות אישיות ורגישות מודלפות • 

לכאורה של מפורסמות המנצלים פרצות 

אישור  מבלי  זדוני  קוד  להרצת  בדפדפן 

המשתמש.

שליחת לינקים המוסווים כתמונות בהודעה • 

פרטית בפייסבוק.

 • (VLC כגון) הפצת תוכנות חינמיות נפוצות

שנארזו מחדש וכוללות כעת גם קוד זדוני.

מובייל •  באפליקציות  זדוני  קוד  שתילת 

פרוצות.

בניית אתרים המתחזים לאתרים מוכרים • 

(כגון יוטוב) ומציעים הורדה של עדכון תוכנה 

לנגני המידה בכדי שתוכלו לצפות בסרטונים 

(כאשר בפועל הקובץ המורץ ברקע מדביק 

את מחשב המשתמש).

ועוד שיטות תקיפה רבות ומגוונות.• 

סיכום

ייתכן שאי שם בעתיד הרחוק, עוד יפתחו 

מערכות הגנה אולטימטיבית, שתהיה מספיק 

נבונה שתדע להגין על הארגון מפני כל טעות 

אנוש של המשתמשים. אך עד שנגיע לאותו 

עתיד ורוד, חשוב להקפיד לרענן את הידע של 

כלל העובדים בארגון על סכנות ודרכי התפקות 

הסייבר הנפוצות על בסיס קבוע  
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בעידן הדיגיטלי של היום, שבו כל הפעילות 

היומיומית שלנו מבוססת ברובה על התקנים 

דיגיטליים וחיבור לאינטרנט, מתקפות הפישינג 

כמות  מבחינת  הן  מתמדת,  בעלייה  נמצאות 

המתקפות והן מבחינת אחוזי ההצלחה שלהן.

בעלי  הינם  הארגונים  של  המכריע  הרוב 

מודעות גבוהה לנושא של אבטחת מידע ואירועי 

סייבר, אך הם מרכזים את המאמצים והתקציבים 

בתשתיות אבטחת מידע מתקדמות - כגון מוצרי 

חומרה, תוכנה ושירותי אבטחת מידע אחרים 

במטרה להקשיח את מערך התקשו"ב ולמקסם 

את רמת הגנת הסייבר בארגון.

אבל בהשוואה להיבט הטכנולוגי, הגורם 

האנושי אינו זוכה להתייחסות ולמשאבים 

מספקים, וכתוצאה מכך מהווה את החוליה 

המידע  אבטחת  בשרשרת  החלשה 

בארגון. הצד התוקף, אשר לא מתעלם 

מעובדה זו, מנצל את המצב על מנת 

לתקוף ולעקוף את מערך ההגנה 

הקיים.

מתקפות פישינג 
(Phishing)

מתקפת פישינג הינה אחת 

ביותר  הנפוצות  מהמתקפות 

מתקפות  בקרב  האחרונות  בשנים 

למרות  רבה,  להצלחה  זוכות  והן  הסייבר, 

עלייה במודעות המשתמשים לאיומי הסייבר. 

מתקפת הפישינג מתבססת כאמור על החוליה 

החלשה ביותר בארגון – הגורם האנושי. 

ההיסטוריה והניסיון מלמדים שלעולם, 

משתמשי הארגון יפלו קורבן למתקפת 

פישינג בדרך זו או אחרת. עובדה זו 

יוצרת פער ברמת אבטח המידע בארגון, 

ודורשת התייחסות מצד הנהלת הארגון 

ומנהל אבטחת המידע למימוש פתרון 

כלל  של  המודעות  להגברת  הולם 

סייבר,  לאיומי  הארגון  משתמשי 

לרבות מתקפות הפישינג למיניהם.

צוות התחקירנים שלנו קיימו ראיון 

בלעדי עם אלכסנדר קאופמן, מנהל אבטחת 

המידע בחברת תנובה, ששיתף אותנו בניסיונו 

הרב בבחירת ספק לשירותי פישינג מנוהלים.

מהם המאפיינים העיקריים במתקפת 
פישינג?

על מנת לענות על השאלה הזאת, בואו נחזור 

להגדרת המטרה העיקרית של מתקפת פישינג. 

מתקפת פישינג הינה לנצל את הגורם האנושי 

ביותר במערך  המהווה את החוליה החלשה 

ההגנה הארגוני, על מנת לפגוע בצורה ישירה 

או עקיפה, הן במשתמש עצמו או בארגון. לכן, 

המאפיין העיקרי בעיני, במתקפת פישינג כיום, 

זה שאין גבול לרמת התחכום. אנחנו נתקלים 

בהתקפות מאוד מתוחכמות ומושקעות, שהיכולת 

של משתמש רגיל להבחין שמדובר בתרמית, 

שואפת לאפס.

למה המשתמשים ממשיכים ליפול פעם 
אחר פעם קורבנות למתקפות פישינג?

של  לנפילה  העיקריות  הסיבות  אחת 

משתמשים במתקפות פישינג, זה חוסר מודעות 

בסיסית לסכנות הטמונות בעולם האינטרנט. 

משתמשים עדיין מאמינים במתנות באינטרנט, 

בדודים עשירים מחו"ל שהשאירו להם ירושה 

וכו'. סיבה נוספת לכך, זה הפעולה האוטומטית 

שמשתמשים התרגלו אליה – ניקוי תיבת דואר 

נכנס. הם כל כך נחושים לנקות את ה"דואר שלא 

נקרא", שזה הופך אותם לרובוטים. הם לא שמים 

לב מה הם פותחים ועל מה לוחצים, ויותר מזה, 

גם כאשר הם כבר לחצו, לדוגמא על קישור 

כלשהו וקורה משהו, הם ממשיכים את התהליך 

באופן אוטומטי עד סיומו. הסיבה השלישית היא 

כמובן רמת התחכום של ההתקפות, שהופך אותן 

לקשות יותר לזיהוי, במיוחד למשתמשים לא 

מיומנים ולא מתורגלים.

למה אחוזי ההצלחה של מתקפות 
הפישינג כל כך גדולים?

בואו לא נשכח שאוכלוסיית היעד העיקרית 

של מתקפות פישינג היא האנשים. התקפות 

מתקפות פישינג
ודרכי התמודדות

ראיון בלעדי בנושא: 

אלכסנדר קאופמן, מנהל אבטחת המידע בחברת תנובה

יומנו
CISOשל
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פישינג תמיד מנצלות את התכונות האישיות 

שלנו, כדי לגרום לנו לבצע פעולה מסוימת, קרי, 

כניסה לקישור, הורדת קובץ, מסירת פרטים וכו'. 

בכל רגע נתון אנשים נמצאים תחת השפעה של 

אמוציות, רגשות, לחץ... מתקפת פישינג תמיד 

תתאים למצב הרגשי שבו הם נמצאים. לדוגמא, 

משתמש מתכנן נסיעה לחו"ל, ברגע שיקבל 

הצעה לדיל שאי אפשר לסרב לו, הוא יפתח את 

המייל וייכנס לקישור... ויוריד את שובר ההנחה.

לפועל  שמוציא  לפני  תמיד  רציני,  תוקף 

 ,(Spear Phishing) מתקפת פישינג ממוקדת

יעשה שיעורי בית וילמד על היעד שלו (הקורבן). 

הוא יחפש ברשתות חברתיות מה הם העיסוקים 

העיקריים שלו, תחביבים, תחומי עניין ונושאים 

הוא  מכן,  לאחר  לאחרונה.  התעניין  שהוא 

יוציא קמפיין פישינג ממוקד ומטורגט לאותו 

קורבן, למשל באמצעות מייל פישינג אשר יגיע 

למשתמש בול ברגע המתאים.

מה ארגונים יכולים לעשות על מנת 
למזער את הצלחתן של מתקפות 

הפישינג? 
כל חשוב להתחיל להשקיע בהיבט  קודם 

תמיד  שאנחנו  כפי  המשתמשים.   - האנושי 

אומרים, חוזק השרשרת היא כחוזק החוליה 

החלשה ביותר, כך גם בעולם אבטחת מידע, לא 

משנה כמה ארגון השקיע בטכנולוגיות אבטחת 

מידע, משתמש תמים, שלא זיהה מייל חשוד 

יכול לגרום לנזקים מטורפים לארגון. הגורם 

האנושי הוא גורם מאוד חשוב ביכולות הארגון 

להתמודד עם התקפות סייבר.

כשאני מסתכל על אבטחת המידע בארגון, אני 

תמיד מסתכל על שלושת הגורמים העיקריים 

טכנולוגיות  אנשים,   – אותה  שמרכיבים 

ותהליכים. היום כל ארגון חייב להבין שהשקעה 

במודעות העובדים לנושאי אבטחת מידע הינה 

דבר הכרחי. ארגון חייב לספק לעובדיו כלים 

נאותים לזהות ולהתמודד עם סיכוני אבטחת 

מידע וביניהם מתקפות פישינג.

עפ"י ניסיונך העשיר בתחום זה, מהי 
הדרך היעילה ביותר לצמצם משמעותית 

את חשיפת הארגון למתקפות פישינג? 
חשיפת  את  למצמצם  ביותר  היעילה  הדרך 

הארגון למתקפות פישינג זה להשקיע בחינוך 

ומודעות העובדים, בשינוי תפיסה, הרגלים ותרבות 

חייבת להבין  כל ארגון  ארגונית. ההנהלה של 

שהעולם השתנה ונהיה מסוכן יותר. לכן, מה שעשו 

בעבר, לא תמיד מתאים למציאות של היום...

לבצע  העובדים  את  לחנך  חשוב  לדוגמא, 

הפרדה בין שימוש אישי לשימוש עסקי במשאבי 

המחשוב של הארגון. עובד שמשתמש בדואר 

ארגוני ברישום לאתרים פרטיים, הכרויות, קניות, 

פנאי וכו' לא יצליח לזהות דואר פישינג שיתחזה 

לאחד האתרים האלה.

דרך התרגול אפשר וצריך לחדד את מיומנות 

תרגילים  חשודים.  מיילים  לזהות  העובדים 

תקופתיים מאפשרים לעובדים להיחשף למיילים 

שונים, לראות בפועל איך זה נראה ולחוות את 

החוויה הלא נעימה של ליפול קורבן למתקפת 

פישינג.

בנוסף, ולא פחות חשוב, זה לתת לעובדים כלים 

מעשיים (למשל, הנחיות) של מה בעצם ניתן 

לעשות במקרה וזוהה מייל חשוד. איך לדווח? למי 

לדווח? מי מקבל דיווח ומה הוא עושה? חוסמים 

שולח? חוסמים קובץ? חוסמים כתובת אינטרנט?

להיות תשובות  חייבות  לכל השאלות הללו 

ברורות. הארגון חייב לבנות סביב הנושא הזה 

תהליך ארגוני שמתחיל בחינוך משתמשים, ממשיך 

פישינג,  מתקפות  של  והדיווח  הזיהוי  ליכולות 

מתקדם לשלב הטיפול בניסיונות תקיפה ולבסוף 

משוב למדווח. כל זה חייב לעבוד כתהליך אחיד, 

כאשר לכל שלב בתהליך ישנה חשיבות רבה.

האם כדאי לנסות להריץ לבד קמפיין 
פישינג, או להיעזר בכלים ייעודים? מהם 

היתרונות של הכלים הללו? 
תלוי  הכל  משמעית.  חד  תשובה  כאן  אין 

באופי הארגון, בבשלותו ובמשאבים שיש לו. 

אני מכיר ארגונים שעושים את זה לבד, כמו 

או  ייעודיות  מערכות  שהטמיעו  ארגונים  גם 

דבר  של  בסופו  מנוהל.  בשירות  משתמשים 

מה שחשוב זה התוצאה. אם ע"י הרצה עצמית 

של תרגילי פישינג, הארגון יודע לקבל את כל 

המדדים הדרושים לזיהוי מגמות, נקודות חולשה, 

אוכלוסיות בעייתיות בתוך הארגון, מהם הנושאים 

המסוכנים ביותר ולמדוד את השיפור לאורך 

הזמן - אז מעולה. אני מצאתי שעבורי יעיל יותר 

להשתמש בשירות מנוהל שנותן לי את כל מה 

שציינתי באופן מיידי, כך שאני יכול למדוד את 

רמת המוכנות של הארגון שלי להתמודד עם 

מתקפות פישינג, כבר לאחר קמפיין ראשון.  

בנקודה הזאת חשוב להבין שהמטרה כאן 

היא לא להוציא לפועל קמפיין פישינג ולהפיל 

בפח את עובדי הארגון, אלא לנתח את הנתונים 

שיתקבלו לאחר הקמפיין, על מנת לקבל את 

היכולת להתרכז בנקודות בעיתיות. לדוגמא, 

קבוצה  התגלתה  תרגילים  מספר  לאחר  אם 

של עובדים שלוחצים על כל דבר שנכנס להם 

יכול לתת טיפול ממוקד לאותה  אני  לתיבה, 

אוכלוסיית יעד של משתמשים, ובכך לחסוך 

משאבים ארגוניים רבים, תוך התמקדות באזורים 

להם  להעביר  אוכל  אני  בעייתיים.  שבאמת 

הדרכות נוספות, לבנות עבורם תרגילים ייעודיים 

וכו'. כך למשל, אוכל לנצל את המשאבים שלי 

באופן יעיל יותר.

האם כדאי לקחת שירות מנוהל או 
בשיטת עשה זאת בעצמך? 

בשלב מסוים, ה- CISO של כל ארגון חייב 

גם לדעת לענות על שאלה פשוטה - מה כדאי 

יותר, שירות מנוהל או לעשות זאת בעצמך. זה, 

דרך אגב, נכון לגבי כל תחום. חייבים להבין, שזמן 

זה כסף. מהניסיון שלי, רוב הארגונים שבוחרים 

בפתרונות חינמיים, או מנסים לתפור פתרונות 

עלות  את  רק  בחשבון  לוקחים  הם  לעצמם, 

הרכישה ולא מתייחסים כלל לעלויות ההשקעה 

של כל המשאבים מסביב, וזה הכסף העיקרי 

שארגון נדרש להשקיע. כאשר לוקחים את כל 

הזמן שהושקע בעיצוב הפתרון החינמי, להכפיל 

אותו בעלות המשרה, באופן יחסי, מתקבלת 

תמונה שונה לחלוטין.

 זוהי לפחות שיטת העבודה שמנחה אותי, 

ועד כה זה הוכיח את עצמו.

ולסיום, הבנו שביצעת מחקר מעמיק 
של סקירת פתרונות פישינג. צוות 

הקוראים שלנו ישמחו שתשתף אותם 
במתודולוגיה שגיבשת.

ארגוני  תהליך  על  מסתכל  אני  כאשר 

להתמודדות עם התקפות פישינג, אני מפרק 

אותו למספר תת תהליכים: ניהול מערכת, תרגול 

ושיפור מודעות, זיהוי ודיווח, מיטיגציה, יצירה 

וניהול דוחות. אני בוחן כל תת תהליך בנפרד, 

כאשר לכל תת תהליך הוגדר רשימת קריטריונים, 

שיאפשר לתת ציון הערכה לכל קריטריון. ברגע 

שסיימתי את תהליך הערכה, יש לי את היכולת 

לא רק לקבוע האם המערכת ו/או שירות מנוהל 

עונה לציפיות שלי, אלא גם לבצע השוואה בין 

ולקבל  שונים)  ספקים  (של  הצעות  מספר 

החלטה משכילה, המבוססת על מדדים מובנים.

את התהליך הזה חשוב לבצע באופן תקופתי, 

מכיוון שהסביבה כל הזמן משתנה. מתווספים 

צרכים עסקיים או תפעוליים נוספים, ובכלל 

יכול להיות שתוך כדי עבודה והיכרות מעמיקה 

עם המערכת, התגלו דברים שלא בדיוק עונים 

מעט  לא  יש  הקיימים.  העסקיים  לצרכים 

שירותים מנוהלים בתחום הזה. אז תמיד נשאלת 

השאלה, למה מוצר א' יותר טוב ממוצר ב'? אם 

תמיד  שתיארתי,  כפי  התהליך  את  מבצעים 

תתקבל תשובה נכונה ומדויקת שמבוססת על 

פרמטרים מדדים.  

מתקפות פישינג
ודרכי התמודדות
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                    עלייתה של

   אוטומציה

 אבטחת
 באופרציית

          המידע
Siemplify ,נמרוד רייכברג, סמנכ"ל אסטרטגיה

אם שוק אבטחת המידע, עם 
שלל הפריצות המתוקשרות, 

לימד אותנו משהו בשנים 
האחרונות, זה לבטח השיעור 

שאבטחת מידע לא יכולה 
להישען רק על מניעת 

 (prevention) ההתקפות
של תוקפים הנעשים 

מתוחכמים מיום ליום. 
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 IT-גרטנר, חברת המחקר המובילה בתחום ה

ואבטחת המידע טוענת ש"ארגונים משנים את 

אסטרגיית ההשקעה שלהם באבטחת מידע, 

ומזיזים תקציבים ממניעה (prevention) לגילוי 

.(detection and response) ותגובה

הטרנד המתמשך הזה יצר מצב שיותר ויותר 

ארגונים משקיעים בצוותי גילוי ותגובה ובהקמת 

Security Operations Center (SOC) על 

מנת לגלות מהר ולהגיב למתקפות אשר חדרו 

את שכבת המניעה של הארגון. ארגונים בונים 

צוותים אלה בתוך הארגון או נעזרים בשירותים 

 חיצוניים של ספקי שירות המתמחים בתחום כגון

Managed Detection and Response (MDR).

גילוי ומניעה - האתגרים

הקמת SOC אינו פתרון קסם לבעיית אבטחת 

המידע. כל מי שניהל או עבד ב SOC מכיר היטב 

בעיות כגון:

ריבוי התראות - מוצרי אבטחת המידע כגון • 

SIEM ו - UBA מייצרים כמות אדירה של 

האנליסטים  של  ביכולתם  ואין  התראות 

הפרצה  ממקרי  ברבים  כולן.  את  לחקור 

המפורסמים ביותר, מוצרי אבטחת המידע 

זיהו והתריאו מפני הפריצה, אולם התראות 

אלה "טבעו" בים של התראות שווא ומעולם 

לא טופלו.

נאלצים •  כיום  אנליסטים   - כלים  ריבוי 

להשתמש בכמות הולכת וגדולה של כלים 

על מנת לסווג, לחקור, ולהגיב להתראות. 

נפוץ מאד לראות אנליסט עם עשרות מסכים 

פתוחים אשר "מדלג" בין הכלים השונים 

שלרוב לא מדברים ביניהם. (מה שהוליד 

את הביטוי החביב - "אינטגרציית הכיסא 

המסתובב").

תהליכים ידניים - תהליך החקירה והתגובה • 

תהליך  (אם  ברובו  ידני  הוא  להתראות 

חוסר  יוצר  זה  דבר  קיים).  בכלל  מוסדר 

יעילות בעבודת ה SOC וגורם לזמני תגובה 

ארוכים, מכיוון שאנליסטים מבלים את רוב 

זמנם בפעולות פשוטות שחוזרות על עצמן 

כגון ליקוט מידע ויצירת דוחו"ת, ופחות מידי 

והסקת מסקנות. אי אחידות  בניתוח  זמן 

התהליכים גם מקשה על ה SOC להשתפר 

ולחלוק תובנות בין אנליסטים. פעמים רבות 

אותה התראה יכולה להיחקר בשתי דרכים 

שונות בהתאם ל"תורה שבעל פה" שבה 

מאמין אנליסט מסוים.

מחסור בידיים עובדות - החלטת שאתה • 

חייב לגייס אנליסט אבטחת מידע מנוסה? 

קח מספר. קיים מחסור אדיר וקושי בגיוס 

מועמדים (ההערכות מדברות על מחסור 

גלובלי עם יותר ממיליון וחצי משרות לא 

מאוישות בעולם!). גיוס, שימור, והכשרת 

בלתי  כמעט  למשימה  הפך  אנליסטים 

אפשרית בשנים האחרונות.

הפתרון נראה באופק

לאחרונה נכנסו לזירה כלים חדשים הנקראים 

 Security Orchestration Automation

ששמו   ,SOAR בקיצור  או   and Response

למטרה לעזור לארגונים להתמודד עם האתגרים 

הכרוכים בתפעול SOC. כלים אלה מספקים ל 

SOC פלטפורמה אחת המשלבת את התהליכים, 

הכלים השונים והגורם האנושי. על ידי אוטומציה 

של פעולות יום-יומיות שחוזרות ונשנות, כלים 

אלה מאפשרים לאנליסטים להתמקד בפעילויות 

בעלות ערך רב יותר ולכן מקצרים משמעותית את 

זמן הגילוי והתגובה.

בבסיסם, פתרונות SOAR מאפשרים לצוות 

אבטחת המידע:

לנהל את כל תהליך התגובה להתראות, כולל • 

חקירה, מיון, תגובה ודיווח, מ"משטח עבודה" 

אחד.

להגדיר ולבנות playbooks שמפרטים את • 

כל הפעולות שאנליסט צריך לנקוט על מנת 

לטפל בהתראה מסוימת, כאשר ניתן לבצע 

חלק מהפעולות (ובמקרים מסוימים אפילו 

את כולן) בצורה אוטומטית.

לבצע Orchestration של כל הטכנולוגיות • 

המשמשות את האנליסט בחקירה ותגובה 

להתראות באמצעות API, ולייתר את הצורך 

לקפוץ בין מסכי המוצרים השונים.

להגדיר ולעקוב אחרי מדדי SOC שונים• 

לייעל בעזרת  אין סוף לתרחישים שאפשר 

אוטומציה ואורקסטרציה. בואו ונבחן דוגמה פשוטה 

מאד בה נפרט איך אפשר לייעל בעיה נפוצה של 

.PHISHING ריבוי התראות ממערכות

שלב 1: נבדוק את ה-REPUTATION של • 

 threat intelligence ב  ההודעה  שולח 

feeds השונים שיש בארגון.

שלב 2: אם לאימייל מצורף קובץ - נשלח • 

.Sandbox-אותו לבדיקה ב

שלב 3: במידה ושתי הבדיקות הראשונות • 

 case-החזירו תשובה שלילית, נסגור את ה

באופן אוטומטי.

יכולה להוריד בצורה  הדוגמה הפשוטה הזו 

 PHISHING משמעותית את כמות התראות ה

שאנליסט צריך לחקור בצורה ידנית.

מה צופן העתיד?

דיבורים והבטחות על אוטומציה קיימים מזה זמן 

רב, אבל התפוצצות הכלים וההתראות בתקופה 

האחרונה מגבירה את התיאבון למכן כמה שיותר 

המידע.  אבטחת  לעבודת  הקשורות  פעולות 

התחושה הכללית היא שתחום אבטחת המידע 

נמצא רק בקצה הקרחון בכל מה שקשור ליכולתה 

של אוטומציה ליעל תהליכים.

רבות נכתב בזמן האחרון על הסכנות הכרוכות 

באוטומציה שעלולה להעלים תעשיות שלמות 

אנליסט  עבודת  האם  עבודה.  מקומות  ומליוני 

לא.  ממש  בסכנה?  נמצאת  המידע  אבטחת 

האוטומציה מעצימה את עבודת האנליסט עם 

שעבודת  צופים  אנו  חשוב.  וקונטקסט  מידע 

האנליסט תשתנה ותתמקד יותר בחקר מעמיק 

וקבלת החלטות, ופחות בפעולות חוזרות ונשנות 

בהן למחשבים יש עדיפות ברורה על בני אדם.

אפשר לקחת דוגמה מתעשיית התעופה. פיתוחו 

של הטייס האוטומטי לא יתרה את הצורך בטייסים. 

למעשה קיים מחסור חמור בטייסים וקושי לגייס 

כוח אדם מנוסה. הנה מכנה משותף מפתיע בין 

טייסים ואנשי אבטחת מידע.

Siemplify ,נמרוד רייכברג, סמנכ"ל אסטרטגיה
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כיצד להיערך 
לתגובה לאירועי 

סייבר עפ"י 
 המסגרת של

NIST SP 800-61
מאת: דני אברמוביץ

מנכ"ל קבוצת

TITANS SECURITY GROUP

ומומחה עולמי בניהול ותגובה

לאירועי אבטחת מידע וסייבר

תהליך התגובה וניהול אירועי 
סייבר הפך להיות חלק 

 CISO-אינטגרלי מחיי ה
והנהלות הארגונים ברחבי 

העולם, בייחוד לאור העובדה 
שמתאר האיומים רק הולך 

וגובר, הן מבחינת הכמות והן 
ברמת התחכום של המתקפות.

ארגונים נדרשים לגבש 
תהליך מוסדר (פורמאלי) של 
תגובה וניהול אירועי אבטחת 
מידע על מנת לזהות ולטפל 

באירועי הסייבר בהקדם 
האפשרי, במטרה למזער את 
מידת ההשפעה של האירוע 
על הפעילות העסקית ו\או 

המוניטין של החברה.
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המסגרת של NIST SP 800-61 מכילה שישה 

שלבים עיקריים, שממספקים הנחיות לתגובה 

וניהול אירועי סייבר שונים. להלן השלבים:

 שלב 1:
שלב ההכנות

משימות עיקריות בשלב זה הינם:

מומלץ •   –  NTP פרוטוקול  אפשור 
(ר"ת   NTP בפרוטוקול  שימוש  לאפשר 

לכלל   (Network Time Protocol של 

ההתקנים ברשת הארגונית, כולל התקנים 

אלחוטיות,  רשתות  כגון  שכיחים  פחות 

יחידות   ,(CCTV) סגור  במעגל  מצלמות 

אל-פסק או גנרטורים ועוד. חשוב למפות את 

כלל נכסי המידע הקריטיים בארגון, ולוודא 

שהנכסים הללו מסונכרנים היטב אל מול 

שעות NTP, לצורך ניתוח לוגים רלוונטיים 

אבטחת  לאירועי  עקבות  לזהות  במטרה 

מידע וסייבר. עבור התקנים שמנוהלים באופן 

 (Active Directory כגון באמצעות) מרכזי

באמצעות  השעונים  את  לסנכרן  אפשר 

.GPO-ה

גיבוש והטמעת מסמכי מדיניות ונהלי • 
אבטחת מידע - מומלץ לגבש מבעוד מועד, 
נהלי תגובה לאירועי סייבר (עפ"י תרחישים 

שונים), ולתרגל אותם במידת האפשר, על 

מנת לבדוק את הישימות שלהם. הן צוותי 

התגובה והן כלל המשתמשים צריכים להיות 

להגיב  הנכונה  הדרך  היא  למה  מודעים 

ולהתמודד עם אירועי סייבר שונים.

לא •  לכניסה  אזהרה  הודעת  באנר 
מורשית למערכת - כמו כן, מומלץ לגבש 
מדיניות אודות באנרים של אזהרת כניסה 

לא מורשית למערכות המידע והתקשורת 

של הארגון. חובה להתייעץ עם מחלקת 

משאבי אנוש והמחלקה המשפטית לפני 

פרסום באנרים מסוג זה. כמו כן, חשוב גם 

להתייעץ עם מנהל אבטחת המידע אודות 

נוסח הבאנר, על מנת לוודא שאין חשיפה 

של מידע רגיש כלשהו בהודעת הבאנר.

יצירת קשר עם גוף PR חיצוני – חשוב • 
וניהול  לתגובה  היגוי  וועדת  מעין  לגבש 

אירועי סייבר, אשר תכלול בין היתר נציגים 

או את מנהל צוות התגובה, נציג מהמחלקה 

נציג  הנהלה,  נציג  בארגון,  המשפטית 

ממחלקת ה-IT, וגם גוף פרסום ויחסי ציבור 

חיצוני, במטרה לגבש אסטרטגיה לתגובה 

ודיווח אודות אירועי הסייבר. תפקידה של 

הוועדה הזאת היא גם לגבש תהליך דיווח 

(ובמקרים  ורגולטורים  החוק  לרשויות 

מסוימים של זליגת מידע אישי, גם ללקוחות 

החברה) בעת הצורך. בטרם יוצאים החוצה 

בהכרזות אודות הפריצה ו\או זליגת המידע, 

חשוב להצטייד בגוף PR וגם עו"ד חיצוני 

ופוטנציאל  שמתמחה בתחום הזה, היות 

הנזק הינו עצום. תפקידו של גוף PR הינו 

לגבש ביחד עם וועדת ההיגוי של הארגון, 

אסטרטגיה כיצד, מתי, למי, ואיך לפרסם את 

ההודעה לציבור הרחב ו\או הרגולטור. אנחנו 

ממליצים במערכת על עינת מרום, שמתמחה 

בייחוד בתחום ה-Cyber Resilience. לקבל 

פרטי התקשרות איתה, תפנו אלינו למערכת.

מדיניות ניטור ובקרת גישה – חובה • 
לצוות  שתאפשר  מדיניות  וליישם  לגבש 

כלל  את  לנטר   ,SOC-ב ותגובה  הניטור 

המערכות והפעילות העסקית בארגון, וגם 

לגשת למידע שנאסף במערכות (במידת 

ויהיה צורך לבצע תחקור דיגיטלי). 

מומחיות בתחום תחקור דיגיטלי – על • 
מנת לא לפגוע בראיות, בייחוד כשמדובר 

בעולם הדיגיטלי, על צוותי הניטור ותגובה 

להיות כשירים מקצועית לבצע את עבודתם 

כך שלא ייפגעו הראיות בתהליך האיסוף ו\

או הניתוח.

קו חם לתמיכה ודיווח – בעת הצורך, • 
מומלץ לאפשר מרכז תמיכה לדיווח וטיפול 

בקריאות הלקוחות (הן מתוך הארגון והן 

מחוצה לו). בעת אירוע סייבר, כל המעורבים 

בתהליך נמצאים בלחץ וחרדה, ולכן חשוב 

שיהיה מענה אנושי במקרה כזה.

הטמעת מערכת ניטור וניתוח לוגים • 
מרכזית (SIEM) – מומלץ בחום לאפיין 
את הצרכים העסקיים של הארגון, ולהצטייד 

וניטור  ניתוח  לאיסוף,  מרכזית  במערכת 

והתקנים שונים ברשת.  לוגים ממערכות 

 (Enterprise) ההמלצה לארגונים גדולים

SIEM במערכת  להצטייד   הינה 

 Security Information Event)

Management) שמטרתה הינה לאסוף 

לוגים, לנתח ולנטר אחר פעילות זדונית, תוך 

קורלציה בין מיליוני הלוגים שהמערכת יכולה 

לאסוף ולנתח מהתקנים שונים בארגון. עבור 

גופים קטנים יותר (SMB), מומלץ להצטייד 

במערכת לאיסוף וניטור לוגים מרכזית, כגון 

שרת SYSLOG, SNARE ועוד מערכות 

 SIEM מערכות  גם  ישנן  אחרות.  רבות 

מבוססות על קוד פתוח, שעלותן אינוה גבוה 

ויכול להתאים לכל כיס.

ניהול משתמשים – רצוי מאוד להימנע • 
 generic) גנרים  מחשבונות משתמשים 

users), על מנת לאפשר זיהוי וודאי של 

חשבונות משתמשים אשר עלולים לבצע 

שעלולים  חשבונות  או  מחשב,  עבירות 

להיגנב ע"י תוקף זדוני. 

חשבונות מערכת – בדיוק כמו בסעיף • 
הקודם, מומלץ להגדיר במאפיינים של כל 

 (System Account) משתמש מערכת

אחד  משתמש  של  אישיים  מאפיינים 

קבוע, על מנת להקל על זיהוי וודאי במקרה 

של אירוע סייבר. יש לתעד מי משתמש 

בחשבונות אלו, ולבצע תהליך של רוטציה 

עם ניהול סיסמאות פורמאלי, באם ישנם 

מספר גורמים שמשתמשים בחשבונות אלו 

באופן שכיח.

ערכת תחקור דיגיטלי – מומלץ להצטייד • 
 Digital) דיגיטלי  תחקור  בערכת  מראש 

את  היתר  בין  תכלול  אשר   (Forensics

הדברים הבאים: התקני אחסון נתיקים אשר 
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עברו ניקוי יסודי (Sanitization) עפ"י המלצות 

של NIST SP 800-88, נהלי תגובה לאירועי 

העתקים  כתיבה,  וכלי  כתיבה  דפי  סייבר, 

פיזיים של תרשימי זרימה לתגובה לתרחישי 

ה- של  מודפס  פיזי  עותק  שונים,   סייבר 

IRP (Incident Response Plan) 

אשר אמור לכלול הנחיות לתגובה לתרחישי 

סייבר שונים, כלי עבודה (לפירוק והתעסקות 

עם התקנים מחשוב ותקשורת), כלי אתחול 

תחקור  וכלי  שונות,  למערכות   (Boot)

וסוללות, כבלי  ייעודיים, פנסים  דיגיטליים 

תקשורת, כבלי מתח, קופסאות אחסון ייחודיות 

לציוד מחשוב אשר ימנעו זליגת מידע, ועוד 

כלים נוספים בהתאם לצורך הייחודי של כל 

ארגון וארגון.

יצירת ערוץ תקשורת חיצוני – מומלץ • 
להצטייד בערוץ תקשורת חלופי, חיצוני לרשת 

הארגון, במקרה שהארגון נפל קורבן למתקפת 

סייבר, וכל התעבורה פנימה והחוצה מנוטרת 

ע"י התוקפים. אפשר לגבש ערוץ תקשורת 

סלולרית, לויינית ועוד. כנ"ל לגבי חשבונות 

דוא"ל, מומלץ להשתמש בחשבונות דוא"ל 

חיצוניים לארגון, כגון של ספקיות הענן הגדולות 

(GMAIL, OFFICE365 ועוד).

מרכז תמיכה ושירות – עבור ארגונים • 
גדולים ו\או ארגונים SMB אשר מפעילים 

או מספקים שירותים עבור לקוחות רבים, 

מומלץ לאפיין ולבנות מערך של מרכז תמיכה 

ושירות, שיהיה חיוני מאוד בעת תקרית סייבר. 

על כל העובדים במרכז השירות והתמיכה 

לעבור הכשרה מתאימה באופן שוטף (הן בפן 

האישי-מתן שירות, והן בפן המקצועי-תגובה 

לאירועי סייבר).

תרגול צוותי התגובה – חשוב לגבש תוכנית • 
תרגול והכשרה לצוותי התגובה. רוטציה בין 

התפקידים, במטרה לבחון את היכולות של 

הצוות לגבות אחד את השני, הינו נדבך חשוב 

בתהליך התרגול. צריכים להקצות משאבים 

לטובת הכשרה ושמירה על כשירות מקצועית 

התרגול,  במהלך  כן,  כמו  התגובה.  לצוותי 

חשוב לבחון את יכולת התגובה של הצוות, 

יכולת ביצוע תעדוף עפ"י רמות הקריטיות של 

האירועים (TRIAGE), בחינת עמידה בדרישות 

SLA שונות, ועוד. 

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

בגדול, בכל שלב במחזור החיים של אירוע, 

ישנן החלטות שצוותי התגובה צריכים לקבל, ולכן 

חשוב לתרגל את זו מבעוד מועד. להלן מספר 

החלטות עיקריות שגורמים שונים בארגון צריכים 

לקבל:

בשיטת •  נוקטים  האם  להחליט  צריכים 

"צפה ותלמד" או בשיטה נוקשה יותר, כגון 

"נתק את הפלאג תקשורת". אלו החלטות 

קריטיות שצריכות להתקבל לפעמים בעת 

אירוע, שלב שבו הארגון וכל בעלי התפקידים 

הרלוונטיים לתגובה וניהול האירוע נמצאים 

תחת לחץ.

צריכים להחליט על העמדה של "בידוד וניקוי • 

המערכת" בהתייחס לאיסוף ושימור ראיות 

של התקיפה.

חייבים לדון, להבין ולקבל החלטה בנוגע • 

הדיווח  בהקשר  ורגולציה  חוק  לדרישות 

במקרה של אירועי סייבר (למי מדווחים, 

מתי, כיצד, מי מדווח, מה מדווחים וכדומה).

צריכים לגבש תהליך לתגובה וטיפול באירוע • 

סייבר פלילי, כולל דיווח לרשויות.

צריכים להכיר ולהבין היטב את העמדה של • 

בעלי המנויות וההנהלה מבחינת הטיפול, 

התגובה וניהול האירוע, לרבות דיווח בתוך 

ומחוץ לארגון.

צריכים לוודא שצוותי התגובה מבינים היטב • 

העסקית  בפעילות  לתמוך  כיצד  ותרגלו 

הקריטית, תוך תעדוף הפעילויות הקריטיות 

של הארגון.

צריכים להבין את מודל התפעול של מערך • 

התחקור  צוות  התגובה,  צוותי   ,SOC-ה

הדיגיטלי, מבחינת הגדרת התפקידים, רמת 

האחריות והסמכויות של כל צוות.

הכנה למעבר לשלב הבא:

שלב ההכנות הינו בעצם שלב מתמשך. למשל, 

צריכים לוודא שמערכת חדשה שנכנסת לארגון 

צריכה להיות תואמת לדרישות אבטחת המידע, 

ומוכנה לתגובה במקרה של אירוע סייבר. כמו כן, 

על הצוות להיות מתורגל להגיב בצורה נאותה 

ובזמן סביר לאירועי סייבר הקשורים לאותה 

מערכת חדשה.

 שלב 2:
שלב הזיהוי

מגדירה את   NIST 800-61 המסגרת של 

וניתוח".  "גילוי  השלב השני כשילוב פעילות 

במילה  להשתמש  מעדיפים  אנחנו  כעקרון, 

"זיהוי", היות וזה מתאים יותר לפעילויות בשלב 

זה. המשימות עיקריות בשלב זה הינם:

הראשון •  בשלב   – ראשונית  קביעה 
מספיק  לאסוף  צריכים  הזיהוי,  בתהליך 

מידע ראשוני, על מנת לקבוע האם מדובר 

בתקרית או אירוע , ומהו פוטנציאל הנזק 

האם  החלטה  לקבל  צריכים  האפשרי. 

להתייחס לאירוע כאל תקרית, ולהמשיך 

בתהליך של תגובה וניהול תקרית אבטחת 

המידע. אם כן, כאן מתחיל השלב הראשוני 

של תגובה לתקרית אבטחת מידע, ומפעילים 

.(IR) את תוכנית התגובה לתקרית

שיוך התקרית  - לאחר זיהוי וודאי של • 
תקרית אבטחת מידע, צריכים לשייך את 

התקרית לצוות התגובה הרלוונטי (בהתאם 

לסוג האירוע, התמחות חברי הצוות וכדומה). 

ניתן להיעזר בשני צוותי תגובה  לפעמים 

(תלוי בארגון ומשאביו). חשוב לתעד את 

לתקרית  התגובה  של  ההתחלה  תהליך 

אבטחת המידע והפעלת תוכנית התגובה 

.(IR)

זיהוי נקודות ניטור – בשלב זה, חשוב • 
למפות ולזהות את נקודות הניטור הקריטיות 

נכסי  לרשת,  הכניסה  כגון  הארגון  בתוך 

המידע בסגמנט ה-DMZ, מערכות פנימיות 

רגישות ועוד.

 • One להכיר במגבלות – אין דבר כזה
Size Fit All, ולכן חשוב להבין מהן המגבלות 

של הארגון מבחינת יכולות התגובה וטיפול 

באירועי אבטחת מידע. צוותי התגובה צריכים 

ומהן  בארגון,  השגרה  מצבי  את  להכיר 

הסטיות מהנורמה, על מנת לאתר אירועים 

 (Thresholds) חדשים. כאן, יצירת ספים

 (Baselines) בסיס  קו  הגדרות  וקביעת 

למערכות הקריטיות יעזרו באיתור אנומליות.

סקירת מערכות עפ"י רשימות תיוג • 
תיוג לכלל  – חשוב לגבש מעין רשימות 

נכסי המידע הקריטיים בארגון, כגון מערכת 

הפעלה, ציוד תקשורת, אפליקציות, בסיסי 
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נתונים, מוצרי אבטחת מידע וכדומה, ולעבור 

על הפרמטרים וההגדרות לצורך זיהוי כל 

היתרון  הללו.  במערכות  חשודה  פעילות 

בעבודה עם רשימות תיוג, הינו בכך שצוותי 

אחידה,  מתודית,  בצורה  יעבדו  התגובה 

ועקבית בכל תהליך האיתור ותגובה לאירועי 

אבטחת מידע.

בדיקת תקינות של הרשת – כאשר יש • 
אי התאמות במערכות ובציוד התקשורת 

בארגון, חשוב להריץ בדיקות מקיפות יותר, 

על מנת לזהות את מקור הבעיה או התקיפה. 

 Netstat, כגון  וכלים  בפקודות  שימוש 

יכול  הזיכרון  וניתוח   tcpdump, nmap

והסיבות לכך.  לסייע באיתור האנומליות 

הרצת  של  התוצאות  בין  להשוות  חשוב 

הפקודות Netstat עם פעילות הרשת ועם 

סריקות של ה-nmap ועם ניתוח תהליכים 

ברמת  הזיכרון  וניתוח   (Processes)

המערכת.

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

זהו השלב שבו מקבלים החלטות ראשונות 

לתגובה וטיפול באירוע, ולכן חשוב שנשאל את 

השאלות הנכונות, ונבחן את הנושא בקפידה. 

להלן מספר החלטות עיקריות שגורמים שונים 

בארגון צריכים לקבל:

האם האירוע הינו באמת תקרית? או שמא • 

מדובר רק באירוע?

לגעת •  מבלי  ולומדים  צופים  אנחנו  האם 

במערכות? אם כן, לכמה זמן? או שהאם 

אנחנו מנתקים את הפלאג\תקשורת?

הכנה למעבר לשלב הבא:

אבטחת  בתקרית  שמדובר  הוחלט  כאשר 

התגובה  צוות  על  בודד,  באירוע  ולא  מידע, 

להפעיל את תהליך התגובה לתקריות אבטחת 

מידע (IR) ולעבור לשלב הבא.

להלן סט שאלות שניתן לשאול בשלב השני 

(זיהוי האירוע\תקרית אבטחת מידע):

האם האירוע הינו פעולה סבירה, שניתן • 

לקטלג כטעות אנוש, באג במערכת, באג 

בתוכנה, או כל פעולה אחרת שאינה תקרית 

אבטחת מידע?

מה זה פעילות תקנית, והאם האירוע גרם • 

לסטייה מספיק חזקה כדי שתוגדר כאנומליה 

ברשת או בתחנת הקצה של המשתמש?

מהו השימוש במערכת שנפגעה כתוצאה • 

כלל  את  משמש  זה  האם  מהאירוע? 

המשתמשים בארגון? את הלקוחות? מהי 

מידת ההשפעה ברמה העסקית?

מהו הערך של המידע או המערכת בעיני • 

הארגון?

לנצל את הפגיעות •  ישנה אפשרות  האם 

במערכת מרחוק או מקומית? האם זה נובע 

כתוצאה משגיאה במערכת? באג בתוכנה? 

טעות אנוש? בעיית הגדרות או ניהול תצורה 

שגוי?

 • (exploit) זדוני  ידוע על קיום קוד  האם 

שיכול לנצל את הפגיעות הזאת?

האם קיימות בקרות מפצות שיכולות לתת • 

מענה (אפילו חלקי) לאירועים הללו?

 שלב 3:
שלב בידוד האירוע 

(Containment)
המסגרת של NIST 800-61 משלבת את 

השלבים של בידוד, טיפול באירוע והתאוששות 

בתוך שלב אחד מרכזי, אבל אנחנו חושבים 

שישנה חשיבות עליונה להפריד בין השלבים 

הללו, ולחלק את המשימות בהתאם. משימות 

עיקריות בשלב זה הינם:

שיוך התקרית לקטגוריה מתאימה – • 
לאחר שלב הזיהוי הוודאי שמדובר בתקרית 

אבטחת מידע, צריכים לשייך את התקרית 

לקטגוריה המתאימה, היות והמשך הטיפול 

יהיה בהתאם לסוג התקרית. בהתאם לסוג 

התקרית, גם הטיפול מצד צוותי התגובה 

שעל  והפעולות  העבודה  באופן  ישתנה 

הארגון לנקוט על מנת לבודד את האירוע. 

מבין הפעולות ניתן לקטלג את התקריות 

הבאות ואופן התגובה הראשונית:

1 . (DOS/DDOS) מתקפת מניעת שירות

 WAN-טיפול ובידוד התקרית ברמת ה –

.(ISP) והספק אינטרנט

הידבקות בנוזקה – בידוד התקרית ברמת . 2

ה-LAN או המערכת שנדבקה.

התקרית . 3 בידוד   – מרחוק  השתלטות 

 ,(ACL) ברמת הפירוול, רשימות גישה

הקשחת מערכות וכו'.

עבודה . 4 עמדות  ניתוק   – מידע  איבוד 

משתמשים,  פעילות  ניטור  חשודות, 

המשך טיפול באירוע עפ"י תרחיש של 

זליגת מידע.

נוזקת כופר – ניתוק התחנות הנגועות, . 5

התאוששות המערכת מגיבויים, הקשחת 

המערכת.

ט . 6 נ ר ט נ י א ה י  ר ת א ב ה  ע י ג פ

(Defacement) – הורדת האתרים, 

תיקון הקוד, הקשחת המערכות.

פנימי . 7 משתמש  מצד  זדונית  פעולה 

ניתוק תחנות העבודה הרלוונטיות,   –

ניתוק חשבון משתמש, ניטור פעולתו 

של המשתמש בכלל המערכות ורשת 

הארגון.

ריגול תעשייתי – ניטור אחר פעילות . 8

זדונית בארגון, הקלטת שיח תקשורת 

ברשת ובתחנות העבודה הרלוונטיות.

דיווח ופרסום – לאחר שהאירוע נוטרל • 
לדיווח  תוכנית  לגבש  צריכים  (מבודד), 

הגורמים  לכלל  התקרית  אודות  ופרסום 

(הנהלה,  הארגון  בתוך  הן  הרלוונטיים, 

 PR צוותי  משפטי,  ייעוץ  אנוש,  משאבי 

יחידות עסקיות  קיים בארגון, מנהלי  אם 

רלוונטיות), והן מחוץ לארגון (בעלי המניות, 

לקוחות, רגולטור). מומלץ להצטייד בגוף 

חיצוני שמתמחה במתן שירותים של יחסי 

ציבור, וכמובן לנסח הצהרה הולמת שמלווה 

בייעוץ משפטי. במרבית המדינות כיום, ישנה 

דרישה רגולטורית לדווח לרגולטור המקומי 

(בד"כ גורם ממשלתי) על פריצה ותקרית 

ידוע  אם  בייחוד  בארגון,  מידע  אבטחת 

בוודאות על זליגת מידע רגיש אודות לקוחות 

החברה (PII). היות והתוקפים יכולים להיות 

עובדים מתוך הארגון, יש לנהוג בזהירות רבה 

אודות הדיווח ופרסום האירוע. חשוב לפעול 

בהתאם לעקרון של "הצורך לדעת בלבד" 

(Need-to-know only). צריכים לתעד את 

כל הלוגים וכל הפעילויות שננקטו במסגרת 

התגובה לאירוע. חשוב להיצמד לעובדות 

ולהימנע מספקולציות וחשדות מיותרות.

נקיטת פעילות מיידית – בשלב זה חשוב • 
לנסות לבודד מהר ככל האפשר את פעילות 

התוקף (הפעילות העוינת) באמצעות בקרות 
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גישה נאותות כגון (חסימה ברמת הרשת, או 

תחנות הקצה, או גם וגם). למשל, ניתן לבטל 

חשבונות משתמשים, לשנות סיסמאות גישה, 

להטמיע או לשנות ACL-ים, או לחסום גישה 

באמצעות חוקים בפירוול. חשוב לשמר כל 

פיסת מידע אפשרית, בייחוד מתוך מערכות 

המחשוב הפועלות (לא לכבות אותן או לנתק 

אותן באופן מיידי, אלא לנסות להעתיק את 

המידע ככל האפשר, היות וישנו מידע קריטי 

בזכרון ה-RAM שבמידת הכיבוי או ניתוק 

מהרשת, עלולים לאבד אותו). צריכים לשמור 

על פרופיל נמוך, ולא לאותת על כוונותינו, היות 

והאויב יכול להאזין לנו, או להיות מתוך הארגון.

איסוף מידע מיידי: אז מה בעצם צריכים • 
לאסוף באופן מיידי? צריכים לאסוף מהר 

ככל האפשר לוגים של מערכות, טבלאות 

 ,(network trace) רשת  וניטור  ניתוב 

על  מידע  מידע מהזיכרון של המערכות, 

תהליכים שרצים במערכת, מידע אודות כל 

זיהוי אנומליה ברשת או בתחנות העבודה. 

של  תהליך  לבצע  גם  צריכים  לפעמים 

העתקת מידע (SOUND IMAGE) אחד 

לאחד של המערכות הנגועות, לצורך תחקור 

דיגיטלי במקביל. אסור לעבוד על המערכות 

האמיתיות לצורך תחקור האירוע, כדי לא 

לפגוע בראיות. תמיד חובה לבצע את תהליך 

התחקור הדיגיטלי רק על ההעתקים, ולא 

על המקור. לעתים, יש צורך בהשבתת חלק 

מהמערכות על מנת לבודד את התקרית. 

רשמי  אישור  שיש  לפני  לוודא  חשוב 

(בכתב) מנציגי ההנהלה או מנהלי המערכות 

(מנהלי יחידות עסקיות רלוונטיות), היות 

ויתכן שתצטרכו להשבית חלק מהפעילות 

העסקית לאורך זמן מסוים.

בידוד מיידי של המערכת\תשתית: • 
הספציפית,  המערכת  שזוהתה  לאחר 

צורך  שיהיה  יתכן  הנגועה,  התשתית  או 

בהשבתה ובידוד משאר הרשת. חשוב לדעת 

שניתוק מיידי מהרשת או כיבוי המערכת, 

אודות  קריטי  מידע  לאיבוד  לגרום  עלול 

התוקף או שיטת התקיפה. מצד שני, צריכים 

להימנע גם מפגיעה במערכות, במידע ו\או 

בפעילות העסקית של החברה, ולכן חשוב 

לנתח ולהגיב לכל מקרה בגופו. בכל מקרה, 

לפני השבתה, הורדה של מערכות, ו\או 

ניתוק מהרשת, מומלץ לבצע העתקה של 

כלל המידע (SOUND IMAGE) לצורך 

תחקור דיגיטלי בשלבים מאוחרים יותר. 

פעולות לטווח הארוך – באם לא ניתן • 
להשבית את המערכות, ישנן פעולות נוספות 

כל  לנקוט בהן, אבל חשוב לתעד  שניתן 

פעילות באופן מלא ככל הניתן, ולשייך את 

זה לניתוח המקרה. למשל, אפשר להתחיל 

לנטר באופן מלא את כל הרשת והמערכות 

הנגועות, בזמן שצוותי התגובה עובדים במרץ 

ולהחזירן לפעילות  לנקות את המערכות 

תקינה.

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

זהו השלב שבו צריכים לקבל החלטות קשות 

לא פחות מהשלבים האחרים, וחשוב לזכור שאין 

תקרית אחת שדומה לאחרת, וחשוב לנתח כל 

מקרה לגופו. להלן מספר החלטות שצריכים 

לקבל בשלב הזה:

מהי הדרך הטובה ביותר לבודד את האירוע? • 

האם מנתקים את המערכת? האם ממשיכים 

להפעיל את המערכת ולנטר את הפעילות 

העוינת? תזכרו שאין תשובה אחת נכונה, 

וכל מקרה לגופו.

מהם הסיכונים אם מנתקים את המערכת? • 

מהם הסיכונים אם ממשיכים להשאיר את 

המערכת פעילה?

איזה צעדים ניתן לנקוט על מנת לבודד את • 

התקרית בצורה נאותה?

הכנה למעבר לשלב הבא:

בשלב זה על צוותי התגובה לנסות ולבודד את 

האירוע, על מנת למנוע התפשטות של הקוד 

או למזער את מידת הנזק  או למנוע  הזדוני, 

האפשרית. בשלב זה מזהים את כל המערכות 

כן,  הרלוונטיות שנפגעו בתקרית הזאת. כמו 

בשלב זה, אוספים את כל הראיות שצריכים 

לצורך תחקור מעמיק בשלבים הבאים.

 שלב 4:
שלב הניקוי 

של המערכות 
(Eradication)

מדובר באחד מהשלבים החשובים במסגרת 

העבודה לניהול ותגובה לתקריות אבטחת מידע, 

שלב שבו מוודאים שאכן הצלחנו לנקות לגמרי 

את המערכות מכל זכר של קוד זדוני, על מנת 

לאפשר למערכות לחזור לפעילות שגרתית. 

משימות עיקריות בשלב זה הינם:

זה חשוב •  זיהוי מקור הבעיה – בשלב 
 Root Cause) הבעיה  מקור  את  לזהות 

Identification), היות וזה יחייב טיפול הרמטי 

כדי למנוע הישנות התקרית בעתיד. כמו כן, 

בשלב זה מוודאים שצוותי התגובה נקטו בכל 

האמצעים על מנת לנקות את המערכת מכל 

קוד זדוני, ולהקשיח אותה כדי לוודא שהיא לא 

ממשיכה להיות פגיעה לאותן תקריות. 

המקרים, •  במרבית   – זדוני  קוד  זיהוי 
הידבקות  באמצעות  נפגעות  המערכות 

 (ROOTKIT (כגון  זדוני  קוד  באמצעות 

שמקשה על איתורו, ולכן במקרה כזה, על 

צוותי התגובה לזהות את סוג הנוזקה, ובמידת 

הצורך, למחוק לגמרי את המערכת, ולהתקינה 

מחדש. מומלץ לשחזר את המערכת מעותק 

גיבוי שיודעים בוודאות שהוא נקי, ולא נפגע 

אז  לכך,  חשש  קיים  עדיין  ואם  מהנוזקה, 

להתקין את המערכת מחדש ללא שימוש 

כן, לאחר  בשחזור המידע מהגיבויים. כמו 

אותה,  להקשיח  חשוב  המערכת,  עדכון 

להתקין טלאים, לבטל חשבונות משתמשים 

ושירותים שמיותרים ואינם בשימוש, ולוודא 

סגירת כל הפגיעויות שידועות במערכת. רק 

לאחר שמוודאים ניקוי יסודי של המערכת, ניתן 

להחזירה לסביבת הייצור.

שיפור מערך האבטחה – אבטחת המידע • 
מתבססת על הגנה בשכבות, ולכן חשוב לשפר 

את כלל מערך אבטחת המידע, ולהוסיף בקרות 

או לטייב את הבקרות הקיימות בארגון ברמת 

הכניסה לרשת, בתוך הרשת, ברמת תחנות 

הקצה ועוד.

לבצע •  חשוב   – פגיעויות  סריקת 
והן  התשתית  ברמת  (הן  רוחבית  סריקה 

פגיעויות  לזיהוי  האפליקטיבית)  ברמה 

לכלל   (Vulnerability Assessment)

הפגיעויות  זיהוי  לאחר  בארגון.  המערכות 

לטיפול  מיידית  תוכנית  לגבש  צריכים 

בממצאים. יש לתעדף טיפול ראשוני לאותם 

לשאר  להמשיך  ואז  גבוהים,  ממצאים 

הממצאים בהתאם לרמת החשיבות.

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

זהו השלב שבו צריכים לוודא שאכן טיפלנו 

לפני  יסודי,  ניקוי  וביצענו  המערכות,  בכל 

שמחזירים את הפעילות לשגרה. להלן מספר 

החלטות שצריכים לקבל בשלב הזה:

האם בוצע ניקוי יסודי לכלל המערכות בארגון?• 
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האם זיהינו את מקור הבעיה וטיפלנו בו בצורה • 

נאותה?

האם הקשחנו את כל המערכות לפני החזרתן • 

לפעילות שגרתית?

האם ננקטו צעדים נוספים כבקרות נוספות, • 

לניטור פעילות עוינת או חשודה לאחר שנעלה 

שוב את המערכות לאוויר?

האם אנחנו בטוחים שהצלחנו לנקות את • 

כלל הרשת ולמנוע הישנות של אותן תקריות 

אבטחה בעתיד הקרוב?

הכנה למעבר לשלב הבא:

בשלב זה על צוותי התגובה ובעלי היחידות 

העסקיות הרלוונטיות להיות בטוחים ב-100% 

(או קרוב ככל האפשר) שבוצע ניקוי יסודי ברמת 

לפני  הרלוונטיות,  והמערכות  התשתית  כלל 

שמחזירים את הפעילות לשגרה.

 שלב 5:
שלב התאוששות 

(Recovery)
בשלב זה, על הצוותים הרלוונטיים לוודא חזרה 

לשגרה, עם מגוון פעילויות של ניטור וולידציה 

המערכות.  כלל  של  תקינה  פעילות  להמשך 

משימות עיקריות בשלב זה הינם:

ושאר •  התגובה  צוותי  על   – וואלידציה 
הצוותים הרלוונטיים לוודא שכלל המערכות 

אחר  ולנטר  תקינה,  בצורה  פועלות  אכן 

רבה  חשיבות  ישנה  חשודה.  פעילות  כל 

בשלבים הראשונים לאחר החזרת המערכות 

לפעילות תקינה, לנטר ולנסות לאתר האם 

עדיין קיימים סימנים של השתלטות על 

המערכת. חשוב שמערכות הניטור וצוותי 

IOC-ים  אחר  ויחפשו  ינטרו   התגובה 

בכלל   (Indicator Of Compromise)

שנפגעו  במערכות  ובייחוד  המערכות, 

מהתקרית.

חזרה לשגרה – לאחר שבוצע ניטור לאורך • 
זמן, והוחלט שהכל תקין, חשוב לתאם עם 

כלל הגורמים בארגון פעולה של חזרה לשגרה 

של כלל הפעילות העסקית. חשוב להבין, 

חלק  רק  מחזירים  הראשונים  שבשלבים 

מהמערכות, ומנטרים אחר פעילות חשודה, 

ולא את כלל המערך התפעולי של הארגון. 

ניטור מתמיד – בשלב זה ממשיכים לנטר • 
באופן שוטף אחר כל פעילות חשודה וזיהוי 

אנומליה הן ברמת הרשת והן ברמת התחנות או 

התנהגות משתמשים (UEBA). חשוב לסנכרן 

את כל הלוגים ממערכות הניטור, אל מערכת 

מרכזית אחת, כגון SIEM. על צוותי הניטור 

ב-SOC לוודא שכלל הפעילויות והמערכות 

הקריטיות\ המערכות  לפחות  (או  בארגון 

רגישות) אכן מנוטרות באופן מלא.

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

זהו השלב שבו חייבים להמשיך לנטר ולחפש 

אחר IOC-ים, או כל פעילות חשודה ברשת. להלן 

מספר החלטות שצריכים לקבל בשלב הזה:

האם הכל חזר לפעילות תקינה?• 

האם אין חשד לפגיעה במערכות?• 

האם אין IOC-ים בשאר המערכות?• 

האם אין הישנות של אותן תקריות אבטחה • 

שזוהו?

הכנה למעבר לשלב הבא:

בשלב זה על צוותי התגובה ובעלי היחידות 

העסקיות הרלוונטיות לוודא ולאמת שאכן כל 

הפעילות התפעולית של הארגון חזרה לשגרה, 

ושאין הישנות של תקריות ישנות או מקרים של 

תקריות חדשות. 

 שלב 6:
שלב הפקת לקחים 

(Recovery)
 NIST 800-61 של  העבודה  מסגרת 

מכנה את השלב הזה כפעילויות שמבצעים 

לאחר התקרית, אך בחרנו לקרוא לשלב 

הזה בשם: "הפקת לקחים". בשלב זה, על 

הצוותים הרלוונטיים לבצע תהליך מוסדר 

של הפקת לקחים, על מנת למנוע הישנות 

של תקריות דומות או אף למזער את הסיכון 

לתקריות חדשות בעתיד, במידת האפשר. 

משימות עיקריות בשלב זה הינם:

דו"ח מסכם – בתום התהליך, חשוב • 

ולשאר  להנהלה  מסכם  דו"ח  לגבש 

חלק  שלקחו  הרלוונטיים  הצוותים 

בפעילות זו. חשוב שהדוח יהיה מפורט 

ככל הניתן, ולכלול את כל השתלשלות 

כלל  את  שמגבה  תיעוד  עם  האירועים, 

הפעיליות כפי שבוצעו בכל שלב. מטרת הדוח 

הינה לוודא שכל הגורמים הרלוונטיים אכן 

מודעים לתקרית זו, ולהפיק לקחים מהתקרית 

הזו, על מנת למנוע הישנות תקריות דומות 

בעתיד, ו\או למזער את הנזק שעלול לקרות 

כתוצאה מתקריות חדשות בעתיד.

הפקת לקחים – בתהליך זה נפגשים עם • 

מומחים בתחום, מנתחים את כלל הפעילויות 

שבוצעו בכל שלב ושלב, וחושבים האם ומה 

ניתן לשפר בתהליכי העבודה על מנת לשפר 

את תהליך התגובה וניהול תקריות אבטחת 

המידע בעתיד.

מהן ההחלטות העיקריות בשלב הזה?

זהו השלב שבו מודדים את היכולת של הארגון 

(על כלל מרכיביו) להתמודד עם תקריות דומות 

בעתיד, והאם אכן בוצעו וננקטו כל הפעילויות 

כפי שנקבע טרם זיהוי התקרית.

האם צוותי התגובה הגיבו בזמן ובצורה נאותה?• 

האם כל הגורמים שהיו מעורבים בפעילות אכן • 

פעלו בצורה יעילה?

הבקרות •  ושאר  הניטור  מערכות  האם 

הרלוונטיות פעלו היטב? או שמא צריכות טיוב?

האם הנהלים (בייחוד נהלי התגובה לאירועים) • 

עמדו במבחן התוצאה או שמא חייבים טיוב?

מאיך •  מהתוצאות?  מרוצה  ההנהלה  האם 

שטופל ונוהל האירוע?

האם ניתן לשפר משהו בתהליך הזה?• 

סגירת האירוע

אם הנהלת הארגון מרוצה מכל ההתנהלות של 

האירוע (החל משלב הזיהוי ועד לסגירתו), אז 

ניתן לומר שהכל עבד כמו שעון שוויצרי, וניתן 

לסגור את האירוע בצורה טובה. כמובן מבחן 

התוצאה יהיה גם מדידת הנזק או פוטנציאל הנזק 

שעלול להיגרם כתוצאה מהתקרית (בייחוד אם 

מדובר היה בזליגת נתונים רגישים מחוץ לארגון 

– DATA BREACH). חשוב בתהליך הפקת 

הלקחים לבחון היטב את יכולת הארגון להגיב 

בצורה נאותה לאירוע הספציפי, ולהפיק את כל 

הלקחים לצורך שיפור היכולת להתמודד עם 

תקריות דומות בעתיד.
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"שימוש בחשיבה אנליטית 

ייחודית, ביצירתיות, ובחשיבה 

מחוץ לקופסא, לצורך זיהוי 

אנומליה ברשת". משחק מאתגר 

של חתול ועכבר, בין הצד 

הטוב (האנליסטים) לצד הרע 

(התוקפים).

ר ב י י ס ה ת  ר י ז ב א  ב ה ם  ח ה ר  ב ד ה ת  א ו  ר י כ ה

Hunters.
THREAT
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אין זה סוד שזירת הסייבר מייצרת לנו מדי יום 

באזוורדס חדשים, שלעתים מטרתם להפחיד את 

הנהלת הארגון, ולעתים זה רק לעצים בחשיבותו 

של משהו שקיים.

אז הכירו את הדבר החם הבא בזירת הסייבר – 

ה-Threat Hunters, שמכונים בשפה המקצועית 

גם כאנליסט וחוקר איומים בתחום הגנת הסייבר. 

מדובר באנשים מקצועיים, שעובדים במרכזים 

לניהול אירועי אבטחת מידע (SOC), ומשתמשים 

ואוטומטיים)  (ידנים  ייחודיות  ושיטות  בכלים 

לצורך ניטור וזיהוי איומים ואירועי אבטחת מידע 

אשר הצליחו איכשהו לחמוק ממערכות הניטור 

הקונבנציונאליות. 

 Threat Hunters-מטרתם העיקרית של ה

הינה לאתר תקריות אבטחת מידע, שלא התגלו ע"י 

המערכות הניטור הקיימות בארגון, ולסייע למנהל 

 (CIO) ו\או המנמ"ר (CISO) אבטחת המידע

לגבש שכבת הגנה נוספת מפני איומים ומתקפות 

.APT מתוחכות כגון מתקפות

מאותם  שנדרשים  הכישורים  מהם  אז 
?Threat Hunters

על מנת לאתר תקריות אבטחת מידע, אשר 

מערכות הניטור האוטומטיות מפספסות לרוב, ה

Threat Hunters משתמשים בכישורים רכים 

כגון חשיבה אנליטית ייחודית, ביצירתיות וחשיבה 

מחוץ לקוספה, על מנת לנתח ולאתר מבין תבניות 

 Network Behavior) ההתנהגות הרגילות ברשת

 User Behavior) או בצד המשתמש (Analysis

Analysis) ולזהות כל סטייה מהנורמה. 

וזהו משחק של חתול ועכבר, אחד המשחקים 

הטוב  הצד  בין  הסייבר,  בזירת  ביותר  החמים 

(האנליסטים) לבין הצד הרע (התוקפים).

בנוסף, ל-Threat Hunters צריך להיות ידע 

והבנה  בארגון  העסקית  הפעילות  של  מבוסס 

עסקית מובהקת, לצורך מזעור אזעקות שווא 

(False Positive). הבנה מובהקת של הפעילות 

העסקית (בייחוד הפעילות הקריטית) של הארגון, 

יכול לסייע בזיהוי מפת האיומים, יצירת קו בסיס 

(Baseline) טוב למה שנקרא פעילות עסקית או 

תפעולית תקינה, מה שיקל מאוד על זיהוי סטייה 

(אנומליה) מהפעילות התקנית ובכך ימזער באופן 

משמעותי את האזעקות שווא.

אחד הכישורים הנוספים שחשובים לא פחות, 

 Threat Hunters-הינו התקשורת הבין-אישית. ה

נדרשים לעתים להציע את הממצאים של התחקור 

שלהם בפני גורמים שונים, בדרגות שונות, חלקם 

מתוך הארגון (כגון ההנהלה) וחלקם מחוץ לארגון 

 PR כגון הרגולטורים, שותפים עסקיים, קציני)

יכולת הצגה ראותה בכתב  ועוד). נדרשת כאן 

ובעל-פה, על מנת לזהות מה ניתן לומר, מתי, כיצד 

להציג את הדברים ולפעול בהתאם להשתלשלות 

האירועים.

למרות הכל, הכישורים הרכים אינם הכישורים 

היחידים שנדרשים מאותם האנליסטים. נדרש 

של  הבנה  כגון  טכנולוגיים  כישורים  גם  מהם 

 IT, DevOps-ה בתחום  (הן  רבות  טכנולוגיות 

ואבטחת מידע), הכרות טובה עם שיטות וכלי 

תקיפה, יכולת תחקור דיגיטלי של תקריות ואירועי 

כשירות  על  לשמור  מנת  על  מידע.  אבטחת 

מקצועית, חובה על האנליסטים לעסוק באופן 

תמידי במחקר בתחום אבטחת המידע, לרבות 

שיטות תקיפה, כלי תקיפה, סוגי נוזקות, דרכי 

פעילות ועוד.

כמו שמצוין בספר אומנות המלחמה הידוע:

"אינני מפחד מהלוחם שיודע לתת 10,000 סוגי 

בעיטות אבל תרגל אותם רק פעם אחת, אלא אני 

מפחד מהלוחם שיודע לתת בעיטה אחת בלבד, 

אבל תרגל אותה 10,000 פעם".

וזה מצביע על שמירה על כשירות מקצועית. 

ככל שהאנליסטים הללו יתרגלו ויחקרו יותר, אחוזי 

ההצלחה שלהם באיתור תקריות אבטחת מידע 

וזיהוי אנומליות ברשת יהיו גבוהים יותר.

תפקידו של ה-Threat Hunters בארגון
תפקידו של ה-Threat Hunters בארגון הינו 

להשלים ולחזק את מערך הגנת הסייבר, אשר 

מורכב לרוב ממערכות ניטור אוטומטיות. תהליך 

האנליסט-חוקר  של  הידני\אוטומטי  הסקירה 

האיומים, מאתר תבניות שטרם זוהו ע"י המערכות 

ניטור הקיימות, ובכך מאפשר לארגון להשתמש 

במידע זה לצורך שיפור וטיוב מערכות הניטור 

האוטומטיות על מנת לזהות בעתיד תקריות דומות.

העולמית   SANS ע"י  שבוצע  מחקר  עפ"י 

עלייה  ניכרת  כי  נמצא   ,2017 שנת  במהלך 

משמעותית בצורך לגיוס ומימוש תפקידים של 

Threat Hunters בארגונים, אך לרוב זה ישים 

כגון  במשק  יותר  השכיחים  למגזרים  בעיקר 

למגזרים הפיננסים, צבא וממשל, חברות הייטק 

וטלקומוניקציה, היות והתחום הזה במהלך 2017 

הוגדר עוד כתחום חדש.  >>
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מהמחקר עוד עולה, כי הנושא הזה מתבצע 

במרבית הארגונים לא בצורה פורמאלית, אלא 

בעת הצורך (Ad Hoc) ללא שום מסגרת נאותה 

או מתודולוגיה.

לרוב, ה-Threat Hunters פעילים בתוך המרכז 

לניהול אירועי אבטחת מידע ומהווים את חוד החנית 

בתהליכי ניטור וזיהוי אירועי אבטחת מידע ותגובה 

לאירועים אלו. מדובר בתפקיד ראשי במסגרת 

פעילות ה-SOC, והם מובילי דעה במסגרת מעטפת 

הגנת הסייבר בארגון.

מרבית הארגונים אינם מעסיקים צוות ייחודי 

לטובת הפעילות הזאת, אלא מפילים את האחריות 

 ,SOC-הזאת על המהנדסים והחוקרים הקיימים ב

בנוסף על תפקידים היום-יומי, בעוד שמעט מאוד 

ארגונים מעסיקים צוות ייעודי לטובת הפעילות 

בנושא  נלחם  ארגון  שכל  שמובן  בעוד  הזאת. 

התקציבי, ישנה חשיבות מכרעת כאן למילוי תפקיד 

שכזה בארגון, ולכן חשוב שהצוות הזה יהיה ייעודי 

לצורך מילוי תפקידם בצורה הטובה והיעילה ביותר. 

זה יכול להפוך את הקערה על-פיה, ולעשות את כל 

ההבדל בין זיהוי תקריות בזמן אמת ולנסות למזער 

את מידת הנזק או הפוטנציאל לנזק או לאתר את זה 

בשלבים מאוחרים יותר, כאשר הנזק רק הולך וגדל. 

חסכון בתקציבי כוח אדם במקרה הזה עלול לעלות 

לארגון ביוקר בשלבים מאוחרים יותר.

שמדובר  להבין  חיייבם  הארגונים  הנהלות 

בתפקיד ייחודי, אוטונומי ובעל חשיבות עליונה 

לשיפור היכולת של הארגון להתמודדות יעילה עם 

מגוון אירועי הסייבר ההולכים וגוברים, הן מבחינת 

הכמות והן מבחינת רמת התחכום שלהם. על הצוות 

הזה להיות ייעודי לטובת התחקור וזיהוי אנומליות 

ותקריות אבטחת מידע בארגון, מה שיכול לעשות 

את כל ההבדל בין תגובה לאירוע עוד בתחילתו 

בטרם דלף מידע החוצה, או שטיפול באירוע בסופו, 

 Data) לאחר שזוהה בוודאות שהמידע דלף החוצה

.(Breach

 Threat צוות של נוספת להקמת  אפשרות 

Hunters, הינה לעשות רוטציה שבועית מבין 

 ,SOC-מהדנסי אבטחת המידע והאנליסטים ב

כאשר בשבוע לאחר מכן, הם חוזרים לעבודה היום-

יומית שלהם. אחד היתרונות במימוש מודל עבודה 

זה בכך שהינו מסייע לשימור עובדים, כשירות 

מקצועית, מאתגר את הצוותים לחשוב בצורה 

אחרת, מחוץ לקופסה, ולאחר תקופה מסוימת ניתן 

לבנות מתוך הצוות את הצוות המוביל הייעודי של 

.Threat Hunters

לרוב, צוות ה-Threat Hunters מנוהל ע"י 

מנהל אבטחת המידע (CISO) בארגון אשר עובד 

 ,(CIO) בשקיפות ושיתוף פעולה צמוד עם המנמ"ר

לצורך שיפור מערך ההגנה בהיבט הטכנולוגי. 

הממצאים של ה-Threat Hunters מהווים בסיס 

ידע נרחב ואיתן, לטיוב מערך ההגנה אשר מבוסס 

על טכנולוגיות בתחום הגנת הסייבר, אשר מנוהלים 

.(CIO) בזירתו של המנמ"ר

האתגרים בפנים ה-Threat Hunters ברורים, 

וזהו אחד התחומים החמים ביותר במשק כיום - 

בזירת הסייבר, אחת הזירות המעניינות והמאתגרות 

ביותר בעולם טכנולוגיות המידע. זהו משחק של 

חתול ועכבר, כאשר ישנו מרדף אין-סופי בין הטובים 

והרעים. ומי ינצח? אנחנו מקווים שהטובים!  
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חודש מאי השנה מביא איתו בשורות רבות 

כמעט  והפרטיות.  המידע  אבטחת  בתחום 

 General – במקביל נכנסות לתוקף תקנות ה

 GDPR -או ה ,Data Protection Regulation

האירופאיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת 

מידע), תשע"ז-2017 הישראליות.

כדרך כלל תקנות משפטיות אינן מחייבות שימוש 

בפתרון או אמצעי טכנולוגי ספציפי, אלא מתוות 

מטרות, נהלים והטמעת בקרות מתאימות, ובכך 

ה- GDPR ותקנות אבטחת מידע אינן שונות, למעט 

  .encryption – נושא אחד והוא הצפנה

למרות שגם במקרה זה ה- GDPR ותקנות 

אבטחת מידע לא מחייבות שימוש בהצפנה, הרי 

ששתיהן נוקבות בהצפנה כסטנדרט מקובל אשר 

שימוש בו יהווה ראיה לעמידה בדרישות החוק. 

דוגמא טובה לכך הוא סעיף 15 לתקנות אבטחת 

מידע העוסק באבטחת התקנים ניידים בו נאמר: 

" לעניין זה יראו שימוש בשיטות הצפנה מקובלות 

כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על מידע שהועתק 

להתקן הנייד".

או סעיף 83 ל-  GDPR הקובע:

 In order to maintain security and to"

 prevent processing in infringement of this

 Regulation, the controller or processor

 should evaluate the risks inherent in the

 processing and implement measures to

."mitigate those risks, such as encryption

ברור שאסור להסיק מכך שהצפנה הינה חזות 

הכל או פתרון קסם לעמידה בדרישות הרגולציה, 

אולם אין ספק כי לאור קביעות אלו השימוש 

באמצעי הצפנה עומד להפוך לנפוץ יותר ובשימוש 

של חברות אשר עד היום לא חשבו שיזדקקו 

זו. לאור האמור חשוב להכיר את  לטכנולוגיה 

הרגולציה שחלה בישראל על נושא ההצפנה.

נקודת המוצא לרגולציה בתחום הוא צו הפיקוח 

על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), 

תשל"ה-1974 הנקרא גם צו הצופן, לפי צו זה 

ואכרזת הפיקוח שנלוותה אליו, נאסר שימוש 

באמצעי הצפנה מבלי קבלת רישיון מאת מנכ"ל 

משרד הביטחון.

מכיוון שצו הצופן מכיל הגדרה מקיפה למונח 

"עיסוק בהצפנה" הכוללת בין השאר: פיתוח, ייצור, 

שילוב, מכירה, יבוא וייצוא ואפילו רכישה, שימוש, 

אמצעי  של  למקום  ממקום  והעברה  החזקה, 

הצפנה. כמעט כל פעילות הכוללת התממשקות 

כלשהי עם נושא ההצפנה על פניו מצריכה רישיון.

צו הצופן הגדיר שלושה סוגי רישיונות:

"רישיון כללי" – רישיון הכולל את כל סוגי העיסוק 

באמצעי הצפנה.

"רישיון מוגבל" – רישיון המוגבל לסוגים של 

עיסוק באמצעי הצפנה, לאמצעי הצפנה מסוים או 

למדינות יעד, לפי סוג המשתמש באמצעי ההצפנה 

או אמת מידה אחרת.

"רישיון מיוחד" – רישון, לעיסוק מסוים, לרבות 

עסקה מסוימת באמצעי הצפנה מסוים.

משרד הביטחון הבין את הבעייתיות שנובעת 

מהגדרה רחבה זו ולכן פעל להקל על העוסקים 

במלאכה בשני מישורים:

הראשון - רשימת האמצעים החופשיים – 

אמצעי חופשי הינו אמצעי הצפנה, אשר לגביו 

ניתן רישיון כללי או שהכריז עליו המנכ"ל כעל 

אמצעי חופשי. לאחר שהוכרז אמצעי הצפנה 

מגבלות  כל  לגביו  חלים  לא  חופשי  כאמצעי 

בהיבט הפיקוח והרישוי. חשוב לציין כי רשימה זו 

מתעדכנת באופן חלקי וכיום על אף שמופיעים 

עדיין  רבים,  מסחריים  מוצרים  זו  ברשימה 

נעדרים מרשימה זו מספר לא מבוטל של 

פתרונות הצפנה מוכרים.

של  האכיפה  מדיניות  פרסום   - השני 

משרד הבטחון בנושא, אשר כוללת הקלות 

רבות בעיקר בתחום השימוש וההחזקה של 

אמצעי הצפנה.

מדיניות הפיקוח
מדיניות הפיקוח של משרד הביטחון מבחינה 

ראשית בין שימוש עצמי באמצעי הצפנה לבין 

פיתוח, הפצה, מכירה וייצוא של אמצעי הצפנה. 

בעוד השימוש העצמי לצרכים אזרחיים 

נרכשו  אלו  עוד  כל  הצפנה,  באמצעי 

מהרשת  הורדו  או  רישיון  מבעל 

לצורכי אבטחת מידע או חתימה 

אלקטרונית, יהיה פטור מרישיון 

הפצה,  פיתוח,  הרי  ופיקוח 

מכירה, ייצור וייצוא חייבים 

ברישיון על פי הצו. 

התחתונה,  בשורה 

אחראים  אתם  באם 

המידע  אבטחת  על 

בארגון  והפרטיות 

כי  וודאו  שלכם 

המוצרים אשר בהם 

אתם עושים שימוש נמצאים ברשימת האמצעים 

החופשיים או עומדים בפטור של שימוש עצמי. או 

כי הספקים עמם אתם עובדים בעלי רישיון בהתאם 

לצו הצופן.

אם אתם יועצים או חברות  שמפתחות, מוכרות 

ומפיצות פתרונות הצפנה ככל הנראה עליכם לפנות 

למשרד הבטחון על מנת לקבל רישיון בהתאם 

לצו הצופן. תשומת ליבכם שהגוף המטפל בנושא 

 pre) לפניות מקדמיות  עונה  במשרד הבטחון 

ruling) ויכול לסייע לכם בבדיקת הצורך בקבלת 

רישיון וכן בהליך קבלתו.

תקנות אבטחת 
 GDPR ,מידע

והצפנה
עו״ד נמרוד טאובר,  שותף מייסד 
במשרד אלוני דוידוב טאובר, עורכי דין 
וראש מחלקת סייבר, אבטחת מידע, 

אינטרנט ופרטיות.
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עולם הסייבר עובר מהפכות בשנים האחרונות, 

אחת מהבולטות שבהן היא העזיבה של דוקטרינת 

הטירה (Castle Doctrine) שעודדה התבצרות 

והגנה על נכסי המידע של ארגונים בתוך תשתיות 

הארגון. בעולם החדש של שירותי ענן ושיתוף מידע 

באינסוף דרכים אנחנו נדרשים לתת את הדעת 

על מגוון חדש של בעיות אבטחה. חלק מהנחות 

היסוד של העולם החדש הזה הם שהמידע שלנו 

יאלץ לעזוב את התשתיות הארגוניות; שאין לנו 

שליטה על המכשירים שימצאו בשימוש על ידי 

המשתמשים;  ושאין לנו דרך לדעת כיצד המידע 

ישותף. 

נגמרו לעד הימים שבהם Firewalls, DMZ ומיגון 

רשת היו מספיקים בכדי להגן על המידע של הארגון 

שלנו. יתרה מכך, הנחת היסוד שלנו צריכה להיות 

שתוקף מתקדם ומתמיד (APT) יוכל בסופו של 

דבר למצוא פרצה לתוך הארגון ושעלינו לתכנן 

מראש כיצד להתמודד עם האירוע ולמזער נזקים.

אך השינוי מרחיק לכת אף יותר. בעידן הענן אנו 

צריכים לגשר על פרדוקס בלתי אפשרי - מצד אחד 

שינוי הדרך בה ארגונים עובדים היום מקצה לקצה 

והתפתחות מגמה של קולבורציה ופרודקטיביות. 

מהמסמכים   28.3% שבה  בסביבה  מנגד, 

שמשותפים בענן משותפים מחוץ לארגון וכ-16% 

מהמסמכים המשותפים בענן מכילים מידע רגיש, 

המעבר של המידע מהווה את אתגר האבטחה 

הקשה ביותר אתו ארגונים נאלצו להתמודד עד 

היום. זהו האתגר ש-Shieldox באה לפתור- בעיית 

המסמכים הנמצאים בתנועה מחוץ לארגון.

שיתוף מידע רגיש בתוך ואף מחוץ לארגון אינו 

חדש. כלי ה- DRM קיימים כבר יותר מ-15 שנה. 

הם מאפשרים הצפנה של קבצים בעלי מידע 

רגיש מחוץ לארגון אשר מזדהים מול שרת מרכזי 

כדי לוודא כי המשתמש אכן מורשה לגשת אל 

הקובץ. אך הטכנולוגיות הללו נכשלות כל פעם 

מחדש, בתוך ובוודאי מחוץ לארגון. חלק מהסיבה 

שפתרונות DRM נכשלים בהגנה על מסמכים 

שנמצאים בתנועה מחוץ לארגון היא שהאנשים 

בארגון לא תמיד יודעים מי הוא האדם שבסופו 

של דבר יצטרך לקרוא את המסמך מחוץ לארגון. 

לדוגמא, מסמך רגיש שהעברתי למשרד עורכי הדין 

שלי יכול להיות מטופל על ידי מספר מומחים שונים 

בתוך המשרד. הניסיון לשליטה בגישה למידע 

מוביל לתקורה משמעותית של ניהול הרשאות 

והופכת את החוויה לכזו שמשתמשים מעדיפים 

להימנע ממנה. 

לשתף מסמכים ולהישאר 
בשליטה מלאה

כדי לפתור את הבעיה הזו בדיוק נמצאת חברת 

Shieldox שמאפשרת שיתוף תוכן רגיש מחוץ 

לארגון בצורה בטוחה מבלי לפגוע בהמשך בחופש 

התנועה שלו. מסמכים שאתה משתף מחוץ לארגון 

שלך הם כמו שגרירויות שלך בארגונים אחרים. הם 

נמצאים בשטח של מישהו אחר וצריכים חופש 

תנועה לאנשים שסביר להניח כלל אינך מכיר מצד 

אחד, אבל צריכים להיות תחת שליטתך המלאה 

מצד שני. 

חדשות  טכנולוגיות  על  מבוססת  המערכת 

 Artificial)מלאכותית תבונה  מערכות  של 

Intelligence) שמאפשרות לנו ליצור פתרון לבעיה 

שעד היום לא ניתן היה להתגבר עליה. 

למה הפתרונות הקיימים לא 
מצליחים לגשר על הבעיה?

 Shieldox היא המערכת הראשונה בעלת 

ניהול הרשאות מבוסס AI אשר עוקב אחר מסלולי 

התנועה של המסמכים שלכם וחכם מספיק בשביל 

להעביר הרשאות למי שצריך במקרים הנדרשים. 

אם עורך הדין שלך ישלח את המסמך ששלחת לו 

לאחד מהמתלמדים שלו, Shieldox תדע להעביר 

את ההרשאות הנדרשות הלאה, או להתריע בפניך 

אם המידע מקודם למישהו מחוץ לחברה של 

עורך הדין ואף למנוע את פתיחת המסמך על ידי 

הצד השלישי. בצורה זו אתה נשאר בשליטה על 

המידע שלך גם כשהוא משותף אל מחוץ לארגון. 

הפתרון הזה מיושם על ידי תהליך של מיפוי כל 

איך תגן על המידע שלך
שכבר לא אצלך?

.Shieldox חברת ,CTO ,אורי ליפשיץ
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לתוך  בארגון  האינטראקציות של משתמשים 

Social Graph. לאחר מכן אנו מבצעים זיהוי 

תבניות על האינטראקציות הללו על מנת למפות 

נתיבי מעבר של המידע. נתיבים אלו מאפשרים 

לנו להמשיך את התנועה הטבעית של מידע מחוץ 

לארגון.

שקיפות ושליטה

חלק נרחב מהפילוסופיה של החזרת הכוח 

לידי הבעלים של המידע הוא היכולת לראות היכן 

המידע שלך נמצא ולפעול בהתבסס על המידע 

הזה. לשם כך Shieldox מציעה רדאר שמציג את 

כלל חשיפות המידע האפשריות בארגון על מנת 

להקל על מנהלי האבטחה לאתר נקודות חולשה או 

מידע שדלף. הטכנולוגיה הזו מאפשרת לנו לבצע 

 Backward Protection תהליך שאנו מכנים

- להצפין מידע בדיעבד לאחר שהוא כבר נמצא 

מחוץ לארגון. תהליך זה מאפשר להתמודד עם 

מידע שנשלח בטעות או נגנב. 

קלות שימוש

חלק נרחב מעבודת אבטחה היא לחנך את 

בכלי  ולהשתמש  זהירים  להיות  המשתמשים 

אבטחה. שיטה זו היא בעייתית ונוטה לפרצות. 

הגישה של Shieldox היא להתלבש לתוך הכלים 

הקיימים שמשתמשים עובדים איתם כבר היום. 

ארגונים כגון רשות ה-NHS באנגליה שנפגעו 

החליטו   ,Wannacry הכופר  מנוזקת  השנה 

להקשיח את כלל מעטה ההגנה שלהם 

פיזור המידע  על  ולהדק את השליטה 

שלהם. הם בחרו ב-Shieldox על מנת 

להקטין את שטח החשיפה של המידע 

 Robin) 'שלהם. במילותיו של רובין סמית

Smith) מנהל אבטחת המידע של הארגון: 

 “We had data breach concerns and loss

 of control of personal data. As such, we

 needed to think outside the box and look

 for a solution that is unique in its space

 and can offer capabilities above and

 beyond my existing tools are able to do.

 Shieldox was able to offer us full lifecycle

 management of all our files once they

 have left our company, which for the NHS

Trust was a game changer”.

תפיסת שיתוף המידע שלנו משתנה ויחד עמה 

ויכולותיה של  גם התפיסה שלנו של תפקידה 

טכנולוגית אבטחת המידע. גל חדש של מוצרי 

אבטחה מבינים את הבעיות שהיו בתפיסות העולם 

הישנות ופועלים בכדי להגן על המידע של ארגונים 

בעולם החדש. אנחנו רק יכולים לקוות שאימוץ 

רוחבי של מוצרי אבטחה חדשים יוביל לשפל 

בהתפתחות של פשעים סייברנטיים. 
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גיא דגן – שותף בחברת ConSienta המתמחה בטיפול וחינוך הגורם האנושילמודעות סייבר

מודעות
A w a r e n e s s

2.0 

אתחיל את המאמר בהצהרה 
מתריסה - התקפות סייבר כבר 
הפכו לשגרה, ארגונים פרטיים 
וממשלתיים נפגעים על בסיס 

יומי ועדיין רובם מפספסים את 
הסיבה העיקרית. וזאת מדוע? 

מכיוון שהסיבה להצלחת 
תקיפות אלו אינה טכנולוגית 

אלא תלויה בגורם אחר – בגורם 
האנושי. 

90% מתקיפות הסייבר המוצלחות על ארגונים 

ובתי אב מתחילות בתקיפת הגורם האנושי. אם 

תשאלו כל האקר, הוא יגיד לכם שתקיפת ארגון 

(קרי  חברתית  הנדסה  של  שיטות  באמצעות 

הינה השיטה  הגורם האנושי)  מניפולציה של 

לארגון,  לחדירה  ביותר  והקלה  האפקטיבית 

השימוש בטכנולוגיות ובנוזקות מתקדמות מגיע 

רק בשלב השני של ניצול הפריצה. 

מערכות ההגנה של הארגון בעידן הסייבר אינן 

סייבר,  מתקפות  מפני  הגנה   100% מספקות 

מכיוון שהאמת היא שבמשחק החתול והעכבר 

אתו משחקים תוקפי ומגני הסייבר, מגני הסייבר 

או  יום מתגלות  הינם העכברים. מכיוון שמידי 

 מודלפות חולשות בסיסיות במוצרים רבים וה-

 TTM (Time To Market) של התוקפים מהיר 

בהרבה מיכולת המגנים לעדכן את מערכותיהם. 

מכיוון שרוב רובם של טכנולוגיות ההגנה באות להגן 

מפני תקיפות מוכרות, ואלו רק חלק מהסיבות. 

בעידן הסייבר, קו ההגנה הראשון של הארגון 

כולל את עובדי הארגון, לקוחותיו וספקיו, כאשר 

קריטית  הינה  הסייבר  לנושא  מודעותם  מידת 

לשמירה על נכסי הארגון ועל הישרדותו.
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השקעה במודעות הגורם האנושי הינה הדרך 

האפקטיבית לשדרוג מערך האבטחה של ארגון. 

אך, למרות זאת, רוב הארגונים אשר משקיעים 

בנושא מודעות עובדיהם, מרכזים את מאמציהם 

הם  (באם  רגולציה  צרכי  על  לענות  מנת  על 

חובה,  ידי  לצאת  מנת  על  או  אליה)  כפופים 

ולא פועלים להטמעת נושא המודעות אל תוך 

 התרבות הארגונית. יותר מידי פעמים, האמירה

"You Can't patch stupid" היא אמירה רווחת 

בקרב מקבלי ההחלטות בארגון ומכאן ההעדפה 

להשקעה בעוד מערכות הגנה אשר תפקידן לפצות 

על התנהגות העובד במקום להשקיע בהתנהגות 

העובד עצמו. אוסיף ואדגיש כאן כי בניגוד לדעה 

הרווחת, קמפיין פישינג אינו מענה לנושא המודעות! 

הוא אמנם חלק בלתי נפרד מתכנית מודעות אך הוא 

אינו מכסה את כלל וקטורי התקיפה של הנדסה 

"אנחנו עושים  כי  ועקב כך, האמירה  חברתית 

מודעות בחברה – יש לנו קמפיין פישינג" שגויה 

וחוטאת לנושא המודעות בכללו. 

הסייבר  בעידן  ארגון  של  נכונה  אסטרטגיה 

צריכה להיות מושתתת על לפחות שלושה נושאים 

עיקריים: יתרון טכנולוגי (מערכות הגנה), מודעות 

עובדים ואיכות כוח האדם העוסק באבטחת המידע 

והגנת הסייבר. נושא מודעות עובדי הארגון חייב 

לקבל את המקום ותשומת הלב הראויה לו, כאשר 

הביטוי לכך צריך להגיע בדמות תקציבים נאותים 

וגיוס מלא של הנהלת הארגון למהלך.

למען הסר ספק, המטרה העיקרית של נושא 

מודעות העובדים הנה שינוי התרבות הארגונית 

של הארגון לתרבות מאובטחת והפיכת כל אחד 

מהעובדים לסוכן סייבר פעיל. מכך נובע שנושא 

המודעות אינו בחזקת זבנג וגמרנו אלא משהו 

שצריך להמשך לאורך זמן. והדרך הנכונה לעשות 

זאת מתבססת על שני עקרונות עיקריים:

הבנה כי בעידן של היום, מודעות לסיכוני אבטחת 

המידע והסייבר הינה דרך חיים ועל כן הדרך ללמד 

מודעות הינה דרך חינוך העובד להתנהלות מודעת 

בביתו. עובד אשר יתנהל בצורה מודעת בביתו יתנהג 

באותו אופן גם במסגרת עבודתו. רוב הסיכויים הנם 

שעובד אשר יתודרך להתנהגות מודעת נכונה רק 

במסגרת עבודתו יתייחס לפעילות זו כעוד אחד 

מה "תיקים" שמפילים עליו במסגרת עבודתו או 

כעוד KPI שעליו לעמוד בו ובמקרה זה, הצלחת 

פעילות המודעות נדונה לכישלון מראש. בנוסף, 

 Win-Win הלימוד באמצעות בית העובד יוצר מצב

ייחודי שבו פונקציית אבטחת המידע בארגון אשר 

נתפסת לרוב כמעכבת (Disabler)  הופכת להיות 

לפתע לחברה הכי טובה של העובד כיוון שהיא 

עוזרת לו להגן על ביתו, דבר המאפשר פתח לשפה 

משותפת בין אנשי אבטחת המידע לשאר הארגון 

ולהבנת מניעי אבטחת המידע ומכאן זהו צעד חשוב 

בהפיכת פונקציית אבטחת המידע למאפשרת 

.(Enabler)

הבנה כי הרצת תכנית מודעות כמותה כהחזקת 

קו גבול, בו תמיד תרצו להחזיק את החיילים במתח 

וכאן מילת המפתח לתכנית מסוג זו הנה המשכיות 

(Sustainability). תכנית מודעות טובה צריכה 

לטפטף את נושא הסייבר במשך כל הזמן אך 

במידתיות על מנת להפוך את מודעות הסייבר 

לנושא שיחה יומיומי אשר טבוע ב DNA של 

החברה.

מעבר לכך, גיימיפיקציה, מסרים ושיעורים קצרים 

וברורים, חידונים וכל מה שמייצר אינטראקציה מול 

העובדים יגדיל את סיכויי הצלחת התכנית. כמובן 

איני פוסל או מזלזל כאן בפעילויות המובנות 

מאליהן של כרזות, לומדה, הרצאות 

וכדומה. תכנית מודעות טובה 

פעילויות  בין  תשלב 

שגרתי  גוון  בעלות 

וכך  שלא  לאלו 

הסיכוי  את  תגדיל 

להשפעתה המהירה. 

נושא  לסיכום, 

עובדי  מודעות 

לקבל  חייב  הארגון 

את המקום ותשומת 

לו,  הראויה  הלב 

הביטוי  כאשר 

להגיע  צריך  לכך 

תקציבים  בדמות 

תכנית  נאותים, 

ומתמשכת  כוללת 

בשינוי  המתמקדת 

העובד  התנהגות 

מלא  וגיוס  בביתו 

של הנהלת הארגון 

למהלך.

A w a r e n e s s
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הכללים 
להיערך 
למשבר 

5סייבר
מומחים בתחומי הביטוח וניהול הסיכונים 

מעריכים שעלות פשעי הסייבר לארגונים בעולם 
היא 450 מיליארד דולר. מספר עצום שגם חלקו 

היחסי לכל ארגון, עלול למוטט עסקים. הנחת 
יסוד מוכרת ומבוססת היטב היא שהפריצה או 

דלף המידע מתרחשים כרגע בשקט או עוד 
יתרחשו וכי אין ארגון שבאמת חסין - השאלה 

היחידה שנשארת ללא מענה, היא מתי זה יקרה. 

מאת: עינת מירון
 יועצת מומחית להנהלה בכירה

Cyber Resilience בתחום
 www.meyron-mc.com

www.linkedin.com/in/einatmeyron
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כשזה יקרה, הארגון ימצא את עצמו בתוך כאוס 

עצום שבהכרח אינו רק טכנולוגי. היום אנחנו כבר 

יודעים שההתמודדות עם משבר סייבר היא בראש 

ובראשונה סיכון עסקי ותהליכי והערכות מקדימה, 

היא היתרון היחסי הממשי ביכולת של הארגון 

לצלוח אותו במינימום נזקים עסקיים ותדמיתיים. 

גבוהה,  בחשיפה  אירועים  של  עצום  היקף 

בחברות ענק שאף אחד לא חושד בהן שלא 

השקיעו משאבים רבים ביישום טכנולוגיות הגנה 

 Cyber Resilience מתקדמות, סייע להבנה כי

הוא מהלך שחייבים לממש בארגון. התפיסה 

המיושנת שמטילה את כובד האחריות על מחלקת 

הIT היא כאמור מיושנת ולא סבירה ב 2018. 

מנהל אבטחת המידע נדרש היום להתמודדות 

רחבה כל כך ולבקיאות מקצועית ועסקית שלא 

מאפשרת לו להיצמד למוכר ולידוע בדמות כלי 

הגנה טכנולוגיים ועליו לספק להנהלת החברה 

מידע עסקי, בעל ערך שיאפשר לה להתמודד עם 

אותם איומי סייבר מהותיים. האם הוא יודע כיצד 

לעשות זאת?

ההתנהלות של מנהל ה-IT או אבטחת המידע 

בזמן אירוע, היא דבר אחר לגמרי ואלא אם חווית 

טובה  דומה, סבירות  גודל  אירוע בסדר 

שבמהלך אירוע אמת, תמצא את 

עצמך בטריטוריה לא מוכרת.

טיפים  חמישה  הנה 

קצרים  עסקיים 

שיסייעו לך למזער נזקים כתוצאה מחוסר הכרות 

עם מתקפה מהותית: 

תגדיר מי חשוב. במהלך יום העבודה השגרתי, 

כמנהל אבטחת המידע או ממונה הסייבר, אתה 

המנהל  עם  טובים  מקצועיים  ליחסים  נדרש 

והממונים שאתה מדווח להם. ככלל, יחסים טובים 

הם אסטרטגיה נכונה, אבל כשחושבים על משבר 

בגלל מתקפת סייבר, מצבך יהיה טוב הרבה יותר 

אם מנהל הסיכונים, מנהל הציות, היועץ המשפטי.. 

אם הם יכירו אותך בצורה טובה יותר ולא יתקלו בך 

לראשונה בזמן משבר. אם תבסס יחסים טובים 

עם שאר בעלי התפקידים סביב שולחן ההנהלה 

כמו מנהל השיווק, מנהל משאבי האנוש, הכספים, 

מה טוב. הדבר האחרון שתרצה, בזמן שיש לך על 

הראש מתקפת כופר שמשתקת את הארגון, הוא 

קבוצת מנהלים לוחצת שאין לך מושג מי הם. 

תהיה אקטיבי. בזמן שגרה כדאי לפנות לבעלי 

המניות ולהנהלה ולשאול אותם את 3 השאלות הכי 

קריטיות עבורך, שעליהן תהיה חייב לקבל תשובה 

בזמן משבר. בעצם הצפת השאלות הרלוונטיות, 

תסייע להנהלת הארגון לתעדף את ההתנהלות 

בצורה יעילה יותר. 

תשקף את המציאות. אין בכלל ספק, שבסופו 

יהיו כמה בשורות רעות  סייבר  של כל משבר 

הדרך  שלך.  להנהלה  עליהן  לבשר  שתאלץ 

היחידה לזכות לגיבוי ותמיכה היא באמצעות כנות 

ושקיפות. אל תזלזל בערכים האלה. בלעדיהם, 

ההנהלה תאבד בך אמון והרי גם ככה יש לך משבר 

ענק לפתור. אתה לא צריך עוד לחץ מיותר. הדרך 

הכי טובה להימנע מבעיית אמון מול ההנהלה היא 

באמצעות דיווח אקטיבי לכל אחד מהגורמים על 

הבעיות שעלולות לצוץ בתחומו. כולל הבעיות 

הממש ממש חריגות. 

תחשוב פשוט. כשאתה מציג לארגון תוכנית 

פעולה לעידוד מודעות ונהלים, כדאי לרתום את 

העובדים לתהליך, לא באמצעות הפחדה מפני 

ה"האקר הנורא". תהייה חווייתי. הטבע האנושי 

להרצאות.  מאשר  להתנסויות  יותר  טוב  מגיב 

יש היום הרבה מאוד כלים יעילים כמו לומדות 

אינטראקטיביות, חדרי בריחה, סרטים. תשמש 

בהם לחדד את פוטנציאל הנזק. 

הארגון  הנהלת  את  שתף  מאמוציות.  המנע 

בדילמות בנוגע לזמני התגובה, לזמינות השירותים, 

לשותפי צד שלישי. החלטות מוקדמות בנושאים 

עסקיים שכאלה יאפשרו להתנהל בתוך המשבר 

בצורה מושכלת ובמינימום השפעות אמוציונליות 

ולחצים. 

בסופו של דבר, הכי חשוב שתזכור לא לבלבל 

בין מה שאתה יודע עם מה שאתה חושב. אל 

תפקפק בעצמך. כשאתה מנהל את המשבר, תזכור 

להפריד בין העובדות שמתארות את המתקפה ובין 

התחושות שלך. כשהעובדות ברורות הרבה יותר קל 

לקבל את ההחלטות הנכונות.
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בעוד כשלושה חודשים 
ייכנס לתוקף קובץ תקנות 

חדש של האיחוד האירופי 
שישנה את כללי המשחק 

בכל הקשור לאיסוף, אחסון, 
עיבוד ושימוש במידע אישי 
(PII) של משתמשי הקצה. 

מה אומרות התקנות וכיצד הן 
ישפיעו עלינו?

צוות העורכים שלנו בצעו מחקר קטן בנושא, 

ובאים לשפוך קצת אור על אחד הנושאים החמים 

.GDPR-ביותר בזירה העולמית: ה

נראה כאילו זה היה אתמול, אבל לפני כשמונה 

חודשים, באפריל  2016 אם לדייק, ניתן לומר 

שהיינו עדים למעין "מהפכה חקיקתית" של ממש 

בעולם הגנת הפרטיות, כאשר האיחוד האירופאי 

החליט לאמץ חקיקה חדשה בשם GDPR (ר"ת 

 (General Data Protection Regulation של

או כמו שקוראים לזה בשפת הקודש: "חקיקת הגנת 

המידע הכללית).

?GDPR-אז מה זה ה

למרות שהשוק האירופאי לא היה דל ברגולציות 

בעולם הגנת הפרטיות, עם חלוצות בתחום כמו 

אנגליה וגרמניה, אבל עדיין, ניתן לומר שמדובר 

בחוק מהפכני וחדשני, שייכנס לתוקף במהלך 

חודש מאי 2018 וישפיע על מרבית החברות במשק 

(קטנות וגדולות כאחד). ה-GDPR יחליף בעצם את 

חוקי הגנת הפרטיות הקיימים של המדינות החברות 

באיחוד האירופי ואת החקיקה הקודמת הכלל 

אירופאית בנושא (דירקטיבה 46/95). למעשה, 

בעוד כשלושה חודשים ה-GDPR יכנס לתוקף 

בספרי החוקים של כל המדינות החברות באיחוד 

מקומית,  בחקיקה  לאמצו  צורך  ללא  האירופי 

למעט אנגליה אשר כבר הודיעה על כוונתה לצאת 

מהאיחוד, ולהוציא גרסה משל עצמה לחוק בתחום 

הגנת הפרטיות.

מהם עיקרי החוק?

במרכזו של החוק, עומד העיקרון של שמירה 

 PII (Personal-ה האישי,  המידע  על  והגנה 

Identification Information), אך במסגרת 

החוק יריעה זו התרחבה טיפה, וזה כולל בין היתר 

גם הגנה על נתוני מיקום, שמות משתמש, כתובת 

דוא"ל, נתוני גלישה, כתובות IP ועוד.

ה-GDPR קובע מספר כללים לשמירה על 

פרטיות המידע ואבטחתו בצורה נאותה. 

 אחד מהעקרונות הינו הגבלת האפשרות • 

של  הגלישה  דפוסי  אחר  למעקב 

המשתמשים, ואף דורש הסכמה אקטיבית 

של הגולש על מנת לאפשר לארגון לאסוף 

מידע לגביו, בניגוד למצב שהיה קיים עד 

היום שבו חברות היו אוספות נתונים על 

משתמשים לצרכי פילוח קהלי יעד ופרסום 

ללא אישורם.

GDPR-הכירו את ה
שחקן חדש בזירת הגנת הפרטיות

מאת יניב מילחוביץ
סמנכ"ל חטיבת ייעוץ ורגולציה 

TITANS SECURITY בחברת

  28



 עקרון חשוב נוסף שהחוק קובע הינו "הזכות • 

המחזיקים  גופים  שיאלץ  מה  להישכח". 

במידע אודות משתמשים, למחוק את המידע 

ברגע שהמשתמשים משנים את הסכמתם 

או מפסיקים את ההתקשרות עם הארגון. 

 מרבית הארגונים יהיו חייבים למנות בעלי • 

תפקידים שיהיו אחראים לנושא של הגנה 

על פרטיות המידע ושמירה על הנתונים, תוך 

וידוא לעמידה בדרישות הרגולציה על כלל 

היבטיה. זהו התפקיד של ה-DPO (ר"ת של 

.(Data Protection Officer

לצד כל העקרונות הללו, ארגונים יהיו חייבים 

להוכיח רצינות ונהלים מסודרים בכל הקשור להגנה 

על פרטיות המידע שברשותם, ולוודא שהנהלים 

מסודרים  עבודה  לתהליכי  מתורגמים  הללו 

ופורמאליים כגון מדיניות הגנת הפרטיות, מדיניות 

שימור מידע ועוד. 

על מי חל החוק?

עפ"י החוק, כל ארגון שמאחסן, מעבד או מעביר 

מידע אישי הקשור לתושב האיחוד האירופי כפופים 

ל-GDPR, ויהיו חייבים לאמץ דפוסי עבודה חדשים 

בכל הקשור לעיבוד ושימוש במידע, כשהספירה 

לאחור כבר החלה. 

גם חברות וגופים זרים (שאינם חברים באיחוד 

האירופי, כמו חברות או עמותות ישראליות) כפופים 

לחוק, ובוודאי אלו שמציעים שירותים לתושבי 

האיחוד. האחרונים אף יידרשו במקרים מסוימים 

למנות נציג מיוחד לעניין שישהה בתחומי האיחוד.

 מה הסנקציות על אי-עמידה
?GDPR בדרישות

ארגונים שמפרים את הוראות החוק כפופים 

 20 עד  של  עצומים  מנהליים  קנסות  להטלת 

מיליון אירו או %4 מהמחזור השנתי שלהם (לפי 

הסכום הגבוה מהשניים) על עבירות חמורות (כגון 

אי קבלת הסכמה מספקת מלקוח לעיבוד המידע 

שלו והפרת עקרונות הבסיס של תכנון פרטיות 

במערכות המידע).

כללים ועונשים אלו חלים גם על מחזיקי מידע 

כך שגם ארגונים שנותנים שירותי אחסון בענן אינם 

פטורים מעמידה בהוראות החוק אלו.

לסיכום

ניתן לומר שה-GDPR משנה מקצה לקצה 

את תחום הגנת המידע הפרטי באיחוד האירופי 

והוא צפוי להשפיע לא רק על ארגונים במדינות 

מידע  שמחזיק  ארגון  כל  על  אלא  אירופאיות 

שמקורו באיחוד האירופי או שהוא קשור לתושבי 

האיחוד האירופי.

אין ספק שבאיחוד האירופי מתרחשת בימים אלו 

מהפיכה של ממש וארגונים שלא יכינו את עצמם 

לשינויים בתחום ההגנה על הפרטיות עלולים 

להתמוטט כלכלית.

לנוכח הקשרים ההדוקים בין גופים ישראלים 

לבין אזרחי האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, 

מומלץ לכל מי שמקיים זיקה כלשהי עם האיחוד 

ללמוד את הדרישות של החוק החדש וכמובן 

להיערך בהתאם, במיוחד לנוכח מועד הזמן ההולך 

ומתקרב של מאי 2018, מועד שבו על הארגונים 

להוכיח בצורה מסוימת הלימה לדרישות החוק.

חשוב לציין שגם מדינת ישראל החלה בחקיקה 

נרחבת בנושא ולפני מספר חודשים נכנסו לתוקפן 

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מאגרי מידע) 

המחייבות כל מי שמחזיק במאגר מידע לעמוד 

ברמת אבטחה מסוימת הקבועה בתקנות בהתאם 

לסוג הארגון ואופיו.

GDPR-הכירו את ה

  29



אז אוראל, מה תוכל לספר לנו על 
התפקיד החדש החם בזירת הסייבר, 

מה שמכונה בשפה המקצועית 
?THREAT HUNTERS-ה

התפקיד מגוון ומאתגר מאוד. הוא מחייב 

חשיבה מחוץ לקופסה יצירתיות ויכולת ניתוח 

רוחבית. המטרה היא כמו בשח תמיד להיות 

כמה צעדים לפני היריב כל זה על מנת 

לזהות מתקפה עוד בטרם הגדרתה 

בעולם מתקפת סייבר.

מה ההבדל בין התפקיד 
הזה לבין האנליסט 

שהיה ידוע ומוכר 
לכולנו? האם אין כאן 

כוונה לנפח את התפקיד 
ולייפות אותו, בדיוק 

כמו שעשו עם המילה 
אבטחת מידע, שהפכו 
אותה לסייבר על מנת 

לתת לה משמעות 
חשובה יותר?

הוא  היסודי  ההבדל 

פרואקטיביות הביסוס לעבודה 

הוא לא להסתמך על מערכות 

הגנה אוטומטית ו-SIEM אלא 

להיכנס  פרואקטיביים  להיות 

לראש של התוקף ולחשוב על 

שלנו  מוגנים"  "הכי  המקומות 

נתאמץ  לא  שלעולם  מקומות 

לחפש שם, לנסות לחזות איפה 

התוקף יודע שאנחנו לא מחפשים 

ושם להתבצר.

אז מה בעצם ייחודי בתפקיד 
הזה?

כל יום הוא אתגר חדש, בכל יום אתה 

נחשף לתוכן חדשני, ווקטורי תקיפה 

חדשים ומשימות מחקר שלא דמיינת 

שתחשוב עליהם. דוגמא פשוטה- ניתוח 

תעבורה של הרשת בזמן לא שגרתי נניח 

ב-"יום כיפור" או באיזה משחק כדורגל עולמי גדול 

הצייד חייב לצאת מנוקדת ההנחה שיש תוקף בתוך 

הרשת שלו וסביר להניח שאותו התוקף יממש את 

התקיפה שלו בתאריכים לא שיגרתים כשאף אחד 

לא נמצא שם.

מהם הכישורים שצריכים להיות לאדם 
כזה? גם מבחינת כישורים טכנולוגיים 

וגם מבחינת כישורים בין-אישיים?
מעבר לכישורים הטכנולוגיים הבסיסים שהם 

 Digital Forensics ניתוח נוזקה חקירת זיכרון נדיף

ועוד, החוקר חייב להיות איש צוות במלוא מובן 

המילה בעל הקשבה יכולת עבודה צוותית ומהירות 

מחשבה, אדם שאוהב לפתור אתגרים. 

מהם האתגרים העיקריים איתם ייאלץ 
 THREAT HUNTER-להתמודד ה

בתפקידו בארגון?
האתגר הגדול ביותר הוא שינוי התפיסה. לעשות 

את המעבר בראש בין ניצוד לצייד.

נקודת ההנחה שאם לא תוקף ברשת לא חיפשת 

מספיק טוב ואם אתה מצליח ללכוד תוקף ברשת 

באמצעות צייד ככל הנראה מדובר ברשת ריגול של 

איזו מדינה ולא קבוצת האקרים "פשוטה".

האם ישנם כלים ייחודיים או שיטות 
ייחודיות שיכולות לסייע בתפקיד הזה?

אינדיבידואלי  כך  כל  הוא  הזה  התוכן  עולם 

ומשתנה, בכל יום יש אתגר חדש יש כאלה שבאופן 

אוטומטי יזרקו מלכודות ברשת וילכו על "חוק 

המספרים הגדולים" בתקווה ללכוד משהו ברשת 

הדייג שלהם. יש כאלה שיחפשו משהו נקודתי 

בגזרה מסוימת, הכל לפי אופי הארגון.

מהם הטרנדים והחדשנות בזירת הסייבר 
בכל הקשור לניטור וזיהוי איומים?

הטרד והאתגר הטכנולוגי הגדול ביותר כיום הוא 

בניית "מלכודת דבש" ברמה כל כך מדויקת וזהה 

ככל הניתן למציאות וכל זה על מנת שהתוקף לא 

יחשוד אפילו לוּ לרגע אחד שהוא נמצא בתוך לוח 

המשחק שתפרנו עבורו.

ר ב י י ס ה ת  ר י ז ב א  ב ה ם  ח ה ר  ב ד ה ת  א ו  ר י כ ה

Hunters.
THREAT

ראיון בלעדי
עם אוראל ביתן 
מנהל צוות תגובה
בחברת סלקום

  30



100%

info@titans2.com  |  077-5150340

98%

Networking

ISSA

CISSP
SEMINAR

CISSP

SPECIAL  BOOTCAMP PREPARAT ION

50% 
Titans security



GLOBAL SECURITY ראיון בלעדי למגזין

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

כקטן, ונראה כי הטרור הקיברנטי לא פוסח אל אף אחד. 
קיימנו ראיון בלעדי עם חמישה CISO-ים בארץ, אשר שיתפו אותנו 
בסוגיות החמות ביותר בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר בכלל, 

ובאתגרים הניצבים בפני ה-CISO בפרט.

גיל זיסו 
 מנהל אבטחת המידע

של דואר ישראל

ירון סלוצקי
 מנהל אבטחת המידע

של סלקום

ננדי וייסמן
מנהל אבטחת המידע

ClickTale  של

גיל אוחיון
מנהל אבטחת המידע

Dome9 של

קובי אפוטה
 מנהל אבטחת המידע

Hibob של

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

במינוי פורמאלי של CISO בארגון? 

קריטי  נדבך  הנו  הסייבר  מערך  זיסו:  גיל 
בשרשרת האספקה של כל חברה. ניתן לומר כי 

המרוץ אחר מידע, התחרות העיסקית הקיימת בין 

חברות שונות מייצרת מצב בו הסייבר משפיע באופן 

ישיר על חסינות החברה. 

לפגיעה  חשופה  מידע  אבטחת  ללא  חברה 

עיסקית ותדמית אשר יכולה במקרי קיצון אף 

למוטט את יכולת קיומה.

נדרש  ולכן  זה חוצה את כלל הארגון  נושא 

במסגרת  אשר   (CISO) ייעודי  גורם  להקצות 

תפקידו ינהל את המערך בצורה ממוקדת החל 

משלב ההנחיה והבקרה ועד כדי יצירת מנגנון של 

ניתוח ותגובה.

יכולת הפגיעה  כל זאת במטרה למזער את 

בשרשרת האספקה הארגונית.

קובי: חד משמעית – כן.
מעבר לעובדה שפונקציה כל כך חשובה נמצאת 

כחלק אינטגרלי במערכת, מינוי של CISO גם 

מראה בגרות של ארגון ומוכנות להשקיע באבטחת 

המידע בצורה רצינית ונכונה.

ירון: בהחלט, חשיבותו בלתי נפרדת מהארגון וגם 
תפקידו צריך להיות חלק מההנהלה, ברוב הארגונים 

בארץ לא רואים את החשיבות של תפקיד זה.

ננדי: כמו בכל תחום, כל עוד דברים נעשים 
בצורה א-פורמלית, ההתייחסות לנושא תהיה 

וגם מחוצה לו. מינוי  בהתאם גם בתוך הארגון 

פורמלי, שממצב את הCISO כפונקציה הכרחית, 

וחיצונית) מצד  מהווה הצהרת כוונות (פנימית 

ההנהלה לחשיבות הנושא.

של  למינוי  אדירה  חשיבות  יש  אוחיון:  גיל 
פוזיציה בכירה בתחום אבטחת המידע, חשוב 

שאחריות לאבטחת המידע בארגון תהיה תחת 

מטרייה אחת ומישהו אחד בדרגת הנהלה, שמבין 

החברה  של  העסקית  ההתנהלות  את  היטב 

והחלטותיו הולכות יד ביד עם טובת העסק. לא 

סתם יש גידול אדיר משנת 2015 ועד היום בכמות 

החברות שמעסיקות קציני אבטחת מידע פנימיים.

מהן היתרונות הנוספים לארגון בכך שימנו 
?CISO תפקיד פורמאלי של

גיל זיסו: גורם מקצועי אשר יכול לחבר בין 
התהליכים העיסקיים בארגון, שמירה על נכסי 

המידע לבין אופן ההתגוננות וההערכות מפני אירוע 

סייבר. זאת תוך כדי הגדרת מדיניות, הכוונה ארגונית 

ועסקית ובניית מתודולוגיה.

השורה התחתונה - הגדרת המצפן האבטחתי 

בארגון .

קובי: מינוי שכזה יתרום לביזנס עצמו.
אם  ובין  חברות  אם  בין  ללקוחות,  כיום 

אינדיווידואלים, חשוב מאד לדעת שספק שירות 

ידע לתת מענה לאיומי אבטחת מידע (סייבר) 

ולהגן על המידע שלהם. ובתקופה האחרונה, קיימת 

מודעות הרבה יותר גדולה לנושא הפרטיות שאף 

נושא זה מתחבר עם אבטחת המידע המסורתית, 

במיוחד עם כניסת חוקי הגנת פרטיות חדשים 

לתוקף (למשל – GDPR באירופה, ואף חוק הגנת 

יכנס  הפרטיות הישראלי המעודכן, שאף הוא 

לתוקף בחודש מאי).

ירון: יש אחראי על ההגנה בארגון, תשתיתי, 
פיתוחי, מסחרי ועסקי.

תפקידו הוא גם לראות את הצד העסקי של 

החברה והחזון שלה ולהגן על  אותו חזון.

ננדי: תכנון אסטרטגיית אבטחת המידע, תעדוף 
משימות והקצאת משאבים בצורה יעילה יותר, 

 CISO הינם חלק מהיתרונות במינוי פורמלי של

שתורמים לארגון ברמה העסקית.

גיל אוחיון: היתרונות הנוספים לארגון שממנה 
:CISO תפקיד פורמאלי של

ניסיון של שנים רבות בתחום אבטחת מידע, • 

ניהול סיכונים ודרכי התגוננות. 

מערכתית •  בראייה  העסק  של  הבנה 

ואבטחתית.

ניסיון בהתמודדות עם אירועי אבטחת מידע. • 

ייעוץ ליחידות העסקיות בנושא בניית מערך • 

נכון.

הובלת החברה כנגד קבלת הסמכות ועמידה • 

ברגולציית אבטחת המידע.

לעניות דעתך, למי אתה חושב שה-CISO צריך 
לדווח בארגון?

גיל זיסו: תפקידו של ה – CISO קריטי בארגון. 
עליו להתוות מדיניות ודרכי פעולה אשר מייצגים 

את התהליכים העיסקיים בארגון תוך הגנה על נכסי 

המידע המוגדרים כקריטיים.

 CISO–על מנת למנוע מתיחויות ולאפשר ל

לבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר – עליו 

להיות חלק מהנהלת החברה, קרי, כפיפות למנכ"ל.

ביותר בחברה, קרי  קובי: לסמכות הבכירה 
למנכ"ל. הטמעת מעטפת אבטחת מידע יעילה 

טומנת בחובה המון רעש בארגון, בין אם בשל 

בהקשחת  אם  ובין  קטנה,  לא  כספית  הוצאה 

ממשקים קיימים והפרעה מסויימת לפעולות או 

למערכות בארגון.

כתוצאה מכך אין זה נדיר לראות התנגשות בין 

גופים שונים בחברה לבין דרישות אבטחת המידע, 

וברגע שמנכ"ל החברה מעורב ישירות בכל הקשור 

איזון  יכולת  קיימת  לדרישות אבטחת המידע, 

טובה יותר לקבלת ההחלטות הנכונות, תוך צמצום 

משחקי כוחות מיותרים.

ירון: אני מאמין ש-CISO צריך לדווח לסמנכ"ל 
או למנכל, תלוי בגודל חברה ואופייה. 

ננדי: ההבנה ש-CISO הוא תפקיד עסקי/
אסטרטגי, מצריכה למקם אותו נכון בעץ הארגוני.

באופן טבעי, על ה-CISO להבין את מפת 
האיומים הרלוונטית לארגון עליו הוא מגן 
ולהכיר פתרונות ומתודולוגיות של מניעה 

והתגוננות.
קובי אפוטה

"
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לדעתי על ה-CISO לדווח למנכ"ל החברה, ע"מ 

שיוכל לקדם את אבטחת המידע בצורה יעילה.

גיל אוחיון: תפקיד ה-CISO מאופיין בדרגת 
הנהלה בכירה C-SUITE ויש הגיון שידווח ישירות 

ל-CEO ולא ל-CIO כמו שמקובל בארגונים רבים 

בארץ, גוף אבטחת המידע צריך להיות גוף מתווה 

תהיה  שהביקורת  חשוב  מבקר  וגוף  מדיניות 

אובייקטיבית ולא תלויה בדבר.   

 CISO-כיצד אתה רואה את תפקידו של ה
בארגון? האם הוא צריך להיות טכנולוג או 

מתודולוג?

גיל זיסו:  בראיתי, על ה–CISO להיות שניהם. 
התווית המדיניות הארגונית והגדרת הדרך אכן 

מהווים את המרכיב העיקרי בתפקידו, אך על מנת 

להבין האם ניתן להגיע לדרך זו וכיצד ממזערים את 

הסיכון, עליו להבין גם בטכנולוגיה.

קובי: גם וגם, אך עם דגש רב יותר על מתודולוג.

להכיר  חייב  הוא  וגם,  שגם  חושב  אני  ירון: 
איך  ולדעת  בשוק  הקיימות  הטכנולוגיות  את 

הסטנדרטים  את  להכיר  וגם  לתפעלם  להגן, 

והמתודולוגיות בעולם, ולוודא שעובדים על פיהם. 

 (ISMS) ננדי: מערכת ניהול אבטחת מידע
צריכה להיות ברורה, מסודרת ויעילה. מתודולוגיה 

לבדה איננה מספיקה ורקע טכנולוגי עשיר הוא 

תנאי בסיסי לדעתי.

השילוב בין השניים מאפשר ל-CISO מנעד רחב 

המאפשר לגשר בין הצד העסקי לטכנולוגי ולדברר 

נושאים לכל הרמות מהמנכ"ל ועד אחרון הטכנאים. 

גיל אוחיון: תפקיד CISO היום דורש ניהול 
ומנהיגות למטרת ניהול הסיכונים הכרוכים במידע 

בעסק, ניהול הסיכונים כולל בתוכו שמירה עם 

זמינות המידע,  המידע בארגון בכל ההיבטים, 

אמיתות המידע וסודיות המידע, זה נכון שהתפקיד 

של  תפעול  היה  שבעיקרו  מתפקיד  התפתח 

  firewalls, ids, AV מערכות אבטחת מידע כמו

עסקיים,  בתהליכים  תמיכה  של  למקום  ועוד, 

ניהול סיכונים... והיום זה המקום ש-CISO  צריך 

להיות בו. כלומר, ניהול סיכוני העסק. אני לא מזלזל 

חלילה בניהול תפעולי של אמצעי הגנת המידע והם 

חשובים מאוד, אבל קצין אבטחת המידע חייב לנהל 

את הסיכונים risk management. אם פעם דרשו 

מה-CISO יכולות טכניות גבוהות, היום הדרישה 

היא יכולת השפעה עסקית גבוהה, ניהול סיכונים 

ויכולות בין אישיות גבוהות.

?CISO-מה לדעתך הידע הנדרש היום מה

גיל זיסו:  על ה–CISO להכיר את עולם אבטחת 
המידע, להבין בעולם תשתיות המידע ולהיות בעל 

יכולת הבנה עיסקית. עליו להבין מה דחוף ומה 

חשוב על מנת להקנות מענה ולהיות חלק אינטגרלי 

מצרכי הארגון.

קובי: CISO צריך להכיר פתרונות, טכנולוגיות 
חדשות, להכיר איומים ודרכי התגוננות, אך מעל 

לכל הוא חייב להיות בעל יכולת לנהל את צרכי 

לתעדף  לדעת  החברה,  של  המידע  אבטחת 

ולדעת לנהל את מדיניות  ותקציבים,  משימות 

אבטחת המידע בחברה.

ירון: הידע הנדרש הוא גם להיות מקצועי של 
להכיר התקפות וכיצד להגן בפניהם וגם לדעת לנהל 

סיכונים במערכה ולהבין איפה הדחיפות לטפל 

ולסגור את הפגיעויות בארגון.

ננדי: הבנה מעולה של מטרות החברה, ידע 
טכנולוגי נרחב ועדכני במגוון תחומים וידע משפטי 

בסיסי.

גיל אוחיון: בניית קשרים חזקים בתוך הארגון 
עם מנהלי החטיבות תוך כדי השגת אמון לקבלת 

ייעוץ אבטחת מידע מגוף אבטחת המידע.

 ידע והבנת רגולציות. • 

 ידע בניהול וזיהו סיכונים ואיומים. • 

 ניהול תקציב.• 

 ניהול צרכים עסקיים.• 

 •.BCP ידע בניהול תוכנית המשכיות עסקית 

?CISO-מהן הכישורים הנדרשים היום מה

גיל זיסו:  כישורי ניהול מצויינת, הבנה עיסקית, 
יכולת התמודדות בחוסר וודאות, הבנה מקצועית.

קובי: באופן טבעי, על ה-CISO להבין את מפת 
האיומים הרלוונטית לארגון עליו הוא מגן ולהכיר 

פתרונות ומתודולוגיות של מניעה והתגוננות. אך 

מעבר לכך, על ה-CISO להיות בעל כישורים בין 

אישיים גבוהים, מכיוון ועליו להיות מסוגל להשתלב 

במהירות בחברה, להכיר את צרכי הביזנס, ולדעת 

לדלוור את פעולותיו ולקדם כל שינוי במערכת, 

בעיקר מכיוון ומדובר בד"כ בהקשחה או בהוצאה 

כספית נוספת שלא הייתה בעבר.

ניהול – שיודע  ירון: נדרשים כישורים כגון: 
 BLUE ו  RED TEAM ,לנהל צוותים של תשתיות

TEAM, ניהול פרויקטים וניהול עמידה ברגולציות. 

ההתקפות  סוגי  בכל  שמעודכן   – מקצועיות 

והסיכונים שקיימים כיום, ויודע לראות ונתח איך 

להגן על הארגון.

ננדי: הכישורים הרכים הם אלו שעושים את 
ההבדל. ישנם אינספור טכנולוגיים ומתודולוגיים 

שכל אחד מהם יכול להיות אשף בתחומו. אך ללא 

כישורים רכים, קשה עד בלתי אפשרי לרכוש את 

אמונם של מקבלי ההחלטות בחברה. הקשבה, 

פתרון בעיות, כושר שכנוע, ויצירתיות הן התכונות 

שיעזרו לCISO- להצליח בתפקידו.

גיל אוחיון: 
יכולות תקשורת גבוהה מול ההנהלה. • 

יכולת ניהול ובניית מדיניות.• 

יכולות פוליטיות.• 

ניהול סיכונים וקונפליקטים.• 

ניהול ותכנון אסטרטגי.• 

התמודדות וניהול אירועים (סייבר). • 

אם פעם דרשו מה-CISO יכולות טכניות 
גבוהות, היום הדרישה היא יכולת השפעה 
עסקית גבוהה, ניהול סיכונים ויכולות בין 

אישיות גבוהות.
גיל אוחיון

"
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בפני  הניצבים  העיקריים  האתגרים  מהם 
ה-CISO בעידן הסייבר של היום?

גיל זיסו:  הערכות עם הלא נודע, היכולת להבין 
כי איננו חסינים ועלינו להתמודד עם מצב בו נכסי 

המידע של ארגוננו נדרש ופריץ וכיצד אנו ממזערים 

את יכולת הפגיעה.

קובי: בעיקר הקלות בה איומים יכולים לחדור 
אל המערכת.

נכונה במערכות ההגנה  אם בעבר השקעה 

ההיקפיות הייתה יכול לתת מענה למרבית האיומים, 

כיום הסכנה תגיע דווקא בערוצים מוגנים פחות, 

כלומר מערכות הקצה.

כיום במרבית הארגונים נעשה שימוש נרחב יותר 

במחשבים ניידים, אשר יוצאים בקלות רבה יותר 

ממתחם העבודה, וכתוצאה מכך עלולים להיחשף 

לאיומים מבחוץ. כמובן קיים נושא ה BYOD, בעיקר 

בתחום הסמארטפונים, ומעבר לכניסת איומים 

מבחוץ פנימה, כמובן שישנה סכנה גדולה יותר 

של זליגת מידע רגיש החוצה.

ירון: האתגרים הם קודם כל לדעת לנהל סיכונים 
בארגון, איך הכי נכון ופרקטי להגן על הארגון. כמו 

כן להצדיק את התקציבים הגדולים שהכרחיים 

בכדי להגן על הארגון, הדבקה של הפערים שכל 

שנה מתווספים לסיכונים, לסוגי ההתקפות ולעמוד 

ברגולציות הרבות שקיימות. 

ננדי: מחסור בכוח אדם איכותי ומיומן מוביל 
ליישום אבטחת מידע בצורה לא מקצועית. מחסור 

במחויבות ההנהלה משתקף מטה ומהווה חסם 

בקידום האג'נדה של אבטחת המידע בארגון.

גיל אוחיון: לדעתי האתגריים הצפויים לנו הינם:
IOT  - מתקפות ימשיך לגדול ולאיים על • 

אלמנט הזמינות.

API  לא מאובטחים.• 

מערכות פגיעות. • 

חוסר שליטה בבקרות גישה, ניהול זהויות • 

והרשאות.  

Supply chain  יישארו החוליה החלשה • 

במערכת.

רכישת מתקפות ופשע סייבר מאורגן ימשיך • 

לגדול. 

רגולציות יהפכו מורכבות ודרשניות יותר. • 

ביותר  המשמעותיים  הסייבר  איומי  מהם 
שארגונים נאלצו להתמודד איתם במהלך 2017, 

ומה מיוחד באיומים אלו? 

התקיפה.  ותבנית  האיומים  סוגי  זיסו:   גיל 
ומאתגרים  מורכבים  להיות  הופכים  האיומים 

ומשנים את תפוס ההתנהגות. מתקיפות רגילות 

בהם הרוגלות הוכנסו לארגון בצורה מהירה ופשוטה 

היום מדובר בתהליכים בהם האיומים שוהים בארגון 

לאורך זמן ומתהלכים את פעולתם זמן רב לאחר 

הכנסתם ודגירה בארגון עצמו.  

מדובר באירועים בהם בוחנים את המודעות 

הארגונית של הארגון תוך כדי פישינג או גניבת זהות. 

וכמובן אירועים המנצלים את חולשות מערכות 

ההפעלה המרכזיות של הארגון.

קובי: חד משמעית – מתקפות Crypto, כלומר 
.Ransomware

תוקפים גילו דרך חדשה, יעילה וקלה יחסית 

להרוויח ממתקפה, ולכן וקטור תקיפה זה הינו 

האיום המשמעותי ביותר בעיניי.

על מנת להוציא אל הפועל מתקפה יעילה, 

אין התוקף צריך להיות בהכרח בעל כישורים 

טכנולוגיים גבוהים, ואין צורך בהשקעה כספית 

גדולה או בשימוש בתשתית נרחבת. הרווח המהיר 

והקל כתוצאה ממתקפות שכאלה, קורץ לתוקפים 

פוטנציאלים, והמתקפות הולכות והופכות לתכופות 

הרבה יותר ומתוחכמות יותר מהעבר.

והיחיד  האחד  ובראשונה  בראש  ירון: 
אלינו  שהגיע   RANSMOWARE-ה

שונים,  ובווקטורים  אפשרי  מקום  מכל 

הרבות,  PHISHING-ה  התקפות 

ו-Zero days  הרבים שקמים. התקפות 

ויישארו אתנו עוד  DDOS שתמיד היו 

רבות.

האיומים  אחד  היא  מידע  גניבת  ננדי: 
הגדולים שהתממשו ב-2017, החל מההדלפה 

של HBO, הדלפת כלי ה-NSA וכלה בפריצה 

משמעותה  שאת   Equifax-ל

אנו  אין  המלאה 

יודעים עדיין.

עולם הדיגיטל, בהתבסס על התקנים, 
דפדפנים ועוד יהווה את אחד מהערוצים 

המרכזיים לתקיפה.
גיל זיסו "
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לעוצמה  לראשונה  נחשפנו  ב-2017  בנוסף 

כלי מחקר  איומי הסייבר כאשר  האדירה של 

ותקיפה מגיעים לידיים הלא נכונות. גל ההצפנות 

 ,  NotPetya ו-   WannaCry שגרמו  האדיר 

שהתבססו על כלים וידע של הNSA שהודלפו 

לרשת, גרם נזק של מיליוני דולרים לארגונים. נזק 

שיכול היה להימנע, אם הארגונים היו טורחים לנהל 

את סיכוניהם כשורה ולטפל בפגיעויות ידועות ע"י 

התקנת עדכונים (במידת האפשר).

 ,RANSMOWARE – Crypto :גיל אוחיון
שהיוותה חידוש בנוגע לרמת הקושי הנמוכה 

יחסית למתקפות האחרות שקיימות. כמו כן גם 

מתקפות הפישינג היוו צורך להתמודדות מתמדת. 

 

איומי הסייבר  מהי התחזית שלך למפת 
לשנת 2018?

גיל זיסו:  מורכבות האירועים תלך ותגדל 
כאשר אירועי הפישיניג, הצפנת מידע וזליגתו 

ילכו ויגדלו. החוסן הארגוני ומודעות העובדים 

הדיגיטל,  עולם  לתקיפה.  גדל  ערוץ  תהווה 

בהתבסס על התקנים, דפדפנים ועוד יהווה את 

אחד מהערוצים המרכזיים לתקיפה.

קובי: אני חושב שמתקפות ה – Crypto ימשיכו 
להיות האיום הגדול ביותר גם השנה.

ירון: אני מאמין שנראה יותר התקפות שיבוצעו 
מכשירים  או  חכמות  ערים  זה  אם   IOT ע"י 

שנמצאים בכל בית ומדינה, כמו כן נמשיך לקבל 

התקפות פישיניג לטובת ניסיון לגנוב מידע או 

זהויות.  תקיפות שמטרתן להרוויח כסף אם זה 

ארגוני טרור או מדינות.

ננדי: 2018 הולכת להיות מאוד מעניינת לפי 
דעתי, הנזק הרב שנגרם בשנה החולפת הציף המון 

בעיות שארגונים לא תיעדפו והזניחו, מעניין יהיה 

לראות את הפקת הלקחים.

הטרנדים הקיימים של תקיפת POS, תשתיות 

SWIFT  וגניבת מידע אישי ימשכו ככל שארגונים 

לא יפיקו את הלקחים מאירועי העבר.

תחום שאינו ממש חדש אך צבר פופולריות רבה 

במהלך 2017 הוא זירת המטבעות הדיגיטליים. 

וניצול  מטבעות  גניבת  מסחר,  לזירות  פריצה 

משאבי מערכת לטובת כריית מטבעות מאפשרים 

להאקרים הזדמנות לייצר רווח לעיתים אף מבלי 

להתגלות כלל, אני מאמין שנשמע עוד בגזרה זו.

גיל אוחיון: אני אתייחס בעיקר לעולם אבטחת 
מידע בענן היות וזהו התחום בו אני מתעסק כיום, 

לדעתי בשנת 2018 אנו נתמקד בתחומים הבאים:

זליגת מידע אם בגלל טעיות קונפיגורציה או • 

פגיעות אפליקטיביות.

חוסר שליטה בבקרות הגישה וניהול זהויות • 

והרשאות. 

API לא מאובטחים בגישות ישירות לתשתית • 

עננית. 

מערכות לא מעודכנות ומלאות פגיעויות. • 

תוקפים מבפנים – כלומר אדמיניסטרטור • 

שרוצה לפגוע בעסק.

 •.DDOS התקפות

תשתית משותפת פגיעה בין כמה מקבלי • 

שירות. 

מנגנוני זיהוי מהירים ככול שניתן
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מהי הדרך הטובה ביותר להימנע ממתקפות 
סייבר?

גיל זיסו:  לחיות בהבנה כי הארגון פריץ ולבחון 
את הערוצים בהם ניתן למזער את נזק הפגיעה, 

קרי, לנסות לייצר מנגנוני זיהוי מהירים ככול שניתן.

קובי: מעבר לפעולות המסורתיות של הטמעת 
מערכות ויצירת מדיניות אבטחת מידע ברורה. על ה- 

CISO לנהל מערכת הדרכה והגברת מודעות בקרב 

המשתמשים, מכיוון שבעיניי משתמש הקצה הוא 

החוליה החלשה ביותר בשרשרת, והדרך היחידה 

לחזק חוליה זו היא ע"י הדרכה וחשיפת האיומים 

והגברת המודעות לדרכי פעולה של תוקפים.

ירון: אין דרך אחת שהיא טובה או נכונה, זה מאוד 
אינדיבידואלי לארגון. 

אבל בהחלט חושב שבשנת 2018 הדרך היא 

קודם כל לדעת שהייתה התקפה ולעלות עליה 

בזמן הכי מהיר.

ננדי: מתקפות הן בלתי נמנעות בעידן הנוכחי, 
אם קבוצת האקרים או גוף ממשלתי קיבלו החלטה 

לבצע פריצה, הסיכוי הוא שכנראה גם יצליחו.

על ארגונים להקפיד על הפעולות שנראות לכולנו 

בסיסיות כגון: הקשחות, עדכונים, וצמצום הרשאות. 

מדהים לגלות עד כמה יישום לקוי של אותן פעולות 

הוא מרכיב דומיננטי בפריצות רבות.

גיל אוחיון: אין דרך אחת, שילוב של כמה דרכים 
יכול לצמצם את הסיכוי. הייתי מתחיל מניהול 

סיכונים וחלוקת התקציב בצורה נכונה, יש צורך 

לחזור לבסיס מכיוון שמרוב בקרות אבטחת מידע 

אבדנו את הבסיס. דברים כמו: מיפוי נכנסים, ניהול 

סיכונים, ביצוע עדכוני אבטחת מידע באופן שוטף, 

ניהול הרשאות,  העלאת מודעות עובדים, נהלי 

פיתוח מאובטחים, הדברים הבסיסים יכולים למנוע 

התקפות לפעמים הרבה יותר ממוצרים יקרים. 

במידה וארגון מותקף, כיצד ניתן להתאושש 
ביעילות ממתקפת סייבר?

גיל זיסו:  ניהול האירוע. התבססות על מדיניות 
ניהול האירוע, הקמת חדר מצב ובניית צוות תגובה 

מקצועי.

מראש  ההיערכות  במידת  תלוי  הכל  קובי: 
לתרחישי המתקפה. במידה וארגון השכיל לזהות 

מראש את האיומים עליו, ולהיערך מראש לתרחיש 

של מתקפה שכזו שתצא אל הפועל, ההתאוששות 

תהיה מהירה ויעילה יותר, ופוטנציאל הנזק של 

המתקפה ירד משמעותית.
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ירון: כמובן שזה תלוי איזה התקפה, אבל חושב 
שאם עובדים לפי נוהל או מדיניות שהוחלט בחברה 

מה לבצע במקרה של התקפה לפי מתודולוגיה 

שנקבעה בארגון זו הדרך הכי יעילה להתאושש.

ננדי: זיהוי מוקדם ומדויק ככל הניתן יאפשר 
לארגון לפעול בצורה אפקטיבית ע"מ לנתח את 

האיום והנזק הפוטנציאלי. בעיני תגובה יעילה תכיל 

מספר שלבים:

בשלב הראשון נרצה להבין מה משמעות • 

התקיפה והיקפה, אילו מערכות מושפעות 

הן מחזיקות, האם התקיפה  ואיזה מידע 

משפיעה מחוץ לגבולות הארגון על לקוחות 

או שותפים ודבר אחרון – מהן ההשלכות 

העסקיות של המתקפה.

בשלב השני נפעל ע"מ לבודד את הנכסים • 

שנפגעו, נתקן ונשחזר את מה שניתן.

בשלב השלישי עלינו לדווח לצדדים שנפגעו • 

– לקוחות ו/או שותפים, בשנים האחרונות 

לטייח  מנסים  ארגונים  שלעיתים  למדנו 

ולהסתיר, וזהו צעד שגוי שבסופו של יום 

צפוי שיתגלה.

בשלב הרביעי, לאחר שמיגרנו את האירוע • 

והתאוששנו, נפעל בכדי למנוע את הפריצה 

הבאה ע"י הטמעת כלים ונהלים מתאימים 

בהתאם ללקחים שהופקו.

השלב החמישי תלוי מאוד במעשינו בשלב • 

המידע  ושחזור  הפריצה  מיגור  השלישי, 

על  שנפגעו.  אלו  עבור  מספיקים  אינם 

הארגון להתכונן להתמודדות תקשורתית 

ומשפטית בהתאם להיקף התקיפה ונזקיה. 

פרואקטיביות ושקיפות בהודעות ללקוחות, 

שותפים או לתקשורת יעמדו לזכות החברה 

בהתמודדות הלא פשוטה לאחר האירוע.

בשלב השישי והאחרון, נרצה לשמור על • 

ערנות ולוודא שהסכנה אכן חלפה. דברור 

פנימי של האירוע ותרגול אירועים נוספים 

ישפר מוכנות הארגון להתמודדות עתידית 

עם אירוע נוסף.

של  נכונה  בהכנה  נמצא  הסוד  אוחיון:  גיל 
התשתית, יש צורך למפות את הנכסים בארגון 

עוד הרבה לפני המתקפה. להכין את מערך ההגנה 

ליום בו תתרחש המתקפה, כולל שליחת לוגים 

רלוונטיים אל מערכות הלוגים ותרגול של מתקפות 

סייבר, כולל פרוצדורות ניהוליות כמו איך מעדכנים 

מנהלים, איך מעדכנים עיתונות ואיך להפעיל את 

הביטוח. הסוד טמון בהכנה מראש ותרגול. 

מהן המגמות החמות בתחום הסייבר?

גיל זיסו:  ניטור ובקרה, הגברת מודעות עובדים, 
מאגרי מידע וכמובן התנהגות העובדים. 

קובי: הגנה יעילה יותר על תחנות הקצה, תוך 
מתן דגש על פתרון "מקיר אל קיר" שיכסה את כל 

האיומים האפשריים על התחנה.

מגמה נוספת מיועדת יותר לארגונים, והיא לתת 

מערך מודיעיני שידע לזהות מתקפה פוטנציאלית, 

בין אם רנדומלית ובין אם כזו שמיועדת ספציפית 

לאותו ארגון.

ירון: אם הכוונה מגמות תפקידים, אז בהחלט 
רואים צוותי Incident response שמבצעים 

 .Hunting-ו Forensics , Malware analysis

אני שם לב שיש יותר ויותר קורסים במכללות 

השונות בעולם הסייבר מאשר בעולם התשתיתי 

שפעם זה היה הפוך.

ננדי: ראשית, GDPR היא ככל הנראה הכוכבת 
של 2018, ספקים רבים מנסים לתת מענה ראוי 

לניהול ועמידה ברגולציה. שנית, כהפקת לקחים 

מאירועי 2017, הייתי מקווה לראות שינוי מגמה. לא 

עוד עשרות פתרונות EDR, הטעייה, אוטומציה וכו', 

אלא מעבר לטיפול בבעיות הקיימות שפעם אחרי 

פעם מייצרות חורי אבטחה.

פתרונות לניהול עדכוני שרתים, תחנות ומכשירים 

בצורה חכמה ונוחה למשל, הגברת מודעות בקרב 

עובדים נוכח התגברות האיומים והיקפם, הכשרת 

גופים נוספים בתוך הIT בעולמות אבטחת המידע, 

עקב הנגיעה של גורמים רבים כל כך במערכות, 

אבטחת מידע אינה יכולה להישאר נחלתה של 

וידע  מודעות  נורמות,  שתיים.  או  אחת  מחלקה 

.IT באבטחת מידע חייבים להיות מושרשים בכל עובד

גיל אוחיון: GDPR הולך להיות חזק מאוד השנה 
מכיוון שהינה רגולציה, שהולכת להיכנס השנה 

במלוא העוצמה. 

מגמות נוספות שהולכות להיות חזקות השנה, 

הינם מגמות שידעו לתת מערך מודיעיני מדויק 

לפני  עוד   - והאקרים  מתקפות  לתפיסת  ויעיל 

הפריצה הגדולה וכמו כן שידעו פרטים רחבים אודות 

המתקפה. 

זיהוי מוקדם ומדויק ככל הניתן יאפשר 
לארגון לפעול בצורה אפקטיבית ע"מ 

לנתח את האיום והנזק הפוטנציאלי.
ננדי וייסמן "

דפדפנים ועוד יהווה את אחד מהערוצים המרכזיים לתקיפה.
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הספקים נמצאים כיום במעין מרדף אין-סופי 
למצוא את הפתרון הפלא הבא בעולם הגנת 
הסייבר. אילו טכנולוגיות לדעתך יעניינו את 

ה-CISO במהלך 2018?

גיל זיסו: בחינת אנומליות ארגוניות. כיצד מזהים 
התנהגויות חריגות ואופן המעקב אחריהן. 

 Firewall, – קובי: מעבר לפתרונות המסורתיים
WAF, IPS וכו', לדעתי כיום ה – CISO יחפש 

בעיקר את הכלי שיאפשר לו לנטר בצורה טובה 

יותר את תחנות הקצה, ולהגן עליהן בצורה יעילה 

יותר גם בתנועה, כלומר כשהן יוצאות מחוץ לגבולות 

הארגון.

 ירון: טכנולוגיות של אוטומציה, מלכודות דבש,
.machine learning וכמובן Big Data

ננדי: אין פתרון קסמים, יש לבחון טכנולוגיות 
חדשות המתאימות לסביבה ולאיומים של העולם 

החדש. ריבוי הפתרונות בכל תחום, לא שאינו 

 CISO-תורם, הוא אף מסרבל את יכולתו של ה

לקבל החלטות.

לדעתי, הספקים שידעו לפשט תהליכים סבוכים 

ולהחליף מערכות וטכנולוגיות ארכאיות, יהיו אלו 

שיוכיחו ערך לארגון ויובילו את השוק.

בעיקר  יחפש   CISO – ה  כיום  אוחיון:  גיל 
את הדרכים והכלים שיאפשרו לו לזהות את כל 

המתקפות בצורה הטובה ביותר ולהגן עליהן גם כאשר 

המתקפה מתרחשת מחוץ לארגון. הם צריכים לגרום 

לתהליכים להיות קלים יותר בעקבות היותם אחראיים 

על הנושאים הללו – ואף להחליף מערכות קיימות 

וטכנולוגיות המיועדות לפריצות במערכה – מה שיכול 

אף לגרום להעלאת הערך שלהם בארגון.

האם לדעתך מדינת ישראל ערוכה בעצמה 
למלחמת סייבר כוללת? האם היא מוכנה להגן 

על הארגונים ואזרחיה?

בחזית  נמצאת  ישראל  מדינת  זיסו:   גיל 
הטכנולוגיה ובעלת יכולות רבות. בראיתי, מדינת 

ישראל ערוכה במתן מענה. מהו עוצמת המענה ועד 

כמה ערוכה, זו נקודה הנדרשת לבחינה.

קובי:  לא

ירון:  אני מאוד רוצה להאמין שכן, אבל כנראה 
לעולם לא נדע במאה אחוז, אני בהחלט חושב שיש 

נכונות ומודעות לסיכונים ומשקיעים בכך הרבה.

ננדי:  ישראל היא מדינה מובילה טכנולוגיות 
בעלת יכולות יוצאות דופן בתחומי הסייבר, אני רוצה 

להאמין שהיכולות בארסנל שלנו יספיקו.

גיל אוחיון: אנחנו בדרך הנכונה להיות מוכנים.

האם ניתן לומר שחלה עלייה במודעות הנהלות 
והגנת  המידע  אבטחת  בנושא  הארגונים 

הסייבר?

השנים  במהלך  כן.  משמעית  חד  זיסו:   גיל 
האחרונות, ללא קשר לגודל הארגון, הארגונים שינו 

את אופן התייחסותם לנושא אבטחת המידע הן ברמת 

חשיבות הנושא, תקצובו והשפעתו. ניתן אומנם לראות 

שוני בין הארגונים אך המגמה היא חיובית.

קובי:  בהחלט כן. אך בעוד המודעות עלתה, 
ההשקעה בתחום עדיין לא מספקת ולא באמת 

יכולה לתת מענה לאיומים הרבים. 

ירון:  בהחלט, יש מודעות הרבה יותר גבוהה 
בהתנהלות משנה שעברה ומאמין שיעלה כל 

שנה, למרות שעדיין קיים פער בין המודעות לבין 

יישום ותקציבים. 

ננדי:  בהחלט.

גיל אוחיון: יש עלייה מתמדת במודעות באופן 
ועלייה  ישיר לעלייה בכמות התקפות הסייבר 

בסיקורים התקשורתיים.

ולסיום, מה דעתך על פעילות האיגוד העולמי 
לאבטחת מידע (ISSA), ובייחוד על הפעילות 

של הציאפטר הישראלי?

גיל זיסו:  ארגון חיוני וקריטי למערך הסייבר. 
חושב כי נכון להאיץ את פעילותו ואופן השפעתו 

בישראל. 

את  להעלות  שתכליתה  פעילות  כל  קובי: 
המודעות לאיומי אבטחת מידע ולהוות גוף מנחה 

ומייעץ הינה מבורכת.

ירון: אני חושב שהכוונות שלהם טובות ויש להם 
סיבות טובות לקיום אך בארץ הם לא מורגשים ולא 

מכירים בהם מספיק ואין פעילות כאן.

 

ננדי: פעילות הנטוורקינג מאפשרת למומחי 
הזדמנויות  ליצור  ידע,  לשתף  מידע  אבטחת 

תעסוקתית ולהיחשף לאתגרים דומים ולדרכי 

התמודדות של ארגונים שונים עם בעיות דומות.

גיל אוחיון: אני חושב שפעילות האיגוד העולמי 
מבורכת ובהחלט שמה את ישראל על המפה היות 

והסניף הישראלי מוביל בתחומו, יש צורך אדיר 

לאגד את התחום בחקיקה ובתקינה וכן בהסמכות 

רלוונטיות.

 אין דרך אחת שהיא טובה או נכונה,
זה מאוד אינדיבידואלי לארגון.

ירון סלוצקי "
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במהלך מאי 2018 ייכנס לתוקף קובץ תקנות חדש 

של האיחוד האירופי שמשנה את כללי המשחק בכל 

הקשור לאיסוף ושימוש מידע אישי של לקוחות. מה 

אומרות התקנות החדשות וכיצד הן ישפיעו עלינו?

קיימנו ראיון בלעדי עם ארבעה DPO-ים בארץ, אשר 

שיתפו אותנו בסוגיות החמות ביותר בהתמודדות עם 

.GDPR-מימוש התקנות החדשות של ה

GLOBAL SECURITY ראיון בלעדי למגזין

סופיה פיאנס
 CLOUDance מנכ"לית ובעלים של חברת

טכנולוגיות בע"מ, המתמחה באבטחת מידע 

 CISO-ופרטיות בעולמות הענן ומשמשת כ

ו-DPO בפועל במספר חברות.

מריוס אהרונוביץ'
מנהל אבטחת שירותי ענן וקצין פרטיות 

.ClickSoftware בחברת

עו"ד ענר רבינוביץ'
מנכ"ל חברת PrivacyTe.am, אשר מלווה 

וזרים  וארגונים ישראלים  חברות הייטק 

בהיערכות ל-GDPR, ומספקת להם שירותי 

DPO חיצוני.

עו"ד אדמית אבגי
פרטיות  בדיני  מומחית  טכנולוגית  עו"ד 

בינלאומיים ובעלת ניסיון רב באבטחת מידע.  

משמשת כ-DPO חיצוני במספר חברות 

וסטארט-אפים. 
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 ב-27 לאפריל 2016  האיחוד האירופי הפתיע 
את כל העולם כאשר אימץ חקיקה חדשה 
בתחום הגנת הפרטיות, שתחייב את מרבית 
המדינות בעולם בכלל ובאירופה בפרט בהלימה 
לדרישות הרגולציה הזו, המוכרת לכולנו כה-
הגנת  עלינו מהפיכת  איך תשפיע   .GDPR

הפרטיות של האיחוד האירופאי?

מריוס: קשה להיות נביא בנושא זה, אך אציג 
מה לדעתי ראוי שיקרה: שינוי נורמות ארגוניות 

בכל הקשור להגנה על הפרטיות תוך התאמתם 

לעקרונות החבות, תום הלב ושקיפות מול בעלי 

הגנת הפרטיות של האיחוד  המידע. מהפיכת 

האירופאי כבר מתחילה להשפיע היום בכל הקשור 

לתקינה הישראלית בנושא. תקנות הגנת הפרטיות 

והנחיות בנושא דיוור ישיר שחודשו בשנת 2017 

הותאמו בכמה נושאים מהותיים לחוק האירופאי 

החדש. גם רמו"ט שינתה את פניה והפכה לרשות 

להגנת הפרטיות, עם כל המשתמע מכך. בימים אלו 

מבוצעת בחינה מחדש של הדין הישראלי בדבר 

הגנת הפרטיות, על ידי הרשויות האירופאיות כדי 

לוודא שקיימת עדיין הלימה של הדין הישראלי עם 

החוק האירופאי המתחדש. בחודשים האחרונים 

אני רואה התעוררות של רשויות לפרטיות וארגונים 

עסקיים בעולם, גם בישראל, הפנמה של השינויים 

הנדרשים והתחלת יישומם בשטח (שינויים של 

חוזים ושל מדיניות הפרטיות, של תהליכי עבודה 

פנימיים). להערכתי זאת רק ההתחלה. ההשפעה 

הכללית תהיה ארוכת טווח והיא תגרום לחיזוק 

החבות והשקיפות בכל הקשור לתהליכי איסוף, 

ההשפעה  היקף  פרטי.  מידע  ועיבוד  שמירה 

יהיה תלוי גם במידת האכיפה של החוק על ידי 

הרגולטורים ובתי המשפט בעולם וגם בארץ.  

 

ענר:  כישראלים, גם היום ובעבר נהנינו מזכויות 
פרטיות מפותחות ומרשימות יחסית, אך לצידן נעדרנו 

ואף הרגולטור) מכלים משמעותיים  (האזרחים 

למימוש והגנה על זכויות אלה. הפיצויים שקבועים 

בחוק נמוכים יחסית, היכולת לבסס תביעה ייצוגית 

על פגיעה בפרטיות מוגבלת מאוד, הקנסות שהרשות 

להגנת הפרטיות מוסמכת להטיל נמוכים אף הם, 

האווירה  שכיח,  לא  המנהלי  או  הפלילי  הסיכון 

הציבורית (והמוטעית) היא שהפרטיות "מתה" ושאם 

כולם מפרים ללא פגע, מה זה משנה אם גם הארגון 

שלי יפר קצת. הרגולציה האירופאית מחזקת את 

הרגולטורים ונושאי המידע, נותנת להם כלי אכיפה 

וזכויות חדשות, משכללת זכויות קיימות והצליחה 

להשיג באזז ופרסום חסרי תקדים – מה שכנראה 

יבטיח מימוש מוגבר יותר של הזכויות ואכיפה מוגברת 

במדינות האיחוד, וכפועל יוצא מהכלכלה הגלובלית – 

ברוב מדינות העולם. 

במספר  עלינו  תשפיע  הרגולציה  אדמית:  
מישורים:

במישור העסקי והמיידי: כל מי שרוצה לעבוד 
עם לקוחות אירופאים לא יוכל לעשות זאת אם לא 

 .GDPR-יעמוד בדרישות ה

הדבר רלוונטי הן למי שאוסף מידע ישירות 

מבעלי מידע אירופאים והן לאלה שמעבדים את 

המידע. אולם, יש לשים לב שהדבר משפיע גם 

על "מוצרי מדף" (תוכנות, פלטפורמות אפליקציות 

ועוד) – אם התוכנה/הפלטפורמה/ האפליקציה 

לא מאפשרת למשתמש בתוכנה לממש זכויות 

של בעלי מידע אירופאים - אז פשוט לא ירכשו 

את המוצר (למשל תוכנות או אפליקציות שאוספות 

מידע לא מאפשרות ליתן הסכמה נקודתית לאיסוף 

המידע, לא מאפשרות ליתן גישה למידע על פי 

בקשת בעל המידע האירופאי, מוצרים שמבצעים 

החלטות אוטומטיות ולא מאפשרות לבעל המידע 

להסתייג מהן וכד'; או פלטפורמות שמעבדות מידע 

שאינן מאובטחות דיו ברמה הנדרשת לשמירה על 

המידע וכד') . 

כבר ראינו בפועל שלקוחות אירופאים דורשים  

לעמידה  חוזית  התחייבות  עימם  בהסכמים 

ב-GDPR כך גם אם החוק לא חל באופן ישיר על 

החברה הוא יחול מבחינה חוזית. וכן ישנם לקוחות 

שנאלצים לעשות התאמות בתוכנה/פלטפורמה/ 

אפליקציה שתמלא את הדרישות הרלוונטיות- מה 

שדורש מהחברה יותר זמן פיתוח ועלויות. 

הרגולציה נותנת זכויות  במישור המשפטי: 
לבעלי מידע אירופאים לתבוע את החברות על אי 

עמידה בדרישות ה-GDPR. כך, כל חברה שלה יש 

סניפים באירופה ו/או פעילות ענפה ונציגים ישירים 

של החברה  באירופה יכולה למצוא עצמה בהליכים 

משפטיים כנגדה. כמו כן, ייתכן שיתפסו סמכות 

שיפוט אם נציגי החברה פשוט יבואו לאירופה 

מכל סיבה (כנס, פגישות עסקיות, שיווק ועוד- מה 

שנקרא במשפט הבינלאומי ”דרוש לדין“).  

כבר עכשיו קמים אגודות אירופאיות  שכל 

מטרתם לאפשר לאזרחים לאכוף את זכויותיהם 

על פי ה-GDPR. מטרת האגודות לאפשר תביעות 

מימון  באמצעות  ואף  וליווי  מידע  מתן  ידי  על 

הליכים משפטיים. כך למשל מקס שרם (קולגה) 

ומי שניצח את פייסבוק ולמעשה הביא לאיסור 

העברת מידע בין אירופה לארה"ב (שהוסדר לבסוף 

 בהסכם ה Privacy Shield) הקים את ארגון

NOYB (https://noyb.eu) שזוהי מטרתו. 

במישור הרגולטורי – חברות שלהן חברות בת 

אירופאיות, סניפים ו/או נציגות ישירה של החברה 

(ולא נציגות של צד שלישי) הנמצאים באירופה, 

חשופים למתן קנסות מנהליים על ידי הרגולטור 

האירופאי (נציגות הגנת המידע של אותה מדינה) . 

אינן  בלבד  ישראליות  חברות  זאת,  לעומת 
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הואיל  ישיר לקנסות מנהליים  חשופות באופן 

ואין סמכות משפטית ישירה של הרגולטורים 

האירופאים. 

הסכמים  ויהיו  ייתכן  דבר  של  בסופו  אולם, 

(הרשות  הישראלי  הרגולטור  בין  נקודתיים 

להגנת הפרטיות בארץ) לבין נציבויות הגנת מידע 

אירופאיות שונות שיאפשרו אכיפה ושיתופי פעולה 

בחקירות, כך שיתכן ובאופן עקיף ייחשפו החברות 

לאכיפה של הרגולטור האירופאי.   

סופיה: הראשונות שהושפעו מהשינוי הן חברות 
שמפתחות מוצרי אנליטיקה שונים המכוונים בעיקר 

ללקוחות עסקיים (B2B).חברות המכונות בשפת 

GDPR ה-"PROCESSOR". חברות סטארט-

אפ הישראליות שמכוונות בטבען בעיקר לשוק 

הבינלאומי נדרשות עכשיו לעמוד בעוד דרישות 

והחמרות מצד הלקוחות הפוטנציאליות. 

מצד אחד, זה צפוי להקשות ולהאט את תהליכי 

המכירה שלהן. למרות זאת מצד שני, החברות 

שכן יוכלו להוכיח שהן עושות שימוש אחראי 

במידע שעובר דרכן ונקטו בכל אמצעי האבטחה 

והבקרה הנדרשים, כדי להגן הן על עצמן והן על 

מידע של לקוחותיהן, יזכו ביתרון משמעותי בזירה 

הבינלאומית.

ישירות  שירותים  המספקות  החברות  גם 

ללקוחות קצה, התחילו להבין בחודשים האחרונים 

שלא מדובר ב"באז" חולף. אולי כרגע אין מי שישאל 

אותן איזה סוגי מידע הן אוספות ומה הן עושות 

איתו, אבל אחרי מאי 2018 לכל אזרח אירופאי 

תהיה הזכות לפנות ולדרוש תשובות. חברות שלא 

יצליחו לזכות באמון מצד הקהילה, ימצאו את עצמן 

כנראה במצב בעייתי.

 למרות שמרבית המדינות באירופה (בייחוד 
אנגליה וגרמניה) היו חלוצות בעולם הזה, וקיימו 
חוקים ברורים בתחום הגנת הפרטיות, האם ניתן 
לומר שבאמת מדובר במעין מהפכה חקיקתית 

בתחום הגנת הפרטיות או כבאז תקשורתי?

מריוס: עקרונות הגנת הפרטיות של אזרחי 
האיחוד האירופאי הותוו בחוקים במדינות שונות 

ובדירקטיבה הקיימת. החקיקה החדשה אינה 

משנה את העקרונות כשלעצמם. יחד עם זאת, 

היא מספקת לכל אזרח אירופאי שליטה יותר 

טובה על המידע הפרטי שלו בעידן המודרני. למשל 

הרגולציה מספקת הגדרה ברורה מהו מידע פרטי, 

הגדרה של הזכות לגשת, לשנות, לקבל או למחוק 

מידע פרטי מכל מקום ומוסיפה דרישה לשקיפות 

מלאה של הנעשה עם המידע הפרטי. הרגולציה גם 

מחדדת נושאים אופרטיביים, למשל היא מגדירה 

אחידות של החוק בכל האיחוד, אבטחת המידע 

הפרטי, חיוב הודעה על זליגת מידע פרטי, מיפוי 

וניהול המידע הפרטי בכל מקום וכן קנסות גבוהים 

למפירים את החוק. התוספות ברגולציה ובעיקר 

האפשרות להטלת קנסות גררו באז תקשורתי 

שלהערכתי יסייע לחיזוק המודעות ובעקבותיה 

לחיזוק ההגנה על הפרטיות של אזרחי אירופה 

בטווח הקצר והארוך.

ענר: לטעמי לא מדובר במהפכה חקיקתית של 
ממש, שכן הרגולציה רק מוסיפה על הדין הקיים 

והתשתית הקיימת. יחד עם זאת, מכיוון ש"הגנת 

הפרטיות" תלויה במידה רבה במודעות לזכויות 

בשילוב עם כלים מתאימים למימושן ואכיפתן, 

אזי הבאזז התקשורתי, לצד הקנסות הגבוהים 

ומנגנוני הביקורת והאכיפה שנוספו, יביאו כנראה 

למהפכה מעשית – בדרך שבה הפרטיות נבחנת 

ומוגנת בפועל.

אדמית: צריך להבין שרגולציית ה GDPR הינה 
רגולציה המאחדת ומיישרת קו (להחמרה) של כל 

דיני הגנת הפרטיות הקיימים באיחוד האירופי עד 

כה. 

הרגולציה למעשה היא פיתוח ושדרוג של תקנות 

הגנת המידע של האיחוד האירופאי משנת 1996 

ועיגון של זכויות שהתפתחו בפסיקה על פי חוק 

זה וחוקי הגנת פרטיות אחרים. לכן יש חקיקה 

ופסיקה ענפה הקיימת זה מכבר מספר רב של 

.GDPR שנים הרלוונטיים ל

כך למשל,  "הזכות להישכח" פותחה בכלל 

בפסיקה וכעת מצאה עיגון ברגולציה; הרגולציה 

מחמירה את העונשים ; ומרחיבה את התחולה 

שלה גם לשירותים שבעבר לא היו, כגון שירותי ענן 

וגם לתחולה אקסטריטוריאלית - כך שזה רלוונטי 

גם למי שלא מצוי באיחוד האירופי.

מהבחינה הזו מדובר במהפכה, אולם מבחינת 

תרבות הפרטיות באירופה לא מדובר במהפכה של 

ממש אלא בצעד מתבקש שגובש במשך מספר 

שנים. 

מדובר ברגולציה שכל מטרתה להיות אפקטיבית 

ולהיאכף הואיל והזכות לפרטיות הינה מזכויות יסוד 

העל של האיחוד האירופי.   

סופיה: אם להסתכל על המנטליות בארצות 
אירופה כמו גרמניה, נבין שמבחינתן הדברים לא 

השתנו הרבה. הפרטיות הוא נושא בעל חשיבות 

אצלם והחוקים הקשורים לנושא נתפסו כדבר 

ברור.

השוני המהותי ביותר ב GDPR הוא שכעת זה 

חוק המחייב גם מדינות שמחוץ לאירופה, מדינות 

וחברות שלחלקן יש מנטליות וערכים שונים ותקנות 

ה- GDPR חושפות בעצם את הפערים שלא בטוח 

שלכולן תהיה את היכולת (הכלכלית / הטכנולוגית 

/ העסקית) כדי לצמצם אותם.

ככל שהפער, בין רמת הגנת הפרטיות שהייתה 

מחויבת עד כה במדינה לבין הנדרש ב GDPR, גדול 

יותר, כך ה"מהפכה" באותה מדינה גדולה יותר. 

נוסיף לזה שלאזרח ניתנה הזכות והכוח להשפיע 

לא רק על האכיפה המקומית אלה גם כלפי חברות 

בכל העולם.

 למרות שהתקנות פורסמו כבר באפריל 2016, 
נראה כי לא כל הארגונים הפנימו את חשיבות 
הנושא. כיצד אתה רואה את המוכנות והמודעות 
עמידה  מבחינת  בישראל  הארגונים  של 

?GDPR-ב

מריוס: עקרונות הגנת הפרטיות קיימים שנים 
רבות בעולם העסקי. לכן, בארגונים ישראליים אשר 

מעבדים מידע פרטי רב ופועלים בשוק האירופאי, 

יש להם בדרך כלל מנגנון שאחראי על הלימה 

לחוקים האירופאיים. אצלם כבר קיימת מודעות 

במשך יותר משנה אחורה ושינויים מבוצעים בימים 

אלו. אני מניח שרמת העמידה של ארגונים אלו ב – 

GDPR גבוהה היום, והיא תגדל יותר ויותר עם הזמן. 

ארגונים אחרים, שהיקף עסקיהם בשוק האירופאי 

מצומצם יותר, או שאין להם מנגנון מסודר בנושא 

הלימה לחוקים אירופאיים, התחילו רק לפני מספר 

ככל שהפער, בין רמת הגנת הפרטיות 
שהייתה מחויבת עד כה במדינה 

לבין הנדרש ב GDPR, גדול יותר, כך 
ה"מהפכה" באותה מדינה גדולה יותר. 

סופיה פיאנס

"
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קטן של חודשים להכיר ולבחון את הנושא, בעיקר 

עקב הבאז התקשורתי החזק בעולם וגם בארץ. 

ארגונים אלו מתחילים בימים אלו במאמצים שונים 

בנושא עמידה ב – GDPR ופועלים בעיקר לצמצום 

הסיכונים של אי עמידה ברגולציה בטווח הקצר.

ענר: האווירה בשוק היא אכן של התעוררות 
מאוחרת. נראה כי מרבית הארגונים בארץ הבינו 

רק  עליהם  תשפיע  הרגולציה  כי  לראשונה 

במהלך 2017, וחלקם רק בתחילת 2018, דרך 

לקוחותיהם  מצד  ועסקיות  משפטיות  דרישות 

ושותפיהם העסקיים באירופה וארה"ב. התוצאה 

היא שארגונים שלא נערכו מראש נאלצים כעת 

להיערך תחת לחץ, להתמודד עם מבול של פניות 

ותיקונים להסכמים שלהם, ואף להסתכן באובדן 

שציפו  גורמים  מצד  השקעות  או  התקשרויות 

להערכות מוקדמת יותר. מאידך, חשוב להזכיר שגם 

באירופה ושאר העולם ארגונים (גדולים כקטנים) 

ועד שתכנס  עדיין נערכים לכניסת הרגולציה, 

צפויים שינויים רבים בסטנדרטים שמאומצים 

ליישום  והשיטות  הגישות  השונות.  בתעשיות 

הרגולציה עדיין מבשילות ומתהוות, ולפחות חלק 

מאותם ארגונים ישראלים שטרם החלו בהערכות 

יכולים דווקא ליהנות מהפתרונות שאומצו בינתיים 

(ומאומצים מדי יום) על-ידי ארגונים גלובליים, וכך 

לחסוך חלק מהמשאבים שהיו נדרשים לפיתוח 

פתרונות מקוריים משלהם.

אדמית: כמו כל ישראלים אנחנו משאירים 
את הכל לרגע האחרון. למעשה נראה שככל 

שמאי 2018 מתקרב והדבר למעשה "נכפה" על 

הישראלים באמצעות הלקוחות שלהם, ישנה 

התעוררות לנושא יותר ויותר. חברות מתחילות 

לראות את החשיבות והחובה שלהם לכך. אך עדיין 

רבים "קופאים על השמרים".  

סופיה: אם להפריד בין החברות שפונות לשוק 
העסקי לבין החברות שפונות בעיקר לשוק הפרטי, 

אז המודעות אצל הראשונים יחסית גבוהה יותר 

ומכוונת בעיקר מתוך הצורך העסקי. חברות כאלו 

כבר נדרשו להתחייבויות חוזיות כלפי חברות לקוח. 

ממה שאני רואה בשטח, חברות ישראליות התחילו 

להתעורר לנושא רק בחודשים האחרונים ומעטות 

בשלב  התחילו  ואף  ברצינות  לנושא  התייחסו 

ההתאמות והטמעת הבקרות הנדרשות.

 האם ניכר שינוי משמעותי בקרב הנהלות 
הארגונים, מבחינת היענות לחשיבותה של 

שמירה על הגנת הפרטיות בארגון? 

מריוס: הנהלות של ארגונים מקבלות החלטות 
תוך בחינת הרווחים, ההכנסות והסיכונים העסקיים 

השונים ולאו דוקא תוך בחינת נורמות משפטיות 

מתחדשות. לפיכך, השינוי שרק מתחיל בימים אלו 

בקרב ההנהלות בנוגע להיענות להגנת הפרטיות, 

זה,  בשלב  ומבוסס,  בלבד,  עקיף  באופן  נוצר 

על הצורך לחזק ולתחזק את האמון של השוק 

האירופאי בהגנת הפרטיות שהארגון מיישם, ליישם 

חוזים ולחתום על חוזים עם לקוחות אירופאיים 

חדשים, לצמצם פגיעה בהכנסות וברווחים ולמנוע 

סיכונים משפטיים, עסקיים ושיווקיים גם בעידן 

ה – GDPR המתחיל השנה. להערכתי השינוי 

יגיעו  הפרטיות  הגנת  חשיבות  של  וההפנמה 

בהמשך, לאחר מאי 2018, ורק לאחר יישום מנגנוני 

האכיפה שנבנים ולאחר הטלת קנסות גבוהים יותר 

או פחות על הארגונים המפירים. ארגונים רבים 

נדרשים להפנים שהגנת הפרטיות נדרשת לא רק 

בהיבטים של המוצר או השירות המשווק לשוק 

האירופאי, אלא בכל מקום שמו מעובד מידע פרטי, 

לדוגמא במערכות המשמשות לניהול השיווק, 

לניהול הלקוחות ואף לניהול כח האדם הארגוני.     

ענר: בהחלט. בין אם כי הגנת הפרטיות מהווה 
כיום צורך עסקי (בשל דרישות של לקוחות/

שותפים), בין אם מטעמי ציות לחוק, ובין אם מטעמי 

ניהול סיכונים וחשש מהסנקציות המחמירות - ניכר 

שלהנהלות ארגונים לא נותרה עוד ברירה אלא 

להקדיש מזמנם וממשאבי הארגון לנושא.

אדמית: כן. כיום אנו רואים שההנהלה רואה 
בעמידות בדרישות הרגולציה לא רק כחיסרון אלא 

אף יתרון. ניתן לראות שהנהלות של ארגונים אשר 

מיישמות את ה GDPR, כיום בכל עסקה ועסקה 

לוקחים את הנושא בחשבון. 

סופיה: הדרישה להגנת הפרטיות באה בעיקר 
הנהלות  ויותר  שיותר  וניכר  עסקית  כדרישה 

וארגונים התחילו להבין את חשיבות הגנת הפרטיות 

כלפי המשכיות ויציבות עסקית שלהם.

 כיצד שינוי זה בא לידי ביטוי? האם ניתן לומר 
שהוגדל התקציב בנושא? או חלו שינויים 

טכנולוגיים או תהליכים בארגון?

מריוס: ארגונים רבים בעולם וגם בארץ כבר 
החלו להיערך ברצינות לעמידה ברגולציה. ארגונים 

בוחנים פנימית וקודם כל מגדירים מחדש את הצורך 

שלהם במידע פרטי כחלק מהפעילות העסקית 

שלהם. בדרך כלל השינוי מתחיל עם זיהוי פערים 

בין הרצוי למצוי. מדובר בתהליך שיכול להתבצע 

באופן פנים ארגוני או באמצעות סיוע של צד שלישי 

המכיר את החוק החדש ואת הפן היישומי שלו 

הלכה למעשה. פערים אפשריים יכולים להיות 

מחסור במידע כמו איזה מידע פרטי אוספים, למה 

הוא נאסף, היכן הוא שמור, מה עושים איתו, איך 

מגינים עליו. ייתכן שיתגלו גם תהליכים חסרים, כמו 

ניהול סיכוני פרטיות, הנגשת מידע, אפשור שינוי 

מידע, אפשור מחיקת מידע וגם שקיפות מלאה 

לבעלי המידע. סגירת הפערים דורשת משאבי 

כח אדם, כלים טכנולוגיים, ידע ומיומנות, שיכולים 

להיות קיימים בארגון ואם הם חסרים דורשים גם 

הגדלה התקציב באופן שוטף. חשוב להבין שהשינוי 

הינו ארוך טווח ודורש הקצאת משאבים מתאימים.

     

כלל,  ניכר שהנושא לא תוקצב  ענר: בעבר 
או שנכלל כסעיף משני ביותר בתקציב הייעוץ 

המשפטי. כיום ניכר שיותר ויותר ארגונים מבינים 

שמדובר בנושא נפרד, שדורש מומחיות נפרדת 

שנדיר למצוא בתוך הארגון (בטח בישראל, כאן 

התחום עודנו שמור למשוגעים לדבר בלבד), וכמובן 

שגם דורש שינויים תהליכיים, מוצריים ומשפטיים 

– שעלותם בצדם.

אמצעים  יותר  מיישמים  ארגונים  אדמית: 
טכנולוגיים להגנת המידע, מתעדפים משימות 

ופיתוח למקומות עמידה ברגולציה ואף  שיווק 

ארגונים רבים בעולם וגם בארץ כבר החלו להיערך ברצינות לעמידה 
ברגולציה. ארגונים בוחנים פנימית וקודם כל מגדירים מחדש את 

הצורך שלהם במידע פרטי כחלק מהפעילות העסקית שלהם.
מריוס אהרונוביץ' "
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מתאימות את התהליכים העסקיים שלהם שיעמדו 

בדרישות הרגולציה. 

הקציעו  החברות  הטובים,  במקרים  סופיה: 
משאבים והניעו תהליך מסודר של בחינת פערים 

ויישום בקרות (כאשר הבקרה יכולה להיות נוהל 

או שינוי בתהליך עבודה, מערכת חדשה או פיתוח 

מחדש של מודולים רלוונטיים במערכת). במקרים 

הפחות טובים ההנהלה או המשפטית הוציאו 

הנחיות מסגרת לצוותים הטכניים בלי להתאים 

את הדרישות למציאות הטכנולוגית בשטח.

 מהם האתגרים העיקריים במימוש הדרישות 
של GDPR בארגון?

את  להתאים  הוא  הראשון  האתגר  מריוס: 
השפה המשפטית שברגולציה להגדרת המדיניות 

הארגונית וכן לדרישות האופרטיביות והטכנולוגיות. 

האתגרים העיקרים מגווונים ומשלבים דיספלינות 

למשל,  ותהליכים.  טכנולוגיה  משפט,  שונות: 

שנסתיים  לאחר  פרטי  מידע  למחוק  נדרש 

השימוש המוצהר בו. נשאלות שאלות כמו, עד 

מתי אצטרך את המידע? איך מוחקים את המידע 

מכל המערכות? האם יצירת מידע פסאודו-אקראי 

מייתרת את מחיקת המידע? מה עושים עם מידע 

מגובה? מתן התשובות לשאלות הוא רק ההתחלה, 

כשבעקבותיהן צריך גם ליישם את התהליכים 

הנדרשים. 

לעיתים נדרשים שינויים משמעותים במוצרים 

המעבדים מידע פרטי כדי להתאים את הפעולות 

על המידע לדרישות הרגולציה ואף לאפשר לבעל 

המידע שליטה מלאה על המידע הפרטי שלו.

אתגר נוסף הוא מיפוי כל המידע הפרטי בכל 

המערכות הארגוניות השונות. נשאלות שאלות 

איך  שם,  הוא  למה  המידע,  איפה  כמו  רבות, 

הוא מוגן, מאיפה הגיע ולאן הוא מועבר הלאה? 

התשובות לכלל השאלות הללו חייבות להיות 

מתועדות לצורכי בקרה פנימית שוטפת וביקורת 

חיצונית של לקוחות, בעלי מידע ורגולטורים.

נדרש גם להתאים את החוזים ואת מדיניות 

הפרטיות המוצהרת עם הרגולציה החדשה כדי 

לאפשר קיום חוזים קיימים וחתימה על חדשים. 

שאלה חשובה היא איך להתמודד, מבחינה חוזית, 

משפטית ואבטחתית, עם הצורך עסקי להוציא 

מידע פרטי מחוץ לאירופה?

הרגולציה מחייבת במקרים מסויימים למנות 

DPO בלתי תלוי עם משימות מוגדרות, שכוללות 

בין היתר העלאת מודעות להגנת פרטיות בארגון, 

ביצוע סקרים וניטור של סיכוני פרטיות בפעילויות 

קיימות וחדשות. ארגונים שואלים את עצמם מי 

יהיה ה – DPO, האם עובד פנימי, קיים או חדש? 

האם גוף חיצוני? מה יהיה תיחום התפקיד של 

ה – DPO ? מהם המשאבים הנדרשים ליישום 

התפקיד? איך פעילותו תשולב, אם בכלל, בפעילות 

אבטחת המידע הארגוני?

יש לבנות או לחדש תהליכים כמו הנגשת מידע 

פרטי לבעליו לאחר בקשה וזיהוי, שינוי מידע פרטי 

לפי בקשה, דיווח על אירועי דליפת מידע פרטי 

לרגולטור ועוד.  

ענר: בזכות הרגולציה (והבאזז התקשורתי), 
לתעשייה  סוף  סוף  נהפכת  המידע  תעשיית 

תעשיית  הבנקאות,  תעשיית  כמו  "מפוקחת", 

התרופות, התעופה ועוד – אך עם תחולה רחבה 

הרבה יותר, שכן כיום אין כמעט ארגונים, קטנים 

כגדולים, שאין להם נגיעה במידע אישי. 

ארגונים רבים התרגלו, בין אם במודע, בעצימת 

על  מגבלות  שאין  מוחלטת,  בתמימות  או  עין 

איסוף מידע, היקפו ומשך שמירתו. מי שעד כה 

לא הקדיש לכך כל מחשבה, נאלץ כעת להגדיר 

לראשונה את צרכי המידע האמיתיים של הארגון, 

לבצע ויתורים שלפחות מבחינה נפשית מרגישים 

כואבים (גם כאשר יועץ הפרטיות מומחה דיו כדי 

למצוא פתרונות שלא יפגעו בתוצאות העסקיות), 

ולהפנים כי התחום כאן כדי להישאר, ואין ברירה 

אלא להתקדם ולהתאים את הפעילות לכך.
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אדמית: איך ליישם את הרגולציה מבחינה 
עסקית וטכנולוגית מחד ומאידך שהנושא לא יפגע 

בהליכים העסקיים הקיימים של החברה, בתרבות 

של החברה וכן שיהווה הוצאה כלכלית שהחברה 

לא תוכל לעמוד בה. 

כמו כן, לא אחת יש קושי להנהלה "לקבל" את 

הדרישות של הרגולציה כשם שמובאות בו ונדרש 

הרבה מאוד פעמים להראות את משמעות הדברים 

בשטח מבחינתם בכדי שישוכנעו שזה המצב 

ועליהם להתמודד עם כך. 

סופיה: האתגר הראשון הוא במיפוי המידע 
הרלוונטי שהארגון מחזיק אל מול התהליכים 

העסקית ואילו מערכות לוקחות חלק בזה.

האתגר השני הוא בלהטמיע את הבקרות המתאימות 

ביותר שיאפשרו לבקר, לשלוט ולהגן על השימוש 

והשינויים הנעשים במידע הפרטי של הלקוחות.

 מדובר בפרויקט לא פשוט, ומאתגר. האם ישנה 
 GDPR-מתודולוגיה או כלים למימוש דרישות ה

בצורה יעילה ופשוטה?

מריוס: ה – GDPR יישאר איתנו גם אחרי 
מאי 2018 ולכן צריך לחשוב פחות במושגים של 

פרויקט חד פעמי ויותר במושגים של תהליך. למשל, 

מתודולוגייה מרכזית לניהול סיכוני פרטיות יכולה 

להשתלב בתוך תהליך ניהול הסיכונים הארגוני 

הקיים. הדרכות להעלאת מודעות בנושא פרטיות 

יכולות להשתלב אף הן במנגנון ההדרכות הקיים 

ממילא. האתגר פה הוא לשלב את התוכן החדש, 

הקשור להגנת הפרטיות, בכל הרבדים.     

בשנה וחצי האחרונות פותחו ושווקו פתרונות 

 GDPR – טכנולוגיים להתמודדות עם דרישות ה

והמסייעים למיפוי המידע הפרטי, תיעוד של כל 

דבר שנעשה איתו, יצירת דוחות עבור רגולטורים 

וניהול סיכוני הגנת הפרטיות. היתרון בשימוש בכלים 

הוא כפול, הן אוטומציה וניהול יעיל של תהליכים 

והן תוכן עשיר ומגוון המסייע לקשר בין הדרישות 

המשפטיות שברגולציה להחלטות הארגוניות, 

לפעולות האופרטיביות ולהיבט הטכנולוגי.   

סדורות  מתודולוגיות  שפיתחנו  כמובן  ענר: 
לביצוע פרויקטים של היערכות. אך כל ארגון, 

במיוחד בארץ, מצוי קודם להיערכות במקום שונה 

מבחינה מוצרית, תהליכית ומבחינת היחס הקיים 

שלו לנושא הפרטיות – כך שהשיטות והכלים 

ישתנו ממקרה למקרה. 

מצאנו  והפרויקטים,  הלקוחות  התרבות  עם 

שהדרך העיקרית לפשט את ההיערכות היא לרתום 

את גורמי המפתח בארגון משלב מוקדם ככל הניתן, 

כבר בתחילת המיפוי הארגוני ובמהלכו, לסייע להם 

להבין כמה שיותר מהר את חשיבות הנושא, למה 

הוא נוגע להם אף שמעולם לא נכלל ב-KPIs שלהם 

ומה הצעדים שצפויים מהם ומאנשיהם בעתיד. 

הזמן משחק תפקיד חשוב בהיערכות לרגולציה – 

הוא מאפשר להגות פתרונות יצירתיים בניחותא, 

ללמוד מה ארגונים אחרים עושים, להתגבר על 

בזכות הרגולציה (והבאזז התקשורתי), 
תעשיית המידע נהפכת סוף סוף לתעשייה 
הבנקאות,  תעשיית  כמו  "מפוקחת", 

תעשיית התרופות, התעופה ועוד 
עו"ד ענר רבינוביץ'

"
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"כאבים" והטיות שמקשות על התמודדות עם 

שינויים ולבצע את השינויים הנדרשים מבלי לפגוע 

בפעילות השוטפת וברואדמאפ הקיים. מאידך, 

כאשר הזמן קצר, חשוב לרתום כבר בהתחלה את 

ההנהלה הבכירה, שעל פיה יישק דבר, למקרה 

(הכמעט ודאי) שיידרשו שינויים בסדרי העדיפויות, 

הקצאת משאבים מיוחדת, וכמובן להתמודדות עם 

ההתנגדויות הטבעיות שיצוצו מצד גורמים שונים 

בארגון.

אדמית: כן. ראשית, מומלץ להזמין הדרכה 
להנהלה הבכירה של הארגון / חברה  מגורם 

משפטי וטכנולוגי יחדיו  על הרגולציה בכדי לקבל 

את הידע הדרוש להתמודדות עם הרגולציה וכן 

כלים מעשיים.  

על החברה להגדיר את השירותים/מוצרים 

שהחברה נותנת ללקוחות ומטרתם באופן שצד 

שלישי – שאינו לקוח או ספק או מישהו שעובד עם 

החברה או מכיר אותה יוכל להבין (תתפלא שרבים 

לא יודעים להגדיר באופן ברור את השירותים/

מוצרים) – לעניין זה משמעות משפטית ומעשית 

רבה לעמידה ברגולציה. 

לאחר מכן על החברה לבצע חשיבה של איזה 

מידע היא אוספת- לשם מה ומה אופן הטיפול 

במידע.  אני נתקבלת רבות באמירה של "אנחנו 

צריכים לאסוף הכל ולשמור הכל" - אמירה שאינה 

נכונה. שהרי אם יבחנו את השירות/המוצר שניתן 

בפועל יתברר שלמעשה הם לא אוספים הכל או 

שומרים הכל ממגבלות של רלוונטיות עסקית, 

יכולות טכנולוגיות ועלויות אכסון. כך החברה תהיה 

מודעות למה בפועל נעשה עם השירות שנותנת. 

הדבר ייתן לה  מסגרת ברורה לעבודה. 

לאחר שלחברה יהיה את המידע האמור, עליה 

לבצע  וכן  למידע  בקשר  סיכונים  ניהול  לבצע 

תרחישים למיגור הסיכונים או למניעתם. 

מימוש המתודות כאמור, בסופו של דבר יבהיר 

לחברה מהם הפערים,  ישמש את החברה בתעדוף 

המשימות לעמידה ברגולציה, לחלוקת המשאבים 

הכלכליים והזמן שלה וכן יפתח בפניה אפשרויות 

להתמודדות עם הרגולציה.    

ומתודולוגיות  כלים  לנו  יש  בהחלט  סופיה: 
למימוש יעיל, המתבססות על הידע והניסיון בשטח 

בעבודה מול מגוון רחב של חברות עם טכנולוגיות, 

מימושים, דרישות שונות וייחודיות.

ה"פשוט" זה פונקציה של תנאי שטח ומקצועיות. 

אחרי שמבינים איפה הפערים ומה הסיכונים, אנו 

בוחרים בפתרונות עם עלות-תועלת המתאימה 

ביותר. המקצועיות שלנו מאפשרת לבצע את 

העסקי  הטכנולוגי,   – המישורים  בכל  הניתוח 

נכון  ובכך להמליץ על פתרון שהכי  והמשפטי 

להטמיע. ואילו הניסיון מאפשר לעשות את זה 

"פשוט" ככל האפשר.

 ישנה סוגיה מהותית בכך שהתקנות החדשות 
אלמנטים  זמנית  בו  משלבות   (GDPR)
טכנולוגיים ומשפטיים כאחד. מיהו לדעתך 
הגורם הנכון בארגון שצריך להוביל את הפרויקט 

הזה?

מריוס: אכן, אתגר התאימות לרגולציה דורש 
מגוון אלמנטים משפטיים וטכנולוגיים, לעיתים 

 GDPR – באופן שזור. את פרויקט התאימות ל

בארגון צריך להוביל גורם טכנולוגי בעל הכרות 

גבוהה של התהליכים הפנימיים בארגון, בדגש 

על אלו הדורשים עיבוד מידע פרטי ועם דרישות 

הרגולציה. בדרך כלל בארגונים מוקם צוות של 

מנהלים טכנולוגיים ומשפטנים, אשר נעזר גם 

בגורם משפטי חיצוני לטובת הכוונה וביקורת, כדי 

ליישם את השלב הראשון של התאמת הארגון 

לעבודה לפי הרגולציה האירופאית. לאחר סיום 

שלב זה, תימשך פעילות שופטת לשימור התאימות 

בטווח הארוך.    

ענר: מדובר ברגולציה, מסמך חוקי שלא נוצר 
של  שנים  עשרות  בסיס  על  אלא   – בוואקום 

התפתחויות משפטיות ותאורטיות בתחום הגנת 

הפרטיות. נדרש גורם בעל ניסיון והבנה משפטית 

עמוקה ומשמעותית, ובפרט בעל ניסיון ומומחיות 

בתחום הגנת הפרטיות. חשוב בעיניי להבדיל בין מי 

שהצטרפו לכרכרת הפרטיות רק לאחרונה, לנוכח 

ההזדמנות העסקית שיצרה הרגולציה, לבין מי שזה 

עיסוקם ומקצועם מזה שנים, עוד קודם לבאזז. 

חשוב בעיניי גם להבדיל בין מומחיות טכנולוגית, או 

מומחיות בתחום אבטחת המידע, לתחום הפרטיות. 

שילוב של כולן הוא כמובן מבורך, אך בנסיבות 

שבהן אין בנמצא גורם מושלם שכזה – ההובלה 

צריכה להינתן למומחה הפרטיות, אשר ייתמך 

על-ידי מומחי האבטחה, הטכנולוגיה והתהליכים 

הארגוניים (אם אינו כזה בעצמו) ככל הנדרש.

אדמית: הן הגורם המשפטי והן הגורם הטכנולוגי 
בארגון/חברה בעלי אחריות לכך שהחברה תעמוד 

ברגולציה בנוסף לאחריות ההנהלה והדירקטוריון. 

על כן, לא משנה מי מהם מוביל את התהליך אך 

שניהם צריכים לעבוד יחדיו. על הגורם המשפטי 

לוודא שאכן מימוש האמצעים הטכנולוגיים נעשים 

בהתאם לנדרש על פי הרגולציה  - כך למשל 

שימוש בהצפנה אינו מספיק - ההצפנה צריכה 

להיות כזו שמקובלת בסטנדרט הטכנולוגי המקובל. 

לצורך כך איש הטכנולוגיה צריך להראות ולהוכיח 

את האמור וההפך. 

אחרים  טכנולוגיים  לאמצעים  בנוגע  גם  כך 

הנדרשים על פי הרגולציה - אם יתברר שהחברה 

בכדי  ישמה אמצעי טכנולוגי שאינו אפקטיבי 

"לחסוך בעלויות" או עקב חוסר בידע של הגורם 

האחראי על כך, החברה עלולה להימצא רשלנית 

ומפירה את הרגולציה. 

לכן מומלץ שגורם בעל ניסיון משפטי וטכנולוגי 

רב בפרטיות ואבטחת מידע ילווה את התהליך 

בחברה לכל אורך הדרך.     

סופיה: הדרישה לעמידה ב GDPR היא קודם 
כל דרישה עסקית, כאשר יישום הדרישה מושתת 

על יישומים טכנולוגיים. ולכן כדי לעמוד בתקנות 

בצורה הטובה ביותר ההנהלה צריכה למנות גוף או 

אדם שיש לו את הידע והניסיון הנדרשים כדי להבין 

את הצרכים העסקיים מול דרישות החוק ואיך זה 

בא לידי ביטוי במערכות ותשתיות הארגוניות.

 במאי 2018 ייכנס לתוקף גם הגרסה הישראלית 
לתקנות הגנת הפרטיות (לאחר עדכון מהותי). 
מה דעתך על האכיפה של חוק הגנת הפרטיות 
בישראל? עד כמה זה תואם או דומה לתקנות 

?GDPR-ה

מריוס:  תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 
שפורסמו בשנת 2017 בישראל נועדו להסדיר 

בעיקר את היבטי אבטחת המידע הפרטי ומכילים 

לדרישות  הדומים  היבטים  השורות,  בין  גם, 

ברגולציה האירופאית (למשל חובת דיווח על 

אירועי אבטחת מידע חמורים). בל נשכח גם את 

ההנחיות העדכניות בנושא דיוור ישיר שיצאו בשנת 

2017 ואת הפיכתה של רמו"ט לרשות לפרטיות 

מידע בישראל. עושה רושם שכלל השינויים הללו 

נועדו ליצור הלימה, ככל הניתן, של הידן הישראלי 

זה האירופאי בנושא הגנת הפרטיות. להערכתי 

הדין הישראלי היבש הולך בדרך הנכונה לכיוון 

הדין האירופאי, תוך התאמה לצרכים המקומיים. 

יש להזכיר כי הרשות מציגה באתר האינטרנט שלה 

את רשימת הקנסות המנהליים, במקרה של הפרת 

התקנות, כדי ליצור הרתעה. יחד עם זאת, נדרשת 

אכיפה אפקטיבית של התקנות וההנחיות יחד עם 

הגדלת הקנסות המנהליים כדי ליצור שינוי תודעתי 

בישראל, כמו שיקרה, להערכתי, בשאר העולם.

 

הישראליות  שהתקנות  להבין  חשוב  ענר: 
חלק  רק  הן  מידע,  אבטחת  בנושא  החדשות, 

הן  בישראל.  הפרטיות  הגנת  דיני  של  בפאזל 

שנוגעים  בלבד,  מצומצמים  נושאים  מכסות 
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לאבטחת מידע והתמודדות עם דליפת מידע, ויש 

עוד כברת דרך לעבור עד שנוכל להתגאות בדינים 

שהולמים את הרגולציה האירופאית הקרבה. 

חלק ניכר מהחידושים ב-GDPR אינו מופיע בדין 

הישראלי הקיים,  למשל הקנסות המוגדלים, מינוי 

קצין פרטיות, יצירת הצדקות משפטיות נוספות 

לעיבוד ועוד, וזה כמובן שם אותנו מאחור גם בכל 

ליכולות אכיפה. ככל שטיוטת התקנות  הנוגע 

ויתר  בנושא סמכויות אכיפה תתקבל,  הישנה 

החידושים המשמעותיים ב-GDPR ימצאו גם הם 

את דרכם לחוק הישראלי, נראה כאן שינוי אמיתי 

בהתנהלותם של ארגונים במשק (ולא רק אלה 

שפועלים באירופה).

לעניין האכיפה כיום, ברור שהרשות להגנת 

הפרטיות עושה כמיטב יכולתה כדי להגביר את 

שלה,  ההרתעה  יכולת  ואת  לתחום  המודעות 

בטח בהתחשב בכלים והמשאבים המצומצמים 

יחסית שניתנו לה. יחד עם זאת, כל עוד לא נראה 

שינוי משמעותי בסמכויות האכיפה ובסנקציות 

האפשריות, אני חושש שיכולת האכיפה שלה 

תיוותר מוגבלת יחסית. 

אדמית: תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 
עוסקות בתחום של אבטחת מאגרי מידע ולא 

 .GDPR בהגנה ישירה על המידע - להבדיל מה

הואיל ולמאגרי מידע נדבך חשוב בהגנה על מידע 

על פי ה GDPR ניתן לראות חפיפה מסוימת בין 

הדינים אך אין היא מלאה.

יש עוד הרבה חובות שעל החברה/ארגון ליישם 

מבחינת אבטחת מידע מכוח ה GDPR שאינן 

מוסדרות בתקנות הישראליות וכן לממש זכויות 

נוספות שאינן מובאות בתקנות. חברות רבות נוטות 

לחשוב שמדובר בחוקים דומים אך לא כך הדבר. 

בין  והדומה  השונה  את  ולהכיר  לאמוד  יש 

החוקים בכדי שבסופו של דבר ניתן יהיה ליישם 

את התקנות הישראליות באופן שיקל את היישום 

על ה GDPR ויחסוך זמן ועלויות רבות. לצורך כך 

מומלץ להיוועץ שוב בעו"ד טכנולוג בעל ניסיון בדיני 

פרטיות ובאבטחת מידע בישראל ובעולם שיוכל 

לתת מענה הולם למקרה זה.   

בנוגע לאכיפה של התקנות הישראליות – אנו 

רואים שבשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית 

באחוזי האכיפה של חוק הגנת הפרטיות (משנת 

2016 חלה עלייה באכיפה על ידי הרשות להגנת 

הפרטיות של יותר מ-90%!) ואף  כיום מתבצע 

תיקון לחוק הגנת הפרטיות המרחיב את סמכויות 

האכיפה והפיקוח. כמו כן בדומה ל GDPR מדובר 

בקנסות מנהליים חמורים  ואף באכיפה פלילית 

במקרה הרלוונטי. 

כמו כן חוק הגנת הפרטיות הישראלי והתקנות 

אזרחית,  אחריות  ישיר  באופן  מטילות  מכוחו 

מנהלית ופלילית (בהתאם להפרה הרלוונטית) 

ישירות על עובדים בחברה, הנהלת החברה (מנכ"ל 

דירקטוריון), מחזיק ומנהל המאגר.     

לכן בדומה ל GDPR, יש כאן אמירה ברורה של 

המחוקק והרגולטור להפוך את החוק לאפקטיבי 

ועל חברות ישראליות ליתן הדעת על כך.    

יותר ממוקד  סופיה: החוק הישראלי הרבה 
ומגדיר הנחיות ברורות ליישום הטכנולוגי של בקרות 

הנדרשות בפועל.

 אחד הדברים המהותיים בעמידה בתקנות 
הינו הגדרת תפקיד חדש בארגון,   ,GDPR
 .DPO (Data Protection Officer) תפקיד של
 DPO-רואה את תפקידו של ה כיצד אתה 

בארגון?

מריוס: ה – DPO בארגון מנהל את סיכוני הגנת 
הפרטיות בארגון ברבדים רבים. הגדרת התפקיד של 

ה – DPO מוצגת כסעיף ברגולציה עצמה. מנסיוני ה 

– DPO חייב להכיר את הדרישות ברגלוציה ולבצע 

מעקב אחר הנחיות רשמיות באופן שוטף. הוא גם 

מחויב להעלאת המודעות לנושאי הגנת הפרטיות 

הן כחלק מתהליך ההכשרה של העובדים והן 

בעבודה השוטפת מול כלל הקבוצות בחברה ומול 

ההנהלה. כמו כן, הוא נדרש לנהל סקרי סיכונים 

למערכות המעבדות מידע פרטי, כולל ספקים 

חיצוניים, ולוודא שעיבוד המידע נעשה בהתאם 

לחוק ושהמידע מוגן כיאות. יתרה מכך, עליו לוודא 

שקיים תיעוד של כלל התהליכים המתרחשים עם 

המידע הפרטי באופן שוטף, לא יותר אך לא פחות 

מכך. הוא גם מחויב לוודא שקיימת שקיפות מלאה 

לבעלי המידע בכל הקשור למידע שלהם, למשל 

דרך חוזים ומדיניות פרטיות מוצהרת, וכן שקיימים 

תהליכים משלימים המאפשרים לבעל המידע 

שליטה על המידע שלו, אם זה כחלק מהמוצר או 

השירות או כתהליך חיצוני.   

ענר: קצין הפרטיות נדרש בראש ובראשונה 
כיוצא  להיות בעל מומחיות בתחום הפרטיות. 

מכך – עליו לייצג בארגון הלך רוח ומחשבה של 

פרטיות, ולהביא לכך ששיקולי הפרטיות יוצגו ויובאו 

לידי ביטוי בכל המוצרים, השירותים והתהליכים 

הרלוונטיים בארגון. נדרש ממנו ליצור מדיניות 

בנושאים שונים הנוגעים לפרטיות, לפקח אחר 

יישום המדיניות ולהתאימה במידת הצורך, להיות 

מעורב בהתקשרויות שנוגעות גם לעיבוד מידע, 

להוביל מגעים עם רשויות הפרטיות השונות, 

לערוך הדרכות פרטיות לעובדים וגורמים רלוונטיים 

נוספים, לסייע (כגורם משמעותי) במענה לאירועי 

דליפה/פריצה, וכמובן שגם לייעץ להנהלה ושאר 

גורמי מפתח בארגון, בתחום התמחותו. 

אדמית: תפקיד ה DPO הינו תפקיד מאוד 
להנחות,  ללוות,  לנהל,  תפקידו  בארגון.  חשוב 

לייעץ, לאכוף ולבקר את  התהליכים העסקיים, 

המשפטיים והטכנולוגיים בחברה בהיבטים של 

עמידה ברגולציה. 

על פי הרגולציה הוא נדרש להיות עצמאי- שעבודתו 

לא תהיה תלויה או כפופה לנושא משרה בחברה או 

לאינטרסים הנוגדים את הרגולציה, בעל מנדט חופשי 

ומשאבים ראויים לביצוע סמכויותיו ותפקידו. 

רגולטורים רבים אירופאיים ממליצים, לאור 

האמור, שמינוי ה -DPO יעשה על ידי הדירקטוריון, 

שיהיה כפוף ישירות אליו וכן שידווח אליו ישירות. 

בחברות קטנות (שלהן אין הדירקטוריון גוף נפרד 

אלא נוכל למצוא בו גם את המנכ"ל ובעלי החברה)   

בד"כ מדובר במינוי ישיר ודיווח ישיר לבעלים של 

החברה או למנכ"ל, אך שוב צריך לשמור על 

התנאים לעיל.  

סופיה: DPO הוא אדם שתפקידו ואחריותו 
להיות שותף לכל התהליכים הקשורים לניהול 

לו  ושיש  טכנולוגיים,  והן  הן עסקיים  סיכונים, 

ידע וניסון בהתמעט פרויקטים טכנולוגים חוצי 

ארגון ושיש לו את היכולת לגשר בין כל הגורמים 

הרלוונטיים בארגון על מנת לספק פתרונות רוחביים 

בכל ההיבטים המשפטי הטכנולוגי והעסקי.

מומלץ שה DPO יהיה  עו"ד/משפטן 
טכנולוג או טכנולוגיים העוסקים מזה 
שנים ביישום רגולציות הקשורות בפרטיות 

ואבטחת מידע
עו"ד אדמית אבגי

"
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?DPO-מה לדעתך הידע הנדרש היום מה 

מריוס: ה-DPO חייב להיות בעל מודעות גבוהה 
ביותר לשפה המשפטית הקשורה לפרטיות מידע, 

בכלל  בעולם  הפרטיות  ולרגולציות  לחוקי  וכן 

ובאירופה בפרט. הוא חייב להיות מסוגל לקרוא 

ולהבין סעיפים שונים בחוק ולתרגם אותם לדרישות 

מעשיות טכנולוגיות או תהליכיות בארגונו. כיוון 

שהוא צריך לתכנן ואף לספק פתרונות משולבים 

לעמידה ברגולציה (טכנולוגיה, מדיניות, חוזה, 

אכיפה), רצוי שיהיה לו ידע טכנולוגי יחד עם 

רקע משפטי מוצק. ה – DPO חייב לדעת לדבר 

בטרמינולוגיות שונות מול גורמים שונים בארגון 

(מנהלי מוצר, אנשי IT, אנשי אבטחה, מפתחים, 

משפטנים, הנהלה, עובדים) ומחוצה לו (לקוחות, 

ספקים, רגולטורים). 

ענר:  על קצין הפרטיות לשלוט ללא עוררין 
בדיני הגנת הפרטיות (לרבות ה-GDPR, אך כמובן 

שגם דינים שקדמו לרגולציה, כל דין אחר שחל על 

הארגון, בכתיבה האקדמית והתאורטית ובתמורות 

שחלות בתחום) וכן ביישום הפרקטי שלהם, להיות 

בעל הבנה גבוהה של פעילות הארגון, של המוצרים 

והשירותים שהוא מציע, של המבנה הארגוני, 

להיות פעיל ומעורב בקבוצות ידע שונות בתחום, 

להכיר פתרונות ויישומים שונים שנבחרו בתעשיות 

שונות, וכמובן להיות מעודכן בכל החידושים בתחום 

(שבימינו מתחדש כמעט מדי יום).

אדמית: על הDPO  להיות בעל ידע וניסיון 
ואבטחת  הפרטיות  בתחומי  וטכנולוגי  משפטי 

המידע וכן בעל ידע וניסיון עסקי (ניהולי, עבודה 

עם הנהלה ודירקטוריונים וכד'). 

לכן לטעמי מומלץ שה DPO יהיה  עו"ד/משפטן 

טכנולוג או טכנולוגיים העוסקים מזה שנים ביישום 

רגולציות הקשורות בפרטיות ואבטחת מידע (כגון 

ISO, HIPPA וכד'). כמו כן, ניסיון בעבודה עם 

ודירקטוריונים של חברות הינם יתרון  הנהלות 

משמעותי בהבנה עסקית. 

יוצא על ידי האיחוד האירופי  נציין שבקרוב 

הנחיות בנוגע לכפיפות הDPO בארגון, סמכויותיו 

בארגון והידע הנדרש ממנו . נציין כי כבר כיום 

קיימים סטנדרטים במדינות מסוימות לדרישות 

מה DPO כאמור לעיל.         

סופיה: ה DPO צריך לשלב ידע מעמיק בהבנת 
תהליכים עסקיים עם ידע חזק בטכנולוגיות. הוא זה 

שבאחריותו להסתכל על הדרישות ולהבין קודם 

כל במה כרוך התאמת הארגון או מערכות לעמידה 

בדרישה והאם יש לכך הצדקה עסקית. הוא זה 

שבאחריותו לתת את כל ההיבטים והסיכונים 

שעל בסיסם ניתן יהיה להגיע להחלטה לגבי אופן 

התמודדות עם הדרישה. ובפרט למפות חשיבות של 

מידעים שונים כדי להחליט האם הארגון משקיע 

משאבים ומאמצים, כדי לבנות מערכות הגנה סביב 

בסיס נתונים עם מידע היסטורי או שאולי המידע 

הזה לא נחוץ יותר, והפתרון הוא להטמיע נוהל 

עבודה חדש שמסתכם במחיקת כל מידע שלא 

נמצא בשימוש מעל תקופה מסוימת.

ישראל  מדינת  לסיום:  מאתגרת  ושאלה   
מוגדרת עד למאי הקרוב כעונה על הדרישות 
 Adequate Country-של האיחוד האירופי, כ
בכל מה שקשור להעברת נתונים למדינות מחוץ 
לאיחוד. בהינתן שמדינת ישראל לא תפעל 
בנושא כדי לשמר את מעמדה בנושא, כיצד 

אתם חושבים שזה ישפיע עלינו?

מריוס: ללא הלימה מספקת לדין האירופאי 
בנושא פרטיות מידע, מדינת ישראל תהיה במצב 

 .Privacy Shield – דומה לזה של ארה"ב שלפני ה

ארגונים האוספים, שומרים ומעבדים מידע פרטי 

של אזרחים אירופאים בישראל יזדקקו ליישם 

מנגנונים חלופיים המוגדרים ברגולציה האירופאית, 

כמו חתימה על חוזים מיוחדים מאושרים על ידי 

האיחוד האירופאי, יישום מנגנוני אישור מיוחדים 

מבעלי המידע, או חלופות משפטיות אחרות, כדי 

להמשיך לפעול בהתאם לדין האירופאי. לא מן 

הנמנע כי יידרש מנגנון בקרה בין רגולטורים, כמו זה 

שהוקם מול ארה"ב לאחרונה. כלל המהלכים הללו 

יגרמו לבאז תקשורתי שלילי ופגיעה במוניטין של 

חברות ישראליות בטווח הקצר וייתכן שגם בטווח 

הארוך. חשוב לזכור שבסוף, צרכי השוק יקבעו את 

מידת שיתוף הפעולה של השוק האירופאי עם 

חברות ישראליות, עם או בלי הלימה לדין האירופאי 

בנושא הגנת הפרטיות. אני בטוח שפתרונות לבעיות 

במצב זה יימצאו וייושמו. כנראה שיהיה נזק כלכלי 

מסוים לחברות הישראליות אך הוא יתוחם בזמן.  

ענר: ישראל פועלת בימים אלה לשימור מעמדה 
מול האיחוד, אך לא ברור האם שינויי החקיקה 

שיידרשו ,ככל שיידרשו, יאושרו וייכנסו לתוקפם 

עד לחודש מאי. עם זאת, סביר להניח שהעברות 

המידע מאירופה לישראל יימשכו גם לאחר מאי, 

בהתבסס על הצדקות משפטיות אחרות (למשל 

הסתמכות על הסכמים נוקשים) או שתינתן ארכה 

מיוחדת למדינות שכבר נכנסו לתהליך בחינה של 

מעמדן. 

  Adequate Country -אדמית:  הכרת ישראל כ
היוותה יתרון עסקי למדינת ישראל בעבודה עם 

אירופה - היא הפחיתה חסמים רגולטורים והקלה 

באופן משמעותי על הבירוקרטיה שעל החברה 

לנקוט בהיעדר הכרה זו. 

כך למשל, בהיעדר הכרה זו, על פי הרגולציה 

ותקנות הגנת הפרטיות האירופאיות, על חברה 

ישראלית המספקת שירות/מוצר ללקוח אירופאי 

יהיה להוכיח בפני הלקוח, בכל זמן נתון שהיא 

מספקת את רמת ההגנה הנדרשת למעבר המידע 

בין אירופה לישראל כתנאי מהותי בעסקה. 

המשמעות היא שבכדי לעבוד עם לקוח אירופאי 

החברה תחויב לחתום בהסכם עם הלקוח, על 

התחייבויות משפטיות אשר יכולות לחשוף אותה 

לבעיות משפטיות עתידיות וכן להתחייבות לתנאים 

שאינם רצויים מבחינה עסקית - למשל אי קבלת 

ביקורת תקופתי  נזקים, הליך  תמורה, תשלום 

המאפשר ללקוח לבקר את החברה באופן ישיר, 

להציג תעודת הסמכה או תקן לאבטחת מידע 

מוכר בינלאומי (כגון ISO, NIST), להציג תעודות 

הסמכה קונקרטיות למוצרים המשלבים בתוכן 

שלישי  גורם  של  תקופתיים  ביקורת   הליכי 

(כגון Common criteria, Fips 2-140 ועוד).

 

בחסם  מדובר  קטנות  סטארט-אפ  לחברות 

והן  כלכליים  משאבים  מבחינת  הן  משמעותי 

מבחינת זמן. הואיל והליכי ביקורת, קבלת תעודות, 

עמידה בתקנים והסמכות הינם תהליכים שיכולים 

לקחת זמן והשקעה כספית משמעותית. לחברות 

מבוססות יותר, הליכי ביקורת פולשניים על ידי 

לקוח אינם רצויים ושוב גוררים להוצאות, בזבוז זמן 

ומשאבים. כמו כן, הסיכון שהתמורה לא תתקבל 

בכלל בסופו של דבר או שלא במועדה יוצרת אי 

ודאות כלכלית לחברה קטנה כגדולה ויכול לגרום 

לפגיעה משמעותית.

סופיה:  זה כבר השפיע בכך שיצא תיקון לחוק 
הגנת הפרטיות שאמור להיכנס לתוקף בצמוד ל 

GDPR ושמגדיר בצורה הרבה יותר ברורה וחד 

משמעית את אופן הטיפול במידע הפרטי וזכויות 

הפרט בנוגע למידע שלו.
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 חורי אבטחה ברכב המקושר וקוצבי לב בסכנת 

מתקפה – מעבדת קספרסקי צופה את 2018.

מחשבים  שלושה  כיום  יש  הממוצע  בבית 

מחוברים לרשת ו-4 מכשירים ניידים חכמים. הנתון 

מסתדר היטב עם העובדה ש-86% מאיתנו נכנסים 

לאינטרנט כמה פעמים במהלך היום, וזה עוד מחוץ 

לעבודה. צ'אט, קניות, בנקאות, משחקים מקוונים, 

האזנה למוזיקה, הזמנת חופשות וניהול הבית 

החכם. הדבר האחרון שאנו חושבים עליו כשאנו 

נכנסים לאינטרנט הוא הסיכון של מתקפות סייבר.

בכל שנה בוחנים מומחי מעבדת קספרסקי את 

איומי הסייבר המרכזיים עימם צפויים להתמודד 

עסקים וצרכנים במהלך 12 החודשים הבאים, 

השנה. במהלך  שנראו  המגמות  על   בהתבסס 

האיומים  מהם  לבחון  החלטנו  ב-2018, 

המשמעותיים שיש להם השלכות ישירות על 

החיים הדיגיטליים של כל אחד מאיתנו. אז מה 

יהיו כיווני ההאקרים ב-2018?

חורי אבטחה ברכב המקושר 

מוקדם יותר השנה,  הראו חוקרים כיצד פריצה 

לרכב יכולה להשבית את כל מאפייני הבטיחות, 

כולל כרית האוויר. התקפות שכאלו הופכות קלות 

יותר לביצוע ככל שרכבים מקושרים מכילים יותר 

ויותר רכיבים שניתן לגשת אליהם באופן דיגיטלי. 

לדוגמא: מכשירים ניידים יכולים להתחבר למערכת 

Head Unit דרך בלוטות', כאשר 

בבלוטות' נתגלו לאחרונה 8 פרצות 

צריך  האקר  חמורות.  תוכנה 

להשתמש רק בפירצה אחת 

כדי לקבל גישה למערכות 

הרכב ולבצע משם התקפות 

נוספות. בחלק מהרכבים יש 

קישוריות Wi-Fi או סלולר, 

וכמעט כל רכב חדש מגיע 

עם חיבור USB – שבכולם 

כדי  להשתמש  אפשר 

להעביר קוד נגוע למערכות 

הרכב. 

כבר הוכח, גם על ידי חוקרים 

חיצוניים וגם על פי מחקרים של 

מעבדת קספרסקי, כי המעבר של 

נתונים בין מערכות פנימיות ברכב הוא 

בהינתן  חיצונית.  להתערבות  פגיעה  נקודה 

העובדה כי תעשיית הרכב מתכננת את מחזורי 

בעיות  כי  להניח  ניתן  קדימה,  שנים  הפיתוח 

במכוניות  יתוקנו  לא  עליהן  שדווח  האבטחה 

מקושרות שיצאו לשוק ב- 2018. רוב המכוניות 

האלה תוכננו לפני שאבטחת סייבר בכלל הפכה 

לבעיה בתעשיית הרכב. עם זאת, אנו צופים כי 

רכבים שיצאו מקו הייצור לאחר מכן עשויים להכיל 

מאפייני אבטחת סייבר ולכן יהיו בטוחים יותר. 

אפליקציות רכב פגיעות

רוב יצרני הרכבים מציעים כעת אפליקציות 

שנועדו להקל על חיי הנהגים – לאתר את הרכב, 

לנעול אותו, לבדוק לחץ בצמיגים, לשלוח בקשה 

חוקרים  ועוד.  תחזוקה  שירות  לקבוע  לסיוע, 

כבר הראו שישנן אפליקציות שניתן לפרוץ כדי 

מעבדת קספרסקי 

תחזית האיומים
על החיים הדיגיטליים

לשנת 2018
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וב- 2018 נראה את  ייתכן  להשתלט על רכב. 

האפליקציה הנגועה הראשונה שתאפשר לתוקפים 

לשלוט ברכב או לרגל אחר מסלול הנסיעה שלו. 

בידי חוקרי מעבדת קספרסקי יש כבר עדויות לכך 

שכבר קיים ביקוש בדארקנט לנתונים הנדרשים 

כדי לאמת חיבור עם אפליקציות של רכבים. ככל 

שמספר הרכבים המקושרים יגדל, המגמה תהפוך 

למשמעותית יותר. 

פערי אבטחה במכשירים
רפואיים לבישים ובשתלים 

ב- 2018 צפויים לפעול כ- 19 מיליון מכשירים 

רפואיים לבישים, כגון משאבות אינסולין, קוצבי לב, 

מכשירי ניטור ועוד. גידול מהיקף של 12.8 מיליון 

כיום. חברות כבר מפרסמות  מכשירים כאלה 

כי  ידיעה  מתוך  אבטחה,  פערי  לגבי  אזהרות 

בתרחישי קיצון האקרים יוכלו לחבל במכשירים 

כאלה, לגרום להם לספק מנה קטלנית של תרופה 

או לגרום לתקלה אחרת. איום זה יופיע בשנת 2018 

וימשיך לצמוח מעבר לה. 

תוכנות כופר. עדיין בכל מקום

המגפה הגלובלית של תוכנות הכופר לא מראה 

פחות  קצת  כי  מראים  הנתונים  האטה.  סימני 

ממיליון משתמשים הותקפו בתוכנות כופר ב- 

2017, רק מעט פחות מ- 2016 – אבל המספר 

הריאלי של קורבנות המתקפות ב- 2017 יהיה 

גבוה בהרבה. למשל, רק ספירת  ככל הנראה 

הנפגעים של WannaCry יכולה לעבור את ה- 

700,000. לצד הזמינות ברשת של כלים להפצת 

קוד זדוני, התוקפים גילו כי נעילה או הצפנה של 

נתונים ומכשירים היא דרך יעילה וקלה להרוויח 

כסף, כולל נתונים ומכשירים בחברות גדולות, בתי 

חולים ורשתות של ערים חכמות. ב- 2018 אנו 

צפויים לראות את המשך המגמה. 

קוד זדוני במכשירי אנדרואיד

אנו חיים בעולם של ניידות, וההאקרים חיזקו 

את היכולות שלהם בתחום הזה.  ב-2017 ראינו 

קוד זדוני לאנדרואיד "מרעיל", אפליקציות להזמנת 

מלונות, שירותי מוניות ושיתוף נסיעות, תוך מיקוד 

בתשלומים ניידים (ב-SMS ו-WAP). התוקפים 

גם השתמשו בטכניקות חדשות כדי לעקוף מנגנוני 

אבטחה של מערכות הפעלה. ב- 2018 אנו מצפים 

לראות חדשנות גדולה אף יותר בתחום זה. 

כורים של מטבעות קריפטוגרפים 

מטבעות קריפטוגרפיים הופכים לפופולאריים 

יותר, כך שמומחים צופים שהאקרים יפנו מאמצים 

אל עבר אנשים הרוצים חלק בבהלה לזהב החדש. 

מטבעות  כורים  אנשים  יותר  נראה  ב- 2018, 

קריפטוגרפיים במחשבי העבודה שלהם. במקביל, 

נראה גם יותר התקפות שנועדו לגנוב מטבעות 

קריפטוגרפיים ממשתמשים, או להתקין כלים 

נסתרים לכריית מטבעות, גם על מכשירים ניידים. 

מחקר של מעבדת קספרסקי מראה כי מספר 

האנשים שנפגעו מהתקפות שכאלה בשנת 2017 

כבר חצה את רף 2 המיליון. במקביל, אם הדבר ינוהל 

כראוי ויתבצע בהסכמת המשתמש, כריית מטבעות 

קריפטוגרפיים מסוג מסוים יכולה גם להפוך לדרך 

חוקית להרוויח מאתרים או אפליקציות. 

משתלטים על מכשירים מרושתים
ליצירת בוטנטים גדולים

רשת  מצלמות  שלכם,  הביתיים  הנתבים 

וגם  חכמות  טלוויזיות  מקררים,  מרושתות, 

חכמים  ותרמוסטטים 

אבל  נהדר,  דבר  הם 

שהם  להניח  סביר 

מלאים בבעיות תוכנה, 

סיסמא  שבהיעדר  כך 

חזקה, האקרים יכולים 

בקלות  אותם  לצרף 

ענקית  זומבים  לרשת 

(בוטנט). הבוטנט הידוע 

כמעט   Mirai לשמצה 

האינטרנט  את  ושבר 

ב- 2016, כשהוא מורכב 

 CCTV בעיקר ממצלמות

מרושתות.  ומדפסות 

ב- 2017 חשפו חוקרים 

את  ששיפרו  תוקפים 

 .Mirai של  הכלים 

בוטנטים נוספים, אשר 

ככלי  עצמם  הוכיחו 

יעיל להפעלת מתקפות 

עלולים  שירות,  מניעת 

להופיע במהלך 2018. 

משתלטים על האינטרנט של הדברים
לצורך מתקפות רחבות

אם מדברים על טכנולוגיות של עיר חכמה כמו 

מצלמות CCTV, מה יקרה אם הייתה מתבצע 

אשר  עיר,  של  התאורה  מערכת  על  מתקפה 

גורמת למשל להחשכה מוחלטת? במהלך השנה 

הקרובה, טכנולוגיות של ערים חכמות, כגון בקרת 

תנועה, תאורה, מצלמות מהירות, תחבורה ציבורית 

ואספקת חשמל, וכן תשתיות של בקרה אווירית, 

יהפכו למטרה מבוקשת יותר בקרב האקרים. 

אז איך בכל זאת תוכלו
להישאר בטוחים  ברשת?

עשו שימוש במאפייני האבטחה שמגיעים • 

סיסמא  קבעו  שלכם:  המכשירים  עם 

לא  תוכנה.  עדכוני  על  תדלגו  ואל  חזקה 

רק בטלפונים ובמחשבים, אלא בכל דבר 

המחובר לרשת. 

היו בררנים בעת בחירת מכשיר חכם. שאלו את • 

עצמכם: האם באמת נדרש חיבור לרשת? אם 

התשובה היא כן, אז בדקו היטב את המכשיר 

טרום רכישה, וודאו שאתם יכולים לשנות את 

ססמאות האבטחה שלהם. 

התקינו רק אפליקציות ממקורות מוכרים • 

כגון Google Play, שנוצרו על ידי מפתחים 

שצברו מוניטין.

אחרון, אבל לא פחות חשוב, שקלו תוספת • 

אבטחה למכשיר באמצעות תוכנת אבטחה 

ייעודית. 

אפילו קוצבי לב בסכנה
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עכשיו אני צריך וידוי קטן מכם – הרי כולם רואים 

פורנו, נכון? גברים ונשים כאחד... רגע, לפני שאתם 

מתחילים להסמיק, לא באתי להוציא אתכם מהארון, 

אני רוצה להראות לכם שיטה נוספת איך לפרוק קצת 

אנרגיות והורמונים בדרך פחות קונבנציונלית באתרי 

פורנו. ההרפתקה מתחילה כמו תמיד באזור חצות, 

כשכולם הולכים לישון ואני רק מתעורר. 

לילה אחד הסקרנות והשעמום גברו עליי ועלה 

במוחי רעיון יצירתי. להחליף את הסרטונים באתר 

פורנו בסרטונים של גורי חתולים חמודים, רעיון נחמד 

נכון? בזמן שאני מתאר לעצמי את הפנים המבולבלות 

של אלו שיפתחו את הסרטונים ויראו גורי חתולים, 

עולה על שפתיי חיוך גדול. 

זהו יש מטרה, אז איך אני מתחיל? החלטתי שצריך 

למצוא אתר לא מאוד פופולארי ואקטיבי, כי אלה כבר 

יודעים להתגונן מפני רודפי צדק כדמותי. אבל כן היה 

לי חשוב שתהיה בו תנועה כלשהי, הרי בסופו של דבר 

אני עדיין רוצה להגיע לאוכלוסייה רחבה של חוטאים. 

בחיפוש קצר בגוגל מצאתי אתר אשר אוסף ומדרג 

אתרי פורנו שונים על פי כמות מבקרים ועוד פרמטרים 

שונים ברשימה מסודרת ויפה. מצוין, מנוע חיפוש רק 

של אתרי פורנו - יופי קררמפוס, התחלנו טוב.

סדרתי את הרשימה בסדר עולה על פי מספר 

מבקרים ולחצתי על עמוד 69 מתוך 666. כי זה לא 

סתם מסע צייד, תמיד כיף להוסיף קצת אקראיות. 

עצמתי עיניים ולחצתי על אחד הקישורים. בהיסוס 

רב ובעין פתוחה אחת מביט על המסך ומבין, הגעתי 

לאתר קשה של סוגי פורנו משונים, חדי קרן וקקטוסים, 

או או... הלילה הזה הולך להיות קשה. 

www. מדויקת,  מטרה  לי  כשיש  עכשיו  אז 

midgetunicorn-productions.com, מוזרה ככל 

שלא תהיה בואו נמצא את הטעויות שעשו בוני האתר, 

כי גם הם היו ילדים רעים... מי לעזאזל פותח אתר פורנו 

של חד… לא משנה. קררמפוס, תנשום עמוק, אתה חי 

בעולם מוזר, אין מה לעשות.

מוציא קליקים מהאצבעות וניגש למטלה, לאחר 

דפדוף קצר בעמודי האתר הציקה לי הרגשה חזקה 

משנות  משהו  כמו  נראה  שבור,  פשוט  שהאתר 

האלפיים המוקדמות, תקופת הדוט-קום, מכירים? 

 ,Burp Proxy-מיד הזעקתי לעזרתי את חברי הטוב ה

לראות מה קורה מתחת למחסה מנוע, על מה האתר 

רץ, אולי יש הפניות לעוד כתובות קשורות ומידע מעניין 

אחר.

בהסתכלות זריזה אני מבין שהאתר רץ על שרת 

Nginx1.8.0, ומבוסס על קוד PHP 5.4.0, ואת כל זה 

קיבלתי מכותרים שהשרת החזיר לי. וגם מעניין, יש 

הרבה הפניות לתת-דומיין שנקרא dl, רושם לעצמי 

בראש, נחזור לזה מאוחר יותר קררמפוס. 

עכשיו לשלב הבא – אני פונה לחפש את הקובץ 

 (Root DIR) הוא בדרך כלל נמצא בשורש robots.txt

web- של כל אתרים, משמש להגדרת כללי גישה של

crawlers אשר באים לאגור את מבנה האתר. בעלי 

מסיפורי הציד של קררמפוס

שלום חברים נעים להכיר, שמי קררמפוס ואני בחור סקרן ביום ושד אינטרנטי 

בלילה. אני צד לי ברחבי ה WEB את כל אלו שהתנהגו לא יפה. היום אספר לכם 

את אחת מהרפתקאותיי המעניינות ביותר. ממליץ לשבת בנחת, למתוח רגליים, 

לעמעם את האור. רק זהירות - לא מומלץ לבעלי לב חלש...

לפרוץ
אתר פורנו
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אתרים בדרך כלל יישמו חוק Disallow  בקובץ 

 admin/ המונע מגוגל וחבריו לגשת לנתיבים כגון

וכמובן יש אחד כזה באתר שלנו. כשנכנסתי לנתיב 

/admin, הוצג בפניי עמוד עם מבנה html פשוט 

ובו שתי שדות, אתם כבר ניחשתם מה הם, נכון? כן 

 .Password-ו Username -כן חברים אלו הם ה

admin/ ,ניסיתי את כל הטריקטים הכי מוכרים

admin, demo/demo,  root/root, לא מתקדם. 

טוב לפחות הם לא עד כדי כך טיפשים, קצת אתגר 

מיד מזרים לי את הדם בוורידים ורעיון חדש צץ 

לו במוח. בניתי מילון של מילות מפתח מותאם 

ללוגיקה של האתר שלנו. 

יופי, אין הגבלה בכמות הבקשות - אני אוהב 

שעושים איתי כאלה טעויות, עכשיו אני יכול להריץ 

 Intruder-אוטומט בלי לחשוש. הפעלתי את ה

של Burp והגדרתי שירוץ בשתי השדות במצב 

Pitchfork כך שיהיה סט שונה של פיילודים לכל 

שדה, שדה ה-Username  יקבל מילון שמות 

משתמשים ושדה ה-Password מילון סיסמאות. 

הכלי רץ ובינתיים ממשיך בחיפושיי אחר חולשות 

נוספות. 

תת-הדומיין  במוחי  עולה  זיכרון  של  ניצוץ 

״dl״ נראה שהוא מופיע ברשימת הפרוקסי כל 

פעם שמדליקים סרטון. הייתכן, האתר מושך 

files// את התוכן מאותו תת-דומיין, הנתיב היה

הסיכוי,  מה  לא,   .stream/vid?id=v1435

אולי כן.  Directory Traversal? ספרתי שלוש 

ספריות משורש הכתובת, וניסיתי את הפיילוד הבא, 

vid?id=../../../etc/shadow, ומה שקיבלתי 

בתשובת השרת מיד לאחר מכן היה הדבר נחשק 

מכל, הסיסמאות של מערכת Unix, קיבלתי את 

הגיבוב של סיסמאות המשתמשים הקיימים באותו 

שרת. אנחנו על הגל חברים - יש שם משתמש... 

כל הכבוד קררמפוס!

הרי   ,midget לי,  קרץ  המשתמשים  אחד 

הוספתי אותו בעצמי למילות המפתח שבניתי 

ל-Intruder, ישר נזכרתי בו ומיד ניגשתי לראות 

האם יש הצלחה, אני מתחיל לגלגל בתוצאות 

ובין כל תשובות ה-403 (Forbidden) אני רואה 

תשובת 200 (Success), יש לי כניסה למערכת! 

מה הייתה הסיסמא - unicorn, כמה מתוחכם. 

בממשק שהונגש בפניי הייתה מעין מערכת לניהול 

 Video תוכן האתר, הבחנתי באפשרות שנקראת

Source, בינגו קררמפוס, בינגו.

עכשיו בידי כל הכלים להחליף את קבצי הווידאו 

של האתר, כמה פעולות פשוטות: לשנות את נתיב 

מקור הקובץ לאתר אחסון שנמצא בשליטתי, למלא 

אותו בסרטונים של גורי חתולים חמודים, לשמור 

הגדרות ו... רגע, איך אני רואה את תגובות הצופים? 

הרי איך אפשר לוותר על התגובות ליצירת המופת 

שלי? כמה רגעים של מחשבה ודרך פעולה נוצרת 

הסיסמאות  גיבוב   ,shadow-ה קובץ  בראשי. 

של אותו משתמש היה זהה לגיבוב של המילה 

unicorn, החכמולוגים האלה ממחזרים סיסמאות? 

מצוין, כאן אני נכנס. הרצתי סריקת nmap קצרה 

לזהות שירותים חשופים, בנוסף לפורטים ברירת 

המחדל של שרת WEB ראיתי פורט 8080 פתוח 

יחד עם פורט 25, ניגשתי ל-8080, וזה מערכת 

ניהול המיילים, ושוב קררמפוס, שיחקת אותה.

 forward פרטי הגישה היו זהים , עשיתי חוק

contact@midgetunicorn--ה מכתובת 

krrampus@ ,לכתובת שלי production.com

protonmail.com, וכל הדוא״ל שלהם הופנה 

אליי. פינטה לה קומדיה... זהו קררמפוס כל מה 

בנוח  להתיישב  שרירים,  למתוח  זה  שנשאר 

וליהנות... 

הזה,  ליום  עד  כי  יפה,  להתנהג  שתדעו  רק 

קררמפוס מקבל הודעות דוא״ל כועס ממבקרי 

האתר על סרטוני חתולים חמודים. מה שאתם 

לא יודעים, זה שקררמפוס מנהל רשימה של כל 

החוטאים ופעם בשנה יוצא לבקר אותם ברחבי 

האינטרנט.

רוצים לשמוע עוד על מעלליו של 
קררמפוס ? נפגש בגיליון הבא.
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