
? מה חשוב שנדע, לים"כמנכ
וכיצד נערך מראש לשגרה 

?  ולחירום
אבירם עצבה

-בלמ״ס-



!מערך הסייבר הלאומי לשירותכם-מנהלים 



...לא בעיה שלי–הגנת הסייבר 



?ל"האם זו בעיה של המנכ–הגנת סייבר 



...וזה גם עלול לכאוב למדינה

?איפה כואבת מתקפת סייבר לארגון

אבדן  
עסקים

אבדן  
נכסים

נזק 
מוניטין

חוות  
משפטית

עלויות  
הגנה



2014 - Target ExCEO Gregg Steinhafel

1886 - Geronimo 
surrenders



?איך אנחנו יכולים לעזור



2443/4, 84-ב

תשתיות קריטיות•

שרשרת אספקה של תשתיות קריטיות-

משרדי ממשלה ויחידות סמך•

ספקים -

רגולטורים ממשלתיים•

דרכם אל מגזרי משק -





ניהול סיכונים
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מניעה
Protect

ניטור
Detect

תגובה לאירועים
Respond

התאוששות
Recover

זיהוי
Identify

יעד ארגוני

מצב קיים

ניהול סיכונים



אישור ותיקוף מדיניות אבטחת מידע וסייבר כנגזרת  –אחריות דירקטוריון •
.ממפת סיכונים

–אחריות הנהלה 

ראגולציה/חוקמכחדרישות -

ניהול סיכוני סייבר כחלק מניהול הסיכונים-

בקרה וביקורת-

ניהול סיכונים



מה לקחת לישיבת
ההנהלה הבאה  

?בנושא הגנה בסייבר



כוח אדם



לוגים
NAC DLP

PIM
הקשחה

ים'פאצ SIEM

MDM

SSDLC

גברים ממאדים נשים מנוגה  # 2
Securityגרסת עולם ה 

הבדלי שפה–כוח אדם 



ActionPortDestinationSource

DropהנהלההפחדהCISO

DropהנהלהטכנולוגיהCISO

Acceptהנהלהלדבר בשפתםCISO

כוח אדם



מהמתקפות הידועות יכולות להימנע  
"בקרות אב"20באמצעות  מימוש 

מאירועי הרשת נגרמים כתוצאה  
Misconfigurations-מ 

!!מצע השקעות•

?כמה להשקיע•

ITמתקציב 8%לפחות •

?כיצד להשקיע•

תורת ההגנה•

תקציב



שרשרת אספקה



ביקורת ספקיםדורשים מהספק/ מבקשים הלוואי שהמידע לא ידלוף

מצב נוכחי במשק



?מה לדרוש מהספק

להגדרת  מתודה מוסכמת לא קיימת 

הדרישות מספקי השירות והמוצרים

איגום משאבים

קיים קושי לעבוד מול מאות ואלפי ספקים  

(ניתוח, תמיכה, הפצה, דרישות)

כפילות של מענה –אפקטיביות הבקרה 

תקורותעל שאלונים זהים מייצרת 

עודפות הן לספק והן ללקוח

האתגרים-שרשרת אספקה 



ל"יובמערכת -שרשרת אספקה 



Self-Assessment
With Evidence

Certification Self-Assessment

הסמכת ספק מוגן–שרשרת אספקה 



מקצועות5

.2018-מאות בוגרים ב. מבחן עיוני ומעשי–מיישם

Pentester בתהליך אסדרה מתקדם–וחוקר.

מקצועותאסדרת



עזרים וכלים, הרחבות



(CSIRT)צוות טכנולוגי 

צוות ניהול משבר

ל"מנכ

דירקטוריון

ניהול המשבר1.

הערכות מצב2.

החלטות ניהוליות  , מדיניות3.
והנחיה ארגונית  

הנחיית הקשר עם גורמים  4.
חיצוניים

מודיעין וריכוז תמונת מצב1.

ניתוח משמעויות2.

הנחיה וביצוע של פעילויות  3.
הכרעה והתאוששות  , הכלה

תאום עם גורמים מקצועיים 4.
חיצוניים

תקשורת

/לקוחות
הציבור

ספקים  
וקבלני  
משנה

צוות
תקשורת

ייעוץ  
משפטי

בעלי עניין 
חיצוניים 
נוספים

מערך  
הסייבר 
הלאומי

פונקציות  
ארגוניות  
רלוונטיות

,  טכנולוגיה)
,תפעול

(עסקי, שירות

צוותי
הוק-אד

יחידות 
הנחיה  
מגזריות

משרד  
ר /ממשלתי
גולטור

גורמי 
ביטחון  
ואכיפה
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?ומה אנחנו מצפים מכם

1

3

2

!לנהל את סיכון הסייבר שלכם
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