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קיימת חשיבות רבה להיערכות להתממשות אירוע ואופן שמירה על
הרציפות העסקית.

 
Be Prepared



אתגרים

חוסר ודאות

בדרך כלל פגיעה מחוץ לארגון,
לא ברור מה נפגע, באיזה היקף...

CIA פגיעה ב
 זמינות

 מהימנות
 סודיות

 
 

עסקים

ההשלכה החמורה ביותר
של אירוע סייבר היא אובדן
עסקאות , מוניטין, שיקום,

קנסות.



Cyber Business
Continuity Plan
(CBCP ) 

VS

Business
Continuity Plan
(BCP )

אירוע סייבר- תכנית ואופן התמודדות
שונה באירוע של דלף מידע, כופרה,

 DDOS
תקופה ממושכת (שבועיים?) 

תם העידן בו אנשי ה- IT מחזירים את
הפעילות תוך שעות/ ימים בודדים..קושי

בהעלאה מגיבוי

 
תרחישי קיצון - מגיפה / רעידת

אדמה/ שריפה/ צונאמי



פרויקטור
קורונה =
?IR צוות

בחודש מרץ 2020 העולם
וישראל בפרט התמודדו

BCP עם אירוע

ראש הממשלה = מנכ"ל

משרד הבריאות = מנמ"ר, 
מנהל אבטחת מידע

המטה לבטחון לאומי =
 מנהל סיכונים, 

מנהל המשכיות עסקית

משרדי ממשלה (משרד
הכלכלה, משרד
החינוך) = יחידות

עיסקיות

אזרחים, מעסיקים =
לקוחות, עובדים,

ספקים



מי אחראי?
כדי לשמור על הרציפות העסקית- צריך את היחידות

העסקיות!
משרד החינוך לדוגמא – רק הוא יודע, מהם
התהליכים "העסקיים" הקריטיים עבורו, מה

האלטרנטיביות הקיימות בעת אירוע, ואיך ליישמם.
 

IR = ?פרויקטור

המל"ל = מנהל המשכיות
עיסקית?

מנכ"ל משרד הבריאות =
?CISO ?מנמ"ר 



BIA -Business Impact Analysis

מיפוי התהליכים העיסקיים .1 2. מהן התשומות בתהליך

3. מהם תוצרי התהליך

4. משך הזמן בו הארגון יכול לפעול ללא תהליך

5. כימות כלכלי של הפסד עסקי

6. מיפוי נקודות זמן
 "רגישות" לכל תהליך

7. חלופות קיימות לכל תהליך

8. תעדוף התהליכים על ידי ההנהלה

:RTO/RPO (עד 4 שעות, עד 12 שעות, 24 שעות וכו') בחלוקה ל
•RTO - מהו משך הזמן המקסימאלי בו הארגון יכול לפעול ללא התהליך.

•RPO - מהו משך זמן אובדן הנתונים המקסימאלי שהארגון מוכן לספוג בתהליך.
 

 BIA תבנה על תוצרי BCP המטרה:תוכנית



מערך הסייבר

(תורת ההגנה 2)- האם קיים בארגון מיפוי
של תהליכים רגישים כחלק מתוכנית

ההמשכיות העסקית (BIA ) , אשר ניתן
להשתמש בו לטובת הערכת סיכונים?

כיצד הערכת הסיכונים משתלבת עם יעדי
הארגון?  

הרשות לניירות ערך

עמדת סגל הרשות אודות גיבוי נתונים ורציפות במתן
השירות (2011) 

הדירקטוריון יגבש ויאשר מדיניות בנושא המשכיות
עסקית, אשר תכלול, בין היתר, התייחסות להיבטים

הבאים:
•זיהוי ומיפוי כלל התהליכים העסקיים והמערכות

הטכנולוגיות התומכות בתהליכים  אלה;
•הגדרת RTO  ו- RPO  עבור כל תהליך עסקי;

•הגדרת תנאים להפעלת התוכנית. 
 

רשות שוק ההון
גוף מוסדי יבצע, לצורך ניהול המשכיות

עסקית שלו, את הפעולות הבאות:
ניתוח סיכונים אליהם הוא חשוף בקרות

תרחיש ייחוס, לרבות ניתוח תוצאות,
השלכות ומשמעויות עסקיות, הן על עבודה

שוטפת והן על מוניטין.
 

פיקוח על הבנקים
 ניהול בנקאי תקין (המשכיות עסקית) -
ניתוח השלכות עסקיות - תהליך דינמי

לזיהוי תהליכים ושירותים חיוניים.
בניתוח זה יש לבחון את התרחישים
השונים, ולהעריך את הסיכונים ואת
ההשפעה הפוטנציאלית על פעולות

התאגיד ועל המוניטין שלו. 
 

BIA
ברגולציה



כיום בעבר

כיום - יש לצאת

מהתהליכים

העסקיים הקריטיים.. 

נקודת המוצא זה
התהליך ולא

המערכת.
 

ה- BIA היה נקבע
ברמת מערכת-

הוגדרו  המערכות
הקריטיות, איזה מידע

יש במערכת ותוך
כמה זמן יש לעלות

מגיבוי

 



תוך 24 שעות -
האם אכן?



דוגמאות

חברת שירותי
אנרגיה רשת

קמעונאית
שירותי
שכר



בניית מדיניות ותוכנית
המשכיות עסקית

אפקטיבית! 

תרגול

תרגול אירועי סייבר  ממושכים - שבועיים...

 התייחסות לפנים ארגוני
 

• כל מנהל צריך לדעת מה הוא עושה בחירום
• צריך לשקף להנהלה ולדירקטוריון לאלו תהליכים 

 יש פתרון ולאלו אין... (ללא הנחות מוצא כאלה
ואחרות).

 

 
היכולת וההיתכנות של תהליכים

אלטרנטיביים שהוגדרו- האם אכן 
מעשי? האם תורגלו?

יש לתקף את מסמך ה-BIA  אחת לשנה
 ובכל שינוי מהותי לארגון

 



BIA מסמך

אירוע ממושך

ניתן ליישום

מה לא יעבוד

"חומה"

שיתופי פעולה

יועצים

יכולת לקבל החלטות

דגשים בביקורת הפנימית



מה צופן העתיד?
כדאי להתכונן...

 



ארוע משבר 

 הארגון ב"שוק"
 הארגון מנסה להטמיע ולהבין שהוא במשבר-

 ארגון שמתחיל ל"זוז" ומנסה לצאת מהמשבר
       להבין שאני נמצא באירוע



לסיכום

המודל לא תמיד "מחזיק"

• אין פתרון נכון -  ניהול סיכונים
 

 

מהווה בסיס 
צמצום הזמן

יכולת קבלת ההחלטות
יחידות העסקיות

עצם ההיערכות והתרגול:



אסף נועם 

תודה

וסייבר, מידע  מערכות  פעילות  מנהל 
 , ושות' הולצמן  רוזנבלום 

חשבון רואי 


