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:ניהול סיכון הסייבר כולל

מיפוי הסיכונים והנכסים המהותיים של הארגון •

יצירת תשתית ארגונית ותוכניות להתמודדות עם סיכוני הסייבר•

רכישת ביטוח סייבר•
. 

מהחברות במשק מבוטחות בביטוח 13%רק , של מערך הסייבר בישראל* פ סקר"ע

.סייבר

.  25.06.19הממצא פורסם בגלובס ; חברות המהוות מדגם מייצג של המגזר הפרטי בישראל300*



הסיכונים המהותיים ביותר לתאגידים  10
Allianz survey reportפ "ע
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צדדים  / מספקים 

שלישיים  
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(  IoT)האינטרנט של הדברים 
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:הגורם האנושי
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אחוז ההתקפות אשר תרם להם הגורם האנושי

ההתקפות אשר תרם להם  % 
*הגורם האנושי

Social engeneering טעויות שימוש לרעה בהרשאות גישה

*Verizon 2019 Data Breach Investigations Report Based on VERIS
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מאגרישלוהמחזיקיםהמנהלים,הבעליםעלמשמעותיותחובותמטילותהתקנות
.שברשותםהמידעלאבטחתבישראלמידע

רמתלפיוגדלההולכתברמהחובותהמכילה,מודולאריתבמתכונתעוצבוהתקנות
המידעברגישות,המאגרבגודלבהתחשב,בארגוןהמידעעיבודפעילותשיוצרתהסיכון

.אליולגשתהמורשיםובמספר

:מחויביםהמידעמאגריבעלי

הסיכוניםאת,בוהשימושיםסוגיאת,המאגרמטרותאתהמאגרהגדרותבמסמךלהגדיר✓

;עמםההתמודדותדרכיואתבאבטחתולפגיעההעיקריים

;המידעאבטחתעלממונהלמנות✓

אמצעי,א"כלגבימידעניהול,הרשאותניהול,פיזיתאבטחההכוללמידעלאבטחתנוהללקבוע✓

;עמםההתמודדותודרכיהסיכוניםמיפוי,ותיעודבקרה,הגנה

סיכוניםסקרולבצעהמידעמאגרמערכותאתלמפות✓

;מהרשאהחריגהאוהרשאהללאשימוש,במידעלפגיעהחששהמעליםאבטחהאירועילתעד✓

ומעלהבינוניתסיווגברמתמידעלמאגרפריצהעלהפרטיותלהגנתלרשותלדווח✓

2017–ז"התשע( אבטחת מידע)תקנות הגנת הפרטיות : רגולציה
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.הכספיים של החברהת"הדוחואחד הנושאים שבאחריות הדירקטוריון הינו אישור 

את גורמי הסיכון ואירועים  ח התקופתי "הדין מחייב חברות לגלות בתשקיף ובדו

.החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

יש לתת את הדעת  גורמי סיכון הסייבר כאשר בוחנים את , פ עמדה משפטית זו"ע•

:לנושאים הבאים

התרחשויות סייבר קודמות חומרתן ותדירותן•

ההסתברות להתרחשות תקיפות סייבר•

אפקטיביות יכולת התאגיד להקטין או למנוע את הסיכון•

סיכוני סייבר מהותיים וההשלכות שלהם על התאגיד•

המשאבים שהתאגיד מקצה לעניין זה•

פוטנציאל הפגיעה בנכסים ובכללם קניין רוחני ומוניטין•

תקנות ורגולציה רלוונטיים, חוקים•

חובת הדיווח:אחריות נושאי משרה
105-33עמדת הרשות לנירות ערך בנושא סייבר עמדה משפטית מספר 
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עלולים להפחית את שווי העסקה: סיכוני סייבר בעסקאות מיזוג ורכישה

The Verizon’s acquisition of Yahoo, closed in 2017 at $4.48B. After Yahoo’s disclosure of two massive 

breaches in previous years, Verizon cut its offer by $350 million, or about 7% of the original price. 
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פריצות סייבר באמצעות ספקים 

000,000110,דווח כי מידע לגבי 2013-בנובמבר

כרטיסי אשראי נפרץ כתוצאה מפריצה למערכות  

אשר התרחשה באמצעות  , Targetהמידע של רשת 

.ספק מיזוג האויר של החברה

ספק של פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית  

-דיווח כי פלטפורמת ה, לחיבור בין חברות לצרכנים

On Line  של החברה הייתה נגועה בתכנה זדונית

וכך נחשפו פרטיהם האישיים של לקוחות קצה אשר 

 Sears, Deltaהיו בידי לקוחות הספק כגון 

airlines, Best Buy ועוד.
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לגדולצפויומספרםרבותבחברותהיוםכברנמצאיםIoTמכשירי

שלהמידעלמערכותפריצה.5Gלטכנולוגייתהמעברעםמשמעותית

אתמשמעותיתלהגדילעלולהIoTלמכשיריחדירהבאמצעותהחברה

.החשיפות

(:  IoT)האינטרנט של הדברים 



According to Symantec – VPNFilter malware infected in 2018 more than 500,000 routers 

in more than 50 countries. This malware is believed by the FBI to be state sponsored. The 

malware can target and steal passwords and other sensitive information. 

(האינטרנט של הדברים)IoT-חשיפות הנובעות מ



Verizon 2019 Data 
Breach 
Investigations 
Report
Based on VERIS 

? אילו תאגידים מהווים יעד להתקפות ומהו המניע העיקרי*: סטטיסטיקה עדכנית
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חברות ממשלתיות תאגידים פיננסיים

חברות בריאות עסקים קטנים  

71%

25%

מניעי התקפות סייבר עקריים

מניעים עיקריים

פיננסי ריגול

*Verizon 2019 Data Breach Investigations Report Based on VERIS



הנזק לתאגיד

פשע מאורגן•

סייבר טרור•
האקרים•

האקטיביסטים•

י עובד או "נזק בזדון ע•

ספק בעל הרשאות

י עובד  "נזק בתום לב ע•

או ספק בעל הרשאות

מחוללי  

הנזק

מידע פרטי של לקוחות•

מידע פרטי של עובדים•

קניין רוחני•

,  רשימת לקוחות)מידע סודי •

('תכניות עסקיות וכו

מוניטין•

נכסי  

התאגיד

תביעות כספיות•

אבדן לקוחות•
אבדן מוניטין•

אבדן הכנסה•

אבדן המשכיות עסקית•
עלויות הטיפול בפריצה  •

הוצאות  , הודעה ללקוחות)

הוצאות  , לצורך גילוי הפריצה

,  לניהול המשבר בתקשורת

(פיצוי מוסכם, תשלומי כופר

קנסות רגולטורים•

הנזק



לתאגידנזקנזק לצד שלישי

תביעה כספית בגין הפרת פרטיות או •

כשל באבטחת מידע של צד שלישי

הוצאות משפטיות•

הוצאות חקירה רגולטורית•

קנסות רגולטוריים בתחום הגנת המידע  •

פ דין הפוליסה"הניתנים לביטוח ע

אבדן הכנסה•

דמי כופר•

הוצאות דיווח ללקוחות•

הוצאות פורנזיות לגילוי הכשל באבטחת  •

המידע

Call centerהוצאות נוספות כגון תפעול •

ומשרד יחסי ציבור לניהול המשבר

הוצאות משפטיות•

הוצאות חקירה רגולטורית•

בתחום הגנת המידע  קנסות רגולטוריים •

פ דין הפוליסה  "הניתנים לביטוח ע

הכיסוי בביטוח סייבר



נתונים המשפעים על פוליסת הביטוח  

  חברות הביטוח עורכות

בדיקות נאותות נרחבות  

בטרם מתן כיסוי סייבר 

באמצעות שאלונים 

מקיפים 

מ על היקף  "ניתן לנהל מו

הכיסוי בפוליסה ולהתאימה  

לצרכי החברה

פרטימידעשלבעליםהחברההיות•

(Data Owner)מחזיקהאו

אחריםשלפרטימידעומעבדת

(Data processor)

העסקיתהפעילותתחום•

המוחזקתהפרטיהמידעכמות•

החברהבמערכות

בחברההמידעאבטחתוהיקףרמת•

קודמיםסייברונזקיאירועי•

פועלתבההגאוגרפיתהטריטוריה•

החברה

הליך החיתום עצמו יהיה כלי  , בנוסף. ביטוח הוא מרכיב חיוני ביכולת לשפר את התאוששות המשק לאחר התקפות*: פ מערך הסייבר"ע

.עקיף לשיפור ההגנה המצרפית על המשק
 *The Marker30.06



בדקו והתאימו את תוכניות אבטחת 

המידע והגנת הפרטיות בארגון

התאימו את נהלי החברה לרגולציה 

בתחום הגנת המידע והפרטיות

בחנו רכישת ביטוח סייבר

הגבירו את מודעות עובדי החברה  

לסיכון הסייבר

המלצות להנהלה ולדירקטוריון



תודה


