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 מעשה בחברה...

התקופה היא סוף המילניום, בעת גדילת בועת הדוט קום. חברות רבות בעלות תחום פעילות 'מסורתי' 

(. Enronמחפשות למנף את התפתחות האינטרנט לטובת כיווני רווח חדשים, ואחת מהן הייתה אנרון )

. [1]הפכה לספק הגדול ביותר לגז טבעי בצפון אמריקה 1992-אנרון התחילה את פעילותה במסחר בגז וב

השקעות על מנת למקסם רווחים אפשריים ולפזר את הסיכונים העסקיים, החליטה אנרון על גיוון בתחום ה

שלה והחליטה למצוא חוזים גם בתחום תשתיות החשמל, מים, פסולת ושירותים אחרים ברחבי העולם. 

האתר הראשון למסחר בסחורות שונות בשוק האנרגיה  - EnronOnlineכמו כן, הוחלט על פתיחת 

. הפיתוח העסקי של החברה גם לכך [2]מיליארד דולרים 6-העולמי. היקף המסחר היומי עמד על יותר מ

 . 1999-2000בשנים  140%-, ובעוד כ1990-1998בין השנים  300%-ששווי המניות של אנרון עלה ביותר מ

את התברר כי אנרון הגישה דו"חות כספיים מבלבלים ומטעים מתוך כוונה להסתיר  2000במהלך שנת 

ההיקף שדווח. מהלך כזה היה ים שביצעה, שהיה נמוך משמעותית מהיקף העסקאות והרווחים האמיתי

בעקבות שיתוף פעולה בין בכירי אנרון ורואי החשבון החיצוניים של החברה אשר חתמו על  אפשרי

, שנחשבה באותה תקופה לאחת מחמש Arthur Andersen -הדוחות שפורסמו )חברת ארתור אנדרסן 

וכן מניפולציות פיננסיות  [3]חברות הגדולות בעולם לראיית חשבון ולאחר משבר זה הופסקה פעילותה(ה

כדוגמת חתימה על עסקאות עם חברות בת )כך שהכסף לא באמת הגיע כרווח ממקור חיצוני(. ערך 

. חודש לאחר [5][4]2001סנט בנובמבר  26ועד  2000דולר למנייה בקיץ  90יות התרסקו מאיזור שווי של המנ

אנרון הגישה לבית המשפט בקשה להכרזה כפושטת רגל )נכון לאותה תקופה, מדובר היה בפשיטת  מכן

 הרגל בסכום הגדול ביותר אי פעם(. 

החקירות לאחר המקרה הובילו לשורה מזעזעת של חשיפות. כספי הפנסיה של מרבית עובדי החברה היו 

ניותיהם זמן מה לפני תחילת המשבר מושקעים בכספי מניות של החברה. בכירים באנרון מכרו את מ

ובעקבות כך הרוויחו מאות מיליוני דולרים. לאחר הגשת הבקשה לפשיטת הרגל, הסנאט התחיל לחקור 

את החברה ומנהליה בחשד להונאה. התברר כי חלק גדול מתכתובות המייל והמידע בארגון נגרס ונמחק 

ראת ההנהלה. את המידע הנותר שנדרש ע"י בחודשים הסמוכים לפשיטת הרגל ע"י מזכירות החברה בהו

הסנאט בצו מיוחד העבירה החברה באופן חלקי בלבד. כמו כן, המידע היה מוצפן ולצורך פענוחו הממשל 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal#Rise_of_Enron
http://en.wikipedia.org/wiki/EnronOnline#EnronOnline
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron_scandal#Financial_audit
http://content.time.com/time/interactive/0,31813,2013797,00.html
http://content.time.com/time/interactive/0,31813,2013797,00.html
http://content.time.com/time/interactive/0,31813,2013797,00.html
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רסם דו"ח שבו . בסופו של עניין, הסנאט פ[6]נאלץ לשכור מומחים חיצוניים על מנת לשבור את ההצפנה

האשים כי מדובר באחת מההונאות החמורות שהתרחשו וכי הדירקטוריון של החברה לא עשו מספיק כדי 

החברה נשפטו לעונשי מאסר וקנסות אך עונשים אלה לא השיבו את  . בכירי[7]לעצור את ההתרחשות

 הכספים שאבדו.

חברת אנרון לא הייתה האחרונה שקרסה כתוצאה מאי פיקוח והעדר רגולציה. כשנה לאחר מכן קרסה 

. בחינה רחבה של הנושא הובילה לתוצאה [8]( כתוצאה מהונאה פנימית גם כןWorldComחברת וורלדקום )

עקב פשיטות הרגל של החברות והעובדה כי היו מעורבות בסקנדלים נוספים )לדוגמא,  -מתבקשת 

ועדת הסנאט הקשורה בתחום הבנקאות הובילה רגולציה (, [9]שערוריית הפסקות החשמל בקליפורניה

(, Michael Oxley( ונציג בית הנבחרים מייקל אוקסלי )Paul Sarbanesחדשה ע"י הסנאטור פול סארבנס )

וון היבטים בחברות נסחרות על שמם. הרגולציה הכילה מנגנון פיקוח הדוק על מג SOXשלימים נקראה 

 . [11]וציבוריות

יכול להיות שאתם מגרדים בראש ומנסים להבין מה הקשר של התיאור הנ"ל לאבטחת מידע; קודם כל, 

כחשות וכד'( יכולים להמנע חשוב להסביר כי נזקים שאינם בהכרח טכניים )פגיעה בתדמית, הונאות, הת

, אבל זו SOX-על ידי אבטחת מידע ראויה. שנית, אומנם כתוצאה מקריסות החברות נולדה רגולצית ה

 הייתה רק הסנונית וחשוב שנכיר רגולציות נוספות. 

 

 מי נגד מי? -אבטחת מידע ורגולציות 

. יש לזכור כי [11]דים מספר היבטים בעת כינון רגולציה בתחום אבטחת המידע, מול עיניו של הרגולטור עומ

לרוב הגופים הנתונים לרגולציה הם בדרך כלל גופי ענק בעל השפעות רבות בתחומם וכן בעלי מידע על 

רב שבמקרה של בדיקה בתוך לקוחות רבים ובמגוון רחב של תשתיות, מיקומים וטכנולוגיות. סיכוי 

 :ארגונים כאלה, יימצאו סיכונים רבים כדוגמת

 אמצעי זיהוי בלתי הולמים. 

 הרשאות גורפות או הרשאות יתר. 

 העדר מנגנוני וכלי אבטחה. 

 ליקויי הקשחה וקונפיגורציה בתשתיות ואפליקציות. 

 חולשות באבטחה פיזית. 

 בודה בארגוןחוסר מודעות בנוגע לנהלי אבטחת מידע בתהליכי ע. 

הסיכונים הנ"ל נחשבים לרוחביים ומקורם הוא לא רק בטכנולוגיות הארגון ובמאפייני המערכות, אלא גם 

בגורם האנושי ובעובדה כי ישנם תהליכי עבודה ויישומים חדשים לאורך תקופות זמן ארוכות. במקרים 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://seclists.org/isn/2002/Jun/87
http://www.nytimes.com/2002/07/07/us/senate-panel-says-enron-s-board-could-have-stopped-high-risk-practices.html
http://en.wikipedia.org/wiki/MCI_Inc.#Accounting_scandals
http://en.wikipedia.org/wiki/EnronOnline#California.27s_deregulation_and_subsequent_energy_crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://www.p2080.co.il/go/p2080h/files/9062696158.ppt
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ן אשר אחראיות על פעילויות מסוימים העדר אחידות בנהלים גרמה לכך כי קבוצות שונות בתוך הארגו

 דומות יפתחו ויתקינו מימושים שונים, ולשם כך הרגולטור מעוניין לקבוע סף אחיד. 

הכנסת הרגולציה לארגון גורמת לכך כי אבטחת המידע הופכת לאבן מרכזית בתחום הפיקוח וכלי אשר 

וק. חשוב להדגיש כי באמצעותו ההנהלה יכולה למדוד את רמת התאימות שלה מול הסטנדרט הקבוע בח

הרגולטור אינו אמור לקבל סמכות מהארגון כדי לנהל את מדיניות אבטחת המידע שלו, או לספק מתווה 

לגבי פתרונות טכנולוגיים והמלצות על מוצרים וספקים. מטרת הרגולטור היא לאפשר ניהול סיכונים 

רב של פרויקטים ופיתוחים  מתמשך בהתאם למסגרת אחידה, כך שאפילו בזמנים דינמיים ותחת מספר

חדשים יהיה ניתן לקבל את אותה תמונה לגבי המתנהל באופן רוחבי בין כלל הארגונים הכפופים 

 לרגולציה. 

אחראי  CISO-וההנהלה. לרוב, ה CISO\CIO-הגורמים הרלוונטיים בארגון לרגולצית אבטחת מידע הינם ה

שר אמורים לעזור למערכות הארגון לעמוד על ליווי מקרוב של הטמעת הבקרות ואמצעי המניעה א

הינו הצינור בין המתרחש 'בשטח' לבין ההנהלה, שלרוב משמשת בעיקר בתור  CISO-בתקנים השונים. ה

על בעל סמכויות שונות כדוגמת יישום מדיניות הדירקטוריון והתרבות הארגונית, כתיבת תוכנית -גורם

 תקופתיים ודיון בממצאים חריגים שעלו בסקרים אלה.  עבודה וביצוע דיונים תקופתיים, קביעת סקרים

 במסגרת פעילות הארגון, נבחנים פרמטרים רבים מול הרגולציה: 

  מי משתמשי הקצה? האם מדובר בקבוצות עובדים רגישות? האם מדובר  -פעילות המשתמשים

 בלקוחות? לכל סוג משתמש יש אופי פעילות וסיכון משלו.

  ובר בעבודה מתוך הרשת של הארגון? אולי מדובר בעבודה מהאינטרנט, האם מד -סביבות העבודה

(? לכל סביבה יש ארכיטקטורה Business to Business) B2Bאו ברשת שמיועדת לספקים ועבודה של 

 והגבלות משלה.

  האם מדובר במידע תפעולי פשוט? אולי במידע פיננסי רגיש? גם מידע לגבי  -רגישות המידע

 סוגי הטכנולוגיות יכול לשמש בתקיפות כנגד הארגון.תשתיות המערכת ו

  האם מדובר בעובדים פנימיים של הארגון? אולי מדובר במערכת שנתמכת ב -מנהלי המערכת-

outsourcing?אילו הרשאות דרושות לניהול המערכת ? 

 ישנם פרמטרים רבים נוספים שניתן להציג אך הנ"ל מהווים נדבך חשוב בבחינת תאימות הארגון

 לרגולציה.
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 בינוניים(\)עסקים קטנים SMB-רגולציות ו

ן בסעיף הקודם, הארגונים הכפופים לרגולציות הם לרוב גדולים, בסדרי גודל של היקפי מסחר יכפי שצוי

במיליוני דולרים לחודש. אך האם אין חשיבות גם לעסקים קטנים בינוניים? הרי בכל זאת, גם הם מכילים 

שים על לקוחות. חלקם, על אף שאינם ארגונים קריטיים בקנה מידה לאומי, יכולים מידע מסוים ופרטים רגי

בהחלט להיות מורגשים במקרה של קריסה או אירוע אבטחת מידע )לדוגמא, בית תוכנה קטן אשר אחראי 

על תמיכה במספר ארגונים גדול במשק(. כמו כן, המידע שנשמר בארגונים קטנים אינו רב כאשר מדובר 

צה לארגון ספציפי, אך במקרה ומדובר במספר ארגונים יכול להיות שהמידע הכולל יהיה בעל נפח על פרי

 ([13] [12]2012-משמעותי )לדוגמא, אירוע ההאקר הסעודי ב

בינוניים אינם בעלי יכולות פיננסיות רבות כדי לעמוד ברגולציות מחמירות של  \עם זאת, ארגונים קטנים 

די למנוע אבטחת מידע. יכול להיות שבעתיד הקרוב נראה רגולציות המתאימות את עצמן לגודל העסק כ

 .[14]מצב של 'הכל או כלום'

 

 קשיים בתאימות רגולציות

כנציגי אבטחת מידע בארגונים, אתם עלולים להתקל לא מעט בקשיים בעת נסיון להבין איך בדיוק אמורים 

הרגולטור. באופן מפתיע, לא תמיד הקשיים מגיעים דווקא לעמוד בתור סט הדרישות שהוגדר על ידי 

ובמקרים מצומצמים גם מההנהלה ומנהלי התקציבים  IT-מהתקן עצמו, אלא לפעמים גם מגופי פיתוח ו

 . [15]בארגון 

  לעתים הרגולטור, שאינו מגיע ממקום טכנולוגי, נוטה להשתמש במילים כלליות  -נוסח הרגולציה

לביצוע פעולות אבטחה. לדוגמא, לעתים ישנה דרישה להצפנה של נתונים מסויימים. מן הסתם, ניתן 

ב מיד שמדובר בניסוח מעורפל ביותר; אין הסביר איזה אלגוריתם מקובל ואיזה לא עבור לשים ל

תאימות לרגולציה, לא ניתנים הסברים על אורכי המפתחות וכד'. ישנן פעולות נוספות אשר מנוסחות 

באופן דומה במספר תקני רגולציה שמשאירות חלק גדול מההחלטות בידי ההנהלה ומנהל אבטחת 

 כאן נמשיך לנקודה הבאה...(המידע )ומ

 גופי פיתוח ו-IT -  עקב העובדה שבמקרים מסויימים ההחלטה על אופן המימוש של הרגולציה הוא

בידי הארגון עצמו, יכולים להתפתח מאבקים פנימיים שנוגעים למשאבים )חודשי אדם בפיתוח, 

להדגים לגופים אלה כיצד  (. יש צורך ביכולות שכנוע מיוחדות לעתים על מנתIT-התקנות ומוצרים ב

 הרגולציה רלוונטית ואילו תרחישי תקיפה היא יכולה למנוע. 
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  בסופו של דבר, הרגולציה משפיעה גם על התקציב. בין אם באמצעות  -מנהלים תקציבים והנהלה

הטמעה של מוצרים חדשים, הקצאת חודשי עבודה לטובת תאימות או אפילו ביצוע סקרים על מנת 

צב בנוגע לארגון והטמעת הרגולציה. התקציב שעומד לרשותנו לפעמים משפיע גם על לקבל תמונת מ

בסופו של דבר, הדירקטוריון וההנהלה הם אלה  -הסיכונים שמציגים מנהלי אבטחת המידע להנהלה 

אשר מדווחים לרגולטור על תאימות הארגון. במקרים מסוימים נוטה ההנהלה להתפשר על בקרה 

בנוגע לסיכון מסוים אם יתברר שמדובר שהסיכון הוא בסבירות ובחומרה נמוכות.  'רכה' יותר-זולה ו

ניהול סיכונים נכון צריך גם לכלול לעתים את האפשרות כי הארגון יחליט שלא לעמוד ברגולציה 

מסיבות פיננסיות )הקנס שניתן על אי עמידה ברגולציה יכול להיות זול משמעותית מתיקון סעיף 

 ימות לרגולציה(.כלשהו של אי תא

 

 אבטחת מידע בעולם הרגולטורי

כדי להדגים את התחומים והרגולציות השונות הקיימות הקשורות לאבטחת מידע, מובאים בפניכם מספר 

סעיפים מדגמיים מתוך כל רגולציה )מטרת המאמר אינה לבאר כל רגולציה ורגולציה אלא לתת מסגרת 

בטחת כללית(. עם זאת, כמעט בכל רגולציה קיימות מספר נקודות חופפות שהן גם עקביות בנוגע לא

 מידע:

 אחריות הדירקטוריון וההנהלה בפעילות אבטחת המידע בארגון. 

 טיפול בפעילויות ובמידע הלקוח השמור בארגון. 

 ניהול ספקים ומיקור חוץ. 

 ניהול סיסמאות וזהויות. 

 הפרדת משאבים ותפקידים בין סביבת ייצור וסביבת פיתוח. 

 אבטחה פיזית. 

 

SOX[16] 

 תעשייה: חברות ציבוריות וסחירות. 

  :רגולטורSEC )ועדה בסנאט האמריקאי(. 

  תקציר: אומנם התקנות נחקקו בארה"ב, אך בארץ הרשות לניירות ערך פירסמה את הוראות תקנות

 על מנת לגבש חוקים דומים גם בישראל.  [17]2009ניירות הערך בשנת 

סעיף אשר בוחן את  - ITGC (IT General Contols)-סעיף הבקרה הרלוונטי לאבטחת מידע הינו ה

יכולת התאגיד לשמור, לאחסן ולאחזר מידע במערכות שיש להן נגיעה לדיווח כספי. כמו כן, ישנה 

 מדוקדקת של היכולת להפרדת תפקידים בגישה ובשימוש במערכת. בחינה
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DSS-PCI[18] 

 תעשייה: חברות כרטיסי האשראי. 

  :רגולטורPCI-SSC שחקניות עיקריות בעולם כרטיסי האשראי( 5-)מועצה המורכבת מ. 

  :2013הגרסא האחרונה לתקן יצאה בסוף תקציר (PCI-DSS 3.0 בבסיסו, התקן מדבר על הצפנת .)

המידע הקשור בתשלומים ע"י כרטיסי אשראי, העברת הנתונים באופן מאובטח ושמירה על תיעוד 

(, גמישות ביישום התקן, Awarenessבתקן החדש הינם הגברת המודעות ) [19]מתאים. השינויים 

 חלוקת האחריות על היישום ומבהיר נקודות שהיו מעורפלות בתקן הישן.

HIPAA [21] 

 וני בריאות בארה"בתעשייה: ארג. 

 רגולטור: משרד הבריאות האמריקני. 

  הועברה תקינת ה 1996תקציר: בשנת-HIPAA כאשר החלק השני בתקינה עסק בין היתר ,

. בין היתר, ארגוני הבריאות בארה"ב מחוייבים [21]בשמירת פרטיות החולים בפן האלקטרוני

בהצפנת נתוני הלקוחות, תיעוד נתוני הקונפיגורציה של הרשתות ויצירת מדיניות אבטחת מידע, 

 ( והקמת מערך ניהול סיכונים טכנולוגי.IDS\IPSהתקנת מערכות למניעת חדירה )

ISO27001 

 היות מוסמך בתחום אבטחת המידעתעשייה: כל גוף המעוניין ל. 

 ( מסמיך: מכון התקינה הבינלאומיISO). 

  תקציר: גופים אשר מעוניינים בהסמכה אשר מציינת כי תחום אבטחת המידע בארגון עומד

בתקינה הבינלאומית פונים למכון התקינה הבינלאומי לצורך בדיקה. בהתאם למספר קריטריונים 

-הגוף הבודק מבצע בחינות תקופתיות על מנת לאשר את ההסמכה. התקן הראשוני שיצא ב [22]

 הוחלף בשנה שעברה בתקן מעודכן. 2005

 [23] חוק הגנת הפרטיות

 תעשייה: כל בעל מאגר מידע. 

 רגולטור: רשם מאגרי המידע ומשרד המשפטים. 

  הוחלט על יצירת חוק להגנה על פרטיותו של אדם. החוק מגדיר מהו מידע  1981תקציר: בשנת

רגיש בעיני המחוקק, כיצד ניתן להגיש בקשה לרשום מאגר מידע וכן קובע בסעיפים כלליים באילו 

מנות נציג אבטחת מידע למאגרים ועל מי חלה האחריות בתחום )בעל המידע ומנהל תנאים יש ל

 מאגר המידע(.
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 [24] 357הוראה 

 תעשייה: בנקאות בישראל. 

 רגולטור: המפקח על הבנקים. 

  מנת לשמור על המידע הפיננסי הרגיש של לקוחות הבנקים, פירסם המפקח רגולציה תקציר: על

שמסדירה נושאים רבים ביניהם בנקאות בתקשורת, ניהול סיסמאות והצפנה, העברת מידע 

 בדואר אלקטרוני וכן חלוקה לרמות פעילות הלקוח.

 [25] 257הוראה 

 תעשייה: ביטוח וגופים מוסדיים בישראל. 

 רגולטור: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

  תקציר: באופן דומה לתחום הבנקאות ומתוך הסתמכות על ההוראה הנ"ל, הממונה על שוק ההון

ן כללי ניתן לשים פרסם הוראה לגבי הגופים המוסדיים. התחומים של ההוראות חופפים, אך באופ

 לב כי הוראה זו הינה מפורטת ומחמירה יותר מאשר זו המקבילה לה בבנקאות.

 

 סיכום

עולם הרגולציה הוא גם רוחבי )במובן של מספר התעשיות המפוקחות( וגם עמוק )הרגולציות דנות לעתים 

צמן. תמיד יהיו בתכנים פרטניים(, ועם זאת הוא מאוד דינמי בשל התפתחות הטכנולוגיה והתעשיות ע

פערים בין המצב בשטח לבין הרגולציה, וכדי להקל על כך הרגולטורים משאירים גם מקום לפרשנות 

במקומות מסוימים ברגולציות; צריך לזכור, שיש מקרים בהם גופי הפיקוח בארגון שאחראים על סגירת 

שטשים את המצב פערים אלה עושים את עבודתם נאמנה, אך יש גם מקרים בהם הם מתרשלים ומט

האמיתי; לא צריך לקחת את הדיווחים על הטיפול בפערים כתורה מסיני ורצוי גם לבדוק באמצעי נוסף 

 (.CISO-)גוף פיקוח אחר לצורך בקרה כפולה או לוודא בעזרת ה

. רצוי ואף מומלץ להשתמש במספר כללי אצבע [26] אחרי הכל, גם גופי פיקוח יכולים להיות לא אמינים

 .[72] בעת בחירת גוף פיקוח חיצוני

 

 אודות

א בתחום אבטחת המידע )יעוץ, פיתוח מאובטח, שמי דניאל ליבר, ואפשר להגיד שאני אדם סקרן. אני נמצ

את צעדיי הראשונים עשיתי בגיל כש א"מ תפעולית( מספר שנים טובות-ו PTארכיטקטורה, רגולציה, 

 .אני מוצא את העולם הזה מרתק ומתפתח. עם זאת, יחסית מאוחר
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