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מהו סיכון סייבר 

שיגרם כתוצאה מפעילות הסבירות והנזק הערכת 

או שלא במכוון אשר מקורה במרחב  / זדונית 

המשפיעה על מערכות מידע ותשתית  , הסייבר

או בתהליכים  /ווגורמת לפגיעה במידע דיגיטלי 
.  עסקיים תפעוליים
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הפרוייקטביטול = דחיית סיכון 

:  דוגמא מהחיים

הימנעות מרכיבה על אופנוע

הימנעות מעישון

:דוגמא מעולם הסייבר

ארגון לא מאפשר לעובדיו גישה לאינטרנט

ייצור כלשהוא עקב הסיכוןפרוייקטמבטל ארגון 
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:סיבות

עלות תועלת•

הסיכוי להתממשות נמוך•

:דוגמא מהחיים

שותים ונוהגים בתקווה שלא נתפס ולא נעשה תאונה

נקבל את הסיכון במלא עוצמתו  ,  במידה והסיכוי לתאונה יתממש

דוגמא מעולם אבטחת המידע

מוכנים לשאת –במחשבים אנטיוירוסבארגון גדול לא מתקינים 
. בעלויות ובתוצאות שיגרמו כתוצאה מכניסת וירוס לארגון

מודעים לסיכון ומקבלים אותו



במקרה של התממשות האיום חברת הביטוח  

תכסה את הנזק
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חברת ביטוח

!ס"חומלא רלוונטי בעולם ' העברת סיכון לצד ג
ס"חומהדבר לא מונע מבעל ההיתר לעשות ביטוח לאירוע 
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האם מבטל את מזעור הסיכוןהסיכון

??הסיכון

 ZEROוירוס אנטיוירוסהתקנת וירוסים
DAY

מוצר הגנה  התקנתלאפליקציהחדירה

אפליקטיבית

–המוצר חדירת
הנדסה חברתית  

דליפת מידע חיוני  

לארגון

התקנת מוצר המונע

דלף מידע

המידע ממסך  צילום

והוצאתו אל  המחשב 

מחוץ לארגון  

חברתיתנדסההמאבטחים, מצלמותפריצה פיסית
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מהם הפרמטרים העשויים להשפיע על נזק 

?כתוצאה מהתממשות הסיכון
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P–רמת החשיפה 
(Probability) 

ציון החשיפה לכל נכס הינו  

הציון הממוצע שהתקבל  

לשאלות

(P = Average (1-36

../../../סקר סיכונים/טבלת מיפוי רמת החשיפה במפעלים.docx
../../../סקר סיכונים/טבלת מיפוי רמת החשיפה במפעלים.docx
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  I(Impact)-מידת הנזק 

:  שאלות3
חשיפת מידע•

שיבוש•

השבתה•

מידת הנזק הצפוי לגבי כל מערכת תיקבע על פי הציון הגבוה שהתקבל מבין כלל הציונים שניתנו

I= Max( 1-3)
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מנת לקבל את רמת ההגנה הנדרשת יש להכפיל בשלוש את ציון חישוב  -על

(.P)ולהוסיף לו את ציון חישוב העזר של ההסתברות ( I)העזר של מידת הנזק 

P + 3*I =רמת הסיכון של הנכס   
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