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 הקדמה

. המתקפה OpIsrael-כ הותקפו אתרי אינטרנט ישראלים בארץ ובעולם במבצע שנודע 2013באפריל  7-ב

ברצועת עזה וכתגובה למדיניות ישראל  2012התרחשה בהמשך למבצע "עמוד ענן" של צה"ל בסוף 

אשר הוביל  Anonymousשל ארגון  1סרטוני תעמולהבשטחים. למבצע הקיברנטי קדמו פרסומים רבים וכן 

את ההתקפה. מארגני המבצע איימו לנתק את מדינת ישראל מהאינטרנט וקבעו רף חדש במערכה 

התודעתית וביחסים בין טרור קיברנטי למדינה. במהלך השבועות שקדמו להתקפה הורגשה בשוק 

מיוחד באלה הנמנים על המגזרים המועדים המקומי תכונה רבה לקראת העתיד לבוא. בארגונים רבים, ב

להתקפות על רקע לאומני, התקיימו ישיבות הכנה, בוצעו פעולות מנע וטיוב למערכות ההגנה, אורגנו 

התייעצויות עם גורמים מקצועיים ונאסף מודיעין לקראת ההתקפה. במהלך ההתקפה עצמה, אשר נמשכה 

יום ובימים לאחר מכן, הותקפו אתרים של חברות  באפריל וכן במהלך אותו 7-כל סוף השבוע שקדם ל

וארגונים מכל הסוגים, רשויות ציבוריות, משרדי ממשלה, גופים בטחוניים וכל יעד אחר שהמתקיפים שייכו 

 למדינת ישראל או למוסדות המזוהים עימה. 

 7-ה עד כאן העובדות מוכרות ומקובלות. השאר, הופך לפרשנות סובייקטיבית למדי. בסוף מתקפת

 ובו נתוני ביניים המסכמים את ההתקפה: Twitter-ציוץ מעניין ב Anonymousבאפריל התפרסם בשם 

 #Anonymous partial damage report, 100k+ websites, 40k Facebook pages, 5k twitter & 

30k Israeli bank acc got hacked ~ $3-plus billion damage2 

המספרים שסופקו על ידי מארגני ההתקפה הם פנטסטיים בכל קנה מידה. מדהימה במיוחד היא הערכת 

מיליארד דולרים. לשם המחשה: עלות הנזק  3-הנזק למשק הישראלי אשר עומדת, על פי המארגנים, על כ

. על פי התבטאות של 3מיליארד דולר 4.2-מה עומדת על כאספקת חשמל במשך ימ-הישיר למשק בגין אי

 . האומנם?4שר הביטחון, סכום זה דומה לעלות מבצע "צוק איתן" למערכת הביטחון

                                                           
1

 http://www.youtube.com/watch?v=q760tsz1Z7M  
2

 https://twitter.com/Op_Israel 
3
 http://www.themarker.com/dynamo/1.1691873  הנתון בקישור מתייחס להשבתה של שעה. שער הדולר(

 שקלים( 3.6שחושב: 
4
 4566748,00.html-http://pplus.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

https://twitter.com/search?q=%23Anonymous&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Anonymous&src=hash
http://www.youtube.com/watch?v=q760tsz1Z7M
https://twitter.com/Op_Israel
http://www.themarker.com/dynamo/1.1691873
http://pplus.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566748,00.html
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הגזימו בהערכות הנזק  OpIsrael-אחרי שמסיימים לגחך, כדאי לחשוב ברצינות: האם רק החברים מ

סמים בעולם לגבי היקף הכלכלה שלהם? מספיק לקרוא כמה דוגמאות ממחקרים שונים המתפר

. דוגמא לסוגיה 5הקיברנטית השחורה כדי להבין שידידינו שונאי ישראל אינם היחידים הלוקים בחשוביהם

חברת מקאפי, אשר העריך את סך הנזק העולמי כתוצאה  2009ניתן למצוא במחקר, שפרסמה בשנת 

. מחקר זה נוצל בשעתו 6יון דולר בשנהטרילמפעולות קיברנטיות בלתי לגיטימיות בסכום הדמיוני של 

בידי חלק מאנשי הממשל כדי לשכנע את הנשיא אובמה לתקצב בנדיבות את המאמצים הקיברנטיים של 

ארצות הברית. ביולי השנה פורסמה הערכה נוספת של מקאפי בשיתוף המרכז האמריקאי ללימודים 

 20-140חו דרמטית ועמדו על הטווח של (. באופן מפתיע, השנה המספרים צנCSISאסטרטגיים ובינ"ל )

. ממצאים אלה גרמו ללא 7מיליארד דולרים "בלבד" בשל מה שכונה במחקר "שינוי מתודולוגיית המדידה"

מעט הרמות גבה בקרב מתנגדי התוכנית הקיברנטית האמריקאית והעלו תהיות לגבי אמינות הנתונים 

תונים הללו והמחקר מאחוריהם החזירו לקדמת אשר מהווים בסיס למדידת נזק במימד הקיברנטי. הנ

הבמה דיון ותיק בדבר הקושי הרב בכימות ההוצאה על אבטחת מידע וסייבר ובמיוחד על אי הוודאות 

 הרבה האופפת כל ניסיון לבצע חישוב בתחום. 

 כלכלה קיברנטית

משלוש  אחד הנתונים המקובלים בשנים האחרונות בתעשייה הוא שהפשיעה הקיברנטית היא אחת

הגדולות ביותר )ביחד עם תעשיית הסמים והפורנו(. עוד נתון מעניין הוא שעל פי  8הכלכלות הלא מדווחות

(, התקפות קיברנטיות הן אחד הסיכונים המרכזיים שמאיימים על WEFמחקר של הפורום הכלכלי העולמי )

קשה למצוא מישהו שאינו רואה . מכל מקום, 9עולמנו והסיכון השני בסיכונים הטכנולוגים הקיימים כיום

 בתחום הקיברנטי האפל משהו מטריד "וגדול". אבל עד כמה באמת "גדול"?

משרדי -, אשר כיהנה בממשל בוש הבן כמנהלת כוח המשימה הבין10(Melissa Hathawayמליסה הת'אווי )

 2013ביוני  לנושאי סייבר וכיועצת במועצה לבטחון לאומי בממשל אובמה, הציגה בעת ביקורה בישראל

. על 11תוצאות שני מחקרים אשר נעשו במדינות שונות בעולם על השפעת הפשיעה הקיברנטית על התמ"ג

מהתמ"ג )!(. על פי אותו מחקר בריטי, אשר  1.8פי התוצאות בבריטניה עולה כי השפעה זו נעה סביב 

ולה כי סך ההשפעה בשיתוף המשרד לאבטחת סייבר, ע Deticaעל ידי חברת המחקר  2011נערך בשנת 

                                                           
5
 http://www.ponemon.org/local/upload/file/2012_US_Cost_of_Cyber_Crime_Study_FINAL6%20.pdf ,
http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20120905_02 ואחרים   

6
 http://news.cnet.com/8301-1009_3-57594989-83/cyberattacks-account-for-up-to-$1-trillion-in-global-
losses/ , 

7
 http://www.theverge.com/2013/7/23/4547506/new-study-says-cybercrime-may-cost-140-billion-
annually 

8
 שאין משלמים מיסים בגינן. 

9
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf 

10
 http://www.cigionline.org/publications/2013/5/change-conversation-change-venue-and-change-our-
future  

11
 : תוצר מקומי גולמי. מדד מרכזי בכלכלה למדידת גודלה הכלכלי של מדינה.תמ"ג 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.ponemon.org/local/upload/file/2012_US_Cost_of_Cyber_Crime_Study_FINAL6%20.pdf
http://www.ponemon.org/local/upload/file/2012_US_Cost_of_Cyber_Crime_Study_FINAL6%20.pdf
http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20120905_02
http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20120905_02
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57594989-83/cyberattacks-account-for-up-to-$1-trillion-in-global-losses/
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57594989-83/cyberattacks-account-for-up-to-$1-trillion-in-global-losses/
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57594989-83/cyberattacks-account-for-up-to-$1-trillion-in-global-losses/
http://www.theverge.com/2013/7/23/4547506/new-study-says-cybercrime-may-cost-140-billion-annually
http://www.theverge.com/2013/7/23/4547506/new-study-says-cybercrime-may-cost-140-billion-annually
http://www.theverge.com/2013/7/23/4547506/new-study-says-cybercrime-may-cost-140-billion-annually
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
http://www.cigionline.org/publications/2013/5/change-conversation-change-venue-and-change-our-future
http://www.cigionline.org/publications/2013/5/change-conversation-change-venue-and-change-our-future
http://www.cigionline.org/publications/2013/5/change-conversation-change-venue-and-change-our-future
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 27-של אירועי פשיעת סייבר )ללא אירועי טרור או לוחמה קיברנטית( על הכלכלה הבריטית הינו כ

( IPמיליארד( מקורו בגניבת קניין רוחני ) 9.2מיליארד לירות סטרלינג בשנה, כשמתוכם כשליש )

ההשפעה הצפויה של  . אם ננסה להקיש מנתונים אלה על הכלכלה המקומית שלנו, נגלה שסך12מעסקים

. וואו....זה הרבה. לא 13מיליארד דולר בשנה 4.5-אירועי סייבר על רקע כלכלי בישראל צריך להסתכם בכ

מסך  66%-פלא שאותו מחקר התקבל בשעתו בספקנות רבה על ידי המומחים. מדובר בסכום השווה לכ

ברנטית בישראל שווים שני . האם באמת ייתכן שסך אירועי הפשיעה הקי14שוק מערכות המידע בישראל

 ???שליש משוק מערכות המידע המקומי

אבל מדוע בעצם מעניין אותנו למדוד כמה עולה לנו הסייבר הזה? מכיוון שלכולנו ידוע שמי שאינו מודד לא 

המפקח על \יכול לנהל ועל כן, ניתן להניח, שאין לרגולטורים הישראלים בתחום הסייבר )המטה הקיברנטי

רמו"ט וכל השאר( כלים לשפר את הפיקוח, את הפניית התקציבים ולכוון את הטכנולוגיה \רא"מ\הבנקים

לכיווני התפתחות רצויים על מנת להביא למיצוי יכולת ההתגוננות של מדינת ישראל עם איומים קיברנטיים 

 ממשיים ולא דמיוניים.

ל הכלכלה. אבל מה עומד האתגר המרכזי כאן הוא אפוא מדידה אפקטיבית של השפעת עולם הסייבר ע

 Fafinski, Dutton, Margettsעל ידי  2010מאחורי הביטוי מדידה אפקטיבית? מחקר שפורסם בשנת 

מאוניברסיטת אוקספורד ניסה לעשות סדר במדידה של פשיעת סייבר. מחקר זה הצביע במפורש על חלק 

 : 15מהקשיים המרכזיים באיסוף מידע אמין לביצוע המדידה

בעולם שבו אנו חיים קיים מגוון עצום של מקורות מידע. גם בתחום מחקר הסייבר  - ות מידעעודף במקור

קיימים עשרות רבות של גופים בינלאומיים ומקומיים אשר עוסקים בנושא. הקושי העיקרי כאן הוא שאין 

 תקן אחיד לאיכות הנתונים ואין שום הבטחה לגבי נכונותם.

משך לנקודה הראשונה ולמרבה האירוניה, הפחד מפרסום שלילי או בה - תיעוד חסר של אירועי סייבר

ריגול בקרב ארגונים שסבלו מאירוע סייבר, העדר חובת דיווח והעדר תקן לצורת הדיווח מביאים לכך 

שלכלל תושבי כדור הארץ אין כיום תמונת מצב מהימנה לגבי אירועי סייבר והשפעתם המצטברת על 

 הכלכלה. 

שכבר הוזכר למעלה, אין מתודולוגיה מוכרת לביצוע סקרים בנושא הנזק הנגרם  כמו - סקרי סייבר

כתוצאה מאירועי סייבר. כמו כן, אין כמעט סקרים אשר ביצעו עבודה מקיפה למדידה של הנזק הנ"ל. יש 

לציין כי סקרים ורטיקלים נחשבים למדוייקים יותר וניתן באמצעותם לקבל, לעתים, תמונת מצב טובה על 

 שה במגזר מסויים. עדיין, תמונה כללית על שוק או מדינה אינם בנמצא.הנע

                                                           
12

 https://www.gov.uk/government/publications/the-cost-of-cyber-crime-joint-government-and-industry-
report 

13
 .1.8%*248. החישוב הוא: 2012מיליארד דולר בשנת  248-בנתוני תמ"ג שמסתכמים ב 

14
 http://www.slideshare.net/jimmyschwarzkopf/stki-summit-2012-israeli-it-market 

15
 http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/staff/FD18.pdf 

http://www.digitalwhisper.co.il/
http://www.digitalwhisper.co.il/
https://www.gov.uk/government/publications/the-cost-of-cyber-crime-joint-government-and-industry-report
https://www.gov.uk/government/publications/the-cost-of-cyber-crime-joint-government-and-industry-report
https://www.gov.uk/government/publications/the-cost-of-cyber-crime-joint-government-and-industry-report
http://www.slideshare.net/jimmyschwarzkopf/stki-summit-2012-israeli-it-market
http://www.slideshare.net/jimmyschwarzkopf/stki-summit-2012-israeli-it-market
http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/staff/FD18.pdf
http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/staff/FD18.pdf
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סקרים רבים מבוצעים על ידי גורמים אשר יש להם אינטרס מסויים בשוק של  - ניגוד אינטרסים והטיות

פשיעה קיברנטית. חברות אשר מוכרות מוצרים בתחום עלולות לפרסם נתונים מנופחים על מנת לשדר 

 סות לשכנע לקוחות לרכוש את מוצריהם.בהלה ודחיפות ולנ

אוכלוסיות שונות משתמשות בטרמינולוגיה שונה ועל ידי כך מקשות על כלל הציבור  - שפה ורטוריקה

לקבל תמונה מהימנה של האירועים. דוגמא טובה לכך היא הדרמטיזציה שעיתונאים עושים לתחום 

ל היא השיח הקולני, לעתים, אשר מובל על ידי הסייבר בכיסוי שלו במדיות השונות. דוגמא נוספת מישרא

נבחרי ציבור שונים שמנסים למשוך את תשומת הלב הציבורית לנושא באמצעות תיאורים אפוקליפטים 

 . 16ודימויים מוגזמים

ובוצע גם הוא בהזמנת המשרד הבריטי לאבטחת סייבר ניסה לייצר  2012-שפורסם ב 17מחקר נוסף

אשר  Deticaלות פשיעת סייבר, תוך הפקת לקחים מהמחקר של חברת מסגרת ומתודולוגית למדידת ע

 הוזכר לעיל. 

על פי מחקר זה, ניתן לחלק את העלויות לשלוש קבוצות, שאם סוכמים אותן מקבלים את סך העלות 

 לחברה כתוצאה מפשיעה קיברנטית:

של יצרן עלות ההגנה. למשל: רכישה של תוכנת אנטיוירוס. )הצד השני של המטבע: הרווח  .1

 האנטיוירוס(.

 עלויות ישירות. למשל: גניבה של כרטיסי אשראי, מאמץ לבודד וירוס וכו'. .2

עלויות לא ישירות כתוצאה מאירוע סייבר. למשל: איבוד האמון בבנקאות באינטרנט, פגיעה מוניטינית  .3

 )הצד שני: רווח של חברות ייעוץ, חברות תדמית וכו'(.

 הפשיעה עצמה וצד של תשתית התומכת בפשיעה.בכל אחת מהקבוצות קיים צד של 

עורכי המחקר מציעים להפריד בין תחומים שלגביהם קיים מידע ונתונים אשר מאפשרים לבצע מדידה כמו 

הונאות בכרטיסי אשראי, הונאות בבנקאות באינטרנט, זיופים שונים בתחום המוסיקה והוידאו ועוד לבין 

תחום מתחומי ההונאה השונים נבחר מקור המידע האמין ביותר  תחומים שאין לגביהם נתונים כלל. בכל

לדעת החוקרים וכך הורכבה התמונה השלמה. החוקרים התבססו על הנחה נוספת, לפיה בריטניה 

וזאת כדי לבצע מנפולציות על נתונים מהרמה העולמית לרמה  18מסך התמ"ג העולמי 5%-אחראית ל

 המקומית וההיפך. 
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 http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/pages/pr_980_01011900.aspx 
17

 http://weis2012.econinfosec.org/papers/Anderson_WEIS2012.pdf  
18

 http://data.worldbank.org/country/united-kingdom  
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 :19בטבלה הבאהסך הממצאים מרוכזים 

 

מהתמ"ג  0.77%מיליארד דולר ) 18.5-על פי נתונים אלו, עלות פשיעת הסייבר בבריטניה עומדת על כ

הבריטי(. עם זאת, יש לשים לב לפרמטר מאוד חשוב בטבלה: במחקר נלקחו בחשבון סעיפי עלות 

לרשויות היא  להונאות מתחומי המס והרווחה מתוך הבנה כי חלק גדול מהאינטראקציה בין האזרח

אלקטרונית. כך, למשל, הונאות מס נעשות כיום, במקרים רבים, במערכות ממוחשבות ועל פי מחקר זה 

יש לראות בהן הונאות של תחום אשר הופך לקיברנטי. עם זאת, יתכן שלא כולם יסכימו לפרשנות זו, שכן 

כן. שני חלקים אלה  -ועה , למרות שהאמצעי הטכני לביצמהות העבירה היא לא קיברנטיתבדוגמה זו 

מיליארד דולר עלות הכוללת. אם ננקה את שני הסעיפים הללו נראה כי סך העלות כתוצאה  14-תורמים כ

אם נקיש מנתונים אלה מהתמ"ג הבריטי(.  0.19%מיליארד ) 4.5-מפשיעת סייבר בבריטניה עומדת על כ

. וזו, על פי 20מיליון דולר 460-ב מהתמ"ג הישראלי מסתכמים 0.19%על השוק הישראלי נגלה כי 

 מחקר זה, היא עלות הפשיעה הקיברנטית בישראל.

                                                           
19
המספרים המודגשים חושבו בהתבסס על הנחות ומחקרים בכל תחום ואילו המספרים לצידם, שאינם מודגשים,  

 חושבו על פי חלקה היחסי של בריטניה מסך התמ"ג העולמי.
20
 248B*0.19%=460M: 0.19%מיליארד $ בקירוב( כפול  248בישראל ) החישוב: תמ"ג 
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 מדידת סייבר בישראל

בסעיפים הקודמים הוזכרו מספר דוגמאות לנסיונות חישוב של השפעת הפשיעה הקיברנטית על הכלכלה 

 ברחבי העולם.

תופעת הפשיעה במדינת פרסם המשרד לביטחון פנים דו"ח מקיף העוסק בנזק הכלכלי מ 2012במאי 

מיליארד דולר. כשמנתחים את הדו"ח ניתן  4-( על כ2011אשר עומדת על פי הדו"ח )בנתוני  21ישראל

 460לראות כי עלות הפשיעה הקיברנטית בישראל שחושבה בסעיף הקודם בהתבסס על מחקר בריטי )

מעלות הנזק  4פי מין או בקירוב מעלות הנזק הכלכלי כתוצאה מעבירות  2.7גדולה פי מיליון דולר( 

כתוצאה מעבירות רצח. לכן, הנתון המעניין ביותר בדו"ח זה הוא דווקא הנתון שלא מופיע בו. הדו"ח אינו 

 מספק נתונים כלשהם על פשיעה קיברנטית ואף אינו מזכיר את הנושא כנתון שיש להתחשב בו.

הערכה לגבי גודל שוק מערכות חברות מחקר בתחום מערכות המידע והטכנולוגיה מבצעות בכל שנה 

המידע בכלל ושוק אבטחת המידע בישראל בפרט. שוק אבטחת המידע הוערך על ידי חברת המחקר 

. סכום זה חושב באמצעות שני כלים עיקריים: איסוף 22מליון דולר 400-בכ 2012בשנת  STKIהישראלית 

קים ויצרני פתרונות אשר פעילים נתוני תקציבים מחברות וארגונים מובילים במשק וכן מתשאול של ספ

בשוק המקומי. מכיוון שהנתונים אשר נאספו היוו מדגם מייצג בלבד, היה על מנהלי הסקר לבצע מכפלות 

 שונות על מנת לקבל נתון שיתייחס לכלל השוק המקומי.

נעשה, כאמור, ניסיון צנוע לכמת את ההשפעה הכלכלית של אירועי אבטחת מידע בשוק  2012במהלך 

. לצורך כך התבצע מדגם בקרב כשישים ארגונים, 23מקומי מעבר לתקציב השוטף של אבטחת המידעה

מוסדות וחברות מהגדולים במשק. במדגם נשאלו מנהלי אבטחת המידע ואנשי מקצוע רלוונטים אחרים 

אשר  סך הנזקהחודשים שקדמו לסקר וכן לגבי  36האירועים המשמעותיים שחוו במהלך  מספרלגבי 

להם כתוצאה מאירועים אלה. "אירוע אבטחה משמעותי" הוא מושג מאוד חשוב בסקר זה. הוא  נגרם

כאירוע שבגינו נגרם הפסד ישיר של ימי עבודה מחוץ לתכנון או הזמנה לא מתוכננת של הוגדר בסקר 

ינם טיפול באירועים חריגים, ניתוח לוגים ואפילו ביצוע חקירה כתוצאה מאירוע שהתרחש א שעות ייעוץ.

מוגדרים כאירוע חריג אם התרחשו כחלק שגרת העבודה של צוות האבטחה האורגני. דגימה מקבילה 

לצורך אימות התבצעה מול תשע מתוך חברות ייעוץ אבטחת המידע הגדולות במשק: כאן התבקשו מנהלי 
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ageReport20http://mops.gov.il/Documents/Publications/CrimeDamage/CrimeDamageReports/CrimeDam
11.pdf 

22
 market-it-israeli-2012-summit-http://www.slideshare.net/jimmyschwarzkopf/stki 
 

23
 -maor-geiger-2012shahar-summit-stki-security-http://www.slideshare.net/shaharmaor/information

12059675 
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זהים )ללא ציון פרטים מ 2011האירועים אשר חוו לקוחותיהם במהלך שנת  מספרהחברות להעריך את 

 על הלקוח( ואת עלות הנזק שנגרמה, להערכתם, כתוצאה מאירועים אלה. 

 סיכום תוצאות הסקר הצביע על הממצאים הבאים:

 .חודשים 18אירוע משמעותי כל בארגון ממוצע במשק )לא כולל צבא וקהילת המודיעין( התרחש  .1

עובדים  1000-מ שבהם יותרארגונים  236-על פי נתוני ביטוח לאומי ורשם החברות קיימים בישראל כ .2

. הנחת עבודה ראשונה היתה שארגונים אלה, הכוללים את המגזר הפיננסי, 2012נכון לשנת 

התעשיות הביטחוניות, חברות השירותים והתקשורת, משרדי הממשלה וגופי תעשיה מובילים, ריכזו 

המשמעותיים את רוב פעילות הסייבר של המשק )למעט הצבא(. אם נכפיל את מספר האירועים 

אירועים משמעותיים  156=  2/3 * 236בממוצע בשנה לארגון במספר הארגונים הגדולים הללו נקבל 

  ברמת כלל המשק בשנה אחת.

הנחת העבודה הבאה של הסקר היתה שבישראל ישנם לא מעט אירועים לא מדווחים ולכן לא נלקחו  .3

אירועי  400-לירועים לצורך החישוב לעיל. על כן הורחב הנתון בדבר מספר הא 2בחשבון בסעיף 

 .אבטחה משמעותיים בישראל בשנה

. יש לזכור שעות עבודה בממוצע 50-להפסד של כהנסקרים השיבו כי אירוע משמעותי גורם לדעתם  .4

 כי הממוצע חושב על כלל המגזרים במשק אשר השיבו לסקר.

אלף  50שמרנית ועמדה על הערכת עלות הנזק בממוצע לאירוע היתה הערכה סובייקטיבית ומאוד  .5

 .בממוצע לאירוע דולר

הנסקרים התבקשו, כאמור לעיל, להעריך את סך הנזק כתוצאה מאירועי סייבר כאחוז מכלל ההכנסות  .6

מכלל  1%-של הארגון. רוב מנהלי אבטחת המידע העריכו כי מדובר בעלות מאוד שולית )פחות מ

. על מכלל ההכנסות 1%-5%ות הנזק עומדת על (. רוב היועצים העריכו כי עלהכנסות ארגונם בשנה

פי נתוני הבורסה לניירות ערך המתפרסמים מעת לעת, סך הכנסות של כלל החברות הנסחרות במדד 

. כדי לחשב את עלות הנזק כתוצאה מאירוע 24מיליארד דולר 200-על כ 2011עמד בשנת  100ת"א 

מכלל הכנסת החברות  0.1%-ני: כאבטחת מידע ברמת כלל המשק בוצעה הערכת נזק באופן שמר

 . מיליון דולרים נזק שנתי כתוצאה מאירועי סייבר 200, כלומר 100במדד ת"א 

בלבד, שכן  מיליון דולר 22הערכת הנזק הסובייקטיבית שפורסמה בסופו של דבר בסקר עמדה על  .7

ע אבטחה אלף דולר לכל אירו 500-כלעיל שיקפה עלות נזק ממוצע של  6ההערכה שמובעת בסעיף 

משמעותי. בשיחות אימות עם חלק מהמשתתפים בסקר התקבל נתון זה בספקנות רבה ולכן פורסמה 

 ההערכה החדשה. 

                                                           
24
מטרת הצגת נתון זה היא לקבל אומדן מקורב של הכנסות כלל המגזר העסקי )שחלק משמעותי ממנו נכלל  

 . ברור שיש הטייה מובנית, שכן משרדי ממשלה למשל כלל אינם נכללים בחישוב זה.בסקר(
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מסקנה: יותר מדי הנחות עבודה ופחות מדי נתונים עובדתיים שיתמכו בסקר. הערכות הנזק 

נן תחליף להמצאות הסובייקטיביות מסייעות אומנם לגיבוש כיוון כללי להערכת עלות הנזק, אך הן אי

והעדר  25נתונים אמיתיים "מהשטח". מיעוט האירועים שהתרחשו בפועל בשוק הישראלי בשנים אלה

 ניתוח בדיעבד של עלות הנזק בקרב רוב הארגונים הופכים סקרים כדוגמת הסקר לעיל לבעייתיים מאוד.

 הקשר בין מדידה לביטוח סייבר

פר רב של פרמטרים ומושפעים מאוד מסוג התכולה תשלומי פרמיה של ביטוח נקבעים על ידי מס

המבוטחת, התעשייה, הניסיון של המבטח ועוד. ברוב המקרים מתכננים מודלים לקביעת הסיכון הגלום 

בנושא המבוטח וההסתברות לאירוע ביטוחי באותו תחום, ממש כמו ניהול סיכונים שכולנו מכירים מהעולם 

( גילו לפני שנים לא רבות כי קשה לייצר hostingאתרים בארה"ב ) הטכנולוגי. בשוק חדרי המחשב לאירוח

פוליסות ביטוח שיהלמו את הצרכים של הלקוחות מכיוון שחברות הביטוח לא מכירות מספיק את התחום. 

מצב זה הביא לכך שלא נמצאו מבטחים לחלק מאתרי האירוח הגדולים. כדי להתמודד עם הבעיה דרשו 

אירוח יעברו הסמכה של גופים מקצועיים חיצוניים ובלתי תלויים, אשר יגדירו חברות הביטוח שמתקני ה

מדדים מוסכמים ומוחשיים להערכת השרידות של המבנים ושל התשתיות. הערכות אלה דורגו במדרגות 

( על פי רמת השרידות של המתקן, של מערכות התשתיות, החשמל, המים ועוד. כך נוצר tiersמיוחדות )

תחום מדידת השרידות בחדרי המחשב ונסללה הדרך להתפתחות של תוכניות ביטוח מותאמות לצרכי 

אתרים אלה. כיום מדובר בסטנדרט לפיו מתכננים חדרי מחשב על פי רמת השרידות שלהם וכל לקוח יכול 

יו בצורה שקופה את רמת הדירוג של האתר ולגזור מכך את רמת הביטחון שהמידע שלו ישמר לקבל ליד

 ויאובטח במתקן לאורך זמן.

גם בתחום הסייבר החלה להתפתח מגמה מעניינת מצד חברות הביטוח שהחלו להציע תוכניות לביטוח 

נים בארה"ב קיימת מסך החברות והארגו 31%-ב Ponemonמפני נזקי סייבר. על פי מחקר של חברת 

. 26מהארגונים האחרים מתכננים לרכוש תוכנית ביטוחית דומה 39%-מדיניות ביטוחית בתחום הסייבר וכ

בישראל החלה מגמה דומה וחלק מחברות הביטוח כבר החלו בשיווק תוכניות ביטוח מותאמות לכיסוי 

 . 27נזקים קיברנטיים

ודל שוק נזקי הסייבר ולכן צף ועולה פעם נוספת אבל למעלה כבר צויינה הבעייתיות בהערכת הנזק וג

הספק הבסיסי לגבי יכולתן של חברות הביטוח להעריך בצורה טובה את עלות הנזק כתוצאה מאירועי 

 סייבר ומהם לגזור את גובה הפרמיה ללקוחות. 

גם  כאן יש לציין עיקרון חשוב לפיו פועלות חברות הביטוח ואשר מקל מאוד את מתן המענה הביטוחי

בתחום בעייתי זה: פרמיית ביטוח נקבעת ברוב רובם של המקרים לאחר בניית מודל כלכלי וניהול סיכונים. 
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 הסקר נערך לפני אירועי "ההאקר הסעודי" ולא כלל התייחסות אליו. 
26
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עם זאת, במקרים בהם אין למבטח מספיק כלים להעריך את הסיכון הוא עשוי לפנות לעקרונות קמאיים 

כנית הביטוח המוצעת. יותר של היצע וביקוש ולבחון מהי העלות שהלקוחות יהיו מוכנים לשלם עבור תו

סביר להניח שמחירי הביטוח בתחום הסייבר ישתנו ככל שחברות הביטוח ילמדו להכיר את הלקוחות, את 

השוק הזה ולצבור ניסיון. עם זאת, שיווק תוכניות ביטוח המבוססות על ניסיון נרכש ולא על עקרונות של 

 ומים אחרים שמושפעים מכלכלת הסייבר. ניהול סיכונים מדגימה לנו דרך עוקפת גם בהתמודדות עם תח

דוגמת הביטוח מדגישה לנו נקודה מאוד חשובה להמשך הדיון: הערכת הסיכון והמדידה שלו היא תנאי 

 להבנה טובה יותר שלו ולחלוקה אופטימלית של משאבים. 

 

 מודל למדידת אירוע סייבר

נקראת סייבר הולך וגדל ככל הצורך במודל כלכלי אשר יתאר במושגים מקובלים גם את התופעה ש

שמתרבים אירועים קיברנטיים אשר משפיעים על הכיס שלנו. מסמך זה אינו מתיימר להציע מודל אמיתי 

ים \ויציב למדידת הנזק הגלום באירועי סייבר, אולם הוא נועד לגרות את הדיון בדבר חשיבות פיתוח מודל

 בתחום וקידום העיסוק בנושא. 

כמקרה בוחן לבדיקת הנקודות שיש  OpIsrael-חה של מסמך זה, ניתן להשתמש באם נחזור לפסקת הפתי

 להתייחס אליהן במודל: 

דיון על מדידה של אירועי סייבר חייב להכיל הגדרה מדוייקת לגבולות הגזרה. "מהו  - גבולות גזרה

חקר רציני סייבר?" היא שאלה פילוסופית כמעט עם יותר מתשובה אחת נכונה. כחלק מכל עבודה או מ

אשר יעסקו במדידה של אירועי סייבר למיניהם, יהיה על מבצעי המחקר להגדיר במפורש מה הם כוללים 

או לא כוללים תחת המחקר ואילו "סוגי" סייבר יחושבו במסגרת המדידה. יש לציין כי רוב העבודות 

טית על סוגיה והמחקרים הנוגעים בהשפעת הסייבר על הכלכלה והחברה מתייחסים לפשיעה קיברנ

 לאומיים. -השונים ואינם נוגעים בהיבטים הביטחוניים

נקודה נוספת למחשבה היא האם יש למדוד את כלל העלות של סייבר על המשק או את עלותם של 

ניתן למדוד את האירוע פעמיים: כחלק מעלות כוללת  OpIsraelאירועים חריגים כעלות נפרדת? בדוגמת 

חד עם כל תקציב החברה על אבטחת מידע וסייבר( או בפני עצמו ביחד עם של תחום אבטחת המידע )בי

 אירועים חריגים אחרים )ואז ניתן לחלץ את העלות הנוספת למשק כתוצאה מאירועים "חריגים"(.

מהו אופיו הקיברנטי של הגוף שסובל מנזק קיברנטי )משרד ממשלתי, אתר לקניות  - זהות הארגון

-, בSee Securityחות שלו באינטרנט חשובה לעסקים? על פי נתוני חברת ברשת, בנק(. עד כמה הנוכ

OpIsrael אתרים )בניגוד למספרים אשר פורסמו על ידי מארגני ההתקפות(.  300-הותקפו קצת יותר מ
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מסקירת האתרים עולה כי רובם אתרים פרטיים קטנים ורק מיעוטם אתרי ממשלה וגופים ציבוריים 

 .28מוכרים

האם הגוף סבל באופן ישיר מההתקפה? אם כן, מהו אופי הנזק )השבתת שירות,  - אופי ההתקפה

 181התחלקו על פי הפירוט הבא:  OpIsrael-השחתת אתר, גניבת מידע(? ההתקפות על האתרים ב

אתרים  12-( וDDOSאתרים סבלו מהתקפות למניעת שירות ) 128(, Defacementאתרים סבלו מהשחתה )

. מצד שני, ארגונים רבים אחרים, בעיקר גופים רגישים ובעלי צביון לאומי החזיקו 29יםמזליגת פרטים רגיש

כוח אדם נוסף בעת ההתקפה ואף הפעילו כלים טכנולוגים )קיימים או חדשים( על מנת להטיב את 

 התמודדותם עם ההתקפה. במובן זה יש לחשב אותם כחלק מסך "הנזק" של האירוע.

הוא עיתוי ההתקפה: חלק מאתרי הממשלה הותקפו  OpIsrael-וונטי מאוד בפרמטר שהתגלה כרל - עיתוי

באפריל. ברוב המקרים דווח כי מדובר בהתקפות למניעת שירות. מיותר  7-בשעות הלילה ולפנות בוקר ה

לציין, כי התקפה למניעת שירות אשר מבוצעת על אתר ממשלתי בשעות הלילה אינה אפקטיבית והנזק 

 יחסית. הישיר בעטיה קטן 

חישוב הנזק למוניטין הוא אחת המשימות הקשות ביותר בכל מודל כלכלי מהסוג הזה.  - נזק למוניטין

מכיוון שאין, ככל הנראה, נוסחה מוסכמת לחישוב גודל זה, יש להעזר ביוריסטיקות שונות. דרך אחת 

וחות, שניתן לזקוף אותם יכולה להיות על ידי ביצוע ניתוח לאחר מעשה להפסדים כספיים, כגון נטישת לק

בדיעבד לאירוע קיברנטי מסויים וחישוב הנזק המוניטיני בהתבסס על הערכה זו. דרך אחרת יכולה להיות 

שימוש בתקציב השיווק והדוברות של הארגון ככלי עזר לחישוב מכיוון שהם הכלים המרכזיים בשמירה על 

ו בחלק היחסי מהשנה שבו התרחש אירוע מוניטין הארגון: בצורה זו ניתן לחלק את התקציבים הלל

קיברטי. לדוגמא: אם תקציב השיווק והדוברות עומד על מיליון שקלים בשנה, אזי הנזק התדמיתי באירוע 

OpIsrael  )1ימים הינו  7שנמשך )לצורך החישובM/(7*365) = 19,178  .₪ יש לציין כי מעלות זו צריך לקזז

 מודעות העובדים בנושא אבטחת מידע לאורך השנה.  את החיסכון הצפוי בעלויות של הגברת

הערה חשובה אחרת מתייחסת לנקודת הייחוס השונה בין המגן והמתקיף בכל הקשור לנזק מוניטיני. 

הדבר בא לידי ביטוי בצורה מצויינת: במהלך ההתקפה הותקפו, כאמור, אתרים רבים  OpIsraelבאירוע 

לך ההגנה, נחסמו על ידי ארגונים ומוסדות רבים פניות באמצעות כלים למניעת שירות. כחלק ממה

-geoממדינות מסויימות אשר הוגדרו כבעייתיות או פעילות בהתקפה )הפעלה אקטיבית של חוקי 

location כתוצאה מהפעלת חוקים אלה נחסמה בפועל תעבורת אינטרנט לגיטימית לאתרים ולצופה .)

אות. מנקודת מבט ישראלית האתרים פעלו כרגיל והנזק מהצד השתקפו שתי צורות שונות של אותה מצי

המוניטיני נראה מזערי. אולם, מנקודת המבט של המתקיפים ואזרחים רבים אחרים ברחבי העולם, 

 לכל דבר ועניין ועל כן ההתקפה הוכרזה כהצלחה והנזק המוניטיני הועצם. הושבתוהאתרים 
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למודל מנגנון לקיזוז הנזקים בעזרת חישוב ההכנסות בראיה מקרו כלכלית, יש להוסיף  - קיזוז הפסדים

מההתקפה. עד כמה שזה נשמע מוזר, בהתקפה קיברנטית יש לא מעט גורמים אשר מגדילים משמעותית 

את ההכנסות שלהם. כאלה הן חברות הייעוץ והשירותים אשר מזרימות כוח אדם ללקוחותיהן ומעבירות 

תפתחות ההתקפה. כאלה הן גם יצרניות המוצרים וחברות ללא הרף דיווחי מודיעין בזמן אמת על ה

האינטגרציה אשר פועלות בימים שלפני ההתקפה לעיבוי מערך ההגנה ומכירת כלים חדשים ללקוחותיהן 

וכן תחזוקה של הכלים הקיימים בעת ההתקפה על פי צורך. על פי עדויות של חלק מחברות הייעוץ 

הן הגדילו את מחזורי העסקים בעשרות אחוזים בימים שלפני לקראת הכנת מסמך זה עולה כי אחדות מ

. אחרים דיווחו כי נרשמה עליה בהכנסות, אם כי "לא דרמטית". אחד ממנהלי החברות OpIsraelובמהלך 

סייעו לקדם פרוייקטים מתוכננים שהיו תקועים או כאלה שתוכננו  OpIsraelסיפר כי ההכנות לקראת 

 להמשך השנה. 

 

 ה במדידה קיברנטיתתפקיד המדינ

היה שולי ביותר ברמה מקרו  OpIsraelמהפסקאות האחרונות ניתן ללמוד, כי הנזק אשר נגרם באירועי 

כלכלית ובכל מקרה רחוק מאוד מהמספרים שפורסמו על ידי המתקיפים עצמם. עם זאת, הערכת הנזק 

גרם בתודעה העולמית המוניטיני של ההתקפה מקשה מאוד על המדידה האמיתית של סך הנזק אשר נ

 לישראל.

בהמשך לכך, מסמך זה מעלה נקודה כאובה מאוד בכל הקשור להתנהלות המיקרו והמקרו כלכלית 

בתחום הסייבר. העדר מדידה אפקטיבית לאירועי סייבר פוגעת בחלוקת המשאבים ובהכוונת התקציבים 

כת סיכונים מתמשכת וממצה למקומות הנכונים. המדינה והרגולטורים הרלוונטים חייבים לבצע הער

בנושא הסייבר. המדינה )באמצעות המטה הקיברנטי( תתקשה מאוד להתוות מדיניות סייבר אם לא יהיו 

שהוציא  30בידיה הכלים למדוד את השפעתה על הכלכלה ועל החברה. צעד חשוב ראשון בכיוון הוא מכתב

א השלכות של סיכוני אבטחת מידע המפקח על הבנקאים לכלל התאגידים הבנקאיים בנוש 2012בדצמבר 

ותקריות קיברנטיות על הדוח לציבור. במכתב זה מנחה המפקח את הגופים להוסיף לדוחות הכספיים 

שלהם התייחסות לכל אירוע קיברנטי משמעותי, שכן לאירועים אלה השפעה אפשרית על הדוחות ועל כן 

 .יש ליידע את בעלי המניות בגינם

 לפעול כדי לשנות את המציאות הזו במספר מישורים: לפי גישות מסויימות יש

  יש לקדם פיתוח מודל ומתודולוגיה להערכת ומדידת איומי סייבר ולהנחילם במגזרים הרלוונטים

 במשק. 
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  יש לקדם מנגנונים לחובת דיווח על אירועי סייבר אשר יכללו הערכת נזק ואת האמצעים אשר ננקטו

 הנזק והרחבתו. אצל המדווח על מנת למנוע הישנות 

  את הדיווח המגזרי יש לרכז בידי גורם אחד ברמת המשק על מנת שתתקבל תמונת מצב רוחבית

 ואמינה לגבי השפעת תחום הסייבר על הכלכלה ועל החברה.

דיווח עקבי ואמין על אירועי סייבר ועל עלות הנזק שלהם תעלה מאוד את השקיפות של הארגונים במשק, 

יות אשר מסמאות את הדיון הציבורי בנושא הסייבר ותפנה משאבים להמשך תמנע שמועות וספקולצ

 פיתוח התחום בישראל מול האתגרים הבאים.
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