ירון בלכמן ,דירקטור ,מוביל תחום סייבר ואבטחת מידע PwC Israel
סייבר  -הוא מעין מסך עשן גדול .הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשנים האחרונות כמסתכלים
על סיכונים ,על מדיה וגם על פסיכולוגיה .נתחיל בהגדרה של מהו סייבר ומהיכן הגיע?
האיחוד האירופי כשרצה להגדיר מה זה סייבר הוא אמר שהיא מילה שהומצאה על ידי סופר לפני
 011שנה לפני עולם המחשבים והוא דיבר על סביבה בה מחשבים מדברים אחד עם השני.
אוקספורד מדבר על עולם וירטואלי לא ברור .ארה"ב הגדירה את זה כמחשבים שמדברים אחד עם
השני וגם עם בני אדם .גרמניה הגדירה סייבר רק כמערכות מחשוב שלא מחוברות לאינטרנט וללא
אדם .לאחר מכן האום בא ואמר שהמערכות מחוברות באיזושהי צורה ולא מנותקות מהסביבה.
כל ההגדרות תקפות ,אך אף אחד לא מסכים בדיוק לגבי מה זה .כולם מסכימים שזה קשור
באיזושהי צורה למחשבים וכשמדברים על עולם הסייבר אנו חוששים מ  .computer crimeמשהו רע
שקורה הקשור במחשב .המחשב יכול להיות המטרה שהם רוצים לתקוף – הם רוצים להפיל אותו,
להציג בו כתובת שתוקפים שם ,או יכול להיות כאמצעי להשגת דברים מסוימים כסיסמאות גישה וכך
ניתן להיכנס לחשבונות בנק .התקפות  FISHINGבהן משכנעים משתמשים שהם מדברים עם ארגון
לגיטימי ,אך הם בעצם מדברים עם ארגון פשע או מדינה זרה שמנסה לתקוף .כך הם מנסים להשיג
סיסמאות גישה כשהמטרה בסופו של דבר של התוקפים הוא להיכנס לחשבון בנק של אנשים ולגנוב
מהם כמה אלפי שקלים .לא כסף גדול ,אך הוא מצטבר להרבה כסף כשהם תוקפים מספר רב של
אנשים .המחשב הוא רק אמצעי להשגת הסיסמא ואח"כ ישתמשו בה.
עולם זה הולך ומשתנה .לדוגמא ,לפני שנה בלטביה פרסם אחד מתושבי לטביה בחשבון הטוויטר
שלו שמנכ"ל בנק שוודי בלטביה חשוד במעילה וכי הבנק צפוי להסגר .לכאורה סתם אזרח פשוט
כתב דברים ,אך חבריו הפיצו את הכתוב ותוך יומיים וחצי כמעט כל אוכלוסיית לטביה המחוברת
לטוויטר קיבלה את הידיעה הזו ולאחר יומיים הסניף הלטבי של אותו בנק כמעט קרס מבעיית
מזומנים מכיוון שהלקוחות רצו למשוך את כספם .זה הוביל לשאלה  -האם דבר זה גם נחשב
לסייבר? הרי השתמשו במחשב לגרימת נזק.
עולם המחשבים ועולם האינטרנט עבר שינויים רבים במהלך  01השנים האחרונות מאז שהוא קיים.
בעשור האחרון בעיקר חלו המון שינויים וחלו התפתחויות כרשתות חברתיות ,מוסיקה ,שימוש
במערכות על ידי גורמי ממשל וחברות ועוד .כך גם השתנתה והתפתחה הפשיעה .התחיל בוירוסים
קטנים עד התקפה על מדינות כדוגמת וירוס שתקף את אסטוניה שהיא אחת המדינות המתקדמות
ביותר מבחינת אמצעים ממוחשבים .כל הגישה למשרדי ממשלה ,לימודים ועוד .לכן ,ההתקפה שם
הייתה יחסית קשה .ההתקפה שויכה לרוסיה שסירבה לשטף פעולה עם חוקרים מטעם האו"ם.
כשהעקבות הגיעו לרוסיה והיא לא א פשרה לאו"ם לחקור יותר ,האו"ם הטיל את האשמה על רוסיה.
ב  ,0101התקפה מתוחכמת על מחקר הגרעיני האיראני המשויך על ידי רוב המומחים לפעולה
משותפת בין ישראל לארה"ב .וממשיך לתקיפות מתוחכמות על חברות ,למשל ב  0100על סוני בה
נחשף מידע על מאות מיליוני משתמשים רבים בכל העולם .מידע כפרטים אישיים ,נתונים בנקאיים
ועוד שזלג החוצה .הם ניהלו את המשבר בצורה גרועה ביותר לפחות בחודש הראשון .בצד השני
הפסיכולוגי ,התקשורת מדברת על סייבר כל הזמן.
ביום חמישי התפרסמה הצעה לאיחוד האירופי של דירקטיבה שדורשת מעשרות אלפי חברות ברחבי
אירופה לבוא ולפרסם את הדברים שהם עושים בנושא של סייבר ולפרסם כל זליגת מידע ואירוע
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סייבר ולהביא את רמת האבטחה שלהם לרמה סטנדרטית של פירוט .הנחיה כללית כרגע ,אך צפוי
שתשפיע על חברות.
הבוקר אובמה חתם על הנחיה נשיאותית שבאה לעקוף את ניסיונות החקיקה שלא צלחו לחוקק חוק
בנושא הסייבר .ההנחיה דורשת מארגונים שונים להגן על עצמם נגד התקפות סייבר .עדיין מעורפל.
אחת מהביקורות שיש להנחיות אלו ,שהן לא מגדירות בדיוק מהו סייבר ואינן מבהירות מה בדיוק
צריך לעשות.
כל הסיפורים מביאים את נושא הסייבר למוקד החדשות ,אך בפועל לא כ"כ מבינים מה הוא .קודם
כל המונח עצמו הוא לא באזז וורד .כמו כן ,משהו השתנה בעשור האחרון בעיקר בשנתיים וחצי
האחרונות בעולם הטכנולוגי .ראינו התפתחות של ארגונים והשימוש במחשבים הולך וגובר ויותר
ויותר חברות תלויות במחשבים .מנגד כך גם האיומים והסיכונים בשימוש במחשב הלכו והתפתחו
והפכו ליותר מורכבים.
שלושה שינויים מניעים את עולם הסייבר :האחד ,אין גבולות לאיום .היום בחברה הכל מחובר
במערכות ללקוחות ,לספקים ,לעובדים באמצעות המחשב והרבה יותר קשה להגן .אין גבולות .הן
נפרצו לחלוטין וקשה יותר להגן .מנגד ,מורכבות התקיפה האינטרנטית הלכה וגדלה .זאת מכיוון
שכמו שעולם ה  ITהלך והתקדם מבחינת האפשרויות להתחברות ולהשתמש כך גם עולם הסייבר –
בו שוק המוצרים והדרכים לתקיפה הלך וגדל .אם פעם היה לוקח זמן לאתר תקיפה ולפתח כלי
להתגונן בפניה ,היום אם מישהו מאתר אפשרות תיאורטית ליכולת לתקוף משהו ,חצי שעה לאחר
מכן כבר יש את הטכנולוגיה להגן מפני אותה תקיפה ויום יומיים לאחר מכן כבר אפשר למכור אותה.
יש חברות מדהימות לפריצה לחברות .אם לפני כחצי שנה נפרץ מנגנון ההצפנה הכי נפוץ בשימוש ה-
 SSLשאמור להגן על הקשר שלנו עם הבנקים או החנות ,הוא נפרץ לפני חצי שנה ואחרי שלושה
ימים כבר מכרו  KITלהגנה .היום אתרים שאומרים שהטכנולוגיה שלהם מאובטחת – הם כבר לא.
היא כבר נפרצה .קצב השינוי בעולם הסייבר הוא מהיר מאד .החבר'ה הרעים יודעים להשתמש בכל
האמצעים שברשותם באופן מהיר .פרשת ההאקר הסעודי בכרטיסי אשראי מדגים דבר זה ,יום
למחרת קבוצת האקרים ישראלים תקפו חזרה את האתר הסעודי  ...יומיים לאחר מכן ,הסעודי שוב
הגיב ותקף חזרה .אמנם נזק תדמיתי בלבד ,אך עדיין התקפות שקורות מאד מהר .ולאחר יום יומיים
הפכה להתקפה רצינית שנעשית במהירות.
היה איזשהו כלי מתוחכם שלקח לארה"ב  01שנים לפיתוח .ברגע שזיהו את הכלי הזה ,תוך חודש
הכלי תקף את ארה"ב.
נדרשת יותר טכנולוגיה ויותר חדשנות בכדי להגביר את כמות ואיכות השירותים שניתן לתת.
הסיכונים :סיכון הסייבר נמצא במקום הרביעי מבין הסיכונים ואירועים שאותן חברות חוו .כשבודקים
מהיכן זלגו לחברות כספים ,מצאו שסייבר נמצא במקום הרביעי .עליה גדולה שהתרחשה לאחרונה.
הנזקים בראש ובראשונה פיננסים .אך לאחר מכן ,הולך ומתרחב נושא האינטלקטואל פרופרטי ונושא
המוניטין.
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בכדי לנהל סיכונים כדאי קודם לבין מהם הסיכונים העומדים בפני הארגון ,לכן:
הסיכון הראשון עליו חושבים כשאומרים סייבר ,הוא זליגת מידע החוצה .איזשהו גורם חדר לארגון
שלי וגרם לזליגת מידע פרטי שהציבור עצמו רואה אותו על לקוחות ,עובדים מאד רגיש .בישראל
זליגת מידע פרטי עדיין לא מביאה לסנקציות גדולות במיוחד ,אך על שולחן הממשלה נמצאת הצעת
החוק בנושא הגנת הפרטיות שעברה בקריאה ראשונה .הצעה זו תשנה את הנושא להגנת הפרטיות
והקנסות שאנשים יקבלו .לאחר התיקון המוצע ,אם יעבור ,הקנסות יגדלו דרמטית .קיימת אחריות
אישית לנושא משרה בתאגיד והענישה האישית היא רבע מיליון שקלים קנס וחמש שנות מאסר.
ברגע שזה יעבור גם בישראל ,נושא הפרטיות יהפוך לקריטי יותר.
מידע אחר שאינו פרטי אך עדיין רגיש ,הוא מידע על לקוחות .מידע עסקי :ה IP -שלנו ,מחקרים
שעשינו ,נכס עסקי שלנו שיכול לזלוג החוצה .בנוסף ,מידע תפעולי רגיש.
אינטגריטי :לפעמים התוקפים רוצים פשוט לשנות את המידע בכדי שלא תדעו מה קורה אצלכם.
אחת מהקטסטרופות החמורות ביותר שיכולה לקרות לארגון .גורם זר נכנס למערכת מידע ומתחיל
לאט ובשיטתיות לשנות את המידע הארגוני .במקרה והדבר ייעשה בחוכמה ,הארגון לא יוכל אפילו
לשחזר את המידע אחורה למרות הגיבויים .שינויים שאותם תוקפים הם גם לשנות את הגיבויים .זהו
סיוט של הרבה מנהלי טכנולוגיה .דבר נוסף הוא מידע שהלך לאיבוד .זר יכול להיכנס ולהצפין את
מאגר המידע שלכם .המידע שם ,אך הוא מוצפן ולא ניתן להגיע אליו .הלך לאיבוד ואין מה לעשות
נגד זה.
איום נוסף הוא מניעת גישה לאחד מתשתיות המחשב שלנו – למשל לקוחות שלא יוכלו לגשת
לאתר שלנו ,או שאנחנו לא נוכל להגיע למערכת ,לתשתיות שלנו .העובדים לא יוכלו לקבל גישה
לעבודה מתוך החברה או מרחוק וכו'.
סיכון נוסף הוא – ביצועים .הרבה מאיתנו תלויים במערכת הביצועים שלנו ושהיא עובדת במהירות
הנכונה.
סיכונים נוספים הם התקפה שמשנה את האתר .התקפה שמשפיעה על המוניטין ומשפיעה על
הטקסט התדמיתי של החברה באתר .קלה לביצוע .יש נושא הכפשה שלעיתים לא קשורה ולא
בשליטה בכלל לארגון .למשל בנק לאומי שפייסבוק יצאו נגדם ותקרית יום השואה.
סיכון נוסף הוא שימוש בתשתיות שלכם לתקוף אחרים .אפשרות להשתלט על חברה או מדינה
מסוימת מחברה אחרת ,או מדינה זרה .לך תוכיח שזה לא אתה.
קיימת גם אפשרות של פגיעה בתהליך העסקי .אם מגיע גורם זר לארגון ומשנה בקרות אצלכם
בארגון .הייתה פרשת גניבה שהגיעו ל  011מיליון דולר .קבוצת פושעים חילקו להומלסים כרטיסי
אשראי וכך משכו הרבה כספים וגם נכנסו לתוך חשבונות הבנק .לקחו בשלוש שעות  011מיליוני
דולרים וגם לא תפסו אותם.
השפעה של סיכונים אלו היא פיננסית ,מוניטין ,מידע פרטי ותפעולי.
העולם היה במקור ניהול סיכוני טכנולוגיה .אנשי הטכנולוגיה לקחו ופירקו את המערכות ובדקו את
רמת הסיכון של הארגון .הם נשענו על כל החורים במערכות .כל יום מתגלים עוד ועוד חורים .זו
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הייתה הגישה – מצאנו חורים שמנו עליהם "טלאים" לפי סדרי העדיפויות והמשכנו הלאה .שיטה זו
לא כ"כ עובדת היום .לארגונים יש מאות מערכות ותשתיות וקשה למצוא את כל החורים שיש בהן .זה
איטי מדי ויש חורים חדשים כל יום.
בעולם העסקי כשמישהו תוקף ארגון ,ישר מחפשים איפה החורים לפני שבודקים מי התוקף .וזה
השינוי .בעולם הסייבר ,רוב הארגונים המתקדמים כיום חייבים להבין מי הגורמים שרוצים להזיק
להם .תבין את טכניקות התקיפה שלהם .בשונה לחורים שיש בארגון ,הטכניקות לא משתנות כ"כ.
אם תדע מה הטכניקות ,תדע יותר איך להגן על עצמך.
דע את האיום והסיכון .מצד שני ,דע מהם ההגנות שלך .רוב הארגונים לא מבינים מהם ההגנות
שלהם .הם השקיעו המון כסף ולא יודעים מה בדיוק נמצא שם.
עולם ניהול הסיכונים של הסייבר הולך ומתפתח לעולם שבו ארגונים מבינים יותר ויותר מי עומד
מולם ,מבינים מי הם הגורמים המסוכנים ,מה הטכניקות שלהם ומה מערך ההגנות שלהם כנגד
אותם גורמים .האחראים על ההגנה מתעדפים את גורמי האיום ובודקים מי יותר סביר שינסה לתקוף
ואיך ,מדרגים את מערך הבקרות ואיזו בקרה תיתן יותר ערך ומכניסים את זה לתהליך ניהול
הסיכונים של הארגון.
חברות ישראליות מותקפות יותר .איכות ההתקפות לא בהכרח טובה יותר" .אוהבים לשנוא אותנו"
ויש יותר התקפות בכמות ,אך לא בהכרח באיכות גבוהה יותר מאשר ההתקפות במקומות אחרים.
סייבר הוא איום בעיקר ברמת מדינה .חברות הוא פחות מאיים ..סייבר הוא בעיקר ברמת מדינה.
האיום הוא בעיקר על מדינות ופחות על חברות .גם אם הם יתקפו הם לא יגרמו לנזק גדול לחברה.
רוב החברות הנמצאות תחת רגולציה כזו או אחרת כמו הגופים הפיננסיים נמצאים ברמה טובה
יחסית .חברות ישראליות הרבה פחות כבדות ואיטיות מהחברות הזרות בפעולה ובתגובה כשקורה
משהו .קשה לחברה הרעים לגרום נזק משמעותי לארגון ,אך נזק ממש חמור הוא נדיר.
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