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1 ישי דרורר "ד

משברים ואירועי סייברניהול 

בחברות וארגונים

ר ישי דרור"ד

2 ישי דרורר "ד

קצת עלי

 התמחות בניהול מערכות מידע(תואר שלישי בניהול( 

סייבר אירועי וניהול משברים ניהול ,עסקית המשכיות בנושאי בכיר ייעוץ 

פעילויות ייעוץ ותרגילים גדולים: 

 הלאומי הסייבר מערך�

 תרגול והדרכה של הנהלות במדינות שונות בנושאי ניהול משברים וסייבר –הבנק העולמי �

 ניהול התרגילים הגדולים והמורכבים ביותר במגזר העסקי ;בארץ גדולות חברות�

ארגונית אתיקה ,משברים ניהול – שני תואר תכניות במספר מרצה 

 מודיעין אגף ;סגן מפקד סיירת גולני –צבא 

בן קיבוץ לוחמי הגטאות 
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3 ישי דרורר "ד

 

מהו משבר

6 ישי דרורר "ד

משברים-רגישתסביבה 

טכנולוגיות משבשות
Disruptive Technologies

לחצי שוק ולקוחות
Customers Pressures

כלכליות-סערות פיננסיות
Financial Turbulences

סביבתיים-לחצים חברתיים
Environmental Pressures

צורך בכלים נוספים  

החוסן  וחדשים לחיזוק 

:הארגוני

  הבנה מהירה וטובה

של הסביבה העסקית

  זיהוי סיכונים

והזדמנויות

  גמישות וזריזות

)Agility (  בגיבוש

דרכי פעולה  

רמה גבוהה של 

 חוסר ודאות

סביבה משתנה  

ומאוד דינמית

3
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7 ישי דרורר "ד

8 ישי דרורר "ד

חוסן אופרטיבי, חוסן אסטרטגי

esilience is the organizational capability 

to resist and react to disruptive threats, 

adapt to and reshape competitive 

environments, and survive both 

foreseen and unforeseen risks.

R

Strategic 
Resilience

Operational 
Resilience

(Based on EY Resilience Model)

מתמקד  חוסן אסטרטגי 
בהגנת הארגון נגד איומים  

מורכבים המתפתחים  
בהדרגתיות  

חוסן  

 אסטרטגי

חוסן  

 אופרטיבי

מתמקד באירועים  חוסן אופרטיבי 
סבירות  , ומיידיבעלי מופע מהיר 

נמוכה והשפעה רבת עוצמה 
")ברבורים שחורים"קרויים גם (

7
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11 ישי דרורר "ד

משבר ארגוני

 

, הינו שינוי חד או אירוע חריג משבר ארגוני

,המתפתח באופן פתאומי או בהדרגתיות

ואשר גורם בפועל או שיש לו פוטנציאל לגרום לנזק קשה

או ליציבותו הכלכלית /לנכסיו ו, לתדמית הארגון

משבר חמור עלול לסכן את עצם קיומו של הארגון

12 ישי דרורר "ד

סוגי משברים

לוחמה   

מלחמה•

פיגוע טרור•

התקוממות עממית•

חטיפה•

בריאות  /סביבה

דליפת חומרים  •

מסוכנים

מגיפה•

קרינה•

שפכים/זיהום•

חומרים רעילים  •

במוצרים

אסון טבע 

רעידת אדמה•

סופה•

שטפון•

צונמי•

טכנולוגיה

כשל מערכות מידע•

מתקפת סייבר•

לא  " עלייה לאוויר"•

מוצלחת של  

מערכת מרכזית

חוסר התאמת •

טכנולוגיה לצרכי  

שוק

כלכלה ועסקים  

מיתון כלכלי•

ירידה בהכנסות•

צניחת ערך מניות•

קריסת תיק  •

השקעות

כשל מוצר חדש•

השתלטות עוינת•

ות  /אובדן לקוח•

ים/מרכזי

ים/כשל ספק•

חרם צרכנים•

נורמטיבי-ארגוני

שינוי מבנה ארגוני•

פיטורים•

שחיתות•

עזיבת מנהלים•

מורל עובדים•

הטרדה מינית•

שביתה•

אלימות עובדים•

הדלפות•

חוק ורגולציה

תקנות  •

מחייבות/מגבילות

קנסות/חקירות•

הונאה/ מעילה •

ריגול תעשייתי•

זיופים והעתקות•

תביעות משפטיות•

תביעות ייצוגיות  •

תאונות

תאונות עבודה•

תאונה רבתי•

שריפה•

הצפה •

תדמית

כתבות שליליות  •

בתקשורת

שמועות•

פגיעה במותג  •
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13 ישי דרורר "ד

שיבוש תפעולי משמעותי  

לוחמה   

מלחמה•

פיגוע טרור•

התקוממות עממית•

חטיפה•

בריאות  /סביבה

דליפת חומרים  •

מסוכנים

מגיפה•

קרינה•

שפכים/זיהום•

חומרים רעילים  •

במוצרים

אסון טבע 

רעידת אדמה•

סופה•

שטפון•

צונמי•

טכנולוגיה

כשל מערכות מידע•

מתקפת סייבר•

לא  " עלייה לאוויר"•

מוצלחת של  

מערכת מרכזית

חוסר התאמת •

טכנולוגיה לצרכי  

שוק

כלכלה ועסקים  

מיתון כלכלי•

ירידה בהכנסות•

צניחת ערך מניות•

קריסת תיק  •

השקעות

כשל מוצר חדש•

השתלטות עוינת•

ות  /אובדן לקוח•

ים/מרכזי

ים/כשל ספק•

חרם צרכנים•

נורמטיבי-ארגוני

שינוי מבנה ארגוני•

פיטורים•

שחיתות•

עזיבת מנהלים•

מורל עובדים•

הטרדה מינית•

שביתה•

אלימות עובדים•

הדלפות•

חוק ורגולציה

תקנות  •

מחייבות/מגבילות

קנסות/חקירות•

הונאה/ מעילה •

ריגול תעשייתי•

זיופים והעתקות•

תביעות משפטיות•

תביעות ייצוגיות  •

תאונות

תאונות עבודה•

תאונה רבתי•

שריפה•

הצפה •

תדמית

כתבות שליליות  •

בתקשורת

שמועות•

פגיעה במותג  •

14 ישי דרורר "ד

שיבוש תפעולי משמעותי  

שירותים ללקוחות, שרשרת אספקה, מערכות מידע, תשתיות פיזיות, כח אדם=  מערכות תפעוליות

 

אירוע בעל השפעה שלילית חמורה על  

המערכות התפעוליות של הארגון ועל יכולתו  

לספק בצורה סדירה שירותים ללקוחותיו
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15 ישי דרורר "ד

מאפייני המשבר

הפתעה

חוסר וודאות

מידע חלקי וסותר

צורך בקבלת החלטות מהירות

מחסור במשאבים

חשיפה לתקשורת  ולרשתות החברתיות

לחצי לקוחות

 מחזיקי עניין, פוליטיקאים, רגולטורים(לחצים חיצוניים אחרים(

לחצים אישיים

 

16 ישי דרורר "ד

של משבר" מחזור החיים"
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זמן
"שגרה" חירום

הסתגלות

והתאוששות

אזור הסכנה

אזור הנוחות

אזור הסכנה

משבר
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17 ישי דרורר "ד

"שרשרת הנזק"

 

תשתיות  
 פיזיות  

שרשרת  
 אספקה

 נזק ראשוני

 גורמי סיכון

משאב 
 אנושי

מערכות  
 טכנולוגיות

תקשורת  
 ומוניטין

 כלכלי-עסקי

 תהליכים שירותים

 נזק נגזר

18 ישי דרורר "ד

סיבות להתעלמות מסימני אזהרה

יוהרה●

ארגונית" טריטוריאליות"●

תרבות ארגונית שאינה מעודדת חשיפת  ●

"שלילי"מידע 

תרבות ארגונית שאינה מעודדת ניהול  ●

סיכונים

"חיבור קצוות"כשל ב●

כשל בהבנת עוצמת הבעיה●

הסתמכות על הצלחות עבר●

 

17
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19 ישי דרורר "ד

 

ההיערכות למשבר

25 ישי דרורר "ד

כלים תומכים בחיזוי ותכנון בתנאי אי וודאות

 

כלים תומכים בקבלת החלטות בתנאי אי וודאות 

1

2

3

?

עתיד ברור דיו 1
מספר תוצאות  

עתידיות
2

קשת של תוצאות  
עתידיות

3
סביבה לא ניתנת  

לחיזוי
4

רמות

ודאות-אי

,  תהליכים טוריים, ניתוחי מגמות

תכנון רב שנתי

,  מיפוי תהליכים קריטיים, תרחישי ייחוס

ניהול סיכונים

כלים  
עיקריים

19
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26 ישי דרורר "ד

כלים בהיערכות למצבי חירום ומשבר

תכניות פעולה

תרחישי  

ייחוס

מיפוי  

תהליכים  

קריטיים  

)BIA(

ניהול  

סיכונים

תרגילים

27 ישי דרורר "ד

מסמכי מדיניות ותכניות פעולה

 
תכנית חירום אגפיתאסטרטגיית המשכיות עסקית

26
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28 ישי דרורר "ד

המעגל השלם –היערכות למצבי חירום ומשבר 

 
הגדרת תרחישי ייחוס◄

ניתוח פערים אל מול הרגולציה ◄

ותרחישי הייחוס

עיצוב עקרונות המדיניות◄

ניתוח סיכונים◄

תכנית הפחתה לסיכונים  ◄

מרכזיים

תכנית תרגול והטמעה◄

ביצוע תרגילים מסוגים  ◄

שונים

מיפוי ותיעדוף שירותים◄

הגדרת יעדי שירות◄

מרכיבי תמך לצורך ◄

הפעלת השירותים  

המועדפים 

אחריות דירקטוריון והנהלה◄

תפיסת ההפעלה הארגונית בחירום◄

תהליכי חירום והתאוששות◄

תהליכי דיווח ותמונת מצב◄

הקשר עם הלקוחות◄

ניהול המשאב האנושי◄

ניהול ספקים◄

קשר עם מחזיקי עניין אחרים ◄

29 ישי דרורר "ד

 

ניהול המשבר
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30 ישי דרורר "ד

תפקידי הדירקטוריון

" על הדירקטוריון לדאוג לכך שההנהלה מקיימת מסגרת עבודה כוללת לניהול משברים ולקיים פיקוח נאות עליה

תוך , ושינויים מהותיים באסטרטגיה זו, הדירקטוריון יאשר את אסטרטגיית ניהול המשברים שגיבשה ההנהלה

:התייחסות בין השאר לנושאים הבאים

תרחישי הייחוס�

השירותים והתהליכים ברמת העדיפות הגבוה ביותר�

העקרונות המנחים לתפיסת ההפעלה הארגונית בעת משבר�

לרבות אתרי החירום ומשאבים נדרשים אחרים, האמצעים התומכים העיקריים למצבי משבר�

דיון  , או בעת שינוי מהותי בארגון או בסביבת הפעילות או בהערכת הסיכונים, הדירקטוריון יקיים לפחות אחת לשנה

באפקטיביות מסגרת העבודה לניהול משברים

י ההנהלה באופן תקופתי על סיכונים שעלולה להיות להם השפעה מהותית על הפעילות "הדירקטוריון יעודכן ע

" וכן על הצעדים הננקטים למזעור סיכונים אלה, או על השירותים ללקוחות/העסקית של החברה ו

 

31 ישי דרורר "ד

תפקידי הדירקטוריון

:הדירקטוריון, בעת משבר

יפקח וינחה את ההנהלה בנושאים העקרוניים הנוגעים לניהול המשבר בהתאם להתפתחויות

יוודא כי החברה מספקת שירותים חיוניים בהתאם למחויבויותיה והוראות הדין

יאשר תקציבים נדרשים לאישוש הפעילות העסקית של החברה

השלכותיו ותוצאותיו האפשריות, יקבל עדכונים עתיים מההנהלה על המשבר

 

30
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32 ישי דרורר "ד

בניהול המשבר) רעשים(אתגרי מעטפת 

:ניהול המשבר

צוותי פעולה•

הערכות מצב•

גיבוש אסטרטגיות•

)פעולה(מענה •

הערכות מצב•

אתגרים ארגוניים
תחושות, התנהגויות, חילוקי דעות

אתגרי תקשורת
הכפשות, שמועות, חשיפה 
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33 ישי דרורר "ד

עקרונות תומכים בניהול משבר

 למעלה ולרוחב"תהליכי דיווח ועדכון   -דיווח ואסקלציה" 

 צוות ניהול משבר -והעלאת דרג מקבלי ההחלטות מרכוז קבלת החלטות 

 הבנת המצבSense Making) (-  חדר מצב/  צוות המענה המקצועי -תמונת מצב מהירה ובעלת משמעות 

 דגש לתאום בין גורמי הטכנולוגיה לבין הגורמים הפונקציונליים והעסקיים -תאום רוחבי פנימי 

 ספקים, רשויות, תקשורת, לקוחות -תקשורת יעילה עם מחזיקי עניין חיצוניים 

צופה פני עתיד", חשיבה יוזמת - פרואקטיביות" 

 

32
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34 ישי דרורר "ד

הצוותים הייעודיים העיקריים –ניהול משבר 

צוות המענה המקצועי

צוות ניהול משבר

ל"מנכ

דירקטוריון

ניהול המשבר1.

הערכות מצב2.

החלטות  , מדיניות3.

ניהוליות והנחייה  

ארגונית   

הנחיית הקשר עם 4.

גורמים חיצוניים

ריכוז מידע ותמונת מצב1.

ניתוח משמעויות2.

הנחייה וביצוע של פעילויות  3.

הכרעה והתאוששות  , הכלה

ברמה המקצועית

תאום עם גורמים מקצועיים  4.

חיצוניים משיקים

קבלת החלטות

מערכתיות-ניהוליות

טכנולוגי-מענה מקצועי

/  ל "בראשות מנכ•

ל"משנה למנכ

)לים"סמנכ(מנהלים בכירים •

גורמי מפתח מקצועיים  •

) מוזמנים(

בראשות המנהל  •

המקצועי האחראי על 

התחום  

גורמים נוספים מהתחום•

ותפעול רלוונטיים ITגורמי •

נציגי יחידות עסקיות  •

רלוונטיות

יועצים חיצוניים •

אחריות•

-הנחייה בהיבטים מהותיים•

אסטרטגיים

35 ישי דרורר "ד

תפקידים בעת משבר –צוות ניהול משבר 

החלטה לגבי מצב הכוננות ורמת הכוננות 

 חדר מצב/ קבלת עדכונים מצוות המענה המקצועי

 בהתאמה להנחיות הרשויות הרלוונטיות ורמת הכוננות -החלטה על תכנית פעולה 

  תקשור תכנית הפעולה לגורמים פנימיים רלוונטיים 

קביעת אסטרטגיית פעולה מול מקבלי שירות ונותני שירות 

כלכליים-קביעת אסטרטגיית פעולה בהיבטים עסקיים 

 מדיה מסורתית וחברתית(קביעת אסטרטגיית פעולה מול התקשורת( 

הנחיית הדיווח והתיאום מול רשויות וגורמים חיצוניים 

------------------- 

ניהול דיוני צוות ניהול משבר והערכות מצב שוטפות 

הנחיית הארגון ומעקב על ביצוע ההנחיות 

 

34
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36 ישי דרורר "ד

חשיבות המידע בעת משבר

 שימוש יעיל במקורות מידע מצריך תהליכים מובנים אך גם פתיחות וחשיבה יצירתית

מקורות מידע סטנדרטיים , בתנאי אי ודאות ומשבר
ולכן מקורות מידע נוספים מקבלים   –אינם מספיקים 

משמעות מיוחדת

  הקטנת אי הוודאות בארגון ואצל
מחזיקי העניין באמצעות גיבוש  

תמונת מצב רחבה ומהימנה ככל 
 האפשר

  העמקת  יחסי אמון  והידוק שיתופי
פעולה

 תקשורת

עובדים  

 כסנסורים
 לקוחות רשויות מערכות

 מודיעין

מידע  
מגורמים  

 ל"בינ

37 ישי דרורר "ד

הערכת מצב/ תמונת מצב 

 ההשלכות  , תקיפות/הצגה מובנית של המידע הידוע בזמן נתון על התקיפה -תמונת מצב

 .  בכל ההיבטים הרלוונטיים -והצפי להמשך , על הארגון

 תמונת מצב טכנולוגית -

היבטים  , כלכליות-השלכות עסקיות, שירותים, רציפות תפקודית(תמונת מצב מקיפה של כלל ההיבטים הרלוונטיים  -

 ...)ציבור, תקשורת, רגולטוריים ומשפטיים

 וקבלת החלטות, הערכת משמעויות וחלופות, דיון בראשות מנהל בכיר לצורך קבלת עדכון -הערכת מצב. 

י  "על בסיס תמונת המצב המוצגת ע, הערכות המצב מתבצעות בצוות ניהול המשבר-

 הגורמים האחראים לריכוז תמונת המצב

 .קבלת החלטות לגבי דרכי הפעולה הנדרשות -תכלית הערכת המצב -

 דיון הערכת מצב בנקודת זמן מסוימת בעת אירוע -חיתוך מצב  . 

 

36

37
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39 ישי דרורר "ד

דיון הערכת מצב

 עדכון והבהרת משמעויות

הצגת תמונת מצב מעודכנת  1.
ראש   –) בפורמט מוגדר מראש(

מנהל חדר מצב/ הצוות המקצועי 

  –השלמות בתחומים עיקריים 2.
,  מנהלים מקצועיים רלוונטיים

ייעוץ משפטי  , דוברות
 

 
 קבלת החלטות

הצגת ההחלטות הנדרשות בנושאים  1.
והחלופות  , העומדים על הפרק

 העיקריות

 דיון על ההחלטות והחלופות2.

 קבלת החלטות על דרכי הפעולה  3.

1

2

סיכום מהיר בכתב של ההחלטות שהתקבלו•3

הפצת הסיכום והמשימות לגורמים הרלוונטיים•

תמונת  , על מנת לייעל את דיוני הערכת המצב

המצב צריכה להיות מתואמת עם הגורמים  

באחריות   –דיון הערכת המצב  לפניהשונים 

. הגורם שנקבע לצורך זה

 שלבים

:עקרונות מנחים לדיון הערכת מצב

 תמציתי ותכליתי  •

 פורמט הדיון וההצגות בו מוגדרים מראש•

דגש על שינויים שאירעו מאז הדיון  •

הקודם

42 ישי דרורר "ד

ניהול אירועי ומשברי סייבר

בחברות וארגונים

ר ישי דרור"ד

39

42
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44 ישי דרורר "ד

מהו סייבר

קיצור של קיברנטיקה – סייבר 

 קיברנטיקה–   

 קברניט=   κυβερνήτηςמהמילה היוונית  �

 )סביבת רשת( ר"ֶסבֶ : החלופה העברית שקבעה האקדמיה�

 1948משנת " קיברנטיקה"וינר בספרו   נורברטהמונח נטבע על ידי  

ניתן להגדיר חוקים הן למערכות מאותו תחום , על פי הקיברנטיקה"�

 .."מנת שיוכלו לתקשר ביניהן-וזאת על, והן למערכות מתחומים שונים

 

43

44
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45 ישי דרורר "ד

 סביבת הסיכונים הנוכחית מורכבת יותר עקב העצמת התלות והנגישות לטכנולוגיה   

Booz Allen Hamilton Inc. 

איומים  

גלויים וסמויים
עויניםשחקנים

האקטיביסטים

גורמי פשע

טרור  /מדינות

ארגוני-פנים

אחרים

סיכוניםנקודות תורפה

התרחבות מהירה של  •

שירותי מידע חדשים

קישוריות גבוהה בין  •

מערכות המידע

מיקוד טכנולוגי במקום  •

עסקית-תפיסה ארגונית

חוסר סנכרון בתהליכי  •

ארגון חוציבקרה 

תרבות ומודעות ארגונית•

גניבת מידע•

מניפולציה של מידע•

גניבת קנין רוחני•

הפסדים כספיים•

שיבושים תפעוליים•

פרסומים שליליים  •

בתקשורת

תביעות משפטיות•

פגיעה באמון הציבור•

46 ישי דרורר "ד

של מתקפות הסייבר הגלובליזציה

45

46
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48 ישי דרורר "ד

השלכות אפשריות

י סייבר/עסקיות ותדמיתיות של אירוע, תפקודיות, ארגוניותהשלכות 

אירוע טכנולוגי

Incident

פגיעה ברציפות התפקוד

משבר

Crisis

כלכלי-נזק עסקי

תדמית ותודעה ציבורית

שיבוש שירותים

פגיעה בנכסי מידע

49 ישי דרורר "ד

 זה קורה בכל המגזרים

48

49
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50 ישי דרורר "ד

זה יכול לעלות הרבה כסף

eBay - 145 million users compromised. 

Hackers got into the company network 

using the credentials of three corporate 

employees, and had complete inside 

access for 229 days

Target - credit and debit card records 
of 40 million customers. 

Estimated cost $162 million

Uber - 145 million users 

compromised. Uber’s valuation 

dropped from $68 billion to $48 

billion

51 ישי דרורר "ד

Equifax

לאחר ההודעה על   Equifaxמניית 

סוכנות נתוני האשראי השלישית  2017בספטמבר  7 -פריצת המידע ב

 ב"בגדלה בארה

 מיליון לקוחות 143זליגת נתונים של 

ל וה"פיטורי המנכ- CIO

חקירות של ה- FBI, Federal Trade 

Commission ,U.S. Securities 

Exchange Commission,  רגולטורים

 שימועים בקונגרס, בקנדה ובריטניה

עשרות תביעות משפטיות 

 מיליון  600 -למעלה מ –אומדן העלויות

,  פיצויים, כולל שדרוגים במערכות(דולר 

 )וטיפול בלקוחות

50

51
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52 ישי דרורר "ד

המגזר הממשלתי

 

Data on 4.2 million federal 

workers was taken from US Office 
of Personnel Management 

FBI portal to share intelligence 
and arrest suspects was hacked

Pentagon breach of U.S. 
military computers

53 ישי דרורר "ד

מערכות בחירות הופכות למטרה אסטרטגית

Microsoft Detects More Russian 

Cyber Attacks Ahead of Mid-Term 

Election

The tech giant said that the APT28 hacking 

group - also known as Strontium, Fancy 

Bear, Sofacy, Sednit, and Pawn Storm -

created at least six fake websites related to 

US Senate and conservative organizations 

to trick its visitors and hack into their 
computers.

52

53
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54 ישי דרורר "ד

 דוגמאות נוספות 

60 ישי דרורר "ד

 

54

60
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61 ישי דרורר "ד

הגורם האנושי

62 ישי דרורר "ד

הגורם האנושי

סיכוני הסייבר המאיימים ביותר

הנדסה חברתית

" האויב מבפנים"

61

62
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63 ישי דרורר "ד

 

Phishing

Vishing

Smishing

63

64
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65 ישי דרורר "ד

לוויתניםלוויתניםלוויתניםלוויתניםלציד לציד לציד לציד מדיג  מדיג  מדיג  מדיג  

66 ישי דרורר "ד

Belgian Bank Loses €70 Million to CEO Fraud Social 

Engineering Trick

The fraudsters used a trick called CEO Fraud, also known as 

Business Email Compromise, or Whaling Attack.

65

66
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67 ישי דרורר "ד

ניהול משברי סייבר  

68 ישי דרורר "ד

אחריות הדרג הבכיר

ולהנחיית  , הדרגים הבכירים ביותר בארגון אחראים להנחיית ההיערכות לאירועי ומשברי סייבר

 .הדרגים המקצועיים בעת אירועי ומשברי סייבר

 

67

68
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69 ישי דרורר "ד

“Board Room 
to

Server Room”

מחדר הדירקטוריון  "

"עד חדר השרתים

  -דרגים מקצועיים

עסקיים

הדרג 

הבכיר

טכנולוגיה  

ותפעול

הדרגים הבכירים ביותר בארגון אחראים להנחיית ההיערכות למצבי משבר  

.ולהנחיית הדרגים המקצועיים בעת משבר סייבר

71 ישי דרורר "ד

הצוותים הייעודיים העיקריים –ניהול משבר סייבר ברמת הארגון 

CSIRT

צוות ניהול משבר

ל"מנכ

דירקטוריון

ניהול המשבר1.

הערכות מצב2.

החלטות  , מדיניות3.

ניהוליות והנחייה  

ארגונית   

הנחיית הקשר עם 4.

גורמים חיצוניים

מודיעין וריכוז תמונת מצב1.

ניתוח משמעויות2.

הנחייה וביצוע של פעילויות  3.

הכרעה והתאוששות  , הכלה

ברמה המקצועית

תאום עם גורמים מקצועיים  4.

חיצוניים משיקים

קבלת החלטות

מערכתיות-ניהוליות

טכנולוגי-מענה מקצועי

/  ל "בראשות מנכ•

ל"משנה למנכ

)לים"סמנכ(מנהלים בכירים •

גורמי מפתח מקצועיים  •

) מוזמנים(

בראשות המנהל  •

המקצועי האחראי על תחום 

הסייבר

וגורמי אבטחת  SOCנציגי •

מידע  

רלוונטיים ITגורמי •

נציגי יחידות עסקיות  •

רלוונטיות

חיצוניים  IRצוות / יועצים •

אחריות•

-הנחייה בהיבטים מהותיים•

אסטרטגיים

69

71
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72 ישי דרורר "ד

תפקידים עיקריים - CSIRT -צוות ה

צוות ניהול משבר

השבה הכרעה הכלה ניתוח זיהוי 

ניטור ואיתור •

סממנים חריגים

ריכוז מידע •

ומודיעין

וידוא כי לא מדובר  •

בהתראת שווא

אסקלציה לגורמי  •

ניתוח וגורמי ניהול

דיווחים ועדכונים

שחזור מגיבויים  •

והשבת  מידע 

ששובש

ניקוי חשבונות  •

והרשאות לא 

תקינים  

וידוא תקינות  •

תהליכים  , מערכות

ושירותים

חזרה לפעילות  •

מלאה

מיפוי הפגיעה •

במערכות ובמידע

  וקטוריניתוח של •

ואופיההתקיפה 

 ותיעדוףסיווג •

)Triage(האירוע 

ניתוח השלכות על •

תהליכים ושירותים  

לאיתור מקור  נסיון•

התקיפה

חקירה פורנזית•

בלימה וצמצום של  •

הנזק של  

המתקפה

  ות/בידוד מערכת•

ות/מותקפת

נטרול אפשרות  •

להתחברות  

מרחוק וניתוק  

הרשאות  

חיסון /חסימת•

תהליכים קשורים  

שימוש מושכל •

בגיבויים

חסימת הגישה  •

של הגורמים  

התוקפים  

למערכות ולמידע  

נטרול רכיבי •

התקיפה הקיימים 

במערכות ובמידע

מזעור הנזק  /ביטול•

שנגרם למערכות  

ולמידע

גורמים מקצועיים 

חיצוניים
גורמים 

ארגוניים-פנים

73 ישי דרורר "ד

התפיסה הארגונית הכוללת -ניהול משבר סייבר 

CSIRT

צוות ניהול משבר

ל"מנכ

דירקטוריון

ניהול המשבר1.

הערכות מצב2.

החלטות ניהוליות , מדיניות3.

והנחייה ארגונית   

הנחיית הקשר עם גורמים  4.

חיצוניים

מודיעין וריכוז תמונת מצב1.

ניתוח משמעויות2.

הנחייה וביצוע של פעילויות 3.

הכרעה והתאוששות  , הכלה

ברמה המקצועית

תאום עם גורמים מקצועיים  4.

חיצוניים משיקים

תקשורת  

ומדיה  

חברתית

לקוחות  

והציבור

ספקים וקבלני  

משנה

צוות

תקשורת  

ייעוץ  

משפטי

מחזיקי עניין  

חיצוניים  

נוספים

מערך 

הסייבר  

הלאומי

גורמי ביטחון  

ואכיפה

פונקציות ארגוניות  

רלוונטיות

,  תפעול, טכנולוגיה(

)עסקי, שירות

צוותי

הוק-אד

ים/רגולטור

72
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74 ישי דרורר "ד

סוגיות מיוחדות בעת משבר סייבר

שיתוף מידע בין גופים שונים 

ביטחון מידע ומידור 

 או דרישות אחרות של תוקפים(דרישות כופר( 

 איך ומתי, איזה מסרים, תאום(תקשורת ודוברות( 

 שימור ראיות(היבטים משפטיים ,Forensics ,תביעות משפטיות( 

 

75 ישי דרורר "ד

דרישות כופר

מתקפות סייבר הכוללות דרישות כופר מתרבות בשנים האחרונות. 

  הדרישה לכופר עלולה להגיע באמצעות תוכנת כופר

המגבילה גישה למערכות המחשב הנגוע  , ) Ransomware,כופרה(

ומשמשת לסחוט מהמשתמש תשלום כסף בתמורה  , ולמידע המצוי בו

 .להסרת מגבלת הגישה וגרימת נזק למידע

  במקרים מסוימים דרישות כופר עלולות להגיע גם בדרכים אחרות–  

 ).שמקורו מוסווה(אימייל , לדוגמא

ולדווח על דרישת הכופר למשטרה ולמערך  , מומלץ לא לשלם כופר, ככלל

 .הסייבר הלאומי

74
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76 ישי דרורר "ד

תקשורת ודוברות

  בעת משבר יש לתקשורת ולמדיה החברתית תפקיד מרכזי בעיצוב תדמית הארגון ועיצוב אמון הציבור והלקוחות 

לאור הרגישות הכרוכה לעיתים באירועי סייבר יש לתת את הדעת להיבטים הבאים: 

 עיתוי החשיפה של האירוע-

 פירוט המידע המועבר לציבור -

גורמי  , גורמי רגולציה(תאום המסרים עם הגורמים הרלוונטיים -

 )חוק ואכיפה

ביציאה לתקשורת יש להקפיד על: 

 בהירות ופשטות המסרים-

 בכל הערוצים שבהם הם מועברים" אחדות המסרים"-

 המנהל הבכיר המופיע בתקשורת –" פרזנטור"הקביעת -

 

77 ישי דרורר "ד

היבטים משפטיים

עמידה בדרישות חוק ורגולציה 

 הפורנזיקהשימור ראיות ועיצוב גבולות 

עמידה במחויבויות ללקוחות 

היבטים משפטיים הקשורים לדרישות כופר או דרישות

 אחרות של תוקפים

  התמודדות עם תביעות משפטיות 

  מעורבות בתביעות ביטוח

 )  ביטוח סייבר וביטוחים רלוונטיים אחרים הנוגעים לאירוע(

השתתפות בחקירת האירוע ובהפקת לקחים 

76

77



30

78 ישי דרורר "ד

 

היערכות

79 ישי דרורר "ד

אבני בניין בהיערכות

ניהול 

 משברי סייבר

אמצעים  

 טכנולוגיים  

כח אדם  

וציוות

 

 תפיסה

 ותוכניות פעולה

הסתייעות  

בגורמים 

 חיצוניים

1

23

4

5

 מדיניות הגנת הסייבר•

הארגוני בתחום הגנת  ) הממשל(המערך •

 הסייבר

 תפיסת הניהול של אירועי ומשברי סייבר•

 נוהלי ניהול אירועי ומשברי סייבר•

 צוות ניהול משבר סייבר•

CSIRTצוות •

SOCצוות •

 גורמים מקצועיים רלוונטיים נוספים•

בעת (ריתוק משקי לאנשי הגנת סייבר •

 )מצב חירום

 מערכות ניטור וזיהוי•

 כלים לניהול אירועים•

 כלי עזר לניתוח איומים ופורנזיקה•

 גיבוי מידע חיוני וגיבוי מערכות הגנת סייבר•

 )בעת מצב חירום(אתרים חלופיים •

 גורמי הנחייה מגזריים•

 יועצים ומומחים חיצוניים•

 חיצוניים  IRשירותי•

•CERT 

 ידע מקצועי של גורמי הגנת הסייבר•

 מודעות כללית בקרב עובדים ומנהלים•

 טכנולוגיים-תרגילים מקצועיים•

 )בכל הרמות(תרגילים ניהוליים •
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")מסמך המדיניות("מדיניות הגנת הסייבר 

הרגולציה המנחה 

יעדי הארגון בהגנת הסייבר 

י הייחוס/תרחיש 

המסגרת לניהול סיכוני הסייבר 

 הארגוני בהגנת הסייבר") הממשל("המערך 

לרבות ממשקי עבודה(בעלי תפקיד וגורמים מעורבים , תחומי אחריות  ( 

נכסי הסייבר החיוניים 

מדיניות אבטחת המידע 

הניטור והבקרה, אמצעי ההגנה 

רמות שירות ויעדי ההתאוששות 

  ספקים חיוניים 

תפיסת הפעולה בעת אירועי ומשברי סייבר 

רמות כוננות 

 

מטרת מסמך המדיניות להתוות תפיסה כוללת  

ועקרונות מנחים להיערכות הארגון בנושא הגנת  

הן בעת  שגרת ההגנה והן בעת   -הסייבר 

. ההתמודדות עם אירוע או משבר

שמהם נגזרות  , המדיניות מתווה עקרונות מנחים

תכניות הפעולה והנהלים המפורטים יותר בתחום  

.  זה

 דיווחים ומתכונות דיווח  •

 הסתייעות בגורמים חיצוניים בניהול אירועים•

 הממשקים עם רשויות וגורמים חיצוניים אחרים•

 הטמעה ותרגול, הדרכה•
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אוכלוסיות יעד –הדרכה והכשרה 

תפקידים ייעודיים

•CSIRT  /

חדר מצב
•SOC

•IT

•HR

ביטחון•

שרשרת אספקה•

צוות ניהול  •

משבר

דוברות•

מ"יוע•

דרג ניהולי

מנהלים בכירים•

מנהלי יחידות•

מנהלים מקצועיים•

כלל העובדים
הכרות ומודעות  •

כללית

80

81



32

82 ישי דרורר "ד

83 ישי דרורר "ד

 

תרגילים וסימולציות
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תועלות -תרגילים וסימולציות 

  מפגש חי ומוחשי יותר עם סיכונים בלתי צפויים

 מסוגים שונים

  עידוד חשיבה פתוחה ויצירתית 

 לרבות מיחידות מקצועיות שונות -הטמעת עבודת צוות 

תפעוליים-שיפור השפה המשותפת בממשקים העסקיים 

 מול מחזיקי העניין השונים –חיזוק המבט החוצה 

התמודדות עם קבלת החלטות תחת לחץ 

הפקת לקחים ושדרוג תכניות ההיערכות 

85 ישי דרורר "ד

Table Topתרגילי 

מבנה דינמי יותר של תרגיל המשלב חשיבה  ◄

בצוותים ודיון במליאה

אפשרות לחלוקה נושאית בין צוותי החשיבה  ◄

או תחרות ביניהם

בחינת חלופות וקבלת החלטות במסגרת מפגש  ◄

)באותו חדר(משותף 

מתאים לקבוצות קטנות יחסית של מתורגלים◄

צוותי חשיבה עגולשולחן 
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תרגיל ניהולי מקיף

ייחודי שלנו  נסיון

 עשרות  + הנהלה בכירה

משתתפים

 אתגרים תפעוליים ועסקיים

בקשת רחבה של נושאים

 התמודדות עם זרימת מידע

בערוצים פנימיים וחיצוניים

  דימוי מחזיקי עניין מסוגים

בעלי , עובדים, לקוחות(שונים 

)רגולטור, תקשורת, מניות

  תהליכי קבלת החלטות בלחץ

זמן  

"התרגיל הריאליסטי"

תרגיל דינמי מאוד המדמה סביבת אירועים חיה
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!תודה 

ר ישי דרור"ד
ishaid20@gmail.com

86

87


