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'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 הקדמה

 

  מידע אבטחת של והחשיבות הצורך את להבין מנת על

  הבסיס מושגי כמה קודם להבין כדאי ,בארגונים וסייבר

  פריצת עם ,עשורים לשני קרוב לפני שהחל השינוי ואת

  של ניהולו אופן על וההשפעה ,לחיינו האינטרנט רשת

 החדש בעידן המידע
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 המידע

  מידע הינו וגופים לחברות שיש העסקי המידע מרבית ,כיום

  באופן דיגיטאליים אחסון אמצעי על דיגיטאלי באופן השמור

 "מידע מאגר" היוצר

 

  ,כלכלי ערך לרבות ,רב ערך בעל הוא (מסחרי או פרטי) מידע

  באיסופו ברור אינטרס אחרים ולגופים מסחריות לחברות ולכן

 מידע במאגרי ובשמירתו

 

  בני על רב מידע מסחריים וגופים המדינה רשויות בידי ,בנוסף

  בו שייעשה חשש וקיים ,חייהם היבטי לכל הנוגע ,אדם בני

 נאסף הוא שלשמה למטרה שלא שימוש
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 המידע

 יש כן ועל ,אדם של פרטיותו את ,קיומם מעצם ,לסכן עלולים מידע מאגרי

  עליהם להגנה ייחודיים מנגנונים בקביעת צורך

 

  הקצאת ,במידע לטיפול בארגון ברורים נהלים התווית לכלול אלו מנגנונים על

 קריטריונים פי על ,בארגון השונים לגורמים המידע למאגרי גישה הרשאות

 מאגרי על לשמירה בארגון דיגיטאלית או פיזית אבטחה הפעלת ,מוגדרים

 אליהם הגישה ודרכי המידע

 

 העשורים של הלכת מרחיקת הטכנולוגית ההתפתחות בשל מתעצם זה צורך

 ובשימושים ומעובד נאסף מידע שבו באופן שינויים עמה שהביאה ,האחרונים

 בו הנעשים
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 המידע

 לארגון מחוץ עוינים גורמים ידי על אם בין ,החוצה המידע דליפת של במקרה

  לנקוט יש ,הארגון מתוך גורמים ידי על אם ובין בארגון לפגוע המנסים

 Data) *המידע בנושאי הפגיעה לצמצום ומהירות ישירות בפעולות

Subjects) 

 

  :כגון פרטי אישי מידע בחשיפת להתבטא יכולה המידע בנושאי הפגיעה

  חשיפת ,אינטרנט לאתרי או ל"לדוא סיסמאות ,אשראי כרטיסי מספרי

  להיות אמור אינו אשר אחר פרט כל או מודיעיני מידע ,אישיות תכתובות

  נטייתו פרסום למשל) להשפילו ,המידע בנושא לפגוע ועלול לכל מפורסם

 אותו המבזה באופן אדם של תמונתו פרסום) לבזותו או (אדם של המינית

 .(בפומבי

 

   .מסוים מידע במאגר המופיע המידע מתייחס לגביהם אשר האנשים הינם המידע נושאי *
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 חקיקה
  ,פרטיות של בנושא העוסקים ותקנות חוקים מספר ישנם בישראל

 :ומחשבים מידע מאגרי

בין אם באופן מפורש או באופן , החוק קובע. כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד
נקבע כי  7בסעיף . אילו זכויות הן זכויות יסוד מכוח היותנו בני אדם, משתמע

בכתביו , כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו ואין פוגעים בסוד שיחו של אדם
 או ברשומותיו

 

סוגיית את המסדיר המרכזי החוק :*1981-א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק  
  ונוגע ,הפרטיות הגנת תחומי כל את מקיף החוק .בישראל **לפרטיות הזכות

 היא מצבים ובאילו בפרטיות פגיעה מהי מגדיר הוא .שונים משפט לתחומי
  המאפשרת - אזרחית עוולה היא בפרטיות שהפגיעה בו נקבע .מוצדקת
 שנות 5 -ל להגיע עלול שעונשה - פלילית עבירה וכן אזרחית פיצוים תביעת
  מידע המכילים מידע מאגרי של פעילותם את גם החוק מסדיר ,בנוסף .מאסר
 רגיש אישי מידע או ,אישי

 
מכוחו של החוק הותקנו תקנות הבאות להסדיר עניינים ספציפיים כגון נושאים של העברת מידע בין גופים  *   

 .  תנאי עיון במידע ועוד, אופן רישום מאגרי המידע ואגרות, ל"ולחו 

למשל מידע מסחרי אשר בהחלט יכול להוות  )החוק לא חל על תאגידים . פרטיות הינה של בני אדם**  
 "(סודות מסחריים" 
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(המשך) חקיקה  

 אזרחיות לתביעות ביותר הנפוץ האמצעי זהו .הרשלנות עוולת – הנזיקין פקודת
    .נזק על פיצויים לקבלת בדרישה

 פקודת .בחברה המקובל התנהגות תקן הפר אם רשלן יחשב אדם ,ככלל 
 תנאים של שורה ויצרו זו בהגדרה הסתפקו לא ,בעקבותיה והפסיקה ,הנזיקין

-לבתי מאפשרים אלו מבחנים .ברשלנות אדם חב האם לבדוק במטרה ,ומבחנים
  הרשלנות עוולת במסגרת נזיקית אחריות להטיל יש האם להכריע המשפט
   .ומוסר צדק ,חברתית מדיניות כגון נוספים גורמים שקלול תוך ,נתון במקרה

 שאינו באופן פעל אשר בארגון מנהל על אישי באופן גם לחול יכולה זו אחריות 
 הארגון ולמען בארגון תפקידו במסגרת ,סביר

 בצעדים נקטו ולא במידה בחברה מנהלים על אישית אחריות מטיל – החברות חוק
   .שיקרה לצפות היה ניתן אשר ,נזק למנוע בכדי

 של המידע מאגרי כי ,ידע בחברה מנהל כאשר ,פרטיות של בהקשר למשל כך 
 לא אך ,עוינים לגורמים חשופים החברה לקוחות על מידע המכילים ,החברה

 חשיפת את למנוע היו שעשויות הסבירות הפעולות כל מנהל אותו ידי על ננקטו
 החברה של "עובד" רק היותו חרף ,כך על אישית באחריות לשאת עלול ,המידע
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(המשך) חקיקה  

  לשם במיוחד שנחקקו אחדים חוקים כוללים :מחשבים דיני
 החקיקה של יישומה ובעיקר ,במחשבים השימוש הסדרת
  של החדשה הטכנולוגיה שמציגה המיוחדות לבעיות הכללית

 :ביניהם העיקריים ,המחשבים
 

  המחשבים עבריינות של בהתגברותה לטפל ,היתר בין ,בא :המחשבים חוק 
  לרעה לשימוש ,הקיימים והנזיקין העונשין דיני בהתאמת והקשיים

 .במחשבים

 מחשב לחומר חדירה סעיף :לדוגמא 

 

 על אלקטרונית חתימה לפיהם הכללים את קובע :אלקטרונית חתימה חוק 
  על רגילה כחתימה תחייב ,(אלקטרוני דואר הודעת כגון) אלקטרוני מסר

 מודפס מסמך
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(המשך) חקיקה  

 אכיפת על ממונה אשר הגוף הינו וטכנולוגיה למשפט הרשות – ט"רמו
 הרשומים המידע מאגרי של וניהול טיפול לרבות הפרטיות הגנת חוק

  לה ויש המשפטים משרד במסגרת פועלת זו רשות .החוק מכוח
  הנחיות ,שיפוטיים צווים הוצאת ,לדין העמדה כגון מגוונות סמכויות
   .וקנסות עיצומים והטלת

 אשר פנימיות הנחיות ליישם החלו וגופים רשויות –ספציפיות הנחיות
  ,ארגון בתוך במידע הטיפול לאופן התייחסות ניתנת במסגרתם

   .ההנחיות יישום את ינהלו אשר תפקיד בעלי והקצאת אבטחתו

 מנהל" של חדש תקן הגדרת מחייבת .הבנקים על המפקח של 361 הנחיה :דוגמא

  ובקרות סיכוני של הערכה לבצע הבנקים את מחייבת ההנחיה ."הקיברנטית ההגנה

 בצורה זאת כל .בבנק סביבה בכל הבקרות אפקטיביות של מדידה ולבצע הסייבר

 הארגון לסביבות הרלוונטי האיומים מתווה ומול בסביבות לשינויים בהתייחס ,מתמשכת

  גופים בהנחיית בעולם כמתקדם הישראלי הרגולטור את ממצבת ההוראה .כולו ולארגון

  אבטחת לסטנדרט בנוגע הבנקים בפני גבוה רף ומציבה מידע לאבטחת בנוגע פיננסיים

 .ובקרה מידע
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(המשך) חקיקה  

 

  לנושא ביחס ומגוונים שונים הסדרים ישנם ,העולם במדינות
   .גישתה פי על מדינה כל ,הפרטיות

 

 הענק תאגידי של לכיוונם נוטה הגישה שבה ,ב"בארה למשל כך
  לעניין ספציפית חקיקה אין ,עליהם מתבססת הכלכלה אשר

 .בפרטיות פגיעה

   

  לכיוון יותר נוטה הגישה שם ,אירופה מדינות בחבר זאת לעומת
   .אדוקה היא הפרטיות נושא כל על ההקפדה ,הפרט זכויות
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(המשך) חקיקה  

 

  האיחוד של לצדק ד"ביה ידי על 6.10.15 -ב שניתן ד"בפס
  חסר ב"לארה אירופה בין Safe Harbor הסדר כי הוכרז האירופי

 ב"בארה לארגונים אישי מידע להעביר אין ולפיכך תוקף

 

  שירותי שעושים לשימוש באשר סנודן אדוארד חשיפת לאור
  אוסטרי פייסבוק משתמש הגיש ,בידע האמריקאים המודיעין

  של מידע המעבדים פייסבוק שרתי בשל ,היתר בין ,תלונה
  האמריקאית החקיקה ד"ביה לדעת .אירופאים משתמשים

  תקשורת מסרי של לתוכנם לגשת גורפת הרשאה מעניקה
 בפרטיות מהותי באופן ופוגעת
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(המשך) חקיקה  

 מאגרי אל מידע העברת) הפרטיות הגנת לתקנות (2()8) 2 שתקנה כיוון -
 אישי מידע להעביר ניתן כי קובעת 2001 (המדינה לגבולות שמחוץ מידע

  ניתן כי האירופי האיחוד קבע אליה (ב"ארה כמו) זרה למדינה גם מישראל
  מידע להעביר

  החריג על להסתמך עוד ניתן שלא הינה ט"רמו עמדת ד"פס לאור הרי -
 ב"בארה לארגונים מישראל מידע ולהעביר בתקנות

   בשם חלופי הסכם גובש כי האירופי האיחוד נציבות פרסמה 02.02.16 -ב -
EU-U.S. Privacy Shield ועיקריו 2016 אפריל בראשית לתוקף יכנס אשר: 

 שנתית בחינה ,מוגברים ובקרה שקיפות ,יותר מחמירות ואכיפה התחייבויות
 מן נפגע המרגיש אירופי לאזרח חדשים וסעדים ההסכם יישום של משותפת

   העניין

 זה הסדר אישרה טרם ט"רמו -

   לחברה מידע להעביר תוכל ישראלית חברה מקרה בכל-

 הפרטיות על להגנה האמצעים כל את בהסכם עיגנה אם אמריקאית     
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 מטה הסייבר הלאומי

יישומה את ומקדם לאומית מדיניות על ממליץ אשר ,ולוועדותיה לממשלה ,הממשלה לראש מטה גוף  

 הסייבר בתחום

 

במדינה הסייבר בתחום מרכזיים תחומים שלושה קידום על אמון המטה: 

בסייבר הלאומי החוסן ובניית ההגנה קידום 

הסייבר בתחום ישראלית הובלה בניית   

הסייבר בתחום ותקינה חקיקה לקדם 

בסייבר הביטחון בתחומי מסדיר גורם להוות 

הסייבר המרחב על להגנה הלאומי הייחוס איום את שנה מידי ולתקף לקבוע. 

הסייבר במרחב חירום במצב לטיפול לאומית תפיסה לגבש.   

הסייבר בתחום ישראל מדינת של המוכנות לשיפור ל"ובינ לאומיים תרגילים לערוך. 

המודיעין קהילת גורמי מכלל בסייבר הביטחון בנושא המודיעין תמונת את לרכז. 

 

 

מתניה אביתר ר"ד – הלאומי הסייבר מטה ראש 
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   15.02.2015של הממשלה מיום  2443  החלטה מספר

 בנימין נתניהו   33 -הממשלה ה 

 הקמת רשות הסייבר הלאומית –נושא ההחלטה 

 קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר 
 

 קידום" בנושא 07.08.2011 מיום 3611 מספר הממשלה להחלטת בהמשך

  לתפיסה בהתאם ,(3611 החלטה – להלן) "הקיברנטי במרחב הלאומית היכולת

  ההגנה רמת של ורציפה שיטתית העלאה לטובת ,הסייבר להגנת הלאומית

 מיום 2118 מספר הממשלה להחלטת ובכפוף ישראל במדינת הסייבר במרחב

22.10.2014: 

 

 מחליטים

 בהגנת ממשלתית להובלה ולפעול הסייבר בהגנת לאומית אסדרה לקדם

 .ולמשק לציבור דוגמה של וכמהלך הלאומית האסדרה מיישום כחלק הסייבר

 

 .בלבד הממשלה את מחייבת ההחלטה
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 במסגרת ההחלטה

 הממשלה ראש במשרד הסייבר להגנת לאומית רשות לקום עתידה1.

 .הרשות ראש לאיתור מינהלה הוקמה –

 

 – יום 180 תוך נדרשים חקיקה תיקוני ולרכז לחוק תזכיר להכין2.

 .בהכנה

 

 .סייבר להגנת יוקצה ממשלתי משרד מתקציב 32%.

 

 .(בבנקים כמו) סייבר על להגנה בכיר משרה נושא ימונה4.

 

 תהיה לא .סייבר הגנת של לתכנים עצמה תתאים הנוכחית הרגולציה5.

 .נפרדת נוספת רגולציה
.6 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 רשות הסייבר הלאומי

הסייבר מרחב הגנת שייעודה ממשלתית יחידה 

 

במדינה הסייבר מרחב הגנת תחום ביצוע על אמונה הרשות: 

להפעיל ולבצע בהתאם לצורך את כלל מאמצי ההגנה האופרטיביים ברמה הלאומית במרחב , לנהל

ובכלל זה טיפול  , לטובת מענה הגנתי שלם ורציף למול תקיפות סייבר, בתפיסה מערכתית, הסייבר

ועבודה עם  , ריכוז ומחקר מודיעין, גיבוש תמונת מצב שוטפת, באיומי סייבר ובאירועי סייבר בזמן אמת

 המיוחדיםהגופים 

 להפעיל מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר(ה-CERT  הלאומי )ובכלל זה  , עבור כלל המשק

לרכז ולשתף מידע  , לסייע בטיפול באיומי סייבר ואירועי סייבר, לפעול לשיפור החוסן ההגנתי בסייבר

 במשקרלוונטי עם כלל הגורמים במשק ולהוות נקודת ממשק מרכזית בין גופי הביטחון לבין הגורמים 

ובכלל זה  , כשירות ואסדרה, לבנות ולחזק את החוסן של כלל המשק בסייבר באמצעות היערכות

שוק שירותי   אסדרת, הנחיית המשק בתחום הגנת הסייבר, העלאת הכשירות של מגזרים וגופים במשק

 נוספיםמתן תמריצים וכלים נדרשים , עריכת תרגילים ואימונים, תקינה, רישוי, הגנת הסייבר

הסייברליישם ולהטמיע תורה לאומית להגנת , לעצב 

 

 כרמלי( בוקי)ברוך  –ראש רשות הסייבר הלאומי 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 רשות לאומית להגנת הסייבר

הסייבר מרחב הגנת שייעודה ממשלתית יחידה 

 

במדינה הסייבר מרחב הגנת תחום ביצוע על אמונה הרשות: 

להפעיל ולבצע בהתאם לצורך את כלל מאמצי ההגנה האופרטיביים ברמה הלאומית במרחב , לנהל

ובכלל זה טיפול  , לטובת מענה הגנתי שלם ורציף למול תקיפות סייבר, בתפיסה מערכתית, הסייבר

ועבודה עם  , ריכוז ומחקר מודיעין, גיבוש תמונת מצב שוטפת, באיומי סייבר ובאירועי סייבר בזמן אמת

 המיוחדיםהגופים 

 להפעיל מרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר(ה-CERT  הלאומי )ובכלל זה  , עבור כלל המשק

לרכז ולשתף מידע  , לסייע בטיפול באיומי סייבר ואירועי סייבר, לפעול לשיפור החוסן ההגנתי בסייבר

 במשקרלוונטי עם כלל הגורמים במשק ולהוות נקודת ממשק מרכזית בין גופי הביטחון לבין הגורמים 

ובכלל זה  , כשירות ואסדרה, לבנות ולחזק את החוסן של כלל המשק בסייבר באמצעות היערכות

שוק שירותי   אסדרת, הנחיית המשק בתחום הגנת הסייבר, העלאת הכשירות של מגזרים וגופים במשק

 נוספיםמתן תמריצים וכלים נדרשים , עריכת תרגילים ואימונים, תקינה, רישוי, הגנת הסייבר

הסייברליישם ולהטמיע תורה לאומית להגנת , לעצב 

 

 כרמלי( בוקי)ברוך  –ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 (בהקמה)יחידת הסייבר הארצית בפרקליטות המדינה 

במגמת נמצאת אשר ,הסייבר במרחב בפשיעה הכרוכים הייחודיים לאתגרים תענה היחידה  

 איכותה מבחינת והן היקפה מבחינת הן ,מתמדת עלייה

 

היחידה תפקידי: 

מחשב בעבירות שתעסוק ,המדינה בפרקליטות סייבר יחידת של הקמה – והטכנולוגיה המשפט תחום,  

 ישיבות ,הנחיות כתיבת) המטה ברמת הן ,תקשורת ונתוני סתר האזנות נושאי ,דיגיטליות ראיות

 הסייבר פשיעת בתחומי תיקים של הליווי ברמת והן (עקרוניות בשאלות

עמדת והצגת גיבוש ,וחקיקה ייעוץ מחלקת מול חקיקה לתיקוני הצעות ייזום – הפלילית החקיקה תחום  

 הכנסת בוועדות והופעה שונות חקיקה להצעות בנוגע המדינה פרקליטות

 

ויסמונסקי חיים ר"ד ד"עו – המדינה בפרקליטות הארצית הסייבר יחידת ראש 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 (433להב כחלק מיחידת )יחידת הסייבר הארצית במשטרת ישראל 

הקיברנטי במרחב פשיעה בתופעות בלחימה הלאומי המאמץ את מובילה היחידה   

 

מומחיות המצריכות במיוחד ומתוחכמות איכותיות מחשב עבירות חקירת על אמונה היחידה  

  פעילות ,פיננסים ומוסדות לאומיות לתשתיות הנוגעות עבירות :כגון ,מתוחכמים ואמצעים

  במרחב סחיטה ,מחשב נגיף והפצת יצור ,מתוחכמים באמצעים המסתייעת עבריינית

   הקיברנטי

 

היחידה תפקידי: 

היחידה של הייעוד בתחומי חקירות ניהול 

כלכלית בפגיעה המלווה סייבר בפשיעת טיפול 

פיננסיים מוסדות/חיוניות בתשתיות סייבר בפגיעת טיפול 

פדופיליה לרבות הקיברנטי במרחב פשיעה תופעות חשיפת 

מקוונים איום לתרחישי בנוגע יזומה פעילות 

הסייבר בתחום בינלאומי פעולה ושיתוף סיוע 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 תקיפת סייבר או אירוע סייבר

Cyber Breach 

כלל בדרך מחשב מבוססות תשתיות או/ו מחשוב מערכות תקיפת או חדירה  
 או ,לארגון להזיק המבקשים גורמים או לארגון חיצוניים גורמים ידי על

 ,מחשב מערכות באותן האגור רגיש שמידע באופן ,הארגון פועל בה למדינה
   :להזיק העלול שימוש בו וייעשה החוצה יזלוג

נחשפו פרטיהם אשר המידע לנושאי. 

 לחברות המסחריות או לרשויות אשר אגרו את המידע. 

למדינה בה פועלת החברה  . 

 

ותקשורת מחשוב בשירותי גוברת ותלות השונות המידע מערכות של קישור  
  של ההגנה במערכות חולשות יוצרים ,שלישיים צדדים ידי על המסופקים

   .משמעותיים לסיכונים אותן לחשוף העשויים ,מחשב מערכות אותן

 

כמו גם זמינות כלי  , מספר האיומים ועוצמתם גדלו באופן משמעותי, במקביל
 .ההתקפה



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

Cyber Breach (המשך) 

תקיפת סייבר עלולה לשבש את פעולות הארגון: 

 .מניעת שירות ללקוחות

 .חשיפת מידע פרטי

 .מחיקה ושיבוש של נתונים

 .פגיעה בתדמית הארגון

 (.  אזרחיות ופליליות)חשיפת הארגון לתביעות 

 

 ארגונים נדרשים בנקיטת צעדים לניהול יעיל של הגנת הסייבר

 .  במסגרת ניהול הסיכונים אשר אותם ארגונים חשופים להם

ארגונים שיעבדו לפי עקרונות כלליים של החלטת הממשלה  ,

 .יהיו ארגונים הנוקטים באמצעים בניהול הסיכונים

 



 ניהול והבנה של אירוע סייבר

 :מכיל מספר תהליכי משנה

 
 עריכת בירור ראשוני לגבי קיומו של אירוע סייבר וגיבוש מהיר   –זיהוי

 .  של דפוס הפעילות הדרוש לשלב הבא

בירור מקיף ומעמיק של אירוע הסייבר לצורך קבלת החלטות   – ניתוח

 .  אופרטיביות וגיבוש חלופות לדפוסי פעולה אפשריים לבלימת התקיפה

השתלטות  , השגת שליטה ראשונית באירוע ועצירת החמרתו – הכלה

או  /על מערך התקיפה בתוך הארגון ובלימה של מרכיב הנזק לארגון ו

 .  לקוחותיו

רכיבי התקיפה המצויים בתוך מערכות הארגון בניסיון לבטל או   נטרול

 .  להקטין את הנזק כתוצאה מהתקיפה



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 (המשך)ניהול והבנה של אירוע סייבר 

של לרבות הארגון פעילות כל של מלאה מערכות לתקינות חזרה 

   .שלו המחשוב מערכות

 

האירוע כל של וניתוח בחינה תוך ,לקחים והפקת תחקיר  

 אשר לקחים להפיק במטרה ,ההיבטים בכל לסופו ועד מתחילתו

 :הבא התקיפה באירוע יותר יעיל טיפול יאפשרו

 

כשלים אנושיים 

כשלים בתהליכים הארגוניים. 

כשלים בטכנולוגיות הגנה  . 

 

מעקב אחר יישום הלקחים בפועל  . 

 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

פעולות ארגוניות מומלצות לצורך הערכות לתקיפות  

 :סייבר ומניעתן

הסייבר הגנת בנושא הארגון של ברורה מדיניות קביעת. 

המדיניות ליישום ארגוניים משאבים הקצאת. 

האפקטיביות בחינת לרבות ,בארגון המדיניות יישום על מעקב  

 .להתפתחויות בהתאם ועדכונה ,נקבעה אשר המדיניות של

והן הארגון בתוך הן ,סייבר אירועי לגבי שוטפים דיווחים קבלת  

   .אירועים מאותם הנגזרות המשמעויות ובחינת אחרים בארגונים

העוסק לתפקיד מתאימים וניסיון ידע בעל בארגון עובד מינוי 

  מדיניות יישום את תחתיו ינהל אשר ,הארגון של הסייבר בהגנת

   .הארגון

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

:תפקיד מנהל הגנת הסייבר הארגוני  

תפקידו בתחום הארגון להנהלת ייעוץ. 

בארגון ויישומה הארגון של המדיניות בגיבוש סיוע.  

סייבר מתקפת עם להתמודדות ארגונית תוכנית בניית 

המדיניות ביישום התומכים ארגוניים פנים עבודה נהלי הגדרת.  

מפני לסיכונים בנוגע לעובדים הדרכות וקיום ארגונית פנים מודעת יצירת 

  .סייבר מתקפות

חיצוניים יועצים ועם בארגון אחרים גורמים עם שוטף בסיס על עבודה  

  .סייבר מתקפת מפני סיכונים בניתוח

של במקרה פעולה לשתף האמורים בארגון הגורמים כל של תרגול  

   .תרגול מאותו לקחים והפקת ניתוח ,סייבר מתקפת



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 הגנת הסייבר הארגוני

סייבר אירועי עם שלו ההתמודדות יכולות להרחבת לפעול הארגון על,  

 ואמצעי גילוי אמצעי ,מניעה אמצעי של רכישה או/ו פיתוח לרבות

  חיזוי יכולות בפיתוח משאבים להשקיע הארגון על ,כן כמו .תגובה

 .עתידיים סייבר אירועי של וזיהוי

 

המידע בשרשרת הארגון של מיקומו את לכלול הארגון תפיסת על  

  .מוצריו או/ו הארגון של הקצה צרכני או/ו הלקוחות או/ו הספקים מבין

 

יכולות לפתח עליו ,יותר רגיש מידע מנהל או/ו מחזיק שהארגון ככל  

   .אליהם חשוף שהארגון לסיכונים אמת בזמן ותגובה ניטור ,מודיעין

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 (המשך)הגנת הסייבר הארגוני 

מנת על הטכנולוגי לגורם האנושי הגורם בין המשלבים הגנה מערכי יצירת  

   .סיכונים למזער

לתוקפים מצגים יצירת לרבות ההגנה במערך מתקדמות יכולות שילוב  

 בתוך חשודים פעולה דפוסי זיהוי ,מלכודות  יצירת ,(התוקפים הונאת)

  .העסקית הפעילות ברמת וגם הממוחשבת המערכת

שונים תקיפה מסוגי כתוצאה ,לארגון להיגרם העלול ,הנזק הערכת.  

של סוג כל של ההשלכות את להבין לארגון יסייעו אשר סימולציות של ביצוע  

   .והנזק התקיפה אף על הארגון של תפקודו המשך ובחינת תקיפה

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

(המשך)הגנת הסייבר הארגוני   

סייבר תקיפת לאיומי החשיפה צמצום:   
התשתית מערכות הקשחת,  

הארגון לפעילות ייעודיים אבטחה אמצעי של פיתוח,   

של העיקרון פי על במידע שימוש הרשאות צמצום need to know only,   

ניידים התקנים של חסימה או/ו בקרה,  

המשמשות רשתות סוגי או/ו כתובות מתחמי חסימת ,קבצים סוגי סינון 

   .להתקפות מקור כ"בד

 

מערך הקמתל לפעול הארגון על סייבר אירועי זיהוי לצורך  

   .הארגון של פעילותו לאופי המתאימים ובקרה ניטור

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

Cyber Breach Notification 

שיש הראשונים הצעדים אחד כי בעולם ברורה מגמה ישנה  

  נושא את ליידע הוא ,סייבר תקיפת של במקרה ,בהם לנקוט

  המידע במאגרי אגור שהיה ,אודותיו האישי המידע כי המידע

 .החוצה זלג ,ארגון אותו של

 

וליזום בהתאם להיערך המידע לנושא לאפשר נועדה זו פעולה  

  :כגון מידיות פעולות

פיננסי ומידע ל"דוא תיבות ,אינטרנט לאתרי לגישה סיסמאות החלפת.   

המנפיק לגוף והודעה חיוב כרטיסי של ביטול.   

נושא באותו הפגיעה עוצמת את לצמצם או למנוע העשויה פעולה כל 

  .מידע



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

Cyber Breach Notification 

הכניסה 2003 בשנת שכבר הראשונה המדינה הינה קליפורניה מדינת ,ב"בארה  

  כיום .סייבר אירוע על שלישיים וצדדים לקוחות ליידע חברות המחייב חוק לתוקפו

 פועל הפדראלי והממשל דומה חוק חוקקו אשר ב"ארה ממדינות 47 ישנן

   .בעניין פדראלית לחקיקה

להיכנס הצפוי ,האיחוד מדינות לכלל אחיד חוק לקביעת פועל האירופאי האיחוד 

  הודעה במתן האירופי האיחוד מדינות כלל את יחייב אשר ,2016 לקראת לתוקף

  .החוצה זלגו האישיים פרטיהם אשר המידע לנושאי

האינטרנט וספקי הטלקום חברות על 2013 בשנת יושם כבר האירופי המודל  

  ברורים זמנים לוחות קביעת תוך ספציפיות בפעולות לנקוט אותם המחייב באופן

  וכל עצמם הלקוחות עדכון ,הרלוואנטיים האכיפה גורמי כל יידוע לרבות לביצוען

  הבסיס ישמש כנראה זה מודל .סייבר מתקיפת כתוצאה מושפע להיות שעלול מי

  .הקרובה בשנה לתוקפה להיכנס עתידה אשר המעודכנת לחקיקה העיקרי



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 WLG (World Legal Group)סקר 

בינלאומי דין עורכי ארגון (World Law Group) לגבי מקיף סקר ערך 

  ,ארגונים על החלה ,ההודעה לחובת ביחס העולם ברחבי מדינות 43

  .ממנו אישי מידע וזליגת סייבר תקיפת של במקרה

המגמה אולם ,זה לעניין מחייבת חקיקה אין עדיין המדינות במרבית  

 בגלל רק ולו הללו המנגנונים את לאמץ יחלו שמדינות היא הברורה

 על להשקיע שעליו המשאבים לגבי ,ארגון של השיקולים שבמסגרת

 שעל המשאבים מנגד יישקלו ,אצלו האגור המידע את לאבטח מנת

  כתוצאה החוצה יזלוג מידע ואותו במידה להשקיע יהיה ארגון אותו

  .סייבר מתקיפת

אבטחת להגברת להביא מנת על יש בכך רק ,המומחים להערכת 

  תקיפת של ובמקרה המידע של זליגתו ומניעת הארגון של המידע

  לנחלת יהפוך מידע אותו כאשר המידע לנושאי הנזק צמצום ,סייבר

   .רצויות בלתי לידיים יגיע שהמידע או הכלל

 



Cyber Breach Notification 

 

 

להודיע חוקית חובה קיימת לא ,להיום נכון ,בישראל 

  של במקרה ,האכיפה לרשויות או/ו המידע לנושאי

 .סייבר תקיפת או/ו חדירה

 

'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 *קצת סטטיסטיקה
 2014נכון לסוף *  

תוכנות באמצעות מידע מאגרי של תקיפה לגילוי הממוצע הזמן  

  .התקלה את לפתור מנת על יום 123-וכ יום 80-כ הוא זדוניות

מידע ממאגרי מידע לדליפת עיקריות סיבות שלוש: 

41%   מהמקרים נובע מתקיפות מתוכננות על מאגרי המידע

 . ובאמצעות תוכנות זדוניות

33%  י עובדים"מכירת מידע ע)מהמקרים נובע מהגורם האנושי  ,

 (פעולות שבוצעו בשוגג, ניסיון סחיטה של גורמים מתוך המערכת

26% מהמקרים נובע מתקלות של המערכת  . 

הוא ממנו המידע וזליגת מידע מאגרי תקיפת של יוצא פועל  

  מידע נושאי שלושה מכל אחד .הלקוחות של זהויות גניבת

   .זהות לגניבת ניסיון גם חווה ,זלג לגביהם שהמידע

 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 (המשך)* קצת סטטיסטיקה

 2014נכון לסוף *  

39% לגביהם מידע אשר האשראי חברות מלקוחות 

 .זהות לגניבת נתונים עצמם את מצאו ,נגנב

 

מידע ממאגרי הודלף/שנגנב ביותר המבוקש המידע: 

אשראי כרטיסי על מידע.   

בריאותי מידע   

שונים חינוך במוסדות ציונים על נתונים 

נהיגה רישיונות מספרי   

מקוונים בנקאות לשירותי כניסה סיסמאות. 

 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 ביטוח נגד מתקפת סייבר  

של בהחזקה הכרוכים הסיכונים את זיהו הביטוח חברות  

 הבאים מוצרים ופיתחו ,אחר ערך יקר מידע או אישי מידע

 של אפשריים סיכונים מפני וארגונים חברות על להגן

   .רצויות בלתי לידיים וזליגתו המידע גניבת

אותן של הקצה בלקוחות הן לפגוע עלולה המידע גניבת  

 .שלישיים בצדדים והן חברות

לחברות הנזקים עלות של הממוצע עולה ,לשנה משנה  

 הגובר השימוש עם ,מידע של גניבה או מדליפה כתוצאה

 לעבור חברות של הנטייה כגון חדשניות בטכנולוגיית

 .הענן לטכנולוגית

 

 

 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 ביטוח נגד מתקפת סייבר  

פרמטרים במספר להתבטא יכולים לחברות נזקים: 

 

הדליפה מקור של ובדיקה חקירה עלויות. 

שלישיים וצדדים ללקוחות ההודעה עלויות. 

מומחים דעת חוות ,מתביעות התגוננות) משפטיות עלויות  

 .(ב"וכיוצ

מוניטין איבוד. 

החברה מניות התרסקות 

ועקיפים ישירים נזקים וכהנא כהנא עוד.   

 

 

 

 



'                   ד ועורכי פטנטים נעמי אסיא ושות"משרד עו

כל הזכויות שמורות         

 ביטוח נגד מתקפת סייבר  

החברה שרתי על התקפה באמצעות שירות מניעת. 

במידע מורשה לא שימוש.   

המידע שינוי.   

עוינים גורמים ידי על וחשיפתו המידע הפצת.   

דיגיטאליים נכסים של אובדן. 

לארגון מחוץ אותו המייצאת או במידע הפוגעת זדונית תוכנה של הטמעה  

של במקרה למשל) הודלף / שנגנב למידע הקשור טרור מעשה או סחיטה 

 .(כארד לאומי עובדי

(דיבה הוצאת) הקצה ללקוחות ממוני לא נזק.   

שלישיים וצדדים ללקוחות ההודעה עלות הוצאות. 

 משפטיות עלויות   

צ"ויח משברים לניהול יועצים עלויות 

נתונים שחזור עלויות. 

החברה של התקין העסקים למהלך ההפרעה של הנזקים עלויות.  

 

 

 

 :מוצרי הביטוח יכללו בדרך כלל כיסוי במקרים של


