
 השפה החדשה
CISO של ה-

 לדבר
עסקית

היזהרו מעסקאות 
Black Friday מפוקפקות ב

מהם הסיכונים העיקריים 
במחשוב ענן וכיצד להתמודד 

עימם בצורה נאותה?

 כיצד להיפטר
VISO -מתופעת ה

למה לבחור קריירה 
בתחום הסייבר?
מאת אלינור צברי

Information Security Magazine | מגזין אבטחת מידע וניהול סיכונים

ספטמבר - אוקטובר 2018



TS -MEDIA
 info@titans 2.com

34

56

49

18

 4 

 6 

   10

   11 

 12 

 13 
GDPR

 16

 17

HR

5  18

?CISSP CISM  22 
 

 24

ChatOps  26

 30

CISO

 CISO  32 

 CISO  34 

IN  38

 40 
SOC

 42 

?SOC  46

?IoT  49

 Investi gating  the  50 
Cyber  Bre ach

Practical  Cyber  51

10  52 

Cloud  Act  55

 56

CyberMan  58
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בכל גיליון תקבלו חשיפה טכנולוגית על פתרונות אבטחת מידע שונים. אין אנו משמשים כגורם
ממליץ, או ממליצים על מוצר כזה או אחר. מטרת הכתבות היא חשיפה טכנולוגית בלבד. כמו כן,

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

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

עורך ראשי: דני אברמוביץ'
TS-MEDIA :המערכת
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מדור חדשות סייבר
 היזהרו מעסקאות מפוקפקות

 Black Friday ב
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Titans
Security
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Titans
Security
Academy

קבוצת טייטנס סקיוריטי מציגה

Certified Cyber Security Operator

COURSE
CSP

מכללת TS-ACADEMY חיברה את המסלול הייחודי 
אסדרת  לדרישות  בהתאם  סייבר.  מיישם  להכשרת 
ראש  במשרד  הסייבר,  מטה  של  הסייבר  מקצועות 
של  העתיד  דור  את  להכשיר  במטרה  הממשלה, 
מקצועני הסייבר בישראל. סגל היועצים האקדמיים 
בשילוב עם היועצים הבכירים שלנו, בנו מסלול ייחודי 
הכולל ידע תיאורטי וידע מעשי בתחום הננת הסייבר, 
הכולל תרגולים רבים באופן עצמאי ובכיתה, במטרה 
להכין את הבוגרים להשתלבות מהירה בשוק העבודה.

למה כדאי ללמוד אצלנו?
הצלחה בטוחה למעלה מ- 98% הצלחה בבחינות הגמר

מיטב המרצים בתעשייה הישראלית והבינלאומית

תרגול מעשי רב ומגוון בנושאים העכשוויים

Networking עם מיטב הבכירים במשק הישראלי

חברות שנתית באיגוד העולמי לאבטחת מידע ISSA ובאיגוד הישראלי

מלגות והטבות ייחודיות לחיילים משוחררים וסטודנטים

ערכות לימוד ייחודיות ובלעדיות

והדבר הכי חשוב, היות ואנו 
בטוחים בהצלחה שלנו, אנו 

מציעים לכלל התלמידים 
הטבות נוספות:

למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ:

info@titans2.com  |  077-5150340 :טלפון

קבל זיכוי של עלות הבחינה,קבל קורס חוזר ללא עלות
לניצול בקורס הבא במכללת Titans Security(ללא אותיות קטנות)

עברת את הבחינה?לא עברת את הבחינה?

 הקורס מיועד לכל מי שרוצה לעשות הסבה לעולם 
הסייבר, ולכל הרוצה לעסוק בתחום הגנת הסייבר
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מידע  אבטחת  ומחי 
כי  גילו  מחקר  וחברות 
התוקפים זיהו פוטנציאל 
באופן  להגדיל  ממשי 
משמעותי את שטח התקיפה שלהם, 
באמצעות פרסום אפליקציות מזויפות 
 Cyber" וגם   "Black Friday" של 
Monday", אפליקציות שמכילות קוד 
זדוני שמטרתו לפתות צרכנים תמימים 
להכניס שם משתמש וסיסמאות, ואף 
פרטים אישיים נוספים כגון כרטיסי 
אשראי, שיגיעו הישר לידייהם של 

התוקפים.

האפליקציות הזדוניות הללו מפתות 
את הצרכנים באמצעות הצעות מפתות 
של מבצעים והנחות מטורפות, במטרה 

לגרום להם למסור פרטים אישיים. 

אבל התוקפים אינם מסתפקים רק 
באפליקציות, אלא ישנם גם אתרים 
מקוונים עוינים, אשר מכילים קוד 
מבצעים  של  הסוואה  תחת  זדוני 
במטרה  זה  וכל  מטורפות,  והנחות 
לפתות את הצרכנים התמימים למסור 

כדי  שלהם  האישיים  הפרטים  את 
להנות מהמבצעים.

הקניות,  של  החם  הטרנד  בשל 
התוקפים החלו לפתח אפליקציות 
זדוניות, ואף להרים מגוון עשיר של 
עמודי נחיתה עם הטבות ומבצעים 
הצרכנים  את  שמפנים  מטורפים, 

לאתרים זדוניים.

עלול  קניות  כמסע  שיתחיל  מה 
להסתיים באסון, ולכן מומלץ לנקוט 
זהירות על מנת לא ליפול  באמצעי 

קורבן למתקפות הללו.

רק 	  אפליקציות  להוריד  הקפידו 
כגון  מאומתים  מידע  ממקורות 
Google Play ו-Apple Store ולא 
מכל מיני אתרים שאינכם מכירים. 

בעבר נתגלו גם באתר הרשמי של 	 
Google Play תוכנות זדוניות, ולכן 
הקפידו לשמור על ערנות. אמנם 
יתכן  לא  אבל  טובים,  המבצעים 
שיהיו מוגזמים. היו ערניים להטבות 

מוגזמים,  שנראים  ומבצעים 
והקפידו לאמת את זה אל מול בית 
העסק לפני שרצים לרכוש באמצעות 
האפליקציה או האתרים המקוונים.

בעת גלישה לאתרים מסוימים, אנא 	 
הקפידו שאתם אכן גולשים לאתר 
הנכון, ואינכם מועברים לאתרים 

משניים )זדוניים(.

לינקים 	  על  מללחוץ  הימנעו 
באתרים  או  במייל  שמתקבלים 
שונים מפוקפקים, ולא משנה מה 
גודל ההטבה או המבצעים שמוצעים 

שם.

לינקים 	  על  מלחיצה  גם  הימנעו 
רשתות  באמצעות  שמגיעים 
 Twitter, ,חברתיות, כגון פייסבוק

Instagram, WhatsApp ועוד.

הקפידו לנטר את התנועות הכספיות 	 
שלכם בכרטיסי האשראי, לצורך 

זיהוי רכישות שאינן מזוהות.

ה-Black Friday בפתח, ומיליוני אנשים ברחבי העולם ינסו להנות מהטרנד שהפך להיות 
בשנים האחרונות אחד מהטרנדטים החמים ביותר בתעשיית הקניות. אבל עליכם להיזהר 

בתקופה זו בכלל, וברכישות באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות ייעודיות במיוחד.



עלייה מאסיבית במספר ההונאות באמצעות משחק הרשת המפורסם
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וקרי אבטחה מזהירים כי כמות ח
המשחק  באמצעות  ההונאות 
המפורסם FORTNITE הינו בקנה 
שחשבו  ממה  יותר  גדול  מידה 
בעבר. בין תחילת ספטמבר לבין תחילת 
 ZEROFOX אוקטובר השנה, חברת מחקר 
גילתה 53,000 מקרים שונים של הונאות 
מקוונות הקשורות באופן ישיר למשחק של 
FORTNITE, אשר רובם נבעו משימוש במדיה 

חברתית.

ישירות  מכוונות  הללו  ההונאות 
לשחקנים חפים מפשע, ועלולות להשפיע 
משפחה  בני  הלקוחות,  העובדים,  על 
וחברים, כתבו החוקרים בבלוג של החברה.

את  לעודד  היא  הנפוצות  השיטות  אחת 
 V-Bucks המשתמשים במשחק לחפש אחר
)המטבע במשחק שמשמש לקניית פריטים 
כמו נשקים חדשים, ותלבושות אופי שונות(.

המקום היחיד שניתן למעשה להשיג את 

חנות  באמצעות  הינו  הללו  המטבעות 
המשחק הרשמית, או להרוויח אותם במהלך 
המשחק עצמו. עם זאת, פושעי הסייבר 
הקימו אתרי אינטרנט מזויפים שטוענים 
כי הם משחקים מחוללי מטבעות למשחק 
)V-Buck Generators(, שעוצבו להיראות עותק 

מדוייק של המטבעות האמיתיים.

אתרים אלו מבקשים מאנשים להזין את פרטי 
הכניסה שלהם למשחק, וכן פרטים אישיים 
אשראי. כרטיס  ופרטי  כתובת  שם,  כגון 

ממש  והפושעים  בזה,  נגמר  לא  זה  אבל 
מתוחכמים לאחרונה. במטרה לקדם ולהפיץ 
את ההונאה, הם משתמשים לעתים קרובות 
בסרטוני YouTube או במסעות פרסום של 
בביטויים  המשתמשים  חברתית  מדיה 
או  מהיר"  כסף  "הרוויחו  כגון  מושכים 

"להרוויח כסף קל".

כ-86% מתוך ה-53,000 מקרי הונאה נוצרו 
באמצעות מדיה חברתית, כאשר 11% מקורם 

מאתרי אינטרנט וכ-2% מגיעים מסרטוני 
.YouTube

ברשת רצה ביקורת קשה על מפתחי המשחק 
את  לאפשר  לא  ההחלטה  על   FORTNITE
המשחק להורדה באמצעות החנות של גוגל 
)Google Play(, אלא להפוך אותו זמין באופן 

בלעדי דרך אתר האינטרנט שלו.

זה יצר הזדמנות מצוינת עבור הרמאים 
ליצור יישומים מזויפים במערכת ההפעלה 
מזוייפים  אתרים  גם  כמו  אנדרויד,  של 
)עוינים( שמעודדים שחקנים להוריד את 
האפליקציה הזדונית במטרה לקבל הטבות 

)כגון מטבעות של המשחק(.

של  ביותר  הטובים  הניסיונות  למרות 
חברת FORTNITE למנוע ממשתמשים ליפול 
קורבנות לשימוש באתרים המזויפים, מספר 

הקורבנות רק הולך ועולה.
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ה היה קורה אם רוב ההאקרים מ
ברחבי העולם היו משתמשים 
ביכולות שלהם למעשים טובים 

במקום לשימוש רע?

תארו לעצמכם את העוצמה של בדיקות 
אבטחת מידע שמבוססות על מיקור המונים 
)או ה-Crowdsource( של האקרים מומחים 
מכל העולם, כאשר אלפי אנשים מפוזרים 
ברחבי העולם, בכל אזור זמן אחרים, זמינים 
לבחון את המערכות שלכם בכל עת ולהזהיר 
אתכם מפני פגיעויות קריטיות במערכות 
 API שלכם, יישומים ניידים, ממשקי WEB

 .IOT או מכשירי

יסכימו  כי האנשים אלו  תארו לעצמכם 
להירשם לתוכנית שלכם ולהיבדק ולבצע 
אימות זהותם, והם יקבלו את התנאים 
וההגבלות החוקיים שלכם לגבי תיחום 
של המערכות והשירותי רשת שייבדקו, את 
השיטות תקיפה או בדיקה מותרות לביצוע, 
ואילו פעולות הם מחוץ לתחום )כגון גישה 
או העתקה מכוונת של נתונים אישיים או 

פריצה של ספק צד שלישי(. 

תארו לעצמכם עוד כי האקרים מוסריים 
)או אתיים( אלו לא יגלו לציבור את כל 
הפגיעויות שהם מוצאים, ללא אישור מפורש 
מכם, וטרם הספקתם לסגור את הפרצות 

הללו. 

לפי  משלמים  שאתם  תדמיינו  ולבסוף, 
בחירה, ואך ורק לאותם האקרים אתיים 
פרצות  גילו  למעשה  אשר  לבן(  )כובע 
)פגיעויות( קריטיות במערכות או השירותים 
שאתם מציעים. כלומר, התשלום הינו לפי 
הממצאים, כלומר, ההאקרים יקבלו פרס 
)תשלום( רק במידה ואכן מצאו ממצאים.

ככל שהממצאים יהיו ברמת חומרה גבוהה 
יותר, כך התשלום יהיה גבוה יותר, אבל 
ההחזר השקעה הינו ברור מאליו, היות 
והסיכון הטמון בגילוי מבוקר של פגיעות 

ברמת חומרה גבוהה, והקצאת זמן לסגירת 
הפגיעות הזאת טרם פרסומה בציבור, עושה 

את כל ההבדל.

נשמע לכם טוב מכדי להיות אמיתי? אז 
זהו שזה לא כל כך דמיוני, וזה קורה כל 
יום באמצעות תוכניות ייחודיות לבדיקת 
וגילוי פגיעויות שהוקמו על ידי ארגונים 

בעלי מוניטין רב בתחום.

אמנם התופעה קיימת כבר מספר שנים, 
לאחרונה חלה בשלות מסוימת הן ברמת 
המודעות והן ברמת המקצועיות מבחינת 
המתודולוגיה של ניהול ותפעול התוכנית 
באופן שוטף, תוך בקרת התהליך של רישום, 
זיהוי ואימות, ותיחום הבדיקות והבודקים.

בשנים האחרונות, נוצר ידע רב, שעליו פותחו 
מתודולוגיות בדיקות וניהול תוכניות מסוג 
זה ברחבי העולם. אולי נקודת מפנה לקבלה 
מוסדית של תהליך זה אירעה בשנת 2016, 
כאשר משרד ההגנה האמריקאי השיק את 
יוזמת ה"Hack the Pentagon" שלו. במהלך 
מחודש,  פחות  שנמשכה  ניסיון  תקופת 
הפנטגון קיבל ותיקן כ-138 נקודות תורפה 
שנמצאו כ"לגיטימיות, ייחודיות וזכאות 

לתשלום בעקבות הממצאים.

זה עלה לפנטגון כ-75,000 דולר )שזה בעצם 
גרוש וחצי עבור ארגון שמוציא מיליארדים 

בשנה על תחום אבטחת המידע(.

בשנה שעברה, משרד המשפטים האמריקני 
בתוכניות  החוקרים  על  להקל  ביקש 
BUG BOUNTY על ידי מתן הנחיות למגזר 
הפרטי בנוגע לפרמטרים המשפטיים של 
תוכניות גילוי פגיעויות. בין השאר, הדגיש 
משרד המשפטים את הצורך של החברות 
להבהיר את כוונותיהן לגבי כל התנהלות 
שהן מסמיכות, שאם לא כן ייחשבו בלתי 
חוקיים, ולהיות מודעים למידע רגיש שהם 
עלולים להציב בסיכון באמצעות התוכניות 

הללו.

מה שהוביל לכך שהשנה, מכון התקנים 
)ה-NIST( עדכן את המסגרת  האמריקני 
לניהול תחום הגנת הסייבר שלו שתואמת 
לתקן ISO 29147 – והמגדירה כי על החברות 
כדי  מוסדרים  תהליכים  הקמת  לשקול 
לקבל, לנתח ולהגיב על הפגיעויות שנחשפו 
לארגון ממקורות פנימיים וחיצוניים )למשל 
באמצעות דיווח מבדיקות אבטחה פנימיות, 
עלוני אבטחת מידע שמתפרסמים מדי פעם 
ע"י חברות מחקר, וחוקרי אבטחת מידע(.

התהליך לעיסוק בקהילת מחקר פגיעויות 
אבטחת מידע כולל את חמשת השלבים 

הבאים:

קוד . 1 בדיקות  בוצעו  שכבר  לוודא  יש 
ובדיקות חוסן מסורתיות עם טרם תחילת 

התהליך.

יש להעריך את יכולתו של הארגון להטיל . 2
ולהגיב על הגילויים )למנוע מקרים של 

אלפי אזעקות שווא(.

יש לשקול להשתמש בספקים צד שלישי . 3
כדי לארח ולפרסם את התוכנית לגילוי 

פגיעויות.

יש להחליט בין המסלולים השונים: האם . 4
התוכנית ציבורית )ידועה לכל החוקרים 
במערכת(, או פרטית )המופקדת לחוקרים 
מסוימים בלבד, שנבחרים ע"י הארגון 
ניסיון,  כישורים,  ליכולות,  בהתאם 

מוניטין(.

יש לפתח מדיניות כללית שתגן הן על . 5
המידע  אבטחת  חוקר  על  והן  הארגון 

מבחינת היבטים משפטיים.

לגבי שימוש  עדיין מתלבטים  ואם אתם 
בתוכניות BUG BOUNTY – תשקלו את הרעיון 
הבא: איזו דרך טובה יותר יש לרתום את 
כוחם של ההאקרים לבצע מעשים טובים?
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Titans
Security
Group

הגיבוי הוא גלגל הצלה,
הכן אותו לפני שתצטרך עזרה



מאת: אמיר בושרי,  יועץ אבטחת מידע בקבוצת טייטנס סקיוריטי  ודניאל הרשפר, יועץ אבטחת מידע בקבוצת טייטנס סקיוריטי

הכירו את פרויקט

מדובר על פרויקט ייחודי, שמבוסס על קוד פתוח, שהתוצר שלו הינה פלטפורמה ייחודית 
 SOC, CERT, CSIRT-לתגובה וניהול אירועי אבטחת מידע, שנועדה להקל על חייהם של צוותי ה

וכל סוגי צוותי התגובה לאירועי אבטחת מידע שנאלצים להתמודד עם אירועי אבטחת מידע 
וצריכים לחקור אירועים באופן מהיר ויעיל.

בצורה ה משלימה  פלטפורמה 
)ר"ת   MISP-ה את  מושלמת 
 Malware  Informat ion של 
Sharing Platform(, שזוהי אחת 
הפלטפורמות המובילות בעולם לשיתוף 
איומים ואירועי אבטחת מידע, שמבוססת 

גם כן על קוד פתוח.

ניתן לסנכרן את הפלטפורמה עם אירוע אחד 
או יותר מתוך ה-MISP, ולנהל את החקירה 
וטיפול באירוע בצורה יעילה ואפקטיבית.

במקביל, ניתן גם לייצא תוצאות וממצאים 
תשתית  בתוך  אירוע  של  תחקור  מתוך 
ה-MISP, כדי לשתף ארגונים וקולגות נוספים 

בתעשייה ולאפשר להם לזהות ולהתמודד 
בצורה יעילה עם אותם אירועים.

בנוסף, ניתן להשתמש בפלטפורמה בשילוב 
עם ה-CORTEX )כלי תחקור ואנליטיקה נוסף 
מבית היוצר של הצוות המוכשר שיצרו את 
הפרויקט TheHive(, ולאפשר לאנליסטים 

מדור   טכנולוגיה בפוקוס
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ולחוקרים לנתח בקלות ובבת אחת מאות 
סממני זיהוי לפריצה )IOC(, לבודד או לנקות 

נוזקות זדוניות מתוך הרשת הארגונית.

שיתוף פעולה
העיקרי  המרכיב  הינו  פעולה  שיתוף 
בפלטפורמה הזאת, ואפשר אף לומר שזוהי 
לב ליבה של הפלטפורמה. אנליסטים רבים 
יכולים לעבוד בו זמנית על אותם אירועים 
)ניתוחי מקרה(. לדוגמה: אנליסט יכול 
להתמודד עם ניתוח מקרה של תוכנה זדונית, 
בעוד שאנליסט אחר יכול לעבוד על ניטור 
ומעקב אחר פעילות עוינת ותשדורת לכיוון 
שרתי C2, ברגע שמישהו העלה לפלטפורמה 

.)IOC( את סממני הזיהוי של האירוע

אמת  בזמן  מידע  הזרמת  באמצעות 
לנטר  יכול  בעצם  אחד  כל  לפלטפורמה, 
ולעקוב אחר מה שקורה בעולם, באופן 

רציף, ובזמן אמת.

עיבוד ושכלול המידע
בתוך הפלטפורמה של TheHive, כל תהליך 
מסוים.  למקרה  בעצם  מותאם  תחקור 
ניתוחי מקרה אפשר ליצור מאפס או מתוך 
 ,MISP-אירועים שקיימים ומדווחים מה
התראות ממערכות SIEM, דוחות שמגיעים 
בדוא"ל או כל מקור אמין אחר שמספק 
)למשל  מידע  אבטחת  אירועי  על  דיווח 
דיווח מספקים שמספקים שירותי מודיעין 

סייבר(.

ניתן לנתח כל מקרה לגופו, או לקחת מקרה 
שיחדיו  משימות,  למספר  אותו  ולפצל 
מהווים את המקרה האחד. במקום להוסיף 
את אותן משימות לסוג נתון של כל מקרה 
בנפרד, האנליסטים יכולים להשתמש במנוע 
בניית התבניות של הפלטפורמה כדי ליצור 

אותם באופן חד פעמי, לכל סוג מקרה.

ניתוחי  לבניית  בתבניות  להשתמש  ניתן 
מקרה גם כדי לקשור ערכי מדידה )מדדים( 
לסוגי מקרים )אירועים( ספציפיים על מנת 
להניע את פעילות צוותי התגובה והתחקור, 
החקירות  סוג  את  לזהות  האנליסטים, 
שלוקחות זמן רב ולנסות לבצע אוטומציה 
לתהליכי תגובה מייגעים שחוזרים על עצמם.

ניתן להקצות כל משימה לאנליסט מסוים, 
בעוד שחברי הצוות יכולים לקחת אחריות 
גם על משימות מבלי לחכות שמישהו יקצה 

להם משימות.

משימות אלו עשויות להכיל מספר פעילויות, 
אותם האנליסטים יכולים לתעד במערכת 
תוך התייחסות לתיאור האירוע, תיאור 
דרכי הפעולה, תיאור תוצאות התחקור, 
לצרף קטעי ראיות או קבצים שראויים לציון 

וכדומה.

עורק  באמצעות  לתעד  ניתן  הלוגים  את 
.Markdown טקסטים פשוט או באמצעות

ניתוח ותגובה
ניתן להוסיף אחד או אלפי סממני זיהוי 
למתקפה )IOC( לכל ניתוח מקרה שאתה 
מייצר בפלטפורמה. ניתן גם ליצור תקרית 
 .MISP-כתוצאה מאירוע שהתקבל מתוך ה

ניתן לקשר את התקריות מתוך הפלטפורמה 
TheHive לאחד או כמה מקרים מתוך  של 
ה-MISP, ואירועים אלו יכולים להיבחן 
בקפידה על מנת להחליט האם זה מצדיק 
תחקור מעמיק נוסף או לא. אם יש צורך 
יכול  האנליסט  נוסף,  מעמיק  בתחקור 
להוסיף את התקרית למקרא קיים או לייבא 
אותו כמקרה חדש באמצעות תבנית הניתנת 

להתאמה אישית.

 API Client שהוא( TheHive4py-כעת, הודות ל
שנכתב בפייתון(, אפשר לשלוח התראות 

על אירועי אבטחה שונים מתוך מערכות 
ה-SIEM הקיימות בארגון, ישירות לתוך 

.TheHive הפלטפורמה של

האירועים הללו יופיעו בחלונית שנקראת 
"התראות" ביחד עם אירועים חדשים או 
מעודכנים אשר הוזנו בתוך ה-MISP. ניתן 
לצפות באירועים אלו, לייבא אותם לתוך 
מקרים קיימים של ניתוח אירועים, או 

להתעלם מהם.

לפלטפורמה של TheHive יש את היכולת לזהות 
באופן אוטומטי סממנים )IOC( שנצפו או זוהו 
במקרים קודמים הקיימים כבר במערכת. 
ל-  קשורים  גם  להיות  יכולים  הסממנים 
 PAP-ול )Traffic Light Protocol ר"ת של(TLP
 )Permissible Actions Protocol ר"ב של( PAP
– שמגדירים כיצד ניתן לקבל ולשתף מידע 
אודות אירועים שונים, ולמקור שסיפק או 

יצר אותם באמצעות תגים. 

האנליסט יכול גם בקלות לסמן סממנים 
שכיחים ולבודד אותם באמצעות שאילתות 
לחיפוש  אותם  לייצא  ואז  שונות  חיפוש 
או  בארגון  הקיימות   SIEM-ה במערכות 

במקורות מידע אחרים בארגון.

האנליסטים יכולים לנתח מאות סממנים 
במספר לחיצות עכבר ע"י מינוף ושימוש 
בפלטפורמה של CORTEX ושירותים נוספים 
 Domain Tools, VirusTotal, PassiveTotal, כגון

Joe Sandbox, Geolocation ואחרים.

בנוסף, אנליסטים בעלי חיבה וכישורים 
יכולים   )scripts( קוד  בכתיבת  בסיסיים 
נוספות  ניתוח  יכולות  להוסיף  בקלות 
הפעולות  את  להפוך  במטרה   CORTEX-ל
ניתוח וניטור סממנים אוטומטיים יותר. 

כמו כן, האנליסטים יכולים להחליט כיצד 
למתודולוגיה  בהתאם  וינותחו  ינותרו 
TLP. למשל, ניתן לקבת קובץ שזוהה  של 
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שיטות זיהוי ואימות משתמשים:	 

הפלטפורמה תומכת במספר שיטות  ◌
לזיהוי ואימות משתמשים:

 	Active Directory
 	LDAP
 	API מפתחות
 	X.509 SSO
 	OAuth 2
הזדהות ואימות מקומי	 

 	)Dashboard( מסך תצוגה ראשי

הפלטפורמה מגיעה עם ממשק עוצמתי, 
את  בקלות  ולשנות  להגדיר  שמאפשר 
המסך תצוגה ראשי עם מגוון רחב ומגוון 
של לוחות מחוונים משמעותיים בהתאם 

לדרישות שלכם.

מיזוג ניתוח מקרים	 

יותר  או  שניים  בין  בקלות  למזג  ניתן 
מקרים, אם האנליסטים חושבים שהם 
מתייחסים לאותו איום או שיש חפיפה 

משמעותית מבחינת הסממנים.

סינון מתקדם	 

ניתן לבצע סינון מתקדם ולהציג תצוגה 
הנתונים  עם  רק  אישית  מותאמת 

שמעניינים אותך.

 	CORTEX-ו MISP שילוב של

ניתן להגדיר בפלטפורמה לייבא אירועים 
מה-MISP באמצעות שימוש בפילטרים 
שונים )Whitelist, Blacklist וכדומה(. ניתן 
להשתמש בפלטפורמה גם לייצא מקרים 
ואירועים באחד או יותר מהשרתים של 
MISP. כל, גורמים אחרים ברחבי העולם 
יכולים ללמוד על האירועים הללו, ואף 
 להוסיף תובנות נוספות שטרם ידעתם.

ה-CORTEX הינו שילוב מצוין לפלטפורמה. 
ניתוח  לצורך  ביכולות  להשתמש  ניתן 
מעמיק או תגובה אוטומטית לאירועי 

אבטחת מידע שכיחים.

 	Digital Shadow אינטגרציה עם

על  שמבוסס  ייחודי  בפרויקט  מדובר 
התראות  שמספק  פתוח,  קוד  תשתית 
 .The Hive מקור הזנה( לפלטפורמה של(
ניתן להשתמש בזה לצורך ייבוא אירועי 
אבטחת מידע בתוך הפלטפורמה, תוך 

פתיחת ניתוח מקרה חדש או לחלופין 
שיוך למקרה קיים.

 	Zerofox אינטגרציה עם

מדובר בפרויקט ייחודי נוסף שמבוסס 
על תשתית קוד פתוח, שמספק התראות 
 .The Hive מקור הזנה( לפלטפורמה של(
ניתן להשתמש בזה לצורך ייבוא אירועי 
אבטחת מידע בתוך הפלטפורמה, תוך 
פתיחת ניתוח מקרה חדש או לחלופין 

שיוך למקרה קיים.

 	FireEye iSIGHT אינטגרציה עם

מדובר בפרויקט ייחודי נוסף שמבוסס 
על תשתית קוד פתוח, שמספק התראות 
 .The Hive מקור הזנה( לפלטפורמה של(
ניתן להשתמש בזה לצורך ייבוא אירועי 
אבטחת מידע בתוך הפלטפורמה, תוך 
פתיחת ניתוח מקרה חדש או לחלופין 

שיוך למקרה קיים.

רישוי

הפלטפורמה היא מבוססת תשתית קוד 
פתוח, והיא חינמית לשימוש אישי, בהתאם 
 Affero ר"ת של( AGPL לתנאי השימוש של

 .)General Public License
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כסממן )IOC(, ולהעלות אותו לניתוח נוסף 
 TLP-אם עפ"י המדרג של ה VirusTotal-ב
הוא בצבע לבן או ירוק.  אם הצבע כתום, 
)HASH( ומעלים  גיבוב  אז עושים פעולת 
ל-VIRUSTOTAL רק את התוצאת גיבוב, ללא 
הקובץ עצמו. ואם הקובץ אדום, אז לא 
VIRUSTOTAL. את  מעלים כלום לאתר של 
התהליך הזה אפשר באמצעות קידוד פשוט 

)script( להפוך לאוטומטי.

גם  יכולים  האנליסטים  חביב,  ואחרון 
להיעזר בפונצקיות התגובה האוטומטיות 
מנת  על   ,CORTEX-ב השימוש  באמצעות 
לנסות לבודד אירוע אבטחת מידע, לטפל 
וכדומה.  מהערכת,  נוזקה  במחיקת 
למשל, הפונקציות תגובה יכולות להגיב 
כמענה להודעות מייל חשודה שהתקבלה 
מהפלטפורמה של TheHive, לחסום כתובת 
לבצע  או  פרוקסי,  השרת  ברמת   URL
למה  בהתאם  אחרות  פעולותמתוזמנות 

שהגדרנו לפני.

 ארכיטקטורה
הפלטפורמה  ארכיטקטורה,  מבחינת 
 ElasticSearch-ומשתמש ב ,SCALA-נכתבה ב
לאחסון. הממשק קצה קדמי מבוסס על 
ב Angular JS)תשתית תוכנה מבוססת קוד 
פתוח ליישומי רשת, המתוחזקת על ידי גוגל 
ועל ידי קהילה רחבה של מפתחים( בשילוב 
עם Bootstrap )שהיא בעצם תוכנה מבוססת 
קוד פתוח שמאפשרת למשתמשים לבנות 

.)WEB אתרים ואפליקציות

TheHive המחשה של תהליך זרימת המידע והעבודה במערכתתרשים זרימה של תהליך העבודה במערכת

מאפיינים נוספים:
ניתן להוריד את הכלי מהאתר הבא:

/https://github.com/TheHive-Project/TheHive
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מעונן חלקית 

מדור   ניהול סיכונים

והתחזית היא

 מהם הסיכונים העיקריים במחשוב ענן
וכיצד להתמודד עימם בצורה נאותה?

TRAX RETAILS מאת: ארז לוי, מנהל אבטחת המידע בחברת 
)ISSA( וחבר באיגוד העולמי לאבטחת מידע
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מונח מחשוב ענן )Cloud Computing( מתייחס לרוב ה
שירותי מחשוב בענן, כאשר ישנם שירותים שונים 
שמוצעים במסגרת המונח הזה שנקרא מחשוב ענן. 
המוטיבציה העיקרית למעבר למחשוב ענן היא, לכאורה, 
חסכון במשאבים )שטח פיזי, שרתים, תוכנות, היבטי כח אדם 

ועוד( ומכך חסכון משמעותי בעלויות.

שירותי ענן מוצעים בשיטות שונות ומונחים שונים, שלכאורה 
היתרונות ברורים לנו, אך מצדו השני של המתרס, ישנם גם סיכוני 
אבטחת מידע שצריכים לקחת בחשבון. מטרת הכתבה היא לחשוף 
את הסיכונים העיקירים שנובעים מהעבודה במודל של מחשוב 

ענן, ומהם דרכי ההתמודדות עימם.

מבחינת הסוגים של שירותי מחשוב ענן, אנחנו נחלק אותם לשתי 
קטגוריות עיקריות:

שירותי ענן שהעובדים בתוך הארגון צורכים לטובת הפעילות 
האישית או העסקית 

)SaaS, PaaS, IaaS( שירותי ענן שהחברה מציעה ללקוחות שלהם

בעוד שישנם סיכונים ואיומים ספציפיים לכל סוג של שירות או 
מודל למחשוב ענן, ישנם סיכונים אחידים שהם כלליים ורלוונטיים 

כלפי כל סוגי שירותי הענן, והם:

דרכי התמודדות? ישנן כיום לא מעט מערכות ניטור שונות, ביניהן 
מערכות ניטור ברמת הרשת וברמת פעילות משתמש בודד, ואף 
יכולות לזיהוי ומניעת דלף מידע מתשתיות המחשוב ענן. בין אם 
רוצים למנוע )אכיפה של חוקי מניע( או רק לגלות )איתור מיידי 
של ניסיונות הגניבה או מעילה(, חשוב להטמיע פתרונות אלו על 
מנת למזער את הסיכונים לגניבת מידע או מעילה במידע רגיש 

של לקוחות או של החברה עצמה.

הסיכון? משתמש בעל הרשאות גישה גבוהות )admin( בחוות 
השרתים של הענן יהיה מסוגל להפעיל אפליקציות רגישות או 
להיכנס לבסיסי נתונים רגישים ולבצע מעילה בכספי הארגון או 
לגנוב נתונים רגישים. כל זאת, ללא ידיעתם של הנהלת הארגון 

או אף במקרים גרועים יותר, של הלקוחות עצמם.

מעילה/גניבת מידע 

דרכי התמודדות? מומלץ לגבש תהליך מוסדר של סריקת פגיעויות 
וניהול פגיעויות בתדירות קבועה, במטרה לאתר ולמנוע פרצות 

אבטחת מידע בתשתיות הארגון.

הסיכון?  אם בארגון יש למנהלי הרשת בקרה על תהליך הקשחת 
השרתים, ניהול תצורה, ניהול טלאים, ועוד – השרתים בענן עשויים 
שלא להיות בשליטת הארגון. ניצול פרצות בהיעדר הקשחת שרתים 

עשוי לאפשר ניצולם לרעה.

תשתית לא מאובטחת

דרכי התמודדות? ראשית כל צריך להילחם בתופעה באמצעות 
הגברת המודעות של העובדים לנושא הזה. צריך להבין את הצרכים 
העסקיים והאישיים של העובדים, ולבנות מסגרת נאותה של 
מדיניות שימוש בשירותי ענן. כמובן, שישנם גם כלים טכנולוגיים 
שיכולים לסייע לכם באיתור וניהול שירותי מחשוב ענן בחברה, 

.TORII כגון חברת

הסיכון? מדובר בתופעה ידועה בקרב ארגונים בעידן הדיגיטל 
של היום, שבו כל משתמש צורך לפחות 2-3 שירותי ענן שונים, 
ולעתים קרובות, עושה זאת מתוך רשת הארגון. זה יכול להוביל 

בקלות לאירועים של זליגת מידע בשוגג או בזדון.

)Shadow IT( מחשוב צללים
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דרכי התמודדות? הספקיות הגדולות מאפשרות כיום מימוש 
בקרות אבטחת מידע נאותות די בקלות. הבעיה הינה עם ספקי 
מחשוב ענן קטנים ובינונים, ששם, היכולות של הספקים מוגבלות 
יותר. כמו כן, גם אצל ספקי מחשוב ענן הגדולים, לא תמיד אנחנו 
מקבלים את שכבת ההגנה הנדרשת, ולכן חשוב לוודא שההסכם 
שלנו מולם מאפשר מימוש בקרות אבטחת מידע בהתאם לצרכים 

שלכם.

הסיכון? אם ברשת הפנימית אנחנו יכולים להתקין מערכות אבטחת 
מידע ייעודיות כראות עינינו, בענן היכולת שלנו מוגבלת עד בלתי-
אפשרית )תלוי במודל שירותי מחשוב ענן שאנו צורכים(. רמת 
אבטחת המערכות שלנו עשויה לרדת באופן משמעותי ביציאה 

לענן.

דרכי התמודדות? במידת האפשר, מומלץ לדרוש ולצרוך תשתית 
אחודה, נפרדת משאר הלקוחות. כמו כן, מומלץ לממש בקרות 
אבטחה נאותות כגון ניטור, מניעת דלף מידע, זיהוי אנומליה ועוד.

יושב בתשתית אחסון  הסיכון? המידע המאוחסן ע"י הספק 
משותפת. הגדרות לקויות עשויות לגרום לזליגת מידע בין לקוחות.

העדר אמצעי אבטחה נאותים

דרכי התמודדות? ראשית כל צריך להילחם בתופעה באמצעות 
הגברת המודעות של העובדים לנושא הזה. צריך להבין את הצרכים 
העסקיים והאישיים של העובדים, ולבנות מסגרת נאותה של 
מדיניות שימוש בשירותי ענן. כמובן, שישנם גם כלים טכנולוגיים 
שיכולים לסייע לכם באיתור וניהול שירותי מחשוב ענן בחברה, 

.TORII כגון חברת

הסיכון? כדי להקל על ארגונים, או עקב חוסר מודעות, ספקי הענן 
עשויים לאפשר גישה לא מאובטחת ללקוחות השונים לצורך ניהול 
המערכות. סביר להניח שהאקרים ינסו בראש ובראשונה להשיג 
גישה לממשקי הניהול הללו אשר יאפשרו להם שליטה מלאה 

לביצוע פעולות זדוניות בתשתיות המחשוב שלכם.

ממשק ניהול פרוץ

דרכי התמודדות? בעת חתימה על הסכמי השירות, חשוב לקרוא 
את האותיות הקטנות, ולוודא ואף לדרוש לראות ולהבין מה קורה 
במקרה של תקלות, ומהן דרכי הפעולה של ספקיות הענן במקרה 

של כשל במערכות, או אירועי אבטחת מידע.

הסיכון? תקלה בהגדרת או בתוכנה של הספק עשויות לפתוח, 
באופן זמני, פרצה רוחבית לכלל המערכות המאוחסנות אצל ספק 
הענן. לא מזמן פורסם מקרה כזה שאפשר, למשך שעתיים, גישה 

לכולם ללא סיסמא.

תקלות כלליות

שיתוף מידע

מדור   ניהול סיכונים
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לסיכום
היתרונות שטמונים בצריכת 
ברורים  ענן  שירותי מחשוב 
זאת,  עם  יחד  אך  לכולנו, 
צריכים לחשוב גם על היבטי 
אבטחת המידע, וכיצד זה עלול 
להשפיע על הארגון ופעילותו 

השוטפת.

האחריות להגנה על המידע 
ונתוני הלקוחות, תמיד תשאר 
בגבולות הגזרה של הארגון, 
את  להפיל  יהיה  ניתן  ולא 
האשמה על ספקיות מחשוב 

ענן.

דרכי התמודדות? חשוב למדר ככל האפשר את המידע והתשתיות 
שלכם משאר התשתיות אצל הספק, ולהטמיע מערכות לניטור 
ובקרה, כך שבמקרה שתצטרכו לנהל אירוע שידרוש תחקור 

דיגיטלי, יהיה לכם מאיפה לאסוף ולנתח את הנתונים.

דרכי התמודדות? בעידן הרגולציה האירופאית כגון GDPR או 
האמריקאית )כגון ה-CCPA(, קל יותר לקבל שליטה בהיבט הזה. 
אבל מה קורה עם שאר הספקים, שאינם נופלים תחת הקטגוריה 
הזאת? מומלץ לקרוא היטב את ההסכמים של הספק מחשוב ענן, 
 SOC2, ISO 27001, ולדרוש עמידה בתקנים ורגולציות שונות כגון

ISO 27017, ISO 27018, ועוד.

הסיכון? בהמשך לנקודה שציינו לעיל, לא תמיד ישנה אפשרות 
של ביצוע תחקור דיגיטלי )Digital Forensics( במקרה שאירע 
תקרית אבטחת מידע בתשתית מחשוב ענן, בייחוד בתשתיות שהן 

משותפות )ציבוריות( ולא פרטיות.

הסיכון? בשירותי ענן, לא ברור איפה השירות נמצא – באיזה מדינה 
חוות השרתים מותקנת. ייתכן והשירות ינדוד בין חוות שרתים 
במדינות שונות באופן שקוף לארון )לקוח(. במקרה של אירוע, 
מול איזה ישות משפטית ימוצה הדין, ולפי חוק של איזה מדינה 
)אם בכלל(? האם יש לארגון שליטה על בחירת הרשות השופטת?

תחקור דיגיטליחובות משפטית
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מדור   ניהול סיכונים

כיצד בונים מסגרת 
נאותה לניהול סיכוני 
סייבר?

מאת: שלומי מרדכי, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל אבטחת המידע 
של הקריה האקדמית אונו

כמו בכל שנה, אנו עדים לאיומים חדשים, וקטורי 
תקיפה חדשים, פגיעויות אבטחה חדשות, מה 
מידע שונים  אירועי אבטחת  לגל של  שמוביל 

שמאיים על הפעילות התקנית של החברה.
לכך  עדים  אנו  המקרים  שבמרבית  למרות  אך 
שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ארגונים בוחרים 
לאמץ את אותה שיטה לניהול והתמודדות עם סיכוני 

הסייבר.
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אז מהו תהליך ניהול 
סיכוני סייבר?

איגוד התקינה העולמי )ISO( מגדיר את 
או- של  ההשפעה  כמידת  סיכון  המילה 
וודאות על הפעילות העסקית הקריטית 
של הארגון, והיכולת של הארגון להתמודד 
עם הסיכון באופן שיאפשר לו המשך רציפות 

תפעולית.

תהליך  הינו  סיכונים  ניהול  של  תהליך 
מתמשך ומחזורי, שכולל בתוכו את הזיהוי, 
הערכה ותגובה לסיכון. על מנת לנהל את 
הסיכון בצורה נאותה, על הארגון לבצע 
תהליך של הערכת סיכונים תוך התחשבות 
ברמת הסבירות של מימוש הסיכון, אל מול 
מידת ההשפעה של הסיכון על הפעילות 
העסקית, מה שיוביל את הנהלת הארגון 
ביותר  הטובה  האסטרטגיה  בבחירת 
להתמודד עם הסיכון, ע"י טיפול בסיכון 
)בניסיון למזער אותו לרמות נמוכות יותר 
שיהיה אפשר לקבל את הסיכון(, לקבל את 
הסיכון, להעביר אותו לצד שלישי, ואף 

להימנע ממנו מלכתחילה.

על מנת שהארגון יוכל למזער את הסיכון, 
עליו להגדיר אילו סוגי בקרות )מונעות, 
וכו'( אפשר  מגלות, מתקנות, מרתיעות 

להטמיע. חשוב לזכור שאי אפשר למזער את 
כל הסיכונים בצורה שווה, ולאף ארגון אין 
תקציב ללא הגבלה שיאפשר לו לרכוש את 
כל בקרות האבטחה הנדרשות, ולגייס את 
כח האדם הנדרש לצורך מזעור הסיכונים. 

ולכן, תהליך הערכת וניהול סיכוני סייבר 
הינו חיוני, מכיוון שעל הנהלת הארגון 
ההשפעה  בעלי  הסיכונים  מהם  להבין 
הקריטית ביותר על הפעילות העסקית של 
הארגון, ולתעדף אותם מבחינת מימוש 

תוכניות ההפחתה של הסיכונים הללו.

מסגרת נאותה של ניהול סיכונים בארגון 
מחייבת קביעת ערוצי התקשרות ודיווח 
ברורים ושקופים לכלל בעלי התפקידים 
מה  לו,  ומחוצה  בארגון,  הרלוונטיים 
בארגון  ההחלטות  למקבלי  שיאפשר 
לקבל את כל המידע שחיוני לצורך קבלת 
ההחלטות הנכונות, כגון תעדוף הטיפול 
בסיכונים שמסכנים הכי הרבה את הפעילות 

העסקית הקריטית של הארגון.

כאשר ארגון מחפש לפתח או לאמץ מסגרת 
ארגונית לניהול סיכוני סייבר, עליו להרחיב 
את היריעה בכלל הארגון, כולל ממשקים 
לגופים חיצוניים שעמם החברה פועלת, 
ולנהל את הקצאת המשאבים בצורה נאותה, 
מה שיאפשר ניהול סיכונים בצורה יעילה 

יותר, וגם יכולת של קבלת אחריות אישית 
מצד בעלי התפקידים הרלוונטיים.

הכרחיים  אלמנטים 
במסגרת לניהול סיכוני 

סייבר
לאמץ  או  לפתח  מחפשים  כשאנחנו  אז 
סייבר  סיכוני  ניהול  של  נאותה  מסגרת 
ההכרחיים  האלמנטיים  מהם  בארגון, 
שחייבים להיות חלק ממחזור החיים של 

תהליך ניהול סיכוני הסייבר בארגון?

מרבית המסגרות הקיימות כיום בתחום 
 ISO, COSO, NIST ניהול הסיכונים, כגון
עיקריים  תהליכים  להן  יש  ואחרות, 

שמהווים מחנה משותף לכלל המסגרות. 

 Government של  )ר"ת   GAO-ה סוכנות 
Accountability Office( בארה"ב פרסמה 
אשר  סיכונים,  לניהול  ארגונית  מסגרת 
אומצה ע"י ארגונים רבים ברחבי העולם. 
למי שלא מכיר את הסוכנות GAO, מדובר 
לקונגרס  המספקת  עצמאית  בסוכנות 
הערכה  ביקותר,  שירותי  האמריקאי 
של  המחוקקת  מהרשות  כחלק  וחקירה 

ארצות הברית.

השלב הראשון של מסגרת זו, מגדיר 
בעצם את הבסיס בקיום מסגרת של 
הגדרה  באמצעות  סיכונים,  ניהול 
ברורה של שלושה עמודי תווך לניהול 
סיכוני סייבר: ממשל, תאבון הסיכון 

ומדיניות ונהלים.
ממשל אמור לכלול גוף שמורכב מצוות 
בחברה  החלטות  ומקבלי  מומחים 
שנעזרים במסגרת לניהול סיכונים 
ביעדים  עמידה  לאפשר  במטרה 

ובמטרות העסקיות של הארגון.

תאבון הסיכון צריך לבוא בהלימה 
העסקיות  והמטרות  היעדים  עם 
של הארגון. תהליך הערכת וניהול 
הסיכונים בארגון מהווה כלי ניהולי 
כל  הארגון,  הנהלת  בידי  מרכזי 
שתתאפשר רציפות תפעולית גם 

בעת אירועי סייבר שונים.
להיות  אמורים  ונהלים  מדיניות 
הגורמים  לכלל  מתוקשרים 
לו,  ומחוצה  בארגון  הרלוונטיים 
תוך התייחסות להצהרות וציפיות 

הסיכון  רמות  הגדרת  ההנהלה, 
שסבילות מבחינת ההנהלה, והנחיות 
בגין תהליך הערכת וניהול הסיכונים.

ברגע שהמרכיב הראשון הוגדר בצורה 
נאותה, שאר חמשת המריכיבים יוכלו 
או  המידע  למנהל אבטחת  לסייע 
מנהל ניהול הסיכונים בארגון לנהל 
את הסיכון באופן מחזורי ומתמשך, 

ובצורה יעילה ואפקטיבית.

2
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ודיווח אודות 
הסטטוס של 

הסיכונים
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הסיכונים

שלב 4
 בחירת תגובה 
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שלב 3 
 הערכת 
הסיכונים
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שלב 1 
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תהליכי ניהול 

סיכונים ליעדים 
והמטרות 

העסקיות של 
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במסגרת זו של ניהול סיכונים קיימים שישה מרכיבים עיקריים:
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אז מה צריך לקחת 
בחשבון כאשר רוצים 

לבנות או לאמץ מסגרת 
לניהול סיכוני סייבר?
להלן 10 נושאים שחשוב להתייחס 
אליהם כאשר מפתחים או מאמצים 

מסגרת לניהול סיכונים:

תרבות ארגונית
תרבות  לקבוע  צריכה  הארגון  הנהלת 
ארגונית של ניהול והערכת סיכוני סייבר 
בארגון באמצעות תהליך פורמאלי של ממשל 
סיכוני סייבר, שמכיל בתוכו מעורבות של 
גורמי הנהלה תוך הצגת מחויבות ואחריות 
אישית,  דוגמה  להוות  מצדם,  אישית 
הכשרות ושמירה על כשירות מקצועית. 
שמירה על כשירות מקצועית של כל הגורמים 
חיוני  מרכיב  הינו  בתהליך  שמעורבים 
ביותר לצורך ניהול סיכונים נכון בארגון. 
הסיכונים משתנים מדי יום, ולכן חשוב 
להקפיד על שמירה של כשירות מקצועית 
על מנת לאפשר להתמודד בצורה יעילה מול 

מתאר איומי הסייבר השונים. 

שיתוף מידע
בעידן הסייבר של היום, חשוב להתייחס 
לתחום הגנת הסייבר כספורט קבוצתי, 

ולהפסיק להתייחס לזה כאובייקט נפרד 
בעלי  הארגון.  של  העסקית  מהפעילות 
מודעים  להיות  חייבים  בחברה  המניות 
בקבלת  מעורבים  ולהיות  לסיכונים, 
ההחלטות בגין ניהול סיכוני הסייבר לפני 
שזה יהיה מאוחר מדי. צריך לגבש תהליך 
בעלי  לכלל  ודיווח  תקשור  של  פורמאלי 
הארגון  בתוך  הרלוונטיים  התפקידים 
רמות  של  אסקלציה  כולל  לו,  ומחוצה 
הפגיעה  בסיכונים.  והטיפול  החומרות 
ממימוש  כתוצאה  העסקית  בפעילות 
הסיכון, חייבת להיות ברורה ומתוקשרת 
היטב להנהלת החברה. מומלץ לגבש מדדים 
להנהלת  תקופתי  מצב  תמונת  ולהציג 
החברה, כדי לשמר אותם דרוכים ומעורבים 

כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.

תעדוף נכון
מרבית הארגונים סובלים מאותה בעיה – 
תקציב וכח אדם מוגבל, ולכן תעדוף נכון 
של ניהול סיכוני הסייבר יכול לייעל את 
התהליך, ולמזער את הסיכון לפגיעה חמורה 
מנת  על  החברה.  של  העסקית  בפעילות 
לתעדף נכון את הטיפול בסיכוני הסייבר, 
על ההנהלה לקבל את המידע הנכון ובזמן 
הנכון, כגון טרנדים, מדדים, דיווח שוטף 
)תוך  בסיכונים  והטיפול  הסיכונים  של 
התייחסות לרמות החומרה של הסיכונים(. 
ככל שהנהלת הארגון תקבל את המידע 
הנדרש ובזמן אמת, התעדוף לטיפול בסיכוני 

הסייבר יהיה יעיל יותר.

חוסן סייבר
לא נוכל להבטיח להנהלת הארגון טיפול 
מוצלח בכל הסיכונים שיעלו במהלך השנה. 
תהליך ניהול הסיכונים בארגון חייב לאפשר 
גם  ורציפות תפעולית  המשכיות עסקית 
במהלך וגם לאחר אירועי סייבר או כשלים 
סייבר  אירועי  לרבות  במערכות,  שונים 
חיובי  מרכיב  הינו  סייבר  חוסן  שונים. 
בשרשרת האבטחה של הארגון שיאפשר 
אירוע  אסון,  בעת  גם  תפעולית  רציפות 
סייבר או כל כשל תפעולי אחר. ארגונים 
רבים משתמשים במודל CERT-RMM )ר"ת 
 )CERT Resilience Management Model של
לצורך ניהול ושיפור החוסן התפעולי שלהם 
מבחינת התמודדות עם אירועי כשל שונים, 
לרבות אירועי סייבר. המודל מכיל בתוכו 
תהליך מבוקר של ניהול סיכונים, כחלק 

מתוך 26 תהליכים עיקריים אחרים. 

זמני תגובה
כאשר ארגונים חשופים בפני סיכוני סייבר, 
קיצור זמני התגובה יכול למזער את מידת 
ההשפעה השלילית על הפעילות העסקית 
של הארגון. זיהוי מוקדם ככל האפשר של 
הסיכונים יכול בהחלט לסייע למזער ואף 
למנוע את הפגיעה בפעילות העסקית של 
וניהול אירועי  הארגון. תהליך התגובה 
סייבר והתאוששות מאירועים מסוג זה 
הארגון  ומוכנות  תכנון  על  ברובו  תלוי 
מבחינת היכולת שלו להתמודד מול סיכוני 

כיצד בונים מסגרת נאותה לניהול סיכוני סייבר?

מדור   ניהול סיכונים

בעלי המניות בחברה חייבים 
להיות מודעים לסיכונים, ולהיות 
ההחלטות  בקבלת  מעורבים 
הסייבר  סיכוני  ניהול  בגין 
מדי מאוחר  יהיה  שזה  לפני 

"
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הסייבר השונים שהולכים ומתרבים מדי 
יום. אחד המרכיבים החיוניים ביותר שיכול 
לסייע לקצר זמני תגובה הינו תרגולים. 
הצוותים  ושאר  הארגון  שהנהלת  ככל 
הרלוונטיים יתרגלו מגוון רחב של תרגולים 
שונים, היכולת שלהם להתמודד בצורה 
יעילה עם אירועים וסיכוני סייבר שונים 

תשתפר.

סביבת האיום
 ארגונים לא תמיד שמים לב לשטח התקיפה 
חייבת  הארגון  הנהלת  האיום.  וסביבת 
להפנים ששירותי מודיעין סייבר ולמידה 
על איומי הייחוס, שחקני האיום, וקטורים 
של תקיפה אפשריים, ויכולות התקיפה של 
שחקני האיום יכולים לתרום בהצלחה רבה 
למזעור מידת ההשפעה של אירועי אבטחת 
המידע על הפעילות הקריטית של הארגון. 
כמו כן, על הנהלת הארגון להבין שאיומי 
הייחוס נובעים לא רק מהסביבה החיצונית 
של הארגון, אלא גם מהסביבה הפנימית 
של הארגון )עובדים ממורמרים ושותפים 
עסקיים שמהווים חלק משרשרת האספקה 
של הארגון(. הבנה נכונה של סביבת האיום 
יכול לסייע בייעול תהליך ניהול הסיכונים.

היגיינת סייבר
אבל  חדש,  בבאזוורד  מדובר  לא  אומנם 
מימוש המלצות והנחיות לצורך שמירה על 
היגיינת הסייבר יכול גם כן לתרום רבות 
למזעור אירועי אבטחת המידע על הפעילות 

העסקית של הארגון, או לפחות להפחית את 
מידת ההשפעה של האירועים הללו. היגיינת 
הסייבר מתמקדת במימוש הנחיות שונות 
לצורך חיזוק כלל שרשרת הגנת הסייבר 
של הארגון, כך שניתן להפחית את שטח 
התקיפה ואת סיכוני הסייבר. ה-CIS )ר"ת 
של Center for Internet Security( חיבר 
מסמך עם רשימה של 20 בקרות אבטחה 
 Software ר"ת של( SEI-כנגד איומי סייבר. ה
 Carnegie מבית   Engineering Institute
Mellon University( פרסם רשימה של 11 
הנחיות לשמירת היגיינת הסייבר בארגון. 
לא משנה איזה מודל אנחנו נבחר ליישם, 
חשוב להקפיד להבין את הסביבה העסקית 
שבה אנחנו פועלים, ולזהות את נכסי המידע 

הקריטיים בארגון. 

מחויבות הנהלה
מגורמי  אחד  הינה  הנהלה  מחויבות 
ההצלחה של כל פעילות, ולאו דווקא בתחום 
אבטחת המידע. ההנהלה חייבת להתגייס 
לנושא של זיהוי איומי הייחוס, וניהול 
סיכוני הסייבר, בדיוק כפי שהם מעורבים 
בתהליך של ניהול סיכונים בתחומים אחרים 
)כגון ניהול סיכונים תפעוליים, פיננסיים, 

וכדומה(.

מודעות
בעידן הסייבר של היום, תפקידו של מנהל 
אבטחת המידע הינו שיווק ומכירות, ועליו 
לשווק את חשיבות של תחום הגנת הסייבר 

בכלל, ואת ניהול סיכוני הסייבר בפרט, 
בעיני הנהלת הארגון. וזאת לא משימה 
פשוטה, וגם לא חד פעמית, אלא מדובר 
בתהליך שמתמשך לאורך כל השנה. על מנהל 
אבטחת המידע בארגון להגביר את המודעות 
של ההנהלה על חשיבותו של תהליך ניהול 
סיכוני הסייבר בארגון, במטרה להשיג את 
יעדיה ואת המטרות העסקיות של הארגון.

תרגול
ואיך אפשר שלא לסיים בציטוט מספרו 
)"אומנות   Sun Tzu של  המפורסם 
מפחד  "...אינני  שאומר  המלחמה"(, 
מהלוחם שיודע לתת 10,000 סוגי בעיטות 
אבל תרגל אותם רק פעם אחת, אלא אני 
בעיטה  רק  לתת  שיודע  מהלוחם  מפחד 
פעם...".   10,000 אותה  תרגל  אך  אחת, 
וזה אכן ממחיש את חשיבות של התרגול 
בכל דבר שנוגע לעולם הגנת הסייבר. מנהל 
אבטחת המידע חייב לוודא שתהליך ניהול 
הסיכונים הופך להיות חלק מה-DNA של 
הארגון, באמצעות תרגול והמחשה של מה 
יכול לקרות "אם וכאשר...", כך שהנהלת 
הארגון יכולה לטעום מעט מהיום שאחרי 
מחר....לפני שיהיה מאוחר יותר. מטרת 
התרגול הינה לחשוף את הנהלת הארגון 
למצבים אמיתיים, ולתרגל מספר תרחישים 
אמיתיים כדי לבחון את היכולת של הארגון 
להתמודד עם תהליך ניהול סיכוני הסייבר 

בארגון.

מודל אנחנו  איזה  לא משנה 
נבחר ליישם, חשוב להקפיד 
העסקית  הסביבה  את  להבין 
שבה אנחנו פועלים, ולזהות את 
נכסי המידע הקריטיים בארגון

"
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CISO מדור   יומנו של

מאת: צדוק לוי, מנהל אבטחת המידע של בית גנזים

החוליה החלשה בשרשרת 
האבטחה של הארגון

סיסמאות

למרבית הפלא, גם בשנת 2019, ארגונים רבים עדיין 
משתמשים באמצעי הזיהוי הכי בסיסי והעתיק 

שקיים מראשיתה של האינטרנט: הסיסמא.
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ולנו יודעים שהצורה הבסיסית כ
משאב  בכל  אבטחה  של  ביותר 
ממוחשב היא לבדוק בדיוק מי 
מקבל גישה, בדרך כלל באמצעות 
שם מזהה כלשהו )המכונה בדרך כלל שם 
משתמש( ודרך סודית לוודא שהאדם מורשה 
להשתמש בשם זה )בדרך כלל בצורה של 

סיסמא(.

מטרת הסיסמא הינה לאמת את זהותו 
של המשתמש, היות ורק הוא אמור להכיר 

ולדעת את הסיסמא. 

בעוד שמרבית המשתמשים בוחרים שם 
לזיכרון,  יחסית  וקל  פשוט  משתמש 
לדוגמה שם המשפחה של המשתמש או 
האות הראשונה של השם הפרטי בצירוף 
שם המשפחה, הסיסמא צריכה להיות הרבה 

יותר מורכבת וקשה לניחוש.

האבטחה  ברמת  תלוי  הסיסמא  אופי 
שהארגון מתכנן ובמידת שיתוף הפעולה 
של המשתמשים עם הנחיות אבטחת המידע 
מהי  של  בסיסית  הגדרה  בעצם  בארגון, 
מדיניות הסיסמאות בארגון )באם הארגון 
מאפשר למשתמשים לבחור את הסיסמאות 

בעצמם(.

בהינתן אפשרות בחירה, מטבעו הבסיסי של 
האדם, המשתמש יבחר בדרך כלל סיסמא 
קלה לזיכרון )כגון השם הפרטי של הילד 
שלו או תאריך יום ההולדת שלו(, קצרה ככל 
שניתן )לא יותר מארבעה תווים(, וישתמש 
בה עבור כל החשבונות שלו ומבלי להחליפה 

לאורך זמן.

מצדו השני, בהינתן אפשרות בחירה או יותר 
נכון שליטה מצד מנהל הרשת, הוא יבחר 
עבור כל משתמש סיסמא המורכבת מרצף 
אקראי של אותיות, מספרים וסימנים, 
16 תווים לערך. המשתמש יקבל  באורך 
סיסמא שונה עבור כל חשבון, והסיסמאות 
יוחלפו עם כל התחברות למערכת )או לפחות 

אחת לחודש(.

שנהוג  בעוד 
ה  ט י ש ו  ז ש
מועדפת יותר, 
זמן,  לאורך 

המתשמשים 
מתייאשים 

במסגרת  ואז 
ביקורות פתע של 
שולחן  מדיניות 
ו  נ ח נ א  , י ק נ
פתקים  נמצא 
ת  או מ ס י ס ם  ע
במקומות גלויים 

לכל עין.

הטובה  האפשרות  תמיד,  כמו  אבל 
ביותר נמצאת במקום כלשהו באמצע. לא 

ניתן להרשות למשתמש לבחור סיסמאות 
קלות מדי שיהוו סיכון אבטחה, אולם אם 
ייכפו עליו סיסמאות קשות מדי הוא פשוט 

לא יצליח לזכור אותן ולא יוכל להשתמש 
בחשבונות שלו )או, כפי שראינו שקורה 
אבטחה  סיכוני  ייצור  קרובות,  לעיתים 
את  לרשום  יתחיל  למשל  כאשר  חדשים 
הסיסמאות על פתקאות, וישירם באופן 

גלוי לכל עין סקרנית(.

הסיסמא המושלמת אמורה להיות מורכבת 
וקשה מספיק לניחוש כדי להביא לרמת 
מספיק  פשוטה  אולם  נאותה,  אבטחה 
לזיכרון על מנת לאפשר למשתמש להתחבר 

לשירותים הרצויים ללא קושי.

אז הנה לכם 6 כללים בסיסיים 
לניהול סיסמאות בצורה נאותה 

בארגון:

 יש לבחור סיסמא
קשה לפיצוח

אם משתמש חייב לשנן סיסמא, הצעות 
אלו יסייעו לכם ולמשתמש לבחור סיסמא 
סבירה שלא תסכן את משאבי המחשוב 

ונכסי המידע הרגישים של הארגון:

מומלץ להשתמש ב-8 תווים לפחות )או 	 
נמצא  שבה  למערכת  בהתאם  יותר(, 

החשבון משתמש

מומלץ לבחור סיסמא מורכבת שכוללת 	 
אותיות, מספרים וסימנים, בעודך שומר 
על סיסמא קלה לזיכרון. שיטה אחת לבצע 
זאת היא לשלב מספר מילים אקראיות 
או    Sup@rM@n )כגון  ביניהן  סימן  עם 
W0nderW0m@n( או לשלב שתי מילים 

.)Sup3rH3r0es עם מספרים )כגון

מומלץ להשתמש באותיות הראשונות 	 
של מילים במשפט ארוך שקל לכם לזכור, 

מזה,  טוב  אפילו  להחליף או 
אותיות 

הוא  היתרון  בסימנים.  או  במספרים 
שיהיה קל יחסית למשתמשים לזכור את 
הביטוי, אולם הסיסמא היא לכאורה רצף 

חסר משמעות של תווים. 

 יש להגן על הסיסמאות
בצורה נאותה

הסיסמא היא אישית, ולא ניתן להעבירה 
לשום אדם אחר. כמו כן, חשוב לא לרשום 
אותה בשום פתק פיזי או פתק אלקטרוני 
שמאוחסן על גבי שולחן העבודה או בכונן 
אחר במחשב )או ברשת(.  חשוב להגביר 
את המודעות בקרב העובדים לשמור היטב 
על הסיסמא האישית שלהם, ולא להעביר 
גורם אחר, גם לא לאנשים  אותה לשום 
שמתחזים למנהלי הרשת ומבקשים את 
הסיסמא לצורכי זיהוי משתמש או עבודות 
תחזוקה. למנהלי הרשת אין שום סיבה 
לשאול את המשתמש לסיסמא שלו, או 
הצורך,  במקרה  היא.  מה  לדעת  אפילו 
מנהל הרשת יכול למחוק סיסמא מחשבון 
משתמש ולהקצות לו סיסמא חדשה. מסיבה 
זו, אף פעם אין צורך בתשאול משתמש מהי 

סיסמתו.

חשוב להעביר את ההנחיות הללו לעובדי 
החברה ולהגביר את המודעות שלהם, על 
מנת לסכל כל ניסיון של הנדסה חברתית 
תוקף  של  ניסיון  ביותר:  הגרוע  מהסוג 
לרכוש את אמונו של משתמש ולנצל זאת 
על מנת להשיג את אמצעי הזיהוי ואימות 
של המשתמש. התוקף עשוי לנסות שיטות 
יצירתיות שונות על מנת לגרום למשתמש 
לחשוף את הסיסמא האישית שלו. התוקף 
עשוי להתקשר למשתמש כשהוא מעמיד 
פנים שהוא מנהל הרשת הבודק את תצורתה, 
להפנות את המשתמש לאתר WEB המבקש 

הקלדה שם משתמש וסיסמא וכדומה.

אם המשתמשים של הארגון יודעים ששום 
אדם לא אמור לבקש מהם את פרטי החשבון 
שלהם, אפילו לא מנהלי הרשת, הם יסרבו 
שנשמעים  לאנשים  גם  זה  מידע  למסור 
משכנעים וסמכותיים מאוד, וכל הניסיונות 

מסוג זה ייכשלו.

יש להחליף את הסיסמאות 
לעיתים קרובות

רוב מערכות הניהול של הסיסמאות )בין 
אם זה באמצעות Active Directory או מערכות 
מבוססות מחשוב ענן( מאפשרות לך לקבוע 
תאריך תפוגה עבור הסיסמאות, מה שיחייב 
משתמשים להחליף סיסמאות אחת לתקופה 

בהתאם למדיניות שנקבעת ע"י החברה. 

של  מדי  תדירה  שהחלפה  לזכור  חשוב 
סיסמאות תקשה על המשתמש לזכור 
את הסיסמא הנוכחית. אם המשתמש 
יתקשה לזכור את הסיסמא שלו, סביר 
להניח שהוא יבחר סיסמאות קלות 
יותר, כגון ראשי התיבות של שמו 
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הסיסמא המושלמת אמורה להיות מורכבת וקשה מספיק לניחוש 
כדי להביא לרמת אבטחה נאותה, אולם פשוטה מספיק לזיכרון על 
מנת לאפשר למשתמש להתחבר לשירותים הרצויים ללא קושי.

CISO מדור   יומנו של

או שם אשתו או ילדיו. התייעץ במשתמשים 
שלך עד שתגיעו לפשרה סבירה לגבי תדירות 
החלפת הסיסמאות, כגון 30 או 90 יום, 
ותוודאו שהם מבינים את הצורך לפני שאתם 

אוכפים את המדיניות הזו.

בהנחה שרצוי שאפילו אתם ומנהלי הרשת 
של  הסיסמאות  את  תדעו  לא  האחרים 
שהמשתמש  לוודא  הקפד  המשתמשים, 
החליף את הסיסמאות הראשוניות שלו 
בהם.  שהשתמש  הראשונה  הפעם  אחרי 
עד אז, כדאי להגדיר סיסמאות ראשוניות 
שיהיו קשות לניחוש, כגון להקצות סיסמה 
חזקה במיוחד המהווה צירוף אקראי של 
אותיות, מספרים וסימנים, ולהעביר אותה 
למשתמש בדרך מאובטח )לא דרך הרשת(, 

כגון פנים מול פנים.

מרכזי  לניהול  מסוימות  מערכות  ישנן 
של הסיסמאות שמאפשרות לך לאלץ את 

המשתמשים להחליף מיד את הסיסמא 
הראשונית שקיבל. במקרה שלא, תאמצו את 
הנוהל לבדוק את הסיסמאות הראשוניות 

כדי לוודא שהן אכן הוחלפו.

יש להימנע משימוש 
בסיסמאות כפולות 

בוחרים  המשתמשים  קרובות  לעתים 
בסיסמא מסוימת, וחוזרים ומשתמשים 
בה במספר חשבונות למערכות שונות, אפילו 
בארגונים שונים. אם אין מגבלות על בחירת 
סיסמאות, המשתמש עלול לקבל את סיסמת 
ברירת המחדל שנוצרה באופן ראשוני עבור 
אחד מהחשבונות שלו ולהתחיל להשתמש 
בה גם בחשבונות אחרים במערכות השונות 

בתוך הארגון ומחוצה לו.

נטייה זו מובנת; בהינתן המידע הרב שאנו 
נאלצים לשנן בחיינו המודרניים, משתשמים 
את  האפשר  ככל  לפשט  שעליהם  חשים 
השימוש בסיסמאות כדי להימנע מבלבול או 
חוסר נוחות. כל עוד המשתמש הוא היחיד 
שיודע את הסיסמא, מה הבעיה להמשיך 
ולהשתמש בה לאורך זמן, ובמספר חשבונות 

שונים?

לרוע המזל, זהו בדיוק ההיגיון שמוביל 
PASSWORD או  משתמש לבחור בסיסמא 
לשוב ולהשתמש בתאריך יום ההולדת שלו, 
מספר הזהות שלו, שמות הילדים או חיית 
המחמד שלו, וסיסמאות פשוטות דומות. 

הדרך היחידה ליישם סיסמאות מורכבות 
בקרב  התנגדות  לעורר  מבלי  וייחודיות 
המשתמשים היא לחנך אותם ולסייע להם 
ליצור סיסמאות קלות לזיכרון אך מורכבות 

מספיק כדי להיות בטוחות.

יש להימנע משימוש 
בסיסמאות חוזרות

שימוש חוזר באותה סיסמא מעמיד את 
הרשת של הארגון בסיכון רב. יש למנוע 
מהמשתמשים לחזור ולהשתמש באותה 
 12 במשך  חוזרות  סיסמאות  או  סיסמא 
חודשים )החלפות סיסמאות לפחות אם 

לא יותר(.

יש להחליף את הסיסמא 
אם אתה חושד בפריצה

אם המערכת מאפשרת למשתמש להחליף 
סיסמא בעצמו, יש לעודד את המשתמשים 
להחליף סיסמא מייד, אם יש להם אפילו 
רמזים  נפרץ.  שלהם  שהחשבון  קל  חשד 

שונים, כגון תאריך לא נכון של שינוי אחרון 
בקובץ, חייבים לעודד משתמש להחליף את 
סיסמתו מייד. אם הוא אינו יכול להיכנס 
לחשבון שלו, אין ספק שעליו להודיע למנהל 

הרשת על הבעיה באופן מיידי.

ניתוח מקרה:
במקרה שאתם זקוקים עדיין לתמריץ למנוע 
מהמשתמשים להשתמש שוב ושוב באותן 
סיסמאות, הסיכונים של שימוש באותה 
סיסמא או סיסמאות שקלות לניחוש, ניתן 
להבהיר את המסר לעובדים במספר שיטות:

ניתן להשתמש בכלים ייחודיים לפיצוח 
ייעודיים  בכלים  מדובר  סיסמאות. 
שעשויים לפצח סיסמאות פשוטות תוך 
מספר דקות, ואף סיסמאות מורכבות 
ניתן לפצח לעיתים קרובות גם די בקלות 
באמצעות מתקפות מתוחכמות שמשלבות 

איסוף מודיעין פשוט.

על  שחולה  ילדות  חבר  לי  יש  למשל, 
כל  בכדורסל.  אביב  תל  מכבי  קבוצת 
העמוד פייסבוק שלו מפוצץ בתמונות שלו 
מהמשחקים, עם דגל, צעיפים, כדורים, 
ועוד מיליון אביזרים נוספים, וציתותים 
מלאים של "מכבי שלי", מכבי תל אביב 

האלופה", ועוד.

יכול  פשוט,  סיסמאות  קובץ  בניית 
לסייע בתהליך תקיפת פיצוח סיסמאות 
שמבוסס על מילות מפתח או יותר נכון, 
 Dictionary מילות מילון )הידועה בשם 
Attacks( , ומצאנו סיסמה שלו מורכבות 
יחסית בתוך שעתיים בלבד. הסיסמא 
הייתה מורכבות מהרבה תווים ושילוב 
של אותיות ומספרים, ואף סימנים, אבל 
תודות לעמוד הפייסבוק שלו זה אפשר 
לנו לאסוף מספיק מידע על מנת לבנות 
בתהליך  שעזר  פשוט  סיסמאות  קובץ 

פיצוח הסיסמא.

אפשרות נוספת היא באמצעות ביקורות 
פתע תקופתיות של מדיניות שולחן נקי, 
אומרים  סתם  לא  הממצאים.  וצילום 
מילים".  אלף  שווה  אחת  "תמונה 
ככל שהסיסמא משמשת זמן רב יותר, 
גדל מספר האנשים שעשויים להבחין 
בה מעבר לכתף המשתמש בעת שהוא 
את  למצוא  או  הסיסמא,  את  מקליד 
הסיסמא כתובה על פתקית או פנקס של 
המשתמש, מודבקת לצג של המשתמש או 
מתחת למקלדת וכדומה. החלפה תדירה 
של סיסמאות מקטינה את משך הזמן 

שסיסמא גנובה מביאה תועלת לתוקף.
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טייטנס סקיוריטי, האוטוריטה בתחום אבטחת 
המידע, מציעה קשת של שירותים מתקדמים 

בתחום אבטחת המידע למוסדות וארגונים.

החל בייעוץ אובייקטיבי עם מומחים בעלי 
שם עולמי, וכלה בליווי פרויקטים בתחום 

אבטחת המידע.

הגדרת
אסטרטגיה

ותפיסת ממשל אבטחת 
מידע בארגון

הכנת
הארגון

לעמידה בדרישות
רגולציה שונות

אפיון
דרישות מערכת

כתיבה
 וליווי במכרזים

בחירת
טכנולוגיה

המתאימה ביותר לארגון
בתהליך RFP מסודר

ושיטתי

ניהול
פרויקטים
אבטחת מידע

מורכבים

לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים:

info@titans2.com  |  077-5150340 :טלפון

הביטחון שלך,
זו העבודה שלנו.

Titans
Security
Group
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כיצד להתמודד 
בצורה יעילה עם 
שאלוני סקרי 
ספקים?

טוב, אז בדיוק סגרתם עסקה מעולה עם 
לקוח ענק..., או יותר נכון, כמעט סגרתם את 
העסקה. ממש רגע לפני סגירת העסקה, הגיע אליכם 
בריצה מנהל הלקוח, מתנשף, ולאחר שהסדיר את 
נשימתו, אמר לכם עם דמעות בעיניים: "כל מה 
שצריך לעשות כעת על מנת לסגור את העסקה, זה 
בסה"כ לענות על השאלון הזה...וזהו..., העסקה 

שלנו. "אבל זה חייב להיות היום...!"
עכשיו, מבחינתו, זה רק לענות בקטנה על השאלון 
גיליתם  בדיוק  אתם  מבחינתכם  אך  הזה..., 
שהתבטלה לכם ההצגה או ההופעה שתכננתם 
להערב עם בן או בת הזוג. אז לאלו מכם שמזדהים 
לכם  יסייע  הזה  המאמר  הזאת,  הסוגיה  עם 
להתמודד בצורה יעילה יותר עם מענה לשאלוני 

אבטחת מידע מסוג זה.

 מאת: דני אברמוביץ,
 מנכ"ל קבוצת טייטנס סקיוריטי,

 ואמיר בושרי,
יועץ אבטחת מידע בקבוצת טייטנס 
סקיוריטי
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שהם  היא  הללו,  השאלונים  עם  הבעיה 
כוללים המון המון שאלות, ונראה שככל 
שאנו עונים כן לשאלות, המספר שאלות 

עולה ועולה....ולא נגמר אף פעם.

בנוסף, במרבית השאלות אין היגיון כלל, 
או אינן ישימות כלפי הארגון שלנו, אבל 
זה דרש מאיתנו המון זמן ומשאבים לשבת 

ולעבור על מאות או אלפי השאלות.

ואם כל זה לא מספיק, נראה כי מרבית 
נושאים... השאלות מתייחסות לאותם 

פשוט בדרך שונה, או ניסוח שונה.

ואחרון, אחרון חביב....במרבית הארגונים, 
לא באמת קיימות כל הבקרות אבטחה, 
הנהלים או תהליכי העבודה כפי שמופיעים 
בשאלונים הללו, והלקוחות שלנו מצפים 

לענות על זה.

מקבלים  כאשר  המקרים,  במרבית  לכן, 
שאלון כזה, זה יכול להיות טיפה מאיים 
עבור הארגון, ומהר מאוד השאלון מתגלגל 
לתיבת הדואר הנכנס של מנהל אבטחת 
המידע, שאמור להתייחס לזה...עד סוף 
היום. אז מה אם הוא קיבל את המייל רק 
בשעה 18:00? יש עוד 6 שעות עד סוף היום...

בארץ  ארגונים  לעשרות  שעזרנו  לאחר 
ובחו"ל להתמודד עם מגוון רחב של שאלונים 
מסוג זה, גיבשנו מתודולוגיה ייחודית של 
מענה בצורה יעילה ואפקטיבית לשאלוני 
אבטחת מידע שמתקבלים מהלקוחות, תוך 
חסכון עצום במשאבים )זמן יקר של עובדים 
בתוך החברה וכסף רב שמשלמים ליועצים 

חיצוניים(.

מגוון  על  מתבססת  שלנו  המתודולוגיה 
פרמטרים שצריכים להתקיים בארגון )שגם 
אותם אנחנו עוזרים להטמיע(, ולאחר מכן, 
כל התהליך הזה הופך להיות פשוט ומהיר.

אז לאלו שטרם נחשפו לשירות שלנו, ריכזנו 
לכם מספר טיפים ועצות כיצד להתמודד 
לשאלות  המענה  עם  יותר  יעילה  בצורה 

הללו.

מרבית השאלונים הקיימים כיום מתבססים 
אז   "ISO 27001 מידע  אבטחת  התקן  על 
מומלץ בחום לאמץ את המסגרת הזאת 
כמסגרת לניהול אבטחת המידע בארגון. 
היתרון הטמון בכך, הוא שאימוץ ההנחיות 

עמידה  יבטיחו  התקן,  של  וההמלצות 
במרביתם של השאלות שמופיעות בשאלונים 
הללו, ואף עמידה ב-100% באם הטמעתם 

את התקן בצורה נאותה בארגון.

וגם אם לא, ועדיין נותרו פערים מסוימים, 
המענה  את  משמעותי  באופן  יקטין  זה 
לשאלונים, ואת הצורך במציאת או יצירת 
ראיות לצורך מענה הולם לשאלונים הללו.

מרבית הארגונים, בייחוד בקרב חברות 
נאותה  מסגרת  ייסדו  שטרם  ההזנק, 
קיבל  לא  הזה  הנושא  מידע,  לאבטחת 
התייחסות כלל, או תיעדוף ברמה גבוהה, 
ולכן בלא מעט מקרים אנו נתקלים במצבים 
בהם על הארגון ליישם המון תהליכים, 
ובקרות לצורך עמידה בדרישות שמופיעות 

בשאלונים הללו. 

אימוץ והטמעת מודל אבטחת מידע מובנית 
)Security-by-Design( בכל רבדיה, יבטיח לנו 
הלימה מלאה או כמעט מלאה לדרישות 
הללו, ויחסוך לנו זמן יקר וכסף בניסיון 
להתאים את הארגון לדרישות כפי שעולה 

מהשאלונים הללו.

תחשוב על מצב שאבטחת המידע בארגון הינו 
מרכיב יסודי, ונמצא בכל תהליך עבודה, 
החל מהשלב הראשון של ייזום הרעיון, ולא 
מתייחסים אליו רק בסוף התהליך, לאחר 
שהמוצר או השירות מוצע ללקוחות. כמות 
השינויים או המהפכות שיידרשו יהיו ממש 

ממש מזעריים.

מענה  הינו  שאלון  בכל  הראשון  השלב 
לשאלות בצורת ציות )האם יש או אין(. 
אבל זה לא מסתיים בכך, והשלב הבא יהיה 
לספק ראיות לעמידה בדרישות אבטחת 
המידע כפי שמופיעות בשאלונים הללו, ולכן 

תיעוד תומך יכול לעשות את כל ההבדל.

גם כאן, לאורך השנים, נתקענו בניסיונות 
כושלים לקצר את התהליך ולחסוך כסף, 
מה שבסופו של דבר אף העצים את ההוצאות 
וגרם לעיכובים מיותרים בסגירת העסקה.

ואני מתכוון לניסיון של עבודה מול תבניות 
שונות מהאינטרנט וניסיונות של "העתק-

שפעילותם  אחרים,  מארגונים  הדבק" 
מאוד  חשוב  משלכם.  שונה  העסקית 
שהתיעוד התומך יהיה אכן תומך, וישקף 
את התהליכים הקיימים בארגון, ולא של 
ארגון אחר, היות וזה יפגע באמינות שלכם, 
מה שעלול לגרור סנקציות או מבדק מעמיק 

יותר, וכפועל יוצא הוצאות מיותרות.

היות ומרבית הדרישות חוזרות על עצמן, 
חשוב להטמיע תהליכים אוטומטיים איפה 
שמתאפשר מבחינת תהליכי עבודה ומערכות 
קיימות בארגון. זה יכול לחסוך לארגון 
הרבה זמן וכסף. זה יכול להתצבע באמצעות 
תהליך מבוקר ומנוהל של ניהול פרויקטים, 
ניהול שינויים, והטמעת תהליכים בארגון, 
ועד להטמעת ותפעול שוטף של מערכות 

חדשות בארגון.

שקיפות מול הלקוח זהו אחד מעמודי התווך 
לבניית מערכת יחסים ארוכת טווח, ולכן 
חשוב לא לשקר ולשקף את המצב האמיתי 
בארגון, היות ושקרים מתגלים בסופו של 
דבר, ואם האמינות שלכם נפגעה אל מול 
הלקוח, אז הכישלון בסגירת העסקה...

מובטח.

חשוב לשקף מול הלקוח את המצב האמיתי 
מצד אחד, ומצדו השני להביע את הרצון 
והמחוייבות של הנהלת הארגון לשפר את 
תהליכי העבודה, הבקרות, והתיעוד החסר 

לצורך עמידה בדרישות.

אימוץ מסגרת לניהול 
אבטחת המידע

 אימוץ מודל אבטחת
מידע מובנית

תיעוד

אוטומציה

אמון

חברת טייטנס סקיוריטי השיקה 
שירות ייחודי ומהפכני, שמטרתו 
לסייע לארגונים להתמודד בצורה 
יותר אל מול  יעילה ואפקטיבית 
המידע  אבטחת  שאלוני  מבול 

שמתקבלים מהלקוחות.
למידע נוסף אודות השירות, ניתן 
לפנות אלינו באתר האינטרנט, ואחד 
מהיועצים שלנו ישמח להגיע אליכם 
לפגישת ייעוץ ולהציג בפניכם את 

השירות הייחודי שלנו.
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עידן הטכנולוגי של היום, אחת 
הבעיות המרכזיות היא שמנהלי 
אבטחת המידע בארגון, לא תמיד 
שהארגון  למה  קשובים  היו 
צריך ברמה העסקית, אלא היו יותר מונחי 
טכנולוגיות חדשניות, שישפרו את רמת 
אבטחת המידע בארגון. המצב הזה החל 
להשתנות בשנתיים האחורנות, והוא גם היה 
מחוייב להשתנות מכיוון שה-CISO רוצה 
לבסס את מעמדו ולהתחבר להנהלת הארגון, 
ולשם כך, הוא חייב להתחיל לדבר בשפה 
העסקית ולהקשיב לצורכי הארגון ולעומדים 
בראשו". "על מנהל אבטחת המידע להבין 
שאבטחת מידע זה לא הליך עסקי, אלא 

תומך בפעילות העסקית".
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כיום זה לא מספיק לבוא להנהלת הארגון 
ולומר שחייבים להשקיע באבטחת 
 המידע על מנת לאבטח את הארגון.

יש עם זה 2 בעיות מרכזיות: 

היכן באמת הגבולות גזרה של הארגון 
בעידן הדיגיטלי של היום שכמעט כל 
דבר נמצא בענן, אצל הספקים שלנו, או 

בהתקנים ניידים חכמים?

כיצד ה-CISO יכול להתגבר על המכשולים 
הללו, ובאמת לתרום לפעילות העסקית 

של הארגון?

הרי כולנו יודעים שאבטחת מידע זה לא 
הליך עסקי, אלא חייב לתמוך בפעילות 
העסקית, ולכן על מנהל אבטחת המידע 
בשפה  לדבר  להתחיל  לחשוב  בארגון 
העסקית ופחות טכנולוגית, ולהתמקד יותר 
באילו דרכים הוא יכול לסייע לפעילותו 

העסקית של הארגון.

בעידן הדיגיטלי של היום, מנהל אבטחת 
ניגודים.  המידע פועל בסביבה רצופת 
היא  רב,  זמן  אותם  שמלווה  התפיסה 
 Business שאבטחת המידע חייבת להיות
Business Disable. אבל  ולא   Enable
לאורך שנים רבות, משפט זה היה ולו רק 
סיסמה בלבד, כאשר בפועל, הדברים נוהלו 
בצורה אחרת, הרחק מהמצב הרצוי באמת.

ב-DNA של מנהלי  וזה גם תלוי כמובן 
אבטחת המידע, כלומר, מהיכן הם הגיעו. 
מהצד  שהגיעו  המידע  אבטחת  מנהלי 

הטכנולוגי, התמקדו יותר בפן הטכנולוגי 
ופספסו את ייעודם כמנהלי אבטחת מידע. 
כאנשי טכנולוגיה, הם רוצים את פסגת 
הטכנולוגיה, אולם מבלי לקשר את זה 
ליתרונות עבור הפעילות העסקית זה לא 
מעניין את הנהלת הארגון. מנגד – הם 
נדרשים לעמוד בדרישות העסקיות של 
הארגון, לרבות אספקת תוצרים ושירותים 
בלוחות זמנים קשים עד בלתי אפשריים, 
תוך הקפדה על אבטחת המידע והתהליכים 

העסקיים הקריטיים בארגון.

תפקידו של מנהל אבטחת המידע בארגון, 
עבר מספר תהפוכות בשנים האחרונות, 
וזה תודות לגל מתקפות הסייבר אשר 
המשיכו לפגוע בארגונים רבים ברחבי 
מכובד  מקום  לעצמם  וארגנו  העולם, 

בכותרי החדשות.

על מנהל אבטחת המידע להבין, שתחום 
אבטחת המידע הוא לא הליך עסקי, אלא 
הליך שתומך או אמור לתמוך בפעילות 
העסקית, ולכן, אין לזה הצדקה בפני עצמו. 
ניהול אבטחת המידע בארגון חייב להיות 
תואם בצורה מלאה לדרישות העסקיות, 
אחרת אין לתחום זה שום הצדקה עסקית.

מנהל אבטחת המידע בארגון המודרני, 
חייב להזניח את הסרבל של ה"טכנאי", 
וללבוש את חליפת העסקים שלו. הוא 
חייב להפסיק להתעסק בברזלים, ולהתחיל 
ללמוד את השפה העסקית, שפה שרק 

אותה הנהלת הארגון מבינה.

ומדובר באתגר לא פשוט, בייחוד עבור 
אותם מנהלי אבטחת המידע אשר הגיעו 
מהצד הטכנולוגי. המעבר לצד העסקי – 
אינו פשוט, ומלא באתגרים שניצבים בפני 

מנהל אבטחת המידע בדרך לפסגה.

אבטחת  מנהלי  בהיות  הוא  הפרדוקס 
לעבור  מחייב  זה  הארגון,  של  המידע 
לחשיבה אסטרטגית וסיוע לפיתוח העסקי 
 ,)Business Enabler( בארגון כתומך עסקי
אל מול הצורך בתחזוקה וניהול השוטף 

של תחום אבטחת המידע. 

בדרישות  נוספים, הם עמידה  ניגודים 
העסקיות אל מול השיקולים הכלכליים, 
אל  הטכנולוגית-תפעולית  ההתייעלות 
מול התמודדות עם השינויים, וההשקעה 
בטכנולוגיות מתקדמות אל מול הצורך 

להוכיח החזר השקעה )ROI( לארגון.

צוות המערכת שלנו נפגש 
עם שלושה ממנהלי 

אבטחת המידע הבכירים 
במשק, ולהלן תגובתם 

של שלושה מנהלי 
אבטחת מידע מהבכירים 
בתעשייה, לגבי חשיבותו 

ושינויים במעמדו של 
מנהל אבטחת המידע 

בארגון:
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 IT-ה גוף  ראתה ההנהלה את  "בעבר, 
ובייחוד את יחידת אבטחת המידע כ"דובי 
לא-לא", המתקשה לענות על דרישותיו 
העסקיות של הארגון, בשל התנגשות עם 
מה שהיה נהוג כמקובל בעולם אבטחת 
המידע. מהר מאוד מנהל אבטחת המידע 
מצא את עצמו מנסה כל הזמן לחסום את 
קדמת הטכנולוגיה, ואולי גם את הקידום 
העסקי, תוך הסתתרות מאחורי מסך עשן 
שכתובות "זה לא מאובטח".., "זה עלול 
לפגוע ברמת אבטחת המידע של הארגון" 
וכדומה. אבל לא יהיה ארגון, אם לא ניתן 

לפעילות העסקית לעבוד. 
"בשל כך, מנהל אבטחת המידע לרוב 
נתפס בעיני הנהלת הארגון כעוף מוזר, 
אשר מדבר בשפה טכנולוגית שאינה 
ברורה לו. מצב זה חייב להשתנות", אומר 
ארז. על מנת שמנהל אבטחת המידע 
ישדר על אותו גל עם המנכ"ל ושאר צמרת 
ההנהגה של הארגון, עליו להתחיל לדבר 
בשפה העסקית, ולא בשפה הטכנולוגית.

מנגד, אנשי אבטחת המידע נהגו לראות 
אנשים  כגוף של  הארגון  הנהלת  את 
שאינם מבינים כלום בטכנולוגיה, ואינם 
רואים שהטכנולוגיה יכולה למנף את 
העסק ואינם מבינים שמדובר בהשקעה 

לטווח הארוך.

פועל  המידע  אבטחת  מנהל 
בסביבה רצופת ניגודים. כאנשי 
טכנולוגיה, הם רוצים את פסגת 
הטכנולוגיה, אולם הדבר לא 
תמיד מעניין את ההנהלה, או לא 
תמיד אפשרי ברמה העסקית או 
הכלכלית. מנגד – הם נדרשים 
לעמוד בדרישות הארגון, לרבות 
ושירותים  תוצרים  אספקת 

בלוחות זמנים קצרים.

מנהל אבטחת מידע של חברת 
TRAX RETAILS

"אחת הבעיות המרכזיות", ציין קובי, היא 
שמנהלי אבטחת המידע בארגון, לא תמיד 
היו קשובים למה שהארגון צריך, אלא 
היו יותר מונחי טכנולוגיות חדשניות, 
שישפרו את רמת האבטחה בארגון. המצב 
הזה משתנה והוא חייב להשתנות, אם 
ברצונו של מנהל אבטחת המידע לבסס 
את מעמדו ולהתחבב על הנהלת הארגון 
– עליו לדבר בשפה העסקית ולהקשיב 
בראשו. ולעמודים  הארגון   לצורכי 

אחת הסוגיות המרכזיות כחלק מהתהליך 
העסקי, אשר משפיע באופן ישיר גם 
על רמת הבשלות או שרשרת אבטחת 
המידע של הארגון ולחוסן הסייבר שלו, 
הינה תהליך של ניהול סיכונים בשרשת 

האספקה. 

בעוד שאין היום כמעט ארגון 
שאינו תלוי בצורה כזו או אחרת 
בספקים צד ג' כחלק משרשרת 
האספקה של הפעילות העסקית 
)הן בתוך הארגון והן מחוצה לו(, 
על מנהל אבטחת המידע לנטר, 
לבקר ולהעריך באופן תקופתי 
את רמת אבטחת המידע של 
הארגון, תוך התייחסות לאותם 

ספקים.

קובי הוסיף כי "על תחום ה-IT ואבטחת 
המידע לסייע לארגון בקידום הפעילות 
העסקית, ולצורך כך הוא חייב להציג ערך 
עסקי בפני הנהלת הארגון. עוד אמר כי 
"מנהלי אבטחת המידע חייבים להסיט 
את המיקוד מההיבטים הטכנולוגיים 
להיבטים העסקיים, תוך שהם מעורבים 
עמוק יותר בפעילות העסקית של הארגון, 
עם  האסטרטגית  לפעילות  ושותפים 
עסקי. קידום  לצורך  הארגון,   הנהלת 

מנהל אבטחת מידע שלא יודע להשתלב 
היטב במסדרונות ההנהלה, לדבר בשפה 
העסקית, ולהציג מדדים להצלחה, וכיצד 
הוא עומד להשיגם, אין לו מקום בישיבות 
הנהלה, ומסתכן בהצדקת המשרה שלו 

בארגון.

מנהל אבטחת המידע של 
INFINIDAT

"שינוי התפיסה הנדרשת", מסביר צדוק, 
למנהל אבטחת המידע  הוא ש"אסור 
לעסוק רק בטכנולוגיה ובצד התפעולי. 
עליו להתחבר למנמ"ר בארגון ולסייע לו 
לעסוק בצמחינת העסקת ובהצגת ערך 
מוסף לארגון". "בייחוד, בעידן של היום, 
בעולם הגלובלי, מרובה רגולציות ודרישות 
ותקנות חדשות הן מצד הלקוחות והן 
מצד המחוקק, מנהל אבטחת המידע 
חייב להיות שותף לבניית האסטרטגיה 

העסקית בארגון".

מנהל אבטחת המידע של 
בית גנזים

מנהלי אבטחת המידע נדרשים 
כיום, יותר מתמיד להציג בפני 
מדדי  מהם  הארגון  הנהלת 
ההצלחה שלהם לצורך עמידה 
וביעדי  העסקיות  בדרישות 
הארגון, והם נמדדים עפ"י אותם 
יעדים. מנהלי אבטחת המידע 
גלובלית,  לראייה  נדרשים 
ולשותפות  רחבה  לראייה 

בהובלה עסקית.

"
"

"
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 CompTIA הספר השני שצוות המערכת ממליץ הינו ספר שנקרא
 Advanced Security Practitioner )CASP( CAS-003 Cert
 CompTIA והוא הכנה להסמכה של ,Guide, Second Edition
 Pearson IT הספר התפרסם מבית היוצר של .CAS-003
Certification, בסוף מאי 2018. מדובר במהדורה השנייה של 
הספר, והוא מכיל 19 פרקים שמכינים אתכם לקראת המסע 

.CompTIA CAS-003 המופלא לגשת לבחינת ההסמכה של

לפני הפרק הראשון, 
הספר מספק מעין הקדמה 

עבור בחינת ההסמכה 
של CASP, ומסביר מהן 

מטרות ההסמכה, מה 
ערכה של ההסמכה בשוק, 

מהן המטרות של בחינת 
ההסמכה, מהם השלבים 

 ,CASP להפוך להיות מוסמך
וכדומה.

פרק 1: השפעות עסקיות 
+של התעשייה על עולם 

ניהול הסיכונים בעידן 
הטכנולוגי

של  השינויים  את  מתאר  הפרק 
ומהי  הדיגיטלי,  בעידן  התעשייה 
אבטחת  סיכוני  ניהול  על  השפעתם 
למגוון  התייחסות  תוך  מידע, 
נושאים כגון ניהול סיכונים בשילוב 
מוצרים חדשים, טכנולוגיות חדשות 
שינויים  משתמשים;  והתנהגות 
במודלים עסקיים אשר משפיעים גם 
על אימוץ אסטרטגיות חדשות בתחום 
אבטחת המידע והגנת הסייבר; מה 
המידע  אבטחת  מנהלי  את  מטריד 
כיום בעידן הדיגיטלי; השפעתם של 
גורמים פנימיים וחיצוניים על תחום 

הגנת הסייבר; הגדרת גבולות הגזרה 
המידע  טכנולוגיות  בעידן  החדשים 
שמרבית המידע כבר מחוץ לארגון )ענן, 

מובייל וכו'(.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, 
וכמובן שאלות חזרה על כל הנושאים 

בפרק 1.

פרק 2: מדיניות ונהלי 
אבטחת מידע והגנה על 

הפרטיות
והצורך  תהליך  את  מתאר  הפרק 
ונהלי  מדיניות  והטמעת  בפיתוח 
אבטחת המידע והגנת הפרטיות, תוך 
התייחסות למגוון נושאים כגון מחזור 
אבטחת  ונהלי  מדיניות  של  החיים 
המידע; הלימה לדרישות רגולטוריות 
וחוקיות; מסמכים שכיחים שתומכים 
בתפעול מערך הגנת הסייבר בארגון; 
דרישות אבטחת מידע לשימוש בחוזים 
מול גורמים חיצוניים; עקרונות הגנת 

הפרטיות; ועוד.

כלליים  בנושאים  מסתיים  הפרק   
שצריך לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה 
של כל החומר הנלמד, הגדרת מושגי 
מפתח, וכמובן שאלות חזרה על כל 

הנושאים בפרק 2.
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פרק 3: אסטרטגיות למזעור 
הסיכונים ובקרות אבטחת מידע

הפרק מתאר אסטרטגיות למזעור סיכוני 
אבטחת מידע, ואילו בקרות אבטחה ניתן 
ליישם על מנת לממש את האסטרטגיות 
שנבחרו ע"י הנהלת הארגון, תוך התייחסות 
למגוון נושאים כגון מיפוי וסיווג המידע 
להיגרם  שיכולה  הנזק  למידת  בהתאם 
 ;)A.I.C פרמטרים  של  )בראייה  לארגון 
בתהליך  בארגון  העניין  בעלי  מעורבות 
המידע  נכסי  על  להגנה  החלטות  קבלת 
בארגון; קביעת ערך לנכסי מידע; קביעת 
רמת אבטחה מינימאלית להגנה על נכסי 
בחירת  הסיכון;  לרמת  בהתאם  המידע 
והטמעת בקרות אבטחת מידע; כיצד לבצע 
הערכת סיכונים לנכסי המידע הקריטיים 
של הארגון; קביעת רמות הסיכון בהתאם 
למדדים שנקבעו מראש; תרגום הסיכונים 
למונחים עסקיים; קביעת אסטרטגיה שניתן 
הסיכון;  לתיאבון  בהתאם  אותה  לאמץ 
תהליך ניהול סיכונים בארגון; ניטור מתמיד 
של שיפור מערך הגנת הסייבר בארגון; ניהול 
המשכיות עסקית; ממשל טכנולוגיות מידע; 
בפני  ורציפות תפעולית מבחינת עמידה 

מתקפות סייבר.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 3.

פרק 4: תסריטים עם מדדי 
סיכון להגנה על ארגונים

שונים,  תרחישים  מתאר  הזה  הפרק 
בהם הארגון מגדיר מדדי סיכון למדידת 
הסייבר  הגנת  מערך  של  האפקטיביות 
בארגון, תוך התייחסות למרכיבים כגון 
של  האפטקיביות  רמת  ובדיקת  סקירת 
הבקרות הקיימות; יצירה, איסוף וניתוח 
של מדדי אבטחה שונים; יצירת קו בסיס 
מינימאלית לקבית מערך הגנת הסייבר 
והשוואה אל מול המגזר הרלוונטי; ניתוח 
הבקרות הקיימות מבחינת הלימה לדרישות 
העסקיות של הארגון, הפעלת שיקול דעת 

לדרכי התמודדות באזורים בהם הבקרות 
לא קיימות או חלשות מדי אל מול איומי 

הסייבר, וכדומה.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 4.

פרק 5: מרכיבי אבטחת 
רשתות תקשורת, עקרונות 

וארכיטקטורה מאובטחת 
הפרק הזה דן בנושאים של מרכיבי אבטחת 
רשתות תקשורת, מהם העקרונות שחשוב 
להתייחס אליהם בעת תכנון ארכיטקטורה 
מאובטחת, תוך התייחסות למרכיבים כגון 
התקני אבטחת מידע פיזיים ווירטואליים 
ברשתות תקשורת, טכנולוגיות שמתמחות 
תוך  האפליקציה,  בשכבת  תוכן  בסינון 
אפליקטיביים;  לפרוטוקולים  מודעות 
תכנון מתקדם של רשתות תקשורת )חוטיות 
ואלחוטיות(; קביעת רמת בסיס להגדרת 
רשתות מאובטחות; היבטי אבטחת מידע 
ברשתות SDN ; כלי ניטור ובקרה על רשתות 
תקשורת; הפרדת רשתות ומידור רשתות 
רגישות; בניית מערך רשתות מאובטחות 

עבור תשתיות קריטיות, ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 5.

פרק 6: בקרות אבטחה על 
תחנות קצה

הפרק הזה מתמקד בבקרות אבטחה ברמת 
תחנות הקצה, תוך התייחסות למערכות 
להגנה ברמת  ייעודיות  תוכנות  הפעלה, 
קצה,  תחנות  הקשחת  הקצה,  תחנות 
פגיעויות ברמת מערכת הפעלה וחומרה 

של תחנות הקצה, וכדומה.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 

החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 
שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 6.

פרק 7: בקרות אבטחת מידע 
למובייל

תוך  המובייל,  על  בהגנה  דן  הזה  הפרק 
התייחסות למגוון נושאים כגון פתרונות 
פרטיות  על  שמירה  של  היבטים   ,MDM
המידע, התקנים ניידים לבישים, וכדומה.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 7.

פרק 8: פתרונות אבטחה 
בשכבת האפליקציה

שכבת  על  בהגנה  מתמקד  הזה  הפרק 
למגוון  התייחסות  תוך  האפליקציה, 
נושאים כגון תכנון ארכיטקטורה מאובטחת 
בשכבת האפליקציה, היבטים של פגיעויות 
ובקרות  האפליקציה  בשכבת  וחולשות 
אבטחת מידע, פתרונות Sandbox, פתרונות 
הגנה לבסיסי נתונים )DB FW(, פתרונות 
הגנה על אפליקציות WEB )כגון WAF(, היבטי 
אבטחת מידע ב-Client והיבטי אבטחת מידע 
בשרת, היבטי אבטחת מידע ברמת מערכת 

ההפעלה, ברמת הקושחה ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 8.

פרק 9: בדיקות אבטחת מידע
הפרק הזה מתמקד בעיקר בשיטות, כלים 
ומתודולוגיות לביצוע בדיקות אבטחת המידע, 
הן ברמת התשתית והן ברמת האפליקציות.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך לדעת 
לבחינת ההסמכה, סקירה של כל החומר 
הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן שאלות 

חזרה על כל הנושאים בפרק 9.
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פרק 10: בחירת ארגז כלים
הפרק הזה מתמקד בבחירת כלי אבטחה 
ייעודים לביצוע בדיקות אבטחת מידע הן 
ברמת התשתית והן ברמת האפליקציות, 
תוך התייחסות למגוון נושאים כגון כלי 
אבטחה ברמת הרשת, כלי אבטחה ברמת 
תחנות הקצה, כלי אבטחת מידע בהיבט 

הפיזי, ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 10.

פרק 11: תגובה לאירועי 
אבטחה והתאוששות מאסון

הפרק הזה מתמקד בהיבטים של תגובה 
והתאוששות  מידע,  אבטחת  לאירועי 
מאסונות או תרחישים שונים שעלולים 
הארגון,  של  התקינה  לפעילות  להפריע 
תוך התייחסות למגוון נושאים כגון: זיהוי 
אירועי אבטחת מידע שונים, הפעלת תהליך 
של תגובה וניהול אירוע, תהליך תגובה 
כלים  בחירום,  מידע  אבטחת  לאירועי 
אירועי  וניהול  תגובה  בתהליך  תומכים 
אבטחת מידע, קביעת רמת החומרה של 
אירועי אבטחת המידע, תהליך של הפקת 

לקחים לאחר סגירת האירוע ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 11.

פרק 12: שילוב היבטי אבטחת 
מידע ברמת תחנות קצה, 

אחסון, רשתות, ואפליקציות
הפרק הזה מתמקד בעיקר בשילוב של היבטי 
אבטחת מידע ברמת תחנות הקצה, מערכות 
האחסון, רשתות התקשורת, ואפליקציות, 
תוך התייחסות למגוון נושאים כגון שילוב 
הלימה  תוך  מידע  אבטחת  היבטי  של 
אימוץ  הארגון,  של  העסקיות  לדרישות 
מערך  לחיזוק  בינלאומיים  סטנדרטים 
הגנת הסייבר בארגון, הפעלת שיקולים 
שונים בהגנה על המידע, תוך שילוב של 
הגנה בשכבות, סגמנטציה ברמת הרשת, 
תכנון ארכיטקטורה מאובטחת ע ל כלל 
מרכיבי הרשת, היבטים של הגנת הפרטיות 
Privacy-by- באמצעות אימוץ מודלים של 

Design, ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 12.

פרק 13: שילוב טכנולוגיות של 
מחשוב ענן ווירטואליזציה

הפרק הזה מתמקד בעיקר בטכנולוגיות 
תוך  ווירטואליזציה,  ענן  מחשוב  של 
התייחסות למגוון נושאים כגון מודלים 
לשימוש במחשוב ענן, יתרונות וחסרונות 
בוירטואליזציה, שירותי אבטחה במחשוב 
ענן  מחשוב  של  שמודלים  פגיעויות  ענן, 
ושימוש בוירטואליזציה, היבטים של הגנה 

על המידע במחשוב ענן, ועוד.
הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק13.

פרק 14: טכנולוגיות של אימות 
ואישור הרשאות גישה

באימוץ  בעיקר  מתמקד  הזה  הפרק 
טכנולוגיות של אימות ואישור הרשאות 
גישה, תוך התייחסות למגוון נושאים כגון 
אימות משתמשים, מתן אישור להרשאות 
גישה למשתמשים, אחריות אישית, אימות 
משולב בין אפליקציות שונות )כולל במחשוב 

ענן(, ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 14.

פרק 15: הצפנה
הפרק הזה מתמקד בעיקר בנושא הצפנה, 
שימוש בשיטות ופרוטוקולי הצפנה לצרכים 
בתוך  הצפנה  מערכי  והטמעת  שונים, 

הארגון.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 15.

פרק 16: אבטחת תקשורת 
הפרק הזה מתמקד באבטחת תקשורת, 
בייחוד בעת גישה מרוחקת לרשת הארגונית, 
באמצעות מימוש כלים ושיטות אבטחה 

שונות.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 16.

פרק 17: טרנדים בתעשייה 
והשפעתם על הארגון בעידן 

של היום
הפרק הזה מתמקד בעיקר בטרנדים השונים 
בתעשייה ומידת השפעתם על הארגונים 
בעידן הדיגיטלי של היום, תוך התייחסות 
מחקרים  ביצוע  כגון  נושאים  למגוון 
תקופתיים, שימוש בשירותי מודיעין סייבר, 
למידה מהתעשייה ומגזרים דומים לארגון 

שלכם, ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 17.

פרק 18: היבטי אבטחת מידע 
במחשוב החיים של מערכות 

וטכנולוגיות
הפרק הזה מתמקד במימוש היבטי אבטחת 
מידע במחזור החיים של תוכנה ומערכות 

חומרה שונות.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 18.

פרק 19: מעורבות עם יחידות 
עסקיות אחרות בארגון

הפרק הזה מתמקד במעורבות של יחידות 
אבטחת  בתחום  בארגון  שונות  עסקיות 
המידע, תוך התייחסות להיבטים שונים 
כגון נציגות יחידות עסקיות ודרישותיהם 
מבחינת היבטי אבטחת מידע, לספק למנהלי 
וכללים לשמירה  אותם יחידות הנחיות 
על היבטי אבטחת המידע בארגון, גיבוש 
מעטפת לשיתוף פעולה בין כלל היחידות 
אבטחת  למערך  שרלוונטיות  העסקיות 
המידע בארגון, יצירת וועדת GRC בארגון, 

ועוד.

הפרק מסתיים בנושאים כלליים שצריך 
לדעת לבחינת ההסמכה, סקירה של כל 
החומר הנלמד, הגדרת מושגי מפתח, וכמובן 

שאלות חזרה על כל הנושאים בפרק 19.

  CompTIA Advanced Securityמדור   ספרים מומלצים
Practitioner (CASP) CAS-003  
Cert Guide, Second Edition

By: Robin Abernathy & Troy Mcmillan 
Publishing: Pearson IT Certification
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קבוצת טייטנס סקיוריטי פיתחה את

SPECIAL BOOTCAMP PREPARATION

CYBER SECURITY
INCIDENT &

MANAGEMENT

הבוגרים  את  המכשיר  ובלעדי  ייחודי  מסלול 
בהתמודדות יעילה עם עולם הסייבר. בוגרי הקורס 
ירכשו את הידע ויקבלו את הכלים בהתמודדות עם 
הבוגרים  הקורס  במסגרת  שונים.  סייבר  אירועי 
אירועי  וניהול  טיפול  לזיהוי,  מתודולוגיות  ילמדו 

אבטחת מידע.

כי אין מנהל אבטחת מידע לא מוצלח, יש מנהל 
אבטחת מידע לא מודרך!

למה כדאי ללמוד אצלנו?
הצלחה בטוחה למעלה מ- 98% הצלחה בבחינות הגמר

מיטב המרצים בתעשייה הישראלית והבינלאומית

תרגול מעשי רב ומגוון בנושאים העכשוויים

Networking עם מיטב הבכירים במשק הישראלי

חברות שנתית באיגוד העולמי לאבטחת מידע ISSA ובאיגוד הישראלי

מלגות והטבות ייחודיות לחיילים משוחררים וסטודנטים

ערכות לימוד ייחודיות ובלעדיות

והדבר הכי חשוב, היות ואנו 
בטוחים בהצלחה שלנו, אנו 

מציעים לכלל התלמידים 
הטבות נוספות:

למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ:

info@titans2.com  |  077-5150340 :טלפון

קבל זיכוי של עלות הבחינה,קבל קורס חוזר ללא עלות
לניצול בקורס הבא במכללת Titans Security(ללא אותיות קטנות)

עברת את הבחינה?לא עברת את הבחינה?

המסלול המוביל בעולם 
אבטחת המידע והסייבר

TS -MEDIA
 info@titans 2.com

 4 

 6 

   10

   11 

 12 

 13 
GDPR

 16

 17

HR

5  18

?CISSP CISM  22 
 

 24

ChatOps  26

 30

CISO

 CISO  32 

 CISO  34 

IN  38

 40 
SOC

 42 

?SOC  46

?IoT  49

 Investi gating  the  50 
Cyber  Bre ach

Practical  Cyber  51

10  52 

Cloud  Act  55

 56

CyberMan  58



מדור   ספרים מומלצים

Effective Cybersecurity  
A Guide to Using Best Practices  
and Standards

By: Mike Sheward 
 Publishing: Addison-Wesley Professional

EFFECTIVE 
CYBERSECURITY
A GUIDE TO USING BEST 
PRACTICES AND STANDARDS

ולפינתנו בגיליון זה, ריכזנו לכם כרגיל, מקבץ ספרים מומלצים 
ע"י צוות המומחים שלנו במערכת.

הספר הראשון שצוות המערכת בחר בשבילכם הינו ספר 
 Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best שנקרא

.Practices and Standards
מדובר במהדורה הראשונה של הספר, אשר התפרסם בסוף 

.Addison-Wesley Professional יולי 2018 ע"י
הספר מתפרס על שלושה חלקים עיקריים, אשר כוללים 18 

פרקים שונים.

פרק 1: המלצות, 
סטנדרטים ותוכניות עבודה

במימוש  מתמקד  הראשון  הפרק 
המלצות )Best Practices(, סטנדרטים 
אבטחת  בתחום  עבודה  ותוכניות 
המידע והגנת הסייבר, תוך התייחסות 
למגוון נושאים כגון: הגדרת תחומי 
הגזרה של מערך הגנת הסייבר בארגון, 
קביעת ערכם של המלצות אבטחת 
מידע כפי שמקובל בעולם ובתעשייה 
סטנדרטים  מימוש  הרלוונטית, 
בינלאומיים בתחום אבטחת המידע, 
מימוש מסגרות שונות בתחום אבטחת 

מידע, ועוד.

הפרק מסתיים בריכוז מושגי מפתח, 
ושאלות חזרה על הפרק הראשון.

חלק 1: תכנון מערך 
הגנת הסייבר

החלק הראשון בספר נקרא תכנון 
 3 מערך הגנת הסייבר,ומכיל בתוכו 

פרקים עיקריים, כדלהלן:

פרק 2: ממשל אבטחת 
מידע

הפרק השני מתמקד בממשל אבטחת 
התייחסות  תוך  בארגון,  המידע 
למגוון נושאים כגון: ממשל וניהול 
אבטחת המידע, עקרונות ותוצרים של 
ממשל אבטחת המידע, מרכיבים של 
ממשל אבטחת המידע, גישות שונות 
לממשל אבטחת מידע, תהליך הערכת 
אבטחת  ממשל  של  האפקטיביות 
בעולם  מקובלות  המלצות  המידע, 

ממשל אבטחת המידע ועוד.

הפרק מתסיים בריכוז מושגי מפתח, 
ושאלות חזרה על הפרק השני.

פרק 3: הערכת סיכונים
בתחום  מתמקד  השלישי  הפרק 
אבטחת  בעולם  הסיכונים  הערכת 
למגוון  התייחסות  תוך  המידע, 
נושאים מגוונים כגון מהם המרכיבים 
העיקריים בתהליך הערכת הסיכונים, 
זיהוי נכסים, זיהוי איומים, זיהוי 
פגיעויות,  זיהוי  ישימות,  בקרות 
אימוץ גישות שונות לתהליך הערכת 
הסבירות  רמת  קביעת  סיכונים, 
לסיכון, קביעת מידעת הנזק שיכולה 
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להיגרם לארגון ולפעילותו העסקית במידה 
שהסיכון מתממש, קביעת רמת הסיכון 
)בהתייחס לרמת הסבירות ומידת הנזק 
האפשרית(, הערכת הסיכון השיורי, טיפול 
בסיכון, והמלצות מקובלות בעולם הערכת 

הסיכונים.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על הפרק השלישי.

פרק 4: ניהול אבטחת המידע
אבטחת  בניהול  מתמקד  הרביעי  הפרק 
למגוון  התייחסות  תוך  בארגון,  המידע 
נושאים כגון מיפוי הפונקציות ובעלי העניין 
הרלוונטיים לניהול אבטחת המידע, קביעת 
מדיניות אבטחת מידע, קביעת מדיניות 
שימוש בקביל במשאבי המחשוב של הארגון, 
אימוץ המלצות כפי שמקובל בעולם אבטחת 

המידע )Best Practices(, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מסתיים  הפרק 
ושאלות חזרה על הפרק הרביעי.

חלק 2: ניהול 
פונקציות בעולם 

הסייבר
החלק השני בספר מתייחס לתהליך הניהולי 
 13 בתוכו  ומכיל  הסייבר  הגנת  במערך 

פרקים כדלהלן:

פרק 5: ניהול אנשים

הפרק החמישי מתמקד בעיקר בהיבטים 
ניהול בעלי התפקידים הרלוונטיים  של 

התייחסות  תוך  הסייבר,  הגנת  בעולם 
למגוון נושאים כגון אבטחת מידע בהיבט 
האנושי, חינוך והדרכות לכלל העובדים 
להגברת המודעות בנושא אבטחת מידע, 
גיבוש המלצות בעולם אבטחת מידע תוך 

התייחסות למרכיב האנושי ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על הפרק החמישי.

פרק 6: ממשל המידע
הפרק הזה מתמקד בעיקר בניהול )ממשל( 
למגוון  התייחסות  תוך  בארגון,  המידע 
נושאים כגון: סיווג וטיפול בנכסי המידע, 
רשומות  ניהול  רגיש,  מידע  על  הגנה 
ומסמכים, הגנה על מידע מודפס המכיל 

נתונים רגישים, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על הפרק השישי.

פרק 7: ניהול נכסים פיזיים
הפרק הזה מתמקד בניהול הנכסים הפיזיים 
בארגון, תוך התייחסות למגוון נושאים כגון 
מחזור החיים של רכיבי חומרה שונים, 
תשתיות  אבטחת  משרדי,  ציוד  אבטחת 
ניידים,  התקנים  אבטחת  קריטיות, 
והמלצות שונות לאבטחת אמצעי חומרה 

שונים.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על הפרק השלישי.

פרק 8: פיתוח תוכנה
הפרק הזה מתמקד במימוש היבטי אבטחת 
מידע בתהליך פיתוח תוכנה, תוך התייחסות 
נושאים כגון מחזור החייבם של  למגוון 

פיתוח תוכנה ושילוב היבטי אבטחת מידע 
בכל שלב, ניהול תהליך פיתוח מאובטח, 

המלצות לפיתוח מאובטח, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 8.

פרק 9: ניהול יישומים עסקיים
הפרק הזה מתייחס למימוש היבטי אבטחת 
עסקיים  יישומים  ניהול  בתהליך  מידע 
שונים תוך התייחסות למגוון נושאים כגון 
מרכיבים עיקריים בניהול יישומים והיבטי 
אבטחת מידע, שילוב היבטי אבטחת מידע 

ביישומים העסקיים בארגון, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 9.

פרק 10: בקרת גישה למערכות 
מידע

הפרק הזה מתמקד בעיקר בתהליך בקרת 
תוך  בארגון,  מחשוב  למערכות  הגישה 
התייחסות למגוון נושאים כגון עקרונות 
לבקרת גישה, זיהוי ואימות משתמשים, 
אמצעי אימות מבוססי סיסמה, אמצעי 
אימות משתמשים מבוססים טוקן, אמצעי 
מנגנונים  מבוססי  משתמשים  אימות 
סיכונים  הערכת  תהליך  ביומטריים, 
לאמצעי זיהוי ואימות, בקרת גישה, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 10.

פרק 11: ניהול מערכות מחשוב
מערכות  בניהול  מתמקד  הזה  הפרק 
המחשוב בארגון, תוך התייחסות למגוון 
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נושאים כגון הגדרת שרתים, אבטחת שרתים 
אחסון,  מערכות  אבטחת  וירטואליים, 
קביעת רמות שירות למערכות המחשוב, 
ניהול קיבולת וביצועים, גיבויים ושחזורים, 

ניהול ובקרת שינויים, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 11.

פרק 12: אבטחת רשתות 
ותקשורת

הפרק הזה מתמקד בהיבטים של אבטחת 
רשתות תקשורת, תוך התייחסות לנושאים 
כגון ניהול קיבולת של הרשת כולל ביצועים, 
VPN-ים, היבטי אבטחת מידע  פירוולים, 
ברמת הרשת, תקשורת אלקטרונית והיבטי 
אבטחת מידע, המלצות לאבטחת רשתות 

תקשורת ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 12.

פרק 13: ניהול שרשרת 
האספקה ואבטחת שירותי 

מחשוב ענן
הפרק הזה מתמקד בניהול שרשרת האספקה 
והיבטי אבטחת מידע במחשוב ענן, תוך 
התייחסות למגוון נושאים כגון עקרונות 
של ניהול שרשרת האספקה בארגון, ניהול 
סיכונים בשרשרת האספקה, מחשוב ענן, 
אבטחת מחשוב ענן, והמלצות אבטחת מידע 

למימוש בניהול שרשרת האספקה.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 13.

פרק 14: ניהול טכנולוגיות 
אבטחת מידע

הפרק הזה מתמקד בטכנולוגיות בעולם 
למגוון  התייחסות  תוך  המידע  אבטחת 
נושאים כגון: ארכיטקטורה מאובטחת, 
הגנה מפני נוזקות, ניהול זהויות, מניעת 
דלף מידע, מניעת וזיהוי פרצות, אמצעי 

הצפנה, תשתית PKI, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 14.

פרק 15: ניהול איומים ואירועי 
אבטחת מידע

הפרק הזה מתמקד בתחום ניהול איומים 
התייחסות  תוך  שונים,  סייבר  ואירועי 
למגוון נושאים כגון ניהול פגיעויות, ניהול 
אירועים, מערכות SIEM, שירותי מודיעין 
סייבר, אמצעי הגנה מפני איומי סייבר, 
מסגרת לניהול וטיפול באירועי אבטחת 
בעידן  דיגיטלי  תחקור  וסייבר,  מידע 

הסייבר, ועוד.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 15.

פרק 16: ניהול סביבת עבודה 
מקומית

הפרק הזה מתמקד בהיבטי אבטחת מידע 
לסביבת המחשוב המקומית, בתוך הרשת, 
תוך התייחסות למגוון נושאים כגון אבטחת 
הרשת המקומית, היבטי אבטחה פיזית על 

סביבת המחשוב בארגון, וכדומה.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 16.

פרק 17: תחקור דיגיטלי של 
טלפונים חכמים

ניהול  הפרק הזה מתמקד בהיבטים של 
המשכיות עסקית, תוך התייחסות למגוון 
נושאים כגון עקרונות תוכנית להמשכיות 
עסקית, גיבוש תוכנית להמשכיות עסקית, 
מוכנות הארגון לרציפות תפעולית, גיבוש 
פעילויות שונות לצורך רציפות תפעולית 

וכדומה.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 17.

חלק 3: הערכת 
סיכונים

החלק השלישי בספר, מתמקד בתהליך 
הערכת הסיכונים, והוא מכיל פרק אחד 

בלבד.

פרק 18: ניטור ושיפור רמת 
אבטחת המידע בארגון

הפרק הזה מתמקד בתהליך הערכת סיכונים 
ובדיקות אבטחת מידע, תוך התייחסות 
למגוון נושאים כגון: ביצוע בדיקות אבטחת 
מידע שונות, מדידת האפקטיביות של מערך 
סייבר  לאיומי  מוכנות  מבחינת  ההגנה 
שונים, גיבוש תוכניות והמלצות לשיפור 

מערך הגנת הסייבר וכדומה.

מפתח,  מושגי  בריכוז  מתסיים  הפרק 
ושאלות חזרה על פרק 18.

Effective Cybersecurity  
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and Standards
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קבוצת טייטנס סקיוריטי פיתחה את

המסלול המוביל בעולם כהכנה
CISSP לבחינת ההסמכה של

SPECIAL BOOTCAMP PREPARATION

CISSP
SEMINAR

המסלול  את  חיברה   TITANS SECURITY מכללת 
 ,CISSP המוביל בעולם כהכנה לבחינת ההסמכה של
היחיד שכולל הכנה מלאה לבחינות ההסמכה בפורמט 
החדש, והכולל ערכת לימוד דיגיטלית ייחודית ובלעדית 
למכללה, אשר זכתה להצלחה רבה בבחינות ההסמכה 

האחרונות שבוצעו בשנת 2019.

הקורס מיועד למנהלי מערכות מידע, הרוצים להעשיר את 
ניהול אבטחת המידע. כמו כן הקורס מיועד   הידע בתחום 
הסמכה  לקבל  המעוניינים  מידע  אבטחת  למנהלי 
בינלאומית יוקרתית.  בנוסף הקורס מיועד ליועצי אבטחת 
הידע  את  להרחיב  שרוצים  מידע  מערכות  ומבקרי  מידע 

בתחום אבטחת המידע.

למה כדאי ללמוד אצלנו?
הצלחה בטוחה למעלה מ- 98% הצלחה בבחינות הגמר

מיטב המרצים בתעשייה הישראלית והבינלאומית

תרגול מעשי רב ומגוון בנושאים העכשוויים

Networking עם מיטב הבכירים במשק הישראלי

חברות שנתית באיגוד העולמי לאבטחת מידע ISSA ובאיגוד הישראלי

מלגות והטבות ייחודיות לחיילים משוחררים וסטודנטים

ערכות לימוד ייחודיות ובלעדיות

והדבר הכי חשוב, היות ואנו 
בטוחים בהצלחה שלנו, אנו 

מציעים לכלל התלמידים 
הטבות נוספות:

למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ:

info@titans2.com  |  077-5150340 :טלפון

קבל זיכוי של עלות הבחינה,קבל קורס חוזר ללא עלות
לניצול בקורס הבא במכללת Titans Security(ללא אותיות קטנות)

עברת את הבחינה?לא עברת את הבחינה?



מדור   ארגז כלים

 BYOB 
)Build Your Own Botnet ר"ת של(

ה-BYOB התפרסם כפרויקט שמבוסס על קוד פתוח, ומאפשר 
מעין מסגרת שמסייעת לחוקרי אבטחה ומומחי אבטחת מידע 
לבנות ולתפעל רשתות בוטנטים, לצורך העמקת תהליך הלמידה 
שלהם בהתמודדות של הארגון אל מול איומים דומים. באמצעות 
ה-BYOB, צוות אבטחת המידע בארגון יכול לתרגל התמודדות אל 
מול רשתות בוטנטים באמצעות חקר צורת העבודה והתקיפה של 
הבוטנט, תוך למידת דרכי התמודדות יעילים אל מול איום זה, 
שמהווה את אחד האיומים השכיחים ביותר כיום, בעידן הדיגיטל, 
שבו כל הפעילות העסקית מתרחשת במערכות דיגיטליות, 

שמבוסס על רשת האינטרנט ואלפי התקנים שונים.
המטרה היא אכן למידה וחקר באמצעות תקיפה מבוקרת וטיוב 
מערכות ההגנה בארגון, להתמודדות יעילה אל מול סוגי התקפות 

דומות.
אישי  קוד  בקלות  להטמיע  לחוקרים  מאפשר  הפרויקט 
ומאפיינים נוספים )כמיטב הבנתם ויכולתם המקצועית של 

חוקרי האבטחה(, מבלי שיצטרכו לכתוב RAT או C2 מאפס.
אחד המאפיינים של הכלי הוא האפשרות להעלות את הקוד 
הזדוני מרחוק )C2(  אל תוך הזיכרון של המחשב המארח 

)הקורבן( מבלי שיכתוב משהו ברמת הדיסק.
 ,Keylogger לכלי יש הרבה מאפיינים מעניינים כגון הרצת
צילומי מסך של מחשב הקורבן, הפעלת המצלמה שבמחשב 
ללא הרשאתו של הקורבן, אפשרות להפעלת נוזקת כופר, הרצת 
סריקות לזיהוי פגיעויות, שליחת מיילים מהמחשב, חיפוש 

הודעות טקסט במובייל, ופונקציות נוספות.
ניתן להוריד את הכלי מהאתר הבא:
https://github.com/malwaredllc/byob

מדובר באחד הכלים השכיחים ביותר )ואולי מהמובילים( לביצוע 
מבדקי חוסן ובדיקות אבטחה למובייל. ה-DROZER )לשעבר ידוע בשם 
MERCURY( מהווה את הכלי המוביל כיום לבדיקות אבטחת מידע למובייל, 

על מערכות הפעלה של אנדרויד.
הכלי מאפשר לך לסרוק אחר פגיעויות בשכבת האפליקציה וברמת 
מערכת ההפעלה של הטלפון הנייד, באמצעות התחזות לתוכנה "חוקית" 

.Dalvik VM-וקיום אינטרקציות עם ה
הכלי גם מאפשר לך שימוש קל ונוח ב-exploits שונים שקיימים על 
מערכות ההפעלה של אנדרויד. ישנה אפשרות להפיץ סוכן זדוני של 
הכלי הזה למכשיר הטלפון באמצעות הינדוס אנושי. באמצעות שימוש 
ב-weasel )קובץ הרצה זדוני( הכלי מאפשר להרחיב את הרשאות הגישה 

ברמת מערכת ההפעלה, ומשם השמיים הם הגבול.
.MWR InfoSecurity הכלי הינו מבוסס על קוד פתוח, מתוחזק ע"י חברת

Drozer 

ניתן להורדה מהאתר הבא:
https://www.mwrinfosecurity.com/products/drozer

הכירו את...
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מדובר בכלי ייחודי שיאפשר לכם לבחון את מערכות ההגנה 
על שרתי הדוא"ל שלכם, ביניהם מערכות לסינון תוכן.

הכלי נכתב בפייתון, ומאפשר לצוות אבטחת המידע בארגון 
לבצע בדיקות אבטחת מידע על מערכות הסינון וההגנה על 

ערוץ הדוא"ל.
ניתן להריץ סוגים שונים של בדיקות כגון ניסיונות להעברת 
דוא"ל ספאם ואפילו נוזקות. עבור בדיקות אלו תצטרכו קבצי 
הרצה )malicious sampling( חיצוניים שניתן יהיה להטמיע 

ולהריץ אותם באמצעות הכלי הזה.
המטרה של הבדיקה היא לנסות לעקוף את אמצעי ההגנה 

בערוץ המייל, ואף לנסות להעביר נוזקות.

מדובר בכלי ייחודי לביצוע בדיקות חוסן וגם סריקות פגיעויות. הכלי מהווה בעצם סוג של פלטפורמה לסריקת וניהול פגיעויות אבטחת 
מידע, שמאפשר גם להעלות פגיעויות חדשות או לבצע שינויים בקבצי הרצה של exploits קיימים, ולבצע בדיקות חוסן למערכות.

הכלי מגיע בתצורה חינמית )מוגבלת מבחינת היכולות( וגם בגרסה מסחרית עם יכולות מתקדמות יותר.

Mail Security Tester

 Faraday

ניתן להוריד את הכלי מהאתר הבא:
 https://www.faradaysec.com/?utm_source=ad_kitploitadv2#demo-request

ניתן להוריד את הכלי באתר הבא:
https://github.com/TKCERT/mail-security-tester

הצהרה: 
הכותב וצוות המערכת של המגזין BLOBAL SECURITY אינם אחראים על שימוש לרעה בכלים ושיטות אשר יפורסמו בגיליונות שלנו. המטרה 
של חשיפת הכלים הינה לצורך שימוש אישי ועצמי למטרות למידה מבוקרת וטיוב מערכות ההגנה בארגון, או לצורכי הדרכה באופן מבוקר 

ברשת הארגונית.
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כיצד להיפטר מתופעת ה

 מאת: דני אברמוביץ, מנכ"ל קבוצת טייטנס סקיוריטי,
ISO 27001 Lead Aditor מוסמך

תפס   ISO 27001 המידע  אבטחת  תקן  לאחרונה 
בזכות  מעט  לא  וזה  בארץ,  וגם  בעולם  גם  תאוצה 
דרישות תקינה ורגולציות רבות שנפלו על ארגונים 
אנו   ,2018 שנת  של  בעידן  אך  המגזרים.  מכל 
של  )ר"ת   VISO-ה לתופעת  ויותר  יותר  נחשפים 
Virtual ISO( ולא באמת להסמכה אמיתית של התקן.

מדור   תקינה ורגולציה

ISO
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בנה ומהותו של התקן מהווה גם מ
יתרון וגם בעיה. התקן מורכב 

משני חלקים עיקריים:

1 . Information של  )ר"ת   ISMS ה-
 )Security Management System
או בעברית מנא"מ )ר"ת של מערכת 

לניהול אבטחת מידע( 

Annex A )נספח א'( – שמכיל בתוכו . 2
)ואף  מידע  אבטחת  בקרות  כ-114 
ניתן להוסיף בקרות נוספות בהתאם 

לצורך(.

החלק הראשון, החלק של המנא"מ הינו 
חובה, וכלל הפעילויות שנכללות בתוכו 
חייבות להתבצע. בחלק השני, הנספח 
לבחור  ניתן  הבקרות,  את  שמכיל  א' 
את כלל הבקרות שישימות מבחינתנו, 
כאשר מה שיקבע אילו בקרות ישימות זה 
תהליך הערכת סיכונים )שמתבצע כחלק 
מפעילויות המנא"מ(. אז בבסיסו, התקן 
מאפשר לארגונים רבים להשמיט בקרות 
שונות מתוך הנספח א', ועדיין יהיה 

אפשרי לקבל תעודת הסמכה לארגון.

בעיה נוספת, הינה שתהליך המבדק הינו 
באופן מדגמי, כלומר, לא בוחנים את כלל 
פעילויות אבטחת המידע של הארגון, 

אלא בודקים באופן מדגמי תהליכים 
שונים. יתכן מאוד, והארגון ירצה לחשוף 
ולהציג רק את התהליכים בארגון אשר 
דרישות  עם  מלאה  בהלימה  נמצאים 
התקן, בעוד שתהליכים או בקרות אחרות 
בארגון חסרות או לא מטוייבות היטב.

של  העומק  רמת  הינה  נוספת  בעיה 
המבדק. המבדק מתבצע באופן מדגמי, 
כאשר המיקוד של המבדק הינו בחינה 
של  לעומק  בחינה  ולא  תהליכית, 
התהליכים. כלומר, במרבית המקרים, 
מדובר בבחינת ציות )האם הבקרה קיימת 
או לא( ולא בבדיקה מבססת )תראו לי 
כיצד הבקרה הוטמעה והאם היא עושה 

את עבודתה כפי שצריך(. 

ומי אשם בכך?

אצבע  להפנות  שממהרים  לפני  ובכן, 
עלינו  שונים,  גופים  כלפי  מאשימה 
במראה...ולבחון  טוב  טוב  להסתכל 
בתהליך?   בסדר  היינו  אנחנו   האם 
מבחינת גופי ההתעדה, עומדת סוגיה לא 
פשוטה. דרישות אקרדיטציה דורשות 
בסטנדרטים  לעמוד  ההתעדה  מגופי 
בדרישות  עמידה  בדיקת  של  גבוהים, 
התקן שצריכה להיערך לעתים קרובות 
למשך מספר רב של ימים, ופה מתחילה 

גופי  מול  אל  הארגון  של  המלחמה 
ההתעדה בלנסות לקצר את ימי המבדק.

דבר שני, הסוקר מגופי ההתעדה אינו 
יכול לבוא במשך מספר ימים ולבחון 
ניהול אבטחת  לעומק את כל מסגרת 
המידע בארגון, ולכן הוא עורך מבדק, 
בהתאם לרמת הניסיון שלו, ותוכנית 
המבדק, במטרה לאתר ליקויים או לבחון 
את קיום תהליכי המנא"מ בארגון באופן 

תקין.

המטרה של הארגון הינה לשתף פעולה 
באופן מלא עם הסוקר ולא "לשקר או 
היעדר  בהסתרת  הסוקר"  על  לעבוד 
שחיוניים  עבודה  תהליכי  או  בקרות 

לשיפור רמת הבשלות של הארגון.

במדינתנו הקטנה, מדינת הקומבינות 
כפי שמכנים אותה, נוח לנו לרוץ ולקבל 
 ,ISO 27001 הסמכה לתקן אבטחת מידע
מבלי לנסות להבין מהן ההשלכות לכך 

בעתיד.

לקבל  נוטים  אנו  המקרים,  במרבית 
מהלקוחות תגובות כגון:

"הדרישות לעמידה בתקן נחתו עלינו 
מחוייב  לא  אני  אז  לקוחות,  ממספר 
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על  לוותר  פשוט  אוכל  בתקן.  לעמוד 
הלקוחות הללו".

"עד היום לא נתבקשתי לעמוד בדרישות 
התקן, ולכן לא רואה צורך להשקיע יותר 

מדי בעמידה בדרישות התקן".

"אני רוצה לעשות רק את המינימום הנדרש 
על מנת לעמוד בדרישות התקן, כי חייבים 

לגשת למכרז עד סוף החודש".

כל התגובות הללו משקפות מצב שבו הארגון 
לא באמת מטמיע ISO בארגון, אלא מדובר 
בתופעה מוכרת שבה התקן ISO הופך במהרה 

.)Virtual ISO(            לתקן

מה שהלקוחות לא מבינים, זה את ההשלכות 
העסקיות שיכולות להיות מצד הלקוחות.

אחד  שמצד  הדיגיטלי,  בעידן  כיום, 
הרגולציות נושפות לנו בעורף, ומצד שני 
איומי הסייבר רק הולכים וגוברים, הדרישה 
לעמידה בתקנים תופסת תאוצה יותר ויותר.

על הנהלות הארגונים להבין מצב מאוד 
פשוט: "כאשר לקוחות מבקשים מהארגון 
שלושה  ישנם  התקן,  בדרישות  לעמוד 
תרחישים להמשך הדרך, בדיוק כמו בכותרת 

הסרט: "הטוב, הרע והמכוער":

 תרחיש 1
התרחיש הטוב

הלקוח יבקש מכם לראות את התעודה של 
התקן, לבדוק שהיא בתוקף, וזהו. מרבית 
הארגונים יסתפקו בזה, כחלק מתהליך 

ה-Due Diligence שלהם.

 תרחיש 2
התרחיש הרע

הלקוח לא יסתפק בתעודה בלבד, אלא 
לעמידה  נוספות  הוכחות  לראות  יבקש 
המבדק  של  הדוח  כגון  התקן  בדרישות 
הפנימי, הדוח של המבדק החיצוני, דוח 
סקר סיכונים ותוכנית לטיפול בסיכונים, 
 Statement( ישימות  את מסמך הצהרת 
אילו  מפרטים  שבו   )of Applicability
בקרות ישימות ואילו בקרות אינן ישימות 
)והושמטו מתוך התקן(, נהלים מסוימים, 

ראיות לקיום תהליכים מסוימים ועוד.

 תרחיש 3
התרחיש המכוער

הלקוח לא יסתפק רק בתעודה או בחינה 
של התיעוד, אלא יתעקש על ביצוע מבדק 
בפועל, באתר החברה, לבחון ולאמת את 
עמידתו של הארגון בדרישות התקן. והפעם, 
המבדק לא יהיה מדגמי, אלא מדובר במבדק 
מעמיק, שנועד לבחון את עמידתו של הארגון 

בדרישות התקן.

ובייחוד  לארגונים,  ממליצים  אנו  לכן, 
למנהלי אבטחת המידע בארגון, לשאוף 

להטמעת התקן בצורה נאותה, ולהימנע 
מתופעת ה-VISO, היות וההשלכות בהמשך 
לא  להיות  עלולות  העסקי,  בפן  הדרך, 
נעימות, מה שיכול להוביל לאיבוד לקוחות, 

עסקאות, ואף פגיעה במוניטין.

מתופעת  להימנע  ניתן  כיצד  אז 
ה-VISO ולהטמיע את התקן בארגון 

בצורה נאותה?

 שלב 1
מינוי מנהל פרויקט מטעם הארגון

אם קיים בארגון מנהל אבטחת מידע, אז 
ראשית כל מומלץ לרכוש עותק של התקן 
ממכון התקנים או מהארגון ISO העולמי. 
חשוב שתלמדו ותכירו את דרישות התקן.

מידע  אבטחת  מנהל  ברשותכם  אין  אם 
אז מומלץ לשכור חברת ייעוץ שמתמחה 
בתחום. הרבה פעמים ארגונים מנחיתים 
את ניהול הפרויקט בידי אנשים שאינם 
רלוונטיים לתחום זה )בקרת איכות, פיתוח, 
וכדומה(. זה מהווה בעיה, היות והגורם 
שמנהל ומוביל את הפרויקט, חייב להבין 
את מהות התקן ובתהלכי התקינה והלימה 
לדרישות התקן. במרבית המקרים, כאשר 
מנהל הפרויקט אינו מהתחום, הפרויקט לא 
מתקדם באופן רצוי, בשל הפערים בהבנה או 
עומסים בעבודה )במרבית המקרים מנהל 

הפרויקט עושה זאת בנוסף לתפקידו(.

 שלב 2
תיחום הפרויקט

אחת הבעיות של תופעת ה-VISO הינו תיחום 
לא נכון של הפרויקט. ארגונים ממהרים 
לתחום באופן שגוי את תכולת הפרויקט, 
ולומר שההסמכה תכלול את כל הארגון, 
בעוד שהארגון כלל לא בשל לעמוד בדרישות 
שלושה  תוך  זה  אהה,....וכל  התקן..., 

חודשים בלבד.

מדובר בשלב מאוד חשוב, שישפיע גם על 
עלויות הפרויקט, וגם על אורך הזמן של 
הפרויקט  לביצוע  המניע  אם  הפרויקט. 
מגיעה מצד הלקוחות, חשוב לבחון את 
דרישות הלקוח, ולהבין מה נדרש להכיל 

בתוך תיחום הפרויקט.

אם המניע העיקרי מגיע מצד הארגון עצמו, 
בניסיון לשפר את מערך אבטחת המידע 
בארגון, אז גם כאן חשוב לתחום נכון אילו 
פעילויות, מערכות, תהליכים, ומחלקות 

בארגון ייכללו בתוך תיחום הפרויקט.

לא תמיד יש צורך לצאת בהכרזות של "אני 
רוצה הסמכה לכלל הארגון", מבלי להבין 
מה המשמעות של זה. לעתים, יהיה קל יותר 
ומהיר יותר לצמצם את התיחום הראשוני, 
ולהרחיב את התיחום בכל שנה, בהתאם 
לרמת הבשלות של הארגון. חשוב להבין, 
שככל שהתיחום רחב יותר, הדרישות מצד 

הארגון הולכות וגדלות, מה שעלול לסרבל 
את הפרויקט ולהאריך אותו.

לסייע  יכול  הפרויקט,  של  נכון  תיחום 
בתהליך יעיל ואפקטיבי של מימוש התקן 
בארגון, ואף לחסוך בהוצאות מיותרות מצד 

הארגון.

 שלב 3
בחירת אסטרטגיה למימוש 

הפרויקט
לאחר תיחום נכון של הפרויקט, חשוב לבחור 
באסטרטגיה נכונה למימוש הפרויקט. ניתן 
לעשות את הפרויקט באופן עצמאי )אם יש 
לארגון את המשאבים להקצות לזה מבחינת 
כשירות מקצועית, ידע, ניסיון, כח אדם 
וזמן(, או לחלופין, לבחור בחברת ייעוץ 
שתלווה באופן צמוד את הארגון, לאורך כלל 
הפרויקט. היתרון בעבודה עם חברת ייעוץ, 
הינו ברור, בכך שלא נדרש להשקיע מאמצים 
מירביים מצד הארגון, וזה יכול לקצר את 
לצמצם  ואף  הפרויקט,  של  הזמן  משך 
בהוצאות מיותרות שלא חייבים להשקיע 
לצורך עמידה בדרישות התקן )בשל פרשנות 
לא נכונה של דרישות התקן(. בהיעדר הבנה 
בסיסית במהות התקן ודרישותיו, לעתים, 
מצטיידים  עצמם  את  מוצאים  ארגונים 
נהלים  או  תהליכים  ומגבשים  בבקרות 
שאינם נדרשים כלל, מה שיכול לסרבל את 

הפרויקט.

בהיעדר הידע והכישורים הנדרשים מצד 
הארגון למימוש הפרויקט, חשוב לבחור 
זה,  בתחום  שמתמחה  ייעוץ  בחברת 
להתעסק  להמשיך  לארגון  שיאפשר  מה 
זמן  לבזבז  ולא  העסקיות  בפעילויות 
את  להבין  בניסיונות  יקרים  ומשאבים 

דרישות התקן ובפרשנויות שגויות.

 שלב 4 
מימוש הפרויקט

יבחרו  שאם  לחשוב  ממהרים  ארגונים 
באסטרטגיה של מימוש הפרויקט באופן 
זה רחוק  יוכלו לחסוך כסף, אך  עצמאי 
מלהיות נכון. בואו ניקח אנלוגיה פשוטה: 
בבית  להתייצב  צריכים  שאתם  תחשבו 
משפט, בשל תביעה מסוימת. עכשיו נפגשתם 
עם מספר משרדי עו"דף וקיבלתם הצעות 
התביעה  כל  לאורך  שוטף  לליווי  מחיר 
בבית המשפט. לאחר שקיבלתם הצעות 
מחיר, חשבתם שההצעות הללו גבוהות 
מדי, ואמרתם לעצמכם: "אין צורך לבזבז 
על זה כסף, אפשר לחסוך, אם רק נעשה 
את זה לבד, בעצמנו. כמה מסובך זה יכול 

להיות?!!!.

עכשיו, תחשבו לעומק...

עליכם ללמוד היטב את הצד המשפטי, לצד 
הטענות בתביעה, ואז ללכת לעמוד בבית 
המשפט אל מול השופט, ולקוות ושהבנתם 
נכון את הטענות בתביעה, ושהכנתם את 
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עצמכם נכון לקראת המשפט ביום הדין.

ובכן, השלכות לכך, שאתם עלולים להפסיד 
בבית המשפט, אם ההכנות שלכם לא היו 

טובות.

כך גם ב-ISO. תחשבו, שעליכם לבזבז זמן יקר 
בלקרוא ולהבין את דרישות התקן, וללא 
ניסיון בתחום, אתם עלולים לתת פרשנות 
שונה לדרישות התקן, מה שעלול לסכן את 
תהליך ההתעדה וקבלת ההסמכה עבור 
הארגון שלכם, ובאופן עקיף, להוביל לאיבוד 

מכרז, לקוחות, ואף פגיעה במוניטין.

ולכן, הניסיונות בלהטמיע לבד את התקן 
אינם זולים יותר מלשכור חברת ייעוץ, ואף 
לעתים יקרים יותר, בשל תוצאות שליליות 
שעלולות להיות כתוצאה מהכנה לא טובה 

לעמידה בדרישות התקן.

וגם אם יש לכם את הידע והניסיון הנדרש, 
ניהול פרויקט תקינה שהינו רוחבי על כלל 
של  והתפעוליות  העסקיות  הפעילויות 
הארגון, צורך זמן יקר, שבזמן הזה, מנהל 
אבטחת המידע אינו יכול למלא את תפקידו 
בשגרת היום-יום שלו, בגלל ניהול פרויקט 

התקינה.

בעת מימוש הפרויקט, חשוב לבחון אילו 
בקרות ישימות ואילו בקרות ניתן להחריג 
מתוך תכולת הפרויקט, בהתאם לממצאים 

שעלו בתהליך הערכת הסיכונים. 

מענה  נתנו  שאכן  לוודא  חשוב  כן,  כמו 
הולם לכלל דרישות התקן, לרבות דרישות 
פעילויות המנא"מ, שכן פעילויות ובקרות 
והיעדר מימוש או אי- אלו הינן חובה, 
עמידה בדרישות המנא"מ עלול לגרור אי-

התאמות ברמת חומרה גובה )Major(, ואף 
לפסול את תהליך ההתעדה של הארגון.

 שלב 5 
הכנה למבדק עצמו

לקראת המבדק החיצוני של גופי ההתעדה, 
חשוב להכין תיק מבדק, אשר יכלול את כל 
התיעוד )מסמכים ורשומות( כפי שנדרש 
עפ"י התקן. בנוסף, חשוב לבצע הדרכות 
קצרות לכלל בעלי התפקידים הרלוונטיים 
בתהליך, על מנת שיוכלו "לחוש" את אופי 
הגיע  בטרם  עוד  החיצוני  המבדק  ואופן 

הסוקר האמיתי. 

חשוב לבצע מעין משחק תפקידים, ולערוך 
ביקורות שמדמות את המבדק החיצוני, 
במטרה לאתר ליקויים )אם עדיין ישנם 
כאלו(, וגם לתרגל ולהכין את הגורמים 
הרלוונטיים לתהליך המבדק שעתיד לבוא.

בתהליך ההכנה, חשוב לבחון שכלל התיעוד 
הנדרש קיים, מתוחזק, מעודכן ומבוקר, 
לצד הבנת הגורמים הרלוונטיים מה נדרש 

מהם להציג ולהסביר בתהליך ההתעדה.

 שלב 6 
מבדק התעדה חיצוני

בתהליך המבדק עצמו, חשוב לתעד את כל 
ההערות של הסוקר, היות ואלו הזדמנויות 
לשיפור, ויכולות לסייע לכם בשיפור תהליכי 
עבודה, טיוב בקרות קיימות, ואף גיבוש 
תהליכי עבודה או הטמעת בקרות אבטחה 

חדשות.

במבדק, הנכם נדרשים להציג בפני הסוקר 
ראיות )מסמכים, רשומות, תהליכי עבודה, 
בקרות וכו'( לכך שהארגון הטמיע, מתחזק, 
מידע  אבטחת  לניהול  מערכת  ומשפר 

)מנא"מ( בצורה נאותה.

הכנה נכונה במהלך הפרויקט יכול להפוך 
ואפקטיבי,  ליעיל  ההתעדה  תהליך  את 
ולחסוך זמן יקר לכם כארגון ולסוקר עצמו.

על מנת לייעל את התהליך, חשוב להכין 
מראש את התיק ראיות למבדק, כך שתהליך 
ולא  חלק,  באופן  לרוץ  יוכל  ההתעדה 
להתעכב בכל פעם שהסוקר מבקש לראות 
ראיות למימוש בקרה מסוימת, מה שעלול 
להצטייר בעיני הסוקר כמימוש לקוי או 
היעדר מימוש מנא"מ בצורה נאותה בארגון.

 שלב 7 
תוכנית עבודה לתחזוקה 
שוטפת ושיפור המנא"מ

לאחר שסיימנו את המבדק עצמו, בין אם 
הצלחנו לעבור את תהליך ההתעדה ללא 
ממצאים, ובין אם קיבלנו ממצאים לטיפול, 
הפרויקט עדיין לא הסתיים, ומלאכה רבה 

עוד לפנינו.

באם במבדק ההתעדה עלו ממצאים )אי-
לטיפול  תוכנית  לגבש  עלינו  התאמות(, 
באי-התאמות ולשלוח לסוקר לאישור סופי, 

לצורך קבלת התעודה הנחשקת.

וגם אם לא עלו ממצאים, עלינו לגבש כעת 
תוכנית עבודה שנתית לתחזוקת ושיפור 

המנא"מ, לקראת המבדק בשנה הבאה.

ובכן, ראינו שעמידה בדרישות התקן 
אינה מפחידה כפי שחשבנו, ועם תכנון 
 ,VISO-נכון, ניתן למזער את תופעת ה
ובצורה  שקט,  בראש   ISO ולהטמיע 
נאותה. הטמעה נכונה של דרישות התקן, 
יכול רק לסייע לארגון, הן מבחינת שיפור 
מערך אבטחת המידע אל מול איומי 
הסייבר ההולכים וגוברים, והן מבחינת 
עמידה בדרישות הלקוח, וכפועל יוצא, 
הגדלת כמות הלקוחות ומחזור כספי של 

הארגון.

מצד שני, הטמעה לא נכונה של התקן 
להוביל  עלולה   )VISO ה- )בשיטת 
איבוד  כגון  יותר,  שליליות  לתוצאות 
לקוחות, אי-זכייה במרכזים ואף פגיעה 

במונטין.

אז היפטרו מתופעת ה-VISO, והטמיעו 
.ISO-נכון את ה

לסיכום
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שלבים להערכת 
ספקיות מחשוב ענן 

לעמידה בדרישות

 Federal Risk and ר"ת של( FedRAMP-למי שעדיין לא מכיר, ה
Authorization Management Program( הינה מסגרת המספקת 
הנחיות ודרישות סטנדרטיות בתחום אבטחת המידע, לצורך מתן 
אישור, ניטור וביצוע סקרי אבטחת מידע על ספקיות שירותי 

מחשוב ענן.

סגרת זו מהווה חלק בלתי מ
נפרד ממדיניות שימוש 
במחשוב ענן של משרד 
הפנים האמריקאי, אשר 
נועדה לסייע לסוכנויות הממשלתיות 
למנף את מערך המחשוב שלהם 
שמבוססות על תשתיות מחשוב 
ענן, בצורה מאובטחת ויעילה יותר. 
תוכנית זו מתמקדת בצמצום עבודה 
מיותרת, בתהליכי התייעלות, סגירת 
פערים בתחום אבטחת מידע ומזעור 
העלויות הכרוכות בתהליך אישור 

ספקיות מחשוב ענן.
כל סוכנות פדרלית מוכרת, ספק 
או  מורשה  ענן  מחשוב  שירותי 
הערכה  שמבצעים  ג'  צד  גופי 
להיות  יכול   )PAO3 ( והתעדה 
זאת,  עם   .FedRAMP-ל מוסמך 
תהליך היישום ועמידה בדרישות 
מאתגר.  להיות  יכול   FedRAMP
ולהטמיע  לבצע  זמן  לוקח  זה 
ולעמוד בכל  את המסגרת הזאת 
דומה  אינו  התהליך  דרישותיה, 
 ISO  למסגרות ותקנים נוספים כגון

.SOC2-27001 ו
למעשה, ה-FedRAMP היא אחת 
המורכבות  הציות  מהתוכניות 
יכול  שארגון  ביותר  והמעמיקות 

לבצע.

מדור   תקינה ורגולציה

// מאת: בר בן עמוס, יועץ אבטחת מידע בחברת טייטנס סקיוריטי
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10 שלבים לבחינת והערכת  להלן 
לעמידה  ענן  מחשוב  ספקיות 

:FedRAMP-בדרישות ה

#1 הערכת סיכונים של 
ספקית מחשוב הענן

שהם  הנתונים  את  לסווג  ארגונים  על 
מתכננים לאחסן ולשתף בענן לפי סוג 
המידע ורגישותו. חשוב לזכור כי הנתונים 
הנמצאים בענן, קשה יותר לשלוט בהם 
ולהגן עליהם. חשוב לקחת בחשבון האם 
שינויים או מניפולציה או חשיפה של 
נתונים אלו עלולים להשפיע על סודיותם, 
שלמותם וזמינותם. ייתכן שתרצו גם לבצע 
ובדיקות  סיכונים  הערכת  של  תהליך 
אבטחה נוספות כדי לקבוע האם הפתרונות 
של ענן ציבורי, פרטי או היברידי נושאים 
סיכון פחות או יותר מאשר לאחסן את 

הנתונים בתוך הארגון.

#2 מדיניות אבטחת מידע
השלב הבא יהיה ליצור מדיניות אבטחת 
מידע לקביעת והגדרת הבקרות והסיכונים 
הכרוכים בשירותי ענן. מדיניות זו צריכה 
לכסות אילו נתונים, שירותים ויישומים 
מאובטחים מספיק כדי להגר לענן. חשוב 
להתייעץ עם היועץ המשפטי לפני המעבר 
למחשוב ענן כדי להבטיח שכל הבקרות 
הפנימיות יענו על כלל הצרכים של הארגון.

#3 הצפנה
ספקיות ענן רבות מציעות שירותי הצפנה 
מגוננים, שמהווים אחת מהבקרות היעילות 
ביותר בפני איומי הסייבר. עם זאת, חשוב 
לשקול את תהליך ההגנה והשמירה על 
ניהול המפתחות שמסופקים ע"י ספקיות 

הענן.

#4 גיבוי נתונים
דרישות  עם  בהלימה  להיות  כדי 
ה-FedRAMP, הארגון חייב להיות בעל 
בקרה נאותה שמאפשרת יכולות גיבוי 
ושחזור של הנתונים בענן. נושא המשכיות 
עסקית והתאוששות מאסון הוא אפילו 
קריטי יותר ויש לבדוק מעת לעת, כדי 
בפעילות  רצויות  לא  השבתות  למנוע 

העסקית של הארגון.

#5 זיהוי ואימות
התאימות לדרישות FedRAMP מחייבת 
ארגונים גם ליישם פרוטוקולים לזיהוי 
הענן  ספקיות  מרבית  חזקים.  ואימות 
אימות  שיטת  עם  לעבוד  דורשות 
המאפשרת אימות הדדי של כלל הזהויות 
)בין הארגון לבין הספק(. פרוטוקולים אלו 
תלויים בסישוץ הסודי של המידע המשלים 
את תהליך האימות, המגנה על נתונים 
המחוברים לתשתית הענן מפני תקיפות 
 ,)Man-in-the-Middle )ר"ת של   MitM
מתקפות מניעת שירות וכדומה. בקרות 

אבטחה אחרות כגון שימוש בכרטיסים 
חזקות  סיסמאות  טוקנים,  או  חכמים 
)2FA( מאפשרים  ומימוש אימות חזק 
הגנה מפני מתקפות של ניסיונות פיצוח 

סיסמאות. 

#6 קביעת שירותי ספקיות 
הענן

של  רחב  מגוון  מציעות  ענן  ספקיות 
SaaS )ר"ת של  שירותים, כגון שירותי 
שירותי   ,)Software-as-a-Service
 )Platform-as-a-Service ר"ת של( PaaS
Infrastructure-as- ר"ת של( IaaS ושירותי
a-Service(. לכל אחד יש את היתרונות 
ואת החסרונות שלו, ועל הארגון לבחור את 
המודלים ואת השירותים בהתאם לדרישות 

העסקיות. 
למשל, שירותי SaaS הינם שירותים שבו 
הארגון )הלקוח( משתמש בתוכנה מסוימת 
כמודל מבוסס מנוי. שירותי PaaS לעומת 
זאת, מציע לארגון יכולות נרחבות יותר 
לבצע  לפתח,  לארגון  מאפשרות  אשר 
 IaaS שירותי  לבסוף  יישומים.  ולנהל 
מספקים אוטומציה מבוקרת ומשאבים 
שניתנים להרחבה באמצעות לוח המחוונים 
של ממשק תכנות יישומים )API(. סוג זה 
של שירות נחשב לעתים קרובות כמרכז 

נתונים וירטואלי.
אלה הם שירותי הענן השכיחים ביותר ועל 
הארגון לבצע הערכת סיכונים ובדיקות 
אבטחה להלימה עם מדיניות ונהלי אבטחת 
המידע של החברה לפני שבוחרים ספק 

ענן.

#7 מדיניות ונהלי אבטחת 
המידע של ספקיות הענן

ה-FedRAMP דורש גם מהארגונים לוודא 
שספקיות הענן הגדירו ויישמו מדיניות 
מדיניות  בייחוד  מידע  אבטחת  ונהלי 
אחריות  התפקידים,  את  שמגדירה 
דרישה  גם  לכלול  צריך  זה  וסמכויות. 
של קבלת דוחות ביקורת אבטחת מידע 
אובייקטיביים מסוקרים מוסמכים לכך. 

חשוב לבחון את מסמכי המדיניות ונהלי 
אבטחת המידע לפי ההמלצות וההנחיות 
של תקנים בינלאומיים, כגון תקן אבטחת 

.ISO 27001 מידע

#8 השלכות משפטיות
ספקיות הענן חייבות לציית לכל דרישות 
החוק והרגולציה שחלות עליהם ברמה 
העולמית )לפי מידת הרלוונטיות(, ובייחוד 
עליהם לחשוף ולדווח לרגולטור על כל 
אירועי אבטחת המידע לרבות מקרים בהם 
רגישים מהארגון. מאחר  נתונים  דלפו 
 FedRAMP-וההנחיות המשפטיות ש ה
עלולות להשתנות באופן עקבי, עליכם 
להתייעץ תמיד עם המחלקה משפטית 
שלכם כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק 
הפדרלי ושל אותה מדינה שבה נמצאת 

החברה, המוגדרות לעתים קרובות בהסכם 
עם ספקיות הענן. במרבית המדינות, בעלי 
עמידה  על  לשמירה  אחראי  הנתונים 

בתקנות אלה.

#9 בעלות על הנתונים
הבעלות על הנתונים היא קריטריון חיוני 
כשמדובר בבדיקת חוזה שירותים מול 
ספקיות הענן. הפרמטרים יכולים להיות 
מבלבלים עבור ארגונים שיש להם בעלי 
תוכנית  לגבש  כדאי  ולכן  רבים,  מניות 
מקיפה למשילות הנתונים ולשקף אותה 

בחוזה מול ספקיות הענן.
מקומיים  גיבוי  תהליכי  ליישם  חשוב 
השבתת  שבכל  לוודא  כדי  ורציפים 
נגרם  לא  הענן  ספקיות  של  הפעילות 
אובדן לצמיתות של הנתונים. כמו כן, מנהל 
אבטחת המידע חייב להתעקש שספקיות 
הענן ישתמשו בהצפנה מקצה לקצה, הן 

בעת האחסון והן בתווך התקשורת.
חשוב לזכור כי תחומי האחריות והשיפוט 
יכולים להיות שונים ממדינה למדינה, 
ועלולים להשפיע על נושא אבטחת המידע 
והנתונים המאוחסנים במדינה מסוימת או 

מועברים בין מדינות מסוימות.

#10 מחיקת הנתונים
חשוב לבדוק את תהליכי ונהלי העבודה 
של ספקיות בענן בכל הקשור לשמירה 
להתחשב  עליכם  הנתונים.  ומחיקת 
באתגרים שטמונים בתהליך מעקב אחר 
מחיקת מידע מוצפן. ישנן ספקיות ענן 
חד- הצפנה  במפתחות  שמשתמשות 
פעמיים שנמחקים לאחר מכן יחד עם 
את  שהופך  מה  המוצפנים,  הנתונים 

המחיקה לצמיתות.

הדרך הארוכה לאבטחה 
מעוננת

ה-FedRAMP יכול לסייע לארגונים 
להפחית עלויות, לחסוך זמן ולמקסם 
המשאבים  את  יתרה  ביעילות 
שמבוססים מחשוב ענן. עם זאת, 
השקעה  דורש  אלו  הטבות  קיום 
משמעותית של זמן וכסף. חברות 
צריכות להיות יסודיות ביותר בעת 
תהליך הערכת ספקיות הענן, ותהליך 
בדיקת ציות אמיתי דורש צעדים 
ומרכיבים נוספים מעבר למה שתואר 

כאן. 
אבל מימוש התובנות הללו יכולות 
לתת לארגונים המבקשים לעשות 
עסקים עם סוכנויות ממשלתיות 
המתחרים  מבחינת  מהותי  יתרון 
ועמידה בדרישות החוזה והסכמים, 
באמצעות הספקת שירותי מחשוב 

ענן מאובטחים.

להלן 10 שלבים לבחינת והערכת 
ספקיות מחשוב ענן לעמידה 

:FedRAMP-בדרישות ה
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?
מדור   משאבי אנוש

// מאת: אלינור צברי, מנהלת HR בחברת טייטנס סקיוריטי

ובכן, בואו נתחיל בסטטיסטיקה 
מעניינת - אפס אחוזי אבטלה 
בתחום הגנת הסייבר הינו נתון 
סטטיסטי מאוד אטרקטיבי. זה 
בהחלט מחזק את הסיבה למה 
יועצי הקריירה והשמה ממליצים 
הגנת  בתחום  לבחור  לכולם 
הסייבר כקריירה. ואומנם זה נתון 
בהחלט מרשים, זוהי לא הסיבה 
היחידה שבגללה כדאי לבחור 
בקריירה בתחום הגנת הסייבר.

למה לבחור קריירה בתחוםהסייבר
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עידן הדיגיטלי של היום, ולאור ב
מתקפות הסייבר שמתפרסמות 
צריך  לא  בחדשות,  יום  מדי 
להיות מומחה גדול בסייבר על 
מנת להבין שמדובר בתחום שנמצא בצמיחה 
מתמדת. לצד דרישות תקינה ורגולציות 
רבות בארץ ובעולם, בשילוב עם גל מתקפות 
סייבר שהולך וגובר, הפך את התחום לאחד 
התחומים החמים והנחשקים ביותר בעולם. 
וככל שגל מתקפות הסייבר ימשיך להכות 
ולפגוע בארגונים, כך יגבר הצורך במומחי 

סייבר.

אבל מהו בעצם תחום הגנת 
הסייבר?

הרי שבכל תפקיד IT כיום יש היבטים של 
סייבר. אבל ההתמקדות בתחום הסייבר 
פותח עולם שלם של אפשרויות להתפתחות 
אישית ומקצועית כאחד. החל ממומחה 
אבטחת מידע, ליועץ, לסוקר ובודק חוסן, 
ועד לחוקר פורנזיקה, מנהל אבטחת מידע 
ואף מרצים בתחום הזה, ישנו מגוון רחב של 
אפשרויות תעסוקה בתחום הגנת הסייבר, 
ונראה כי בכל שנה צצים להם בעלי תפקידים 
חדשים ונוצצים יותר בתחום הסייבר, כגון 
 ,)Threat Hunters( חוקר או צייד איומים

צוותים אדומים, ועוד.

ואל תתנו לכותרות השליליות בחדשות 
לקלקל לכם את התאבון מלפתח קריירה 
בתחום הסייבר, היות ועל כל קורבן )כגון 
חברת EQUIFAX(, ישנם מאות אם לא אלפי 
סיפורי הצלחה, ולכן ניתן לומר שניכרת 
הגנת  בתחום  המקצועיות  ברמת  עלייה 

הסייבר.

והנה לכם ארבע סיבות עיקריות מדוע 
כדאי לשקול קריירה בתחום הסייבר:

 #1 צמיחה בלתי מוגבלת כמעט 
לדרושים בתחום הסייבר

תחום  שנה,  מדי  וגדל  ההולך  היקף  עם 
הצמיחה  פוטנציאל  את  מציג  הסייבר 
האולטימטיבי – הן מבחינת בחירת מסלול 
הקריירה שלכם והן מבחינת הזדמנויות 

למידה והתפתוחת אישית-מקצועית.

אמנם ישנה התייחסות לתחום הסייבר 
בנפרד, אבל הוא מקושר באופן ישיר לככלל 
תחומי ומיומנויות ה-IT האחרות. מומחה 
סייבר טוב ומנוסה, עובד בצורה נבונה, כדי 
להבין כמה שיותר על איך הטכנולוגיות 
עובדות, אל מול הדרישות העסקיות, מהם 
איומי הייחוס שיכולים להיות על הארגון, 
וכיצד להתמודד עם זה בצורה נאותה, על 
מנת לאפשר לארגון להמשיך לפעול בצורה 

תקינה.

חשוב גם לדעת שעבור מומחי הסייבר, תהליך 
הלמידה אינו מפסיק לעולם, אלא מדובר 
בתחום תובעני, שדורש להישאר מעודכן, 
תוך שמירה על הכשירות המקצועית שלכם.

התחום הזה מספק אתגרים מגוונים ומעסיק 
יפה את כל העוסקים בו. 

שתחום  הדרך,  שבתחילת  לזכור,  חשוב 
הסייבר עוד היה בחיתוליו, הצוותים נבנו 
על בסיס "כולם עושים קצת מהכל", ולא 
הייתה שום הפרדה בין התחומים, לא בצד 
המקצועי ולא בצד האופרטיבי. לא קראנו 
לצוותים בשמות שכיום כולנו משתמשים 
בהם )צוות תגובה, צוות תחקור דיגיטלי, 
צוות אדום, חוקרי וציידי איומים, וכו'(, 
אלא כולם היו חלק מצוות אבטחת המידע. 

עם השנים, התפתחו להם דיסציפלינות שונות 
בתחום הסייבר, תוך הפרדה בין בעלי 

האחריות  רמת  השונים,  התפקידים 
והסמכויות שלהם.

גורם נוסף לפיצול בין התפקידים היה עומס 
להתרחב  הצוותים  את  שאילץ  העבודה 
במהירות ואף לפתח מיומניויות וכישורים 

נוספים. 

העומס קיים גם היום, וישנן אפשרויות 
רבות לאלו שרוצים להיכנס לתחום הסייבר. 
חדשים,  מאתגרים  מפחדים  שלא  לאלו 
ומעוניינים לפתח קריירה בתחום הסייבר, 

אנו ממליצים בחום לנסות.

בין אם הכיוון או היעד שלכם הינו להפוך 
למנהל אבטחת מידע )CISO( לבין אם אתם 
 Hands( רוצים להישאר בתחום הטכנולוגי
ואת  אתכם  שיגביל  היחיד  הדבר   ,)On

הצמיחה שלכם הוא הרצון שלכם.

זוהי הצעה מרגשת להיכנס לעולם תוכן 
מרהיב ומאתגר, וזו סיבה מספיק טובה 

לבחור בקריירה בתחום הסייבר.

#2 שפע של תפקידים מגוונים 
בתחום הגנת הסייבר

קיימות המון הזדמנויות לצמיחה וזה קשור 
בעיקר למגוון הטכנולוגיות והמצבים בהם 
אנשי אבטחת המידע והסייבר מצויים כיום 
אל מול גל מתקפות הסייבר ההולך וגובר 
מדי יום, לצד דרישות הרגולציה שאף הן 

מחמירות כלפי הארגונים.

מוצר  זה  אם  שזה  כיום,  היסוד  הנחת 
טכנולוגי, אז ישנם היבטי של סייבר שצריך 

להגן עליו.

מומחי הסייבר מקבלים הזדמנות פז לעבוד 
ולהתנסות  שונים,  מומחים  צוותי  מול 
בטכנולוגיות ומערכות הגנה שמעולם לא 

מדור   משאבי אנוש

אוקטובר 502018



חלמו עליהם. המגוון של הטכנולוגיות הינו 
עצום, וזה רק הולך וגובר עם הזמן.

מדובר במימוש פוטנציאל לקריירה משגשגת 
ומרגשת, ושיעמום זה לא משהו שנמצא 
הגנת  בתחום  העוסקים  של  בלקסיקון 

הסייבר.

יש  עניין  תחומי  של  הזה  הרחב  ולמגוון 
הוורסטיליות  בגלל  מהותי:  יתרון  גם 
לצורך  שנדרשות  השונות  במיומנויות 
עיסוק בתחום הסייבר, נדרש להבין כראוי 
טכנולוגיות שונות בתחום ההגנה, אל מול 

הדרישות העסקיות או הרגולטוריות. 

במרבית המקרים, אנשי הסייבר הגיעו לאו 
דווקא מעולם המחשוב, אלא מתחומים 
ומגוונים. למעשה, ככל שתחומי  שונים 
הסיכויים  יותר,  מגוונים  שלכם  העניין 
שלכם להצליח בתחום הסייבר גבוה יותר.

אין שום דרך אחת "נכונה" ללמוד כדי להיות 
מקצוען סייבר, אלא צריך ללמוד, לצבור 
ניסיון, ולהתחיל לטפס בשרשת הניהולית 

אל עתיד קריירה משגשגת.

#3 התמודדות עם אתגרים 
שונים ומגוונים

יחד עם הצמיחה של הטכנולוגיות השונות, 
אתם תתחילו להתמודד עם מגוון רחב של 
הגנת  בתחום  ומרתקים  שונים  אתגרים 
הסייבר, מה שיהפוך את תפקידכם למרתק 

ומעניין יותר.

אומנם בתחום הסייבר מרבים להסתמך על 
ניסוי וטעייה, הטקטיקות והשיטות עבודה 
יכולות להשתנות מדי יום, על מנת להתמודד 

עם רמת התחכום של מתקפות הסייבר.

תמיד יש אתגרים חדשים להתמודד איתם 
בתחום זה, וזה אף פעם לא משעמם.

עם כל גל חדש של טכנולוגיות שצצות להן, 
סיכונים חדשים נוצרים. וזהו תפקידם של 
מומחי הסייבר לזהות, להבין, ולאחר מכן 
לגבש אסטרטגיות להתמודדות עם סיכונים 

אלו בצורה נאותה. 

האתגרים משתנים גם בהתאם למגזרים בהם 
אתה עובד. למשל, ישנו הבדל מהותי בין 
הגנה על המידע שנמצא במערכות מסחריות 
בענן, לעומת הגנה על קוצב לב אצל חולה 

מבוגר.

כל מצב הוא מהווה מעין פאזל ייחודי, 
המאפשר לכם הזדמנות להיענות לאתגר, 
את  למנוע  במטרה  הפאזל,  את  ולפתור 

מתקפת הסייבר הבאה.

#4 לתפקיד יש השפעה של 
ממש

ישנם מקצועות רבים שמהם לאו דווקא יוצא 
לנו להפיק תועלת אישית, או הנאה. דווקא 
אם ניקח את המקרה האחרון שהזכרנו, 
הגנה על קוצב לב אצל חולה מבוגר – מדובר 
במקרה אמיתי, שבו חיי אדם בסכנה. זה לא 
עוד מקרה קלאסי של גניבת מידע מחברה 
שמגלגת מיליארדים, אלא מדובר באפשרות 

ממשית של פגיעה בחיי אדם.

לאחרונה, אלפי מכשירים כאלו הוחזרו כי 
נמצאו פגיעויות אבטחה רבות במכשירים, 
ולפגוע  לשנות  לתוקף  אפשרו  אשר 

במטופלים. 

וגם במוסדות הפיננסיים ההשפעה היא 
רבה. למשל, במקרה של הפריצה לחברת 
EQUIFAX, כ-145 מיליון תושבים בארה"ב 

הושפעו מתקיפה זה. 

תחום הגנת הסייבר הינו חשוב ובעל ערך 
עליון. בעידן הדיגיטלי, כאשר מרבית חיינו 
מנוהלים במערכות או באמצעות מערכות 
מחשוב, החשיבות של תחום הגנת הסייבר 
וגוברת, ולא מדובר בתופעה  רק הולכת 

שתחלוף בקרוב.

אם הינכם רוצים להשפיע באופן ממשי, אז 
תחום הגנת הסייבר עשוי להתאים לכם. לא 

כולם חייבים להיות רופאים.

אז תתחילו ללמוד, ותשמרו על 
כשירות מקצועית

לתחום הסייבר יש שני יתרונות לוגיסטים 
מהותיים בתחום הקריירה:

אחוזי אבטלה נמוכים מאוד. 1
זהו מקצוע מתגמל. 2

אם תבחרו לעסוק בתחום הגנת הסייבר, 
תמיד יהיה לכם מקום לגדול ולהתפתח. 
ולרכוש  הזמן  כל  ללמוד  תצטרכו  אתם 
לטפס  לכם  שיעזרו  חדשות  מיומנויות 
מעלה בסולם. אתגרים חדשים ימשיכו לצוץ 
ולאתגר אתכם ואתם תהיו חשופים למגוון 
רחב של אנשים מקצועיים, טכנולוגיות 
חדשניות, וכמובן איומי סייבר מתוחכמים.

אתם לעולם לא תהיו משועממים כי תמיד 
יהיו אתגרים חדשים שתצטרכו להתמודד 
איתם, וגם הסיפוק הרב שנובע מעיסוק 
בתחום שאתם יודעים שאתם משפיעים על 
עולם מאובטח ועתיד בטוח יותר עבור דור 

ההמשך.

אז מה עוד אתם יכולים לבקש 
בקריירה?
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11
כללים

לשמירה על היגיינת 
SEI סייבר, מאת

 Software Engineering Institute ר"ת של( SEI-ה
מבית Carnegie Mellon University( פרסם סט של 

11 הנחיות סייבר לצורך שמירה על היגיינת סייבר.

מדובר בעצם בסט של המלצות שעל כל ארגון בעידן הדיגיטלי 
של היום כדאי לאמץ, על מנת להתמודד בצורה יעילה יותר אל 
מול גל איומי הסייבר ההולכים וגוברים הן מבחינת הכמות והן 

מבחינת רמת התחכום של המתקפות.

להלן הסט של 11 ההמלצות:

כל  ותעדוף של  זיהוי 
שירותי המפתח בארגון, 
כולל מוצרים, מערכות 

ונכסים תומכים

המיפוי  לתהליך  מתייחס  הזה  הכלל 
של כל התהליכים העסקיים העיקריים 
ושירותי המפתח בארגון )כולל מוצרים 

או מערכות(.

חשוב לזהות ראשית את נכסי המידע 
ולבנות  לארגון,  ביותר  הקריטיים 
אסטרטגיה לניהול סיכוני הסייבר של 

אותם נכסי מידע.

ותגובה  זיהוי, תעדוף 
ס  ו ח י י ה י  מ ו י א ל
אותם  על  והסיכונים 
שירותי מפתח ונכסים

הכלל השני מתייחס לתהליך זיהוי, תעדוף 
ותגובה לכלל סיכוני הסייבר שתקפים 
לגבי אותם נכסי מידע קריטיים שמופו 
בשלב הראשון. על הארגון להבין מפני 
אילו סיכוני סייבר הוא עומד כיום, מהו 
פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם כתוצאה 
ממימוש הסיכונים הללו, ומהי תהיה 
האסטרטגיה הטובה ביותר להתמודד 

עם סיכונים אלו.

לאחר זיהוי הסיכונים, על הארגון לגבש 
תוכנית להפחתת הסיכונים, כאשר תועדף 
בהתאם לרמות החומרה של הסיכון אל 
נכסי מידע  מול חשיבותם של אותם 
)תהליכים, שירותים, מערכות קריטיות 
בארגון(. תוכנית הטיפול בסיכונים תהיה 
לרוב למזער את הסיכונים למינימום 
האפשרי )סיכון שיורי(, ואם לא ניתן 
אז להעביר אותו לצד שלישי או לקבל 
את הסיכון במקרים בהם עלות ההשקעה 

קביעת תוכנית תגובה 
לאירועי אבטחת מידע 

)IRP( וסייבר

על הארגון לשאול את עצמו: "האם יש 
לנו תוכנית נאותה לטיפול והתמודדות 
עם אירועי סייבר ואסונות טבע אחרים?"

על תוכנית זו להיות מתועדת ומתורגלת 
בתרגולים  לשלב  חובה  כאשר  היטב, 
את כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים 

לתוכנית זו. 

כמו כן, על התוכנית להכיל בתוכה נהלי 
תגובה לתרחישים שונים )פלייבוקים(, 
אסקלציה לטיפול באירועי עפ"י מדרג 
רמות החומרה של האירועים, תפקידים, 
אחריות וסמכויות של כל בעלי התפקידים 
הרלוונטיים בארגון, לרבות צוות התגובה, 
ותהליכי  חיצוניים  לגופים  ממשקים 

עבודה מול גופים אלו.

הטמעת מנגנוני אבטחה 
וניטור ברמת הרשת

האם הארגון נקט באמצעי הגנה דרושים 
ברמת הרשת, כולל מנגנוני ניטור לזיהוי 

מתקפות או אנומליה ברשת?

תכנון של  על  הכוונה  זה מספק  כלל 
ארכיטקטורה מאובטחת מבחינת הרשת 
הארגונית, באמצעות הפרדת רשתות 
שונות, פילטור וסינון של התקשורות 
שעוברת בין הרשתות השונות, ניטור 
רשת  שירותי  של  והגבלה  ובקרה, 
שיכולים לעבור מבין הסגמנטים השונים 
של הרשת )בהתאם לדרישות העסקיות 

והתפעוליות של הארגון(. 

חשוב לנטר ולעקוב אחר זיהוי אנומליה 
או כל התנהגות חשודה ברשת הארגון, 
היות וזה יכול להעיד על מתקפה קיימת 

או מתקפה עתידית. 

כמו כן, מומלץ לסרוק באופן קבוע את 
רשת הארגון למציאת וסגירת פרצות 

אבטחת מידע.

הדרכות  של  ביצוע 
לצורך הגברת המודעות 
בתחום  העובדים  של 
והגנה  הסייבר  איומי 

מפני איומים אלו

האם כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים 
בארגון בעלי הכשרה מתאימה או קיבלו 
הדרכות להגברת המודעות במהלך השנה? 

// מאת: בר בן עמוס, יועץ אבטחת מידע בחברת טייטנס סקיוריטי

עולה בהרבה מעלות  הנכס עליו מנסים 
להגן. על הארגון לנסות להשפיע על 
מידת הסבירות של מימוש האיום, ואם 
לא ניתן, לנסות למזער את מידת הנזק 
ממימוש  כתוצאה  להיגרם  שעלולה 

האיום.

איומי הסייבר משתנים מדי יום כמעט, 
מקצועית  כשירות  על  לשמור  וחשוב 
ומודעות מוגברת בתחום זה. על הארגון 
לגבש תוכנית שנתית לביצוע הדרכות 
להגברת המודעות בנושא איומי סייבר 
ודרכי התמודדות, עבור צוותי אבטחת 
מקצועיות  הכשרות  לבצע   – המידע 
פורמאליות, ואף לגבש תהליך של הדרכה 
פורמאלית של מודעות בעת כניסתו של 

העובד החדש לחברה.

01

02

03

04

05

אוקטובר 2018 52



על הארגון לגבש תוכנית שנתית 
לביצוע הדרכות להגברת המודעות 
בנושא איומי סייבר ודרכי התמודדות

#5
53 אוקטובר 2018



מדור   סייבר

תהליך ניהול ובקרת השינויים חייב לכלול 
ובקרה שוטפת על התהליך, על  ניטור  גם 
מנת לוודא שהתהליך מתקיים בצורה תקינה 

ובהתאם למדיניות שנקבעה.  #7

קביעת תהליך פורמאלי 
סריקה  ניטור,  של 
בפגיעויות  וטיפול 

אבטחת מידע

על הארגון לגבש תהליך פורמאלי של 
סקירת פגיעויות וניהול פגיעויות של 
כלל מערכות המחשוב שנמצאות בארגון 
או מחוצה לו )אבל עדיין מהווים חלק 

מהאחריות של הארגון(.

ניתן להירשם לפורומים שונים שמדווחים 
על פגיעויות וחולשות שזוהו במערכות 
שונות, או לצרוך שירותי מודיעין סייבר 
מחברות ייעוץ שמתמחות במתן שירותים 

מסוג זה.

כמו כן, מומלץ לגבש תהליך פורמלאי 
של מתן רמות חומרה לאותם איומים 
למידת  )בהתאם  שזוהו  ופגיעויות 
החשיפה, רמת הניצול של הפגיעות, 
הסבירות למימוש האיום, מוטיבציה של 
התוקף, וקטורים תקיפה ועוד(, ולנהל את 

הסיכונים בהתאם. 

כמו כן, חשוב לגבש תהליך הולם של 
הקשחת מערכות, וניהול טלאים על אותן 
מערכות קריטיות, כחלק מתהליך ניהול 
התצורה ובקרת וניהול שינויים בארגון.

ניהול סיכונים בשרשרת 
האספקה

עובדים עם  בעידן הדיגיטלי, שכולם 
כולם תוך ניצול הקישוריות האינטרנטית 
ושירותי מחשוב הענן, חשוב לוודא שאין 
לנו חורים בשרשרת ההגנה של הארגון.

של  וזיהוי  מניעה 
מתקפות  או  חשיפה 
שמקורן בנוזקות שונות

על הארגון להטמיע בקרות נאותות מפני 
מתקפות שמקורן בנוזקות שונות. הטמעת 
פתרונות הגנה ברמת תחנות הקצה וברמת 
ה-Gateway  יכולים לסייע במניעה וזיהוי 
ניסיונות תקיפה אלו, ולמזער את הסיכון 
או את מידת ההשפעה במימוש הסיכון.

חשוב לוודא שקיימות בקרות אבטחה על 
כל מערכות המחשוב והתקשורת לרבות 
שרתים, תחנות קצה, מחשבים ניידים, 
טאבלטים  חכמים,  ניידים  טלפונים 

וכדומה.

של  תהליך  להגדיר  מומלץ  כן,  כמו 
ניטור ובקרת לוגים מההתקנים הללו, 
SIEM, אז  ואם קיימת בארגון מערכת 
 SIEM-לשלוח את הלוגים למערכת ה
בארגון, לצורך קורלציה ותחקור מעמיק 

של ניסיונות התקיפה.

הטמעת בקרות להגנה 
על המידע 

על הארגון להטמיע בקרות הגנה נאותות 
על המידע הרגיש והקריטי המאוחסן או 
מעובד בין כותלי החברה, כולל בקרות 
בעת  המידע  ושחזור  גיבוי  שיאפשרו 

הצורך.

במקרה של מתקפת נוזקת כופר, גיבויים 
נקיים )שנשמרו מחוץ לארגון ולא היו 
מחוברים לרשת הנגועה( יכולים לעשות 
את כל ההבדל בין כשלון להצלחה מבחינת 

שחזור המידע הקריטי שהלך לאיבוד. 

על הארגון לוודא באופן תקופתי, שהגיבויים 
תקינים, לוודא שתהליך שחזור המידע 
מתקיים באופן תקין, ולוודא שאכן כל 
המידע הקריטי וחיוני לפעילותו העסקית 

של הארגון, אכן נשמר ומוגן היטב.

ניהול ובקרת שינויים 
תצורה  ניהול  כולל 
של מערכות קריטיות 

בארגון

על הארגון לקבוע תהליך פורמאלי של 
שינויים  ובקרת  וניהול  תצורה  ניהול 
)לפחות עבור המערכות הקריטיות בארגון 
במערכות  התומכות  המערכות  ושאר 

אלו(.

התהליך חייב להתייחס לכלל השינויים 
)חומרה, תוכנה, ארכיטקטורה, תהליכי 
ייעשה  שלא  לוודא  כדי  וכו'(  עבודה 
שימוש לא נאות במערכות אשר עלול 
לגרום לפגיעה במערכות הללו או בשאר 
נכסי המידע הקריטיים והרגישים של 

הארגון.

תהליך ניהול ובקרת השינויים חייב לכלול 
גם ניטור ובקרה שוטפת על התהליך, על 
מנת לוודא שהתהליך מתקיים בצורה 

תקינה ובהתאם למדיניות שנקבעה. 
כמו כן, תהליך ניהול התצורה חייב להיות 
איומי  במתאר  שינויים  עם  בהלימה 
תקיפה  ווקטורים  פגיעויות,  הייחוס, 

שונים שעלולים להשתנות מדי יום.

קביעת מסגרת לבקרת 
גישה שמתבססת על 
העקרון של המינימום 
הצורך לדעת ושמירה 
חשבונות  בקרת  על 
בצורה  משתמשים 

נאותה

על הארגון לוודא שננקטו כל האמצעים 
על מנת להגביל גישה למידע רק עבור 
אותם בעלי תפקידים אשר צריכים את 

זה לצורך ביצוע תפקידם.

חשוב לסווג את המידע בהתאם לרמת 
רגישות המידע )מבחינת סודיות ושלמות( 
ורמת הקריטיות של המידע )מבחינת 
זמינות(. לאחר מכן, חשוב לנהל את כל 
תהליך מתן ההרשאות בהתאם לדרישות 
הסיווג של  לרמת  ובהתאם  התפקיד, 

העובדים. 

את המידע הרגיש ביותר יש למקם באזור 
מאובטח, ולהגביל את הגישה למינימום 
הנדרש. כמו כן, חשוב לנטר את כל הגישה 
והשימוש במידע הרגיש/קריטי – לצורך 
תחקור עתידי )באם יתגלה שהיה אירוע 
סייבר או הפרה בוטה של נהלי החברה(.
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על הארגון לגבש מסגרת נאותה לניהול 
משרשרת  שנובעים  הסייבר  סיכוני 
של  העסקית  פעילות  של  האספקה 

החברה. 

חשוב למפות את כל הארגונים החיצוניים 
שהארגון עובד עמם, לסווג אותם בהתאם 
לסוג הספק )ספק מחזיק מידע, או ספק 
ניגש למידע(, לבצע תהליך של הערכת 
ולנהל את  סיכונים לאותם הספקים, 
הסיכונים הללו תוך שמירה על תהליך 

מחזורי ומתמשך. 

אם ניתן, חשוב לגבש תהליך פורמאלי 
של תקשור ושיתוף מידע בין הגופים, 
בעיקר בגין אירועי אבטחת מידע וסייבר, 
פגיעויות שזוהו במערכות, או ניסיונות 

תקיפה.
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טוב, אני רוצה 

להעביר את כל 

הנתונים שלנו לענן 

בהקדם האפשרי. אני 

מצפה לתכנית עבודה 

על השולחן שלי עד 

מחר בבוקר.

טוב.. מצאנו פתרון מהיר 

להעביר את כל הנתונים 

שלנו לענן.

יום שלישי, 09:00 בבו�ר, משרד המנכ"ל

אתה בטוח שזאת הדרך 

להעביר נתונים לענן?

אה! בסדר...

הי רוג'ר. איך אני

יכול לעזור לך?

הי דודי,
זה רוג'ר

אתה לא

תאמין!
אל תדאג דודי. יש לי רעיון איך 

להתמודד עם הבוס שלנו ולקנות לנו 

קצת זמן

הבוס שלנו לא מבין כלום בטכנולוגיה.
הוא הרגע התקשר אלי ואמר שהוא רוצה שהחברה 
תעביר את כל הנתונים שלה לענן מיד. יש לנו פחות 

מ- 10 שעות כדי למצוא פתרון איך להעביר את
כל הנתונים לענן.

יום שני, 09:10 בבו�ר, מחל�ת תמיכה טכנית

יום שני, 09:00 בבו�ר, מחל�ת תמיכה טכנית
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קבוצת טייטנס סקיוריטי מציגה

משך הקורס כ- 8 חודשים

C E R T I F I E D

CISO

הקורס  את  חיברה   TITANS SECURITY חברת 
המתקדמים  הניהול  כלי  להקניית  בישראל  המוביל 
ביותר עבור מנהלי אבטחת המידע, על בסיס הניסיון 
המצטבר של סגל המרצים הבכיר של החברה, הן בצד 

האקדמי והן בצד הפרקטי.

את  להבין  הכישורים  את  הקורס  למשתתפי  להקנות  שנוכל  בכדי 
התמונה הכוללת והרחבה של תפקיד מנהל אבטחת המידע ואת היכולת 
לחזות את הסיכונים והכשלים העומדים בדרך להצלחה. ניתן דגש מיוחד 
 Case ודיונים בין משתתפי הקורס ומנחיו על בסיס לניתוח אירועים 

Studies של אירועים אמיתיים בארגונים שונים בארץ ובחו“ל.

זהו המסלול היחיד שכולל הכנה מלאה לבחינות ההסמכה בפורמט 
החדש (98% הצלחה בבחינות האחרונות) כי אין מנהל אבטחת מידע לא 

מוצלח, יש מנהל אבטחת מידע לא מודרך!

למה כדאי ללמוד אצלנו?
הצלחה בטוחה למעלה מ- 98% הצלחה בבחינות הגמר

מיטב המרצים בתעשייה הישראלית והבינלאומית

תרגול מעשי רב ומגוון בנושאים העכשוויים

Networking עם מיטב הבכירים במשק הישראלי

חברות שנתית באיגוד העולמי לאבטחת מידע ISSA ובאיגוד הישראלי

מלגות והטבות ייחודיות לחיילים משוחררים וסטודנטים

ערכות לימוד ייחודיות ובלעדיות

והדבר הכי חשוב, היות ואנו 
בטוחים בהצלחה שלנו, אנו 

מציעים לכלל התלמידים 
הטבות נוספות:

למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ:

info@titans2.com  |  077-5150340 :טלפון

קבל זיכוי של עלות הבחינה,קבל קורס חוזר ללא עלות
לניצול בקורס הבא במכללת Titans Security(ללא אותיות קטנות)

עברת את הבחינה?לא עברת את הבחינה?

 CRISC -ו CISM  כולל הכנה להסמכות הבינלאומיות
ISC2 מטעם ארגון CISSP -ו ISACA  מטעם ארגון


