
 

 2020 דצמבר                                 טכנולוגיות מידעסייבר ו מעו"דכן

 היערכות והתמודדות בזמן אמת –אירועי סייבר ואבטחת מידע  

 לקוחות וידידים נכבדים,  

אירועי סייבר ואבטחת מידע בארגונים שונים ומשמעותיים בישראל. האירועים פרטים על  בשבועות האחרונים התפרסמו  
ועוד. תדירות התרחשות אירועי הסייבר בישראל,   לוגיהו, טכנפיננסים, לוגיסטיקה, קמעונאות  –התרחשו במגזרים שונים  

חייבים היערכות מראש  ההד התקשורתי והציבורי הנלווה להם והמשמעויות המשפטיות, הרגולטוריות והכלכליות שלהם מ
 שתאפשר התמודדות נאותה עם האירוע המשברי בזמן אמת. 

ערכנו וובינר בנושא התנהלות ארגונית, תאגידית ומשפטית נכונה, הן בהכנות לקראת אירוע סייבר    2020בדצמבר    28ביום  
וטכנ סייבר  מחלקת  אנשי  בוובינר  השתתפו  במהלכו.  והן  וכן ואפשרי  במשרדנו,  מידע  היועץ    לוגיות  אשכנזי,  עמית  עו"ד 

הוובינר זמין לצפייה  .  Helenaקמפלר, מנכ"ל ובעלים של חברת הייעוץ  -המשפטי של מערך הסייבר הלאומי, וגב' מיי ברוקס
   .כאן

 , והמבוססים על הניסיון המצטבר שרכשנו בטיפול באירועי אבטחת מידע.  להלן נביא מספר נושאים מרכזיים שנסקרו בוובינר

 מאפיינים בולטים  –  2020אירועי אבטחת מידע בשנת 

הבולט    – ארגונים בישראל  אירועי אבטחת מידע שאירעו בשורה של  פרטים על  בשבועות האחרונים דווחו בכלי התקשורת  
שירביט הביטוח  בחברת  תוכנה  שבהם  עמיטל  דוגמת  אחרים  בארגונים  גם  אך  הפרסומים  ש) ,  פי  השפיעה  על  תקיפתה 

מעבר לים, גופי ענק בארצות הברית, לרבות גורמי ממשל ושירותים  גם  .  ( ובתעשייה האווירית.  בעקיפין על רבות מלקוחותיה
 תקיפת סייבר מתוחכמת. בשבועות האחרונים חיוניים חוו 

גורם חיצוני המשתמש בכלים טכנולוגיים ובחולשות אנושיות כדי לקבל גישה בלתי מורשית  הוא  אלו  המשותף לאירועים  
המאפיין השכיח ביותר הוא החלטה של התוקף מצד  למערכות המידע של הארגון באופן מוסווה, ולבצע בהן פעולות שונות. 

י לחסום את מערכות הארגון או  אחד להעתיק את המידע השמור במערכות הארגון )מה שמכונה "דלף מידע"(, ומצד שנ
. מיד לאחר מכן, התוקף דורש מהארגון לשלם כופר בתמורה  ולהצפין את המידע השמור בהן כך שלארגון לא תהיה גישה אלי

 "(. ransomwareל"שחרור" מערכות המידע ולהימנעות מפרסום או מכירת המידע שדלף )אירוע המכונה "כופרה" או "

המעור החיצוניים  מידע  הגורמים  אבטחת  באירועי  באופיים    כאלובים  שונים  להיות  )  – יכולים  בפצחנים  (  hackersהחל 
עצמאיים המבקשים לגרוף סכומי כסף נאים מפרצות אבטחה, דרך ארגוני פשיעה ממוסדים המשתמשים בכלים טכנולוגיים  

נתיים הפועלים באופן ישיר או באמצעות  כדי לסחוט ארגונים שונים, בין אם באופן ממוקד או באופן רוחבי, וכלה בגופים מדי
יכולה להיות חשיבות בכל הנוגע לתפעול האירוע וקבלת  התוקף  אידאולוגי. לזהות  אסטרטגי או  שלוחים שהמניע שלהם הוא  

על ההיבטים הטכנולוגיים של האירוע ועל היערכות הארגון אליו בהכרח  החלטות שונות במהלכו, אך היא אינה משפיעה  
 מבעוד מועד. 

בשל כשל אנושי,  מתרחש עוד חשוב לציין כי במרבית המקרים, בצד היכולת הטכנולוגית של התוקף, אירוע אבטחת המידע 
להתאפיין   יכול  הכשל  הארגון.  של  המידע  למערכות  לחדור  לתוקף  שמאפשר  תהליכי  או  בלתי  ארגוני  אבטחה  באמצעי 

במספר    . ועוד  בחוסר מודעות של עובדים המאפשרים לתוכנה זדונית לפעול על מערכות הארגון,מספקים, בהתקנות לקויות,  
, כשלי אבטחה אצל ספקי הארגון יכולים, בקלות יחסית, לאפשר לתוקף להגיע למערכות המידע של  לא מבוטל של מקרים

 הארגון עצמו.

 י אבטחת מידע בזמן אמת התמודדות עם אירוע

ניסיון ארוך טווח   אירועים מסוג זה, מלמדים שההתמודדות  ב אירועי אבטחת המידע שאירעו לאחרונה, כמו גם 
החל בדירקטוריון ובהנהלה, דרך מנהלי הטכנולוגיה ואבטחת    – עם האירוע בזמן אמת מחייבת קשב ארגוני מלא  
מספר שיקולים עקרוניים שארגונים החווים אירוע אבטחת מידע  המידע וכלה בעובדים בכל הדרגים בארגון. להלן 

 נדרשים אליהם: 

https://youtu.be/MeHL468lSCA
https://youtu.be/MeHL468lSCA
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 הפסקת אירוע האבטחה וחזרה לפעילות 

במקרים רבים, השיקול העיקרי של הנהלת הארגון הוא הפסקת אירוע האבטחה, תיקון פרצות האבטחה וחזרה  
וחשוב  לגיטימי  בשיקול  שמדובר  בעוד  הניתן.  ככל  מהר  שגרתית  מול  לפעילות  אל  מתח  מעורר  לעתים  הוא   ,

שיקולים חשובים אחרים. חזרה מהירה מדי לשגרה עלולה לפגוע בתחקור הטכנולוגי של האירוע וביכולת למנוע  
 את הישנותו ולהיעזר במידע שנצבר כדי להתמודד עם סיכונים רגולטוריים ומשפטיים.  

 תחקור אירוע האבטחה 

, מה ניתן לעשות  וכיצד   אירע   מה בטחה הוא הצורך לתחקר ולהבין  אחד השיקולים המרכזיים במהלך אירוע הא 
כדי להפסיקו וכיצד למנוע ממנו להישנות בעתיד. תחקור האירוע דורש, בראש ובראשונה, מומחיות טכנולוגית  
ואנושי של האירוע שיכול להתבצע   ואנשי מקצוע מתחום הפורנזיקה הדיגיטלית, אך בצדם גם תחקור תהליכי 

 תחקורים פנימיים מסוג זה.   המומחים בקיום על ידי גורמים בארגון או צדדים שלישיים  

 התמודדות עם הגורם התוקף ובקרת נזקים 

הוא התמודדות עם התוקף ובקרת נזקים. במקרים רבים, התוקף דורש תשלום  שיקול מרכזי נוסף במהלך האירוע 
תמורה הן עבור שחרור מערכות הארגון והן עבור הימנעות ממכירת המידע שדלף. ההתמודדות עם התוקף יכולה  

זהותו  לגבי  תחקור  שלו,  לכלול  האינטרסים  של ,  האמינות  את    ו מידת  ישיג  אכן  תמורה  שתשלום  וההסתברות 
ולהגיע עמו  המטרה המוצהרת. בנוסף, ייתכן שיהיה צורך לקיים דין ודברים עם התוקף כדי לבסס את מהימנותו  

לרוב להסכמות  שכן  הארגון,  עבור  מאתגר  להיות  עלול  עצמו  התשלום  ביצוע  גם  במטבע    .  נדרש  הסכום 
לבסוף,   להעברתו.  המתאים  הטכנולוגי  הכלי  את  ולמצוא  לרכשו  צריך  הארגון  אשר  אחר,  או  כזה  קריפטוגרפי 

 . כזה יכולות לחול מגבלות משפטיות או רגולטוריות על תשלום  

 דיווח וקשר עם רגולטורים 

אבטח  אירוע  קרות  עם  שונים  לרגולטורים  דיווח  בחובות  חבים  רבים  ביותר,  ארגונים  הרחבה  החובה  מידע.  ת 
שעות( ככל שאירוע אבטחת    72החלה על כלל המגזר העסקי, היא חובה לדווח לרשות להגנת הפרטיות )בתוך  

להגנת   לרשות  חובת הדיווח  פרטיים. בצד  על אנשים  אישי  למידע  גישה בלתי מורשית  או  כלל חשיפה  המידע 
מי  דיווח  להגיש  נדרשות  ציבוריות  חברות  אירוע  הפרטיות,  כדי  עולה  המידע  אבטחת  שאירוע  ככל  לבורסה  ידי 

ביטוח,   חברות  בנקים,  דוגמת  רגולטורית,  מפוקחים  בסקטורים  הפועלים  ארגונים  בנוסף,  החברה.  של  מהותי 
ביטוח   ההון,  שוק  רשות  או  הבנקים  על  )הפיקוח  הרלוונטי  לרגולטור  לדווח  מחויבים  ופיננסים,  גמל  פנסיה, 

 וחסכון(. 

ולטורים יכול להוביל למספר פעולות רגולטוריות נוספות דוגמת דרישת ידיעות ומסמכים מהרגולטורים  הדיווח לרג 
השונים, הן במהלך הטיפול באירוע והן לאחריו, ביקורת פיזית של הרגולטור בחצרי הארגון, ולבסוף גם פעולות  

  לפרסם   נתונה לה גם הסמכות   , במקרה של הרשות להגנת הפרטיות   . אכיפה רגולטוריות דוגמת קנסות מנהליים 
 פומבי בדבר הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. 

היערכות מראש לעמידה בהוראות הרגולציה השונות הנוגעות לפרטיות, הגנת מידע ואבטחת מידע אמנם אינה  
האירוע   בזמן  הרגולטורים  עם  לקשר  יותר  טוב  בסיס  מאפשרת  היא  אך  מראש,  האירוע  מניעת  את  מבטיחה 

הרגולטורים הרלוונטיים  להימנעות  ולאחריו, ומונעת הליכי פיקוח הקשורים בהפרת הוראות הרגולציה. בנוסף,  
ישנה משמעות רבה בהקשר של ההליכים המשפטיים האזרחיים שהחברה    חובותיו,   קביעה שהארגון הפר את מ 

   מוניטין. ה שמירה על  תנהל, ובהקשר של  

 דיווח לציבור, יחסי ציבור ומוניטין 

יידרש דיווח לציבור. כך,  חסוי מעיני הציבור, במקרים מסוימים  לרוב  בצד הדיווח והקשר עם הרגולטורים שהוא  
באמצעות   לציבור  עליו  לדווח  יש  החברה,  של  מהותי  עניין  כדי  עולה  והאירוע  ציבורית  בחברה  מדובר  כאשר 
מערכת הדיווחים הבורסאית. בנוסף, הרשות להגנת הפרטיות רשאית להנחות את הארגון לדווח ישירות לאנשים  

ם  דרש. לבסוף, הארגון יכול להחליט, באופן יזום, מטעמי שמידע אישי שלהם נחשף, ככל שהיא סבורה שהדבר נ 
ציבור   של  ייחשף    , שקיפות יחסי  על האירוע, בטרם  לציבור או לקהל לקוחותיו או משקיעיו  לדווח  נזק,  והקטנת 

 באופן בלתי מבוקר על ידי צדדים שלישיים. 

, הן באשר ליכולת  ותוכנו   הדיווח ומחייבת היערכות מתאימה, הן באשר לתזמון    מורכבת שאלת הדיווח לציבור היא  
הן באשר לסיכונים  ו הארגון להתמודד עם תגובת הציבור )לרבות מערך שירות לקוחות ותסריטי שיחה מותאמים(,  

 . שעל החברה למסור   אחידותו עם דיווחים אחרים ו   המשפטיים הכרוכים בדיווח 

 השלכות משפטיות ורגולטוריות של אירועי אבטחת מידע 

 לכות משפטיות ורגולטוריות משמעותיות. ש אבטחת מידע עלול לגרור ה   אירוע
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ראשית, בצד הרגולטורי, הארגון עלול להיות נתון לפיקוח ותחקור של הרגולטורים המפקחים עליו דוגמת הרשות  
לסמכויות   מעבר  הבנקים.  על  והפיקוח  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ערך,  ניירות  רשות  הפרטיות,  להגנת 

רה והביקורת של הרגולטורים הללו, הליכי הביקורת עלולים להסתיים בהטלת קנסות מנהליים משמעותיים  החקי 
 ובפרסום קיומן של הפרות חוק ורגולציה על ידי הארגון.  

שנית, בצד המשפטי הכללי, אירוע אבטחת המידע עלול להוביל לחשיפות משפטיות הן מול לקוחות החברה והן  
 . מול בעלי המניות שלה 

ללקוחות   להיגרם  עלול  מידע,  ושימוש  פעילות  השבתת  מידע,  דלף  לאירועי  הנוגע  בכל  החברה,  לקוחות  מול 
בר  שהוא  שייתכן  נזק  חובה  - החברה  והפרת  רשלנות  פרטיות,  הפרת  דוגמת  שונות  משפטיות  עילות  לפי  פיצוי 

י ללא הוכחת נזק בגובה של  חקוקה. בחלק מהמקרים, לקוחות החברה יוכלו לתבוע תביעות אישיות ולקבל פיצו 
. במקרים אחרים, כפי שאירע כבר בעבר, יכולים לקוחות החברה  וכפל הסכום במקרים חמורים   ש"ח   50,000עד  

 להגיש תובענות ייצוגיות שעלולות לחשוף את החברה לסיכונים כספיים גבוהים בהרבה. 

הפסדים כספיים שונים, החל באבדן  מול בעלי המניות של החברה, אירוע אבטחת המידע עלול לגרום לחברה  
בהליכים   ובפיצויים  רגולטוריים  בקנסות  וכלה  ציבוריות  בחברות  המניה  שווי  ירידת  דרך  ומוניטין,  הכנסות 

תובענות ייצוגיות ונגזרות שיוגשו נגד החברה ונושאי המשרה בה,  ל   להביא משפטיים שונים. נזקים אלו עלולים  
הפרות אפשריות ש  היתר בקשר עם  נושאי המשרה  בין  חובת הזהירות של  או של  ניירות הערך  דיני  הוראות  ל 

 בחברה. 

 היערכות מראש לאירועי אבטחת מידע 

כפולה   היא  אירועים  של  החוזרים  ומהמאפיינים  האחרון  המידע  אבטחת  אירועי  מרצף  העיקרית    – המסקנה 
מאפייניהם   ומה  יתרחשו  כיצד  מראש  לדעת  או  מידע  אבטחת  אירועי  מוחלט  באופן  למנוע  ניתן  לא  ראשית, 

ופן משמעותי את  הטכנולוגיים; שנית, היערכות מראש לאופן ההתמודדות עם אירוע אבטחת מידע מגדילה בא 
המשפטיים   ובעיקר  העסקיים  התפעוליים,  הסיכונים  את  ומפחיתה  יותר  טובה  בצורה  עמו  להתמודד  היכולת 

 והרגולטוריים הנובעים ממנו. 

 ארגונים לבצע את הפעולות הבאות: מומלץ ל לצורך היערכות מראש לאירועי אבטחת מידע,  

ובה צריכה לכלול את הפעולות שהארגון צריך לבצע עם  תכנית התג   –   אימוץ תכנית תגובה לאירוע אבטחת מידע 
לו ואת מנגנון ההפעלה   היוודע על קיומו של אירוע אבטחת מידע, את שרשרת הדיווחים בתוך הארגון ומחוצה 

 של יועצים חיצוניים ושל פעולות טכנולוגיות וארגוניות שונות בתוך הארגון. 

מראש  חיצוניים  ספקים  עם  שהארג   –   התקשרות  אליהם  רצוי  החיצוניים  הספקים  עם  מועד,  מבעוד  יתקשר,  ון 
יידרש עם קרות אירוע )למשל, צוותי תגובה טכנולוגיים להכלת האירוע, צוותי תחקור פורנזי, צוותי ניהול משא  
ומתן, צוותי דוברות ויחסי ציבור, ייעוץ משפטי בתחום אבטחת המידע, מערכי שירות לקוחות מתוגברים(. זאת,  

פקים הנדרשים ללא צורך בניהול משא ומתן על תנאי ההתקשרות  ס האירוע ניתן יהיה להפעיל את ה   כדי שבמועד 
 שיכול לגרום לאבדן זמן יקר. 

ודירקטוריון  דיוני הנהלה  והדירקטוריון נדרשים לקיים דיונים תקופתיים במצב היערכות    –   קיום  הנהלת הארגון 
לו ההנהלה והדירקטוריון לבחון את תכנית התגובה הקיימת  הארגון לאירועי אבטחת מידע. במסגרת הדיונים יוכ 

גורמי המקצוע הרלוונטיים. בנוסף, החל מקרות  בארגון, לאשר אותה או לדרוש בה שינויים על בסיס המלצות של 
ולקבל   האירוע  תפעול  באופן  להתעדכן  כדי  טלפונית,  ולו  יתכנסו,  והדירקטוריון  הארגון  שהנהלת  רצוי  האירוע, 

ע  והציבור. החלטות  הרגולטורים  עם  והתקשורת  השונים  הדיווח  מועדי  דוגמת  מקצועיים    קרוניות  דיונים  קיום 
ומעמיקים לפני ובמהלך האירוע, יכולים להוות הגנה משמעותית להנהלת ודירקטוריון החברה במקרה של טענות  

 להפרת חובת הזהירות שלהם בקשר עם נזקים להם הוביל אירוע אבטחת המידע. 

תקופתי  לא    –   תרגול  האירוע,  קרות  בעת  ליישום  מגרה  ותכניות  נהלים  הכוללת  הנייר",  "על  להיערכות  מעבר 
מהצוותים   החל  בארגון,  הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על  מעשי  באופן  התכנית  של  תרגול  הוא  חשוב  פחות 

ולדירקטוריון. תרגול  יחסי הציבור ושירות הלקוחות ועד להנהלה  נכון חושף, מפעם    הטכנולוגיים, דרך  תקופתי 
 לפעם, צורך בשינויים בתכניות הפעולה ומחדד את הצורך בביצוע פעולות נוספות בזמן אמת. 

על הארגון לקיים, באופן שוטף, תהליכי ציות לרגולציית אבטחת    –   ביצוע תהליכי ציות לרגולציית אבטחת מידע 
מבטיח  לא  אמנם  הרגולציה  בהוראות  עמידה  עליו.  החלה  של ה  המידע  מניעתם  אך    את  מידע,  אבטחת  אירועי 

הסיכונים   בהפחתת  ותסייע  הרלוונטיים  הרגולטורים  מול  אל  הארגון  מעמד  את  משמעותי  באופן  תשפר 
 המשפטיים והרגולטוריים. 
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 סיכום 

את  הגם   תהפוך  מראש  אליהם  נכונה  היערכות  מידע,  אבטחת  אירועי  מוחלט,  באופן  למנוע,  ניתן  שלא 
יכולה   מראש  נכונה  היערכות  זאת,  בכלל  הארגון.  עבור  לתפעול  יותר  וקלה  יותר  למוצלחת  עמם  ההתמודדות 
לקצר את זמני התגובה, לאפשר להנהלה ולדירקטוריון לקבל החלטות מיודעות, מושכלות ונכונות יותר, לאפשר  

המשפטיים והעסקיים של הארגון    לארגון לעמוד בחובות הרגולטוריות שלו, וכפועל יוצא, להפחית את הסיכונים 
 . מעצם התרחשות האירוע 

וטכנולוגיות המידע במשרדנו  ומגוונים   מחלקת הסייבר  מורכבים  מידע  באירועי אבטחת  רבים  ,  ליוותה ארגונים 
 . ככל שיתרחשו   כאלו הכנת תכנית היערכות לאירועי אבטחת מידע ובהתמודדות עם אירועים  ותשמח לסייע ב 

 

 . הנדרש  ככל לסייע ונשמח  הבהרה או  שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

 adat@fbclawyers.com   6941320-03  עו"ד עמית דת 

 orachum@fbclawyers.com  6941320-03 טוויג -עו"ד עמרי רחום

............................................................................................................................. .. 

כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול     חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו  
 newsletter@fbclawyers.com  -להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה   אוריון ושות'.
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