המלצות הגנה

התמודדות ארגונית
במרחב הסייבר:
הגורם הפנימי
פברואר 2019

המלצות
הגנה
התמודדות ארגונית
במרחב הסייבר:
הגורם הפנימי
פברואר 2019

מסמך זה נכתב ע״י משרד ראש הממשלה  -מערך הסייבר הלאומי
לטובת הציבור .המסמך מהווה המלצה לכלל הארגונים במשק
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הגנה להתמודדות ארגונית במרחב הסייבר בממד הגורם הפנימי.
המסמך פונה לכלל המשק ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
התייחסויות למסמך אפשר להעביר במייל לtora@cyber.gov.il-
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הקדמה

מקובל לחלק את איומי הסייבר על הארגון לשתי
משפחות של איומים :איום מצד גורם חיצוני,
שאיננו שייך לארגון ,ומנסה לחדור לתוך הארגון
ולהסב נזק דרך מערכות המחשוב והתקשורת;
ואיום מצד גורם פנימי ,שהינו גורם ״מתוך הארגון״
ומבצע פעילות זדונית.
איום על ידי גורם פנימי עלול להתממש בידי
עובד הארגון ,ספק שירות ,קבלן או שותף עסקי
המועסק כעת או הועסק בעבר ואשר מתקיימים
לגביו שני התנאים הבאים:1
 .1יש ,או היו לו ,הרשאות לרשת הארגון,
למערכותיו או למידע האגור בו.
 .2גורם זה חרג במכוון מהרשאותיו המקוריות או
השתמש בהן על מנת לפגוע באמינות התהליכים
והמידע של הארגון ,בזמינותם או בחשאיותם.2
המניעים של גורם פנימי לביצוע פעילות זדונית
מגוונים .בין אלה :מניעים פסיכולוגיים ,כגון נקמה
במעסיק ,מניעים כלכליים ,כגון גניבה או סחיטה
ע״י גורמים חיצוניים ,ומניעים אידאולוגיים.
להלן כמה דוגמאות:
 פרשת אדוארד סנודן ,שהדליף מידע רב עלדרכי הפעילות של ה ,NSA-הארגון שבו עבד.

הרצון והצורך של ארגון לסמוך על עובדיו.
התפיסה של מסמך זה מניחה כי אין סתירה בין אמון
לבקרה .מחד גיסא – הארגון סומך על עובדיו,
ומאידך – מבקר את פעולותיהם לצורכי הגנה,
במגבלות החוק.
על אף הגדרות אלו ,הרווחות בספרות ובמסמכים
המקצועיים ,האיום הפנימי יכול להתקיים גם
מבלי ידיעה של הגורם המנוצל .זאת כאשר
גורם חיצוני מנצל את הרשאותיו של הגורם
מתוך הארגון.
ההנדסה החברתית המושתתת על מניפולציה
והתחזות שמטרתם לעקוף את מנגנוני האבטחה
מאפשרים לתוקף לנצל גורמים בתוך הארגון.
זאת ע״י תהליך של שידול ושיטוי של המשתמש
התמים ולהורדת קובץ ״תמים״ העטוף בפוגען
ייעודי .בשלבים מתקדמים יותר התוקף רוכב
על המשתמש והתחנה כדי להוציא החוצה מידע
פנים-ארגוני.
 טעויות אנוש  -לעיתים עובדים עלולים לגרוםלאירוע אבטחת מידע בשוגג ,כגון במקרה של
שליחת מייל לכתובת לא נכונה ,הכנסת התקן
זיכרון למחשב בתום לב ,העלאת מידע רגיש
למקום ציבורי בטעות ועוד.

 תוכניתן בחברת תוכנה בישראל ,שגנבאת התוכנה שפותחה בחברה כדי לסחור בה
בדארקנט.
 אירוע של חברת אשראי בישראל ,שעובדיהאספו פרטים רגישים על לקוחות ואיימו לפרסם
אותם ברבים אם לא ישולמו להם מיליוני שקלים.
אופן ההתמודדות עם איום של גורם פנימי הוא
מורכב ,בין היתר מכיוון שהוא מתנגש עם
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הגדרת האיום מבוססת על Cert coordination center carnegie mellon university insiderthreat

 2גורם פנימי יכול לגרום נזק לארגון גם בשוגג .מסמך זה מתמקד בגורם פנימי המסב נזק במזיד ,אולם בקרות רבות
ישימות גם לנזק בשוגג
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מטרת המסמך

המסמך נועד לתת המלצות לשיטות עבודה
המאפשרות להגביר את רמת החוסן ואת היכולת
להתמודד עם איומי סייבר הנובעים מהגורם הפנימי,

מסמך זה מיועד למנהלי חברות ,מנהלי אבטחת
מידע ,גורמי משאבי אנוש וקציני ביטחון
האמונים על מהימנות העובדים ולמנהלי אבטחת
מידע ,המעוניינים לשפר את יכולת ההתמודדות
עם איום זה.
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באמצעות יצירת מעגלי אבטחה בשילוב שיטות
וטכנולוגיות מומלצות.

בשל אופיין הטכני של חלק מההמלצות נדרש
שיבצעו אותן אנשי מקצוע בעלי הכשרה וניסיון
רלוונטיים.

האיום

דוגמאות לתרחישים שמקורם בגורם הפנימי:

נכסי ה IT-הנגישים ביותר בהתקפות מבפנים עפ״י
ה-

• הדלפת מידע עסקי חסוי אל מחוץ לארגון
באמצעות מייל או טלפון (כגון :מידע רפואי,
מידע על תוכנית עסקית ,רשימת לקוחות,
עסקאות וכו׳).

CA CyberSecutity Insiders, Insider Threat,
2018 Report

• אגירת קבצים בנפחים גדולים לצורך הוצאתם
מהארגון בשלב שלפני עזיבת העובד את
הארגון ,באמצעות העתקתם למדיה נתיקה.

ניתוח נכסי המידע של הארגון ,שהיו היעד העיקרי
לניצול על ידי גורמים פנימיים ,מאופיין בגרף להלן:

• התפשטות פוגען עקב חיבור מדיה פרטית לא
מורשית לרשת הארגונית.
• שינוי נתונים במערכות המידע של הארגון.
איום זה יכול להתממש בכמה דרכים:
• גניבה פיזית של מחשב או מדיה נתיקה.
• שינוי הגדרות תוכנה כדי לסלול ערוצי תקיפה
פנימיים (דוגמת הגדרות ב.)Active Directory-
• גניבת מידע וירטואלית ע״י העתקה או שליחה
של המידע מחוץ לארגון.
• הזלגת מידע באמצעות התקן .USB
• סריקות רשת לא מאושרות למיפוי ואיתור מידע
רגיש.

עפ״י CA Technologies
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• השגת הרשאות חזקות לא מאושרות.
• ניצול תחנות קצה לצורך הזלגת מידע.
• מחיקת מידע.
• שינוי תצורת רשת לצורך תקיפה.
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https://www.ca.com/content/dam/ca/us/files/ebook/insider-threat-report.pdf
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בשל הצורך המובן של ארגונים לסמוך על עובדי
הארגון ,ובשל התפיסה כי התוקף המאיים על
הארגון הוא ״גורם חיצוני לארגון״ ,רוב מאמצי
ההגנה של ארגונים הם מפני גורמים עוינים
חיצוניים.

על כן לגורם פנימי יש יתרון על גורם חיצוני,
כי הוא נמצא בתוך הארגון ויש לו ההרשאות
הנדרשות לצורך תפקודו התקין ובאפשרותו
לעקוף אמצעי הגנה רבים.

 60%מההתקפות בוצעו ע"י גורמים פנימיים

גורמים פנימיים

גורמים חיצוניים

טעות אנוש

פוגעניים פנימיים

במחקר של  IBM X FORCEנמצא כי הגורם
הפנימי אחראי ל 60% -מאירועי הסייבר בארגון

4
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https://www-05.ibm.com/services/europe/digital-whitepaper/security/index.html
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בבסיס המדיניות הארגונית המומלצת עומדת
התפיסה כי אין סתירה בין אמון בעובד ובין
בקרה עליו .עם זאת נדרשת בקרה הדוקה על
פעולות אלה ,מאחר שהאיום גובר גם בקרב
גורמים בעלי הרשאות גבוהות .במטרה להתמודד
עם האיום מצד גורם פנימי נדרש לנקוט כמה
פעולות רוחביות בארגון:
 .1טכנולוגיות הגנה
יש מגוון טכנולוגיות העוזרות לנהל את הסיכונים
שנובעים מאיום הגורם הפנימי .טכנולוגיות אלה
נותנות מענה לשלבי ההגנה ולשלבי הזיהוי של
איומי סייבר .כל הכלים הטכנולוגיים נדרשים
להגדרות נכונות .טיוב הגדרות וPractice Best -
הוא הכרחי במימוש ומיצוי הטכנולוגיה אל מול
הייעוד והאיום.
 1.1יישום )UBM (User Behavior Monitoring
תוכנות לניתוח התנהגות משתמש הן כלי יעיל
גם לגילוי איומים פנימיים ,התקפות ממוקדות,
הונאות פיננסיות וכד׳ .פתרונות אלה מכוונים
לדפוסי התנהגות אנושית של המשתמשים .זאת
באמצעות ניתוח אלגוריתמים וניתוח סטטיסטי
כדוגמת המלצות המוצרים של גרטנר 5בשביל
לזהות אנומליות המצביעות על חריגות ואיומים
פוטנציאליים .טכנולוגיה זו מסייעת לארגון
להציג פרופיל סיכון של משתמש מאחר שהיא
מתבססת על אלגוריתמיקה של השוואות פעילות
העובד לעצמו וכן לעובדים בעלי אותו הפרופיל
בארגון .טכנולוגיה זו מאפשרת לזהות חריגה
מתבנית ספציפית של התנהגות ובכך להתריע על
האיום הפנימי.
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שימוש במערכות  UBMמאפשר את היכולות
הבאות:
 שימוש ביישומים ייעודים ואתרי אינטרנט –רוב העובדים משתמשים באותם היישומים
והאתרים בשעות העבודה .לדוגמה ,כמעט
כל עובדי המשרד עובדים בMicrosoft Word-
ו ,Excel-ב Google Chrome-ובדוא״ל ,בזמן
שמחלקת הפיתוח זקוקה גם לVisual Studio-
וליישומים אחרים לתכנות.
 הרשאות גישה – הגדרות להרשאות גישהעל בסיס  Need to Knowלא תמיד מיושמת
בארגונים מסיבות תפעוליות ואחרות .לפי
שיטה זו ,ניטור עובד בעל פרופיל של
משתמש רגיל הפונה בגישה למחיצת שיווק
ויעדים אסטרטגיים ,יזוהה כחריג.
 סבירות והקשרים (– )Contextual factorsאינדיקטורים פסיכו-לשוניים –שימוש בשפה
שונה מהתרבות הנהוגה בארגון יכול להעיד
על זליגת נתונים.
 נתונים שאינם מבוססי  - ITנוסף על נתוניםטכניים ,כלים אלה יכולים לאסוף נתונים
ממשאבי אנוש ומיישומים עסקיים אחרים.
נתונים אלו מספקים למערכת מידע על
תקופות חופשה של עובדים ,טווחי תפקידים
ופרויקטים עסקיים .מערכת נוספת לאיסוף
מידע הינה ממערכות האבטחה ,דוגמת עובדים
שנמצאים במקום העבודה ,אזור גיאוגרפי
שהעובד נמצא בו וכד׳.
 אותנטיקציה מבוססת הזדהות ביומטרית –באופן שניתן לזהות משתמש לא לגיטימי
על בסיס ניתוח ביומטרי (למשל ניתוח
התנהגות משתמש המבוסס על קצב הקלדה
על המקלדת ,אופן שימוש בעכבר או תנועת
עיניים על המסך מסייעים לזהות אם מדובר
במשתמש לגיטימי או משתמש אחר).

https://www.gartner.com/reviews/market/user-and-entity-behavior-analytics
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איסוף לצורך תהליך אנליטי:
התממשקות של מוצרי ה  UBMעם מערכות ה
 SIEMעשוי לסייע בהפחתת התרעות לצוות
הניטור.

יכולות אלו מסייעות לבחון את החשד לאירוע
בארגון לא רק בעיניים טכניות אלא גם לתקף
את החשד על סמך ההסטוריה והתנהגות
המשתמשים המעורבים בתהליך.

דוגמה לניטור אירוע לאחר שילוב ההמלצות הנ"ל:

ניתוח התנהגות משתמש
התראה נכונה

משתמש  Xמעמדת עבודה Y
מעולם לא שינה הגדרות של
משתמשים אחרים.

נדרשת חקירה לפעילות זו

הפעלת התראה ומתן
פעולת תגובה

ניתוח התנהגותי
מאשר את החשדות

משתמש  Xמעמדת
עבודה Y
יוצר משתמש חדש

זוהתה פעילות
חשודה

לעומת

אין התראה

לשלול התראות
שווא ולהפיל את
ההתראה
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ניתוח התנהגות משתמש
המשתמש שינה יותר מ 10
משתמשים בכל יום למשך 10
ימים שונים בתקופה של 30
ימים אחרונים.
המשתמש מוגדר כנציג צוות
ניהול גישה (.)IAM

ניתוח התנהגותי
למשתמש
מציג התנהגות
לגיטימית

משתמש  Aמעמדת
עבודה  Bיוצר משתמש
חדש

זוהתה פעילות
חשודה

בתהליך ההטמעה יש לשכלל את השלבים האלה:
 תקופת למידה של המערכת ויצירת דפוסי שימושופעילות של משתמשים בארגון  -תקופה למידת
משתנה של  30-90יום ובמהלכה המערכת
לומדת את דפוסי הפעילות של המשתמש.
זאת ע״י איסוף נתונים עליו ממערכות ה.IT-
 יצירת דפוסים ומאפיינים סביב המשתמשים.המאפיינים נוצרים על בסיס דפוסי עבודה זהים.
 לאחר בניית מאפיין המשתמש נעשה תהליךהשוואה להתנהגות של משתמשים זהים.
 במקרה שהמערכת מזהה חריגות היא מעבירהדיווח בזמן אמת.

דוגמאות להגדרות של אירועים חשובים המבוססים
על התנהגות משתמש חריגה:
 .1משתמש בעל הרשאות פריווילגיות שמנסה
לגשת לשרת הקבצים בשעת לילה מאוחרת
(כאשר בפועל לא אמורה להיות פנייה לשרת
זה בלילה וכד׳).
 .2משתמש מהארגון המנסה לגשת לתיקייה לא
מורשית.
 .3ניסיון של משתמש לבצע לעצמו שינוי הגדרות.

סיפור מקרה – התנהגות חריגה של
צבירת מסמכים ארגוניים בתיקייה לצורך
הוצאתם מחוץ לארגון
מתוך פסק הדין (תפ"ח 17959-01-10-
מיום ה 30.10.11 -שהותר לפרסום):
במהלך השירות הסדיר שרתה הנאשמת
בלשכת אלוף פיקוד מרכז מאוגוסט
 2005ועד יוני  .2007במסגרת תפקידה
נחשפה למסמכים ומצגות מסווגים
רבים ,ובכללם ,תכניות למבצעים
צבאיים ,סדרי כוחות ופריסתם ,סיכומי
דיונים שונים בצה"ל ,הערכות מצב
של צה"ל ויעדים שונים של צה"ל ועוד
(להלן" :המסמכים") .הנאשמת שמרה
את המסמכים והמצגות בתיקיה מיוחדת
ובסמוך לשחרורה מצה"ל ,ממניעים
אידיאולוגיים וגם לשם פרסומם לציבור,
העתיקה אותם לשני תקליטורים -
האחד למסמכים והאחר למצגות .לאחר
מכן לקחה הנאשמת את תקליטור
המסמכים לביתה והעתיקה אותו
למחשב האישי בביתה ,מבלי שהייתה
מוסמכת לכך .התקליטור המועתק כלל
 2,085מסמכים ,בהם כ 700-מסמכים
המסווגים בסיווג "סודי" ו"סודי ביותר".

 .4עובד לקראת עזיבתו את הארגון מרכז מסמכים
וקבצים ארגונים בנפחים חורגים כדי להעבירם
אל מחוץ לארגון.
 .5משתמש ממוצע החורג בכמות ההדפסה שלו
ל 50-עמודים ,וממוצע ההדפסות בארגון הוא
 5עמודים לעובדים בעלי פרופיל זהה.
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 1.2יישום DLP

 1.3הגבלת גישה לאמצעי אחסון ניידים

מוצרי  )DATA Loss Prevention) DLPהם מוצרים
לסיווג והגנה על מידע רגיש .מערכות  DLPאמורות
לזהות ולמנוע חשיפה ודליפה של מידע ארגוני
רגיש בתוך הארגון ומחוץ לו ,ולדווח עליהן .ה
 -DLPמסתמך על מידע מהארגון על מנת לסווג
מידע על פי רמת רגישותו לארגון .פתרונות
 DLPנותנים מענה מקיף לזיהוי והוצאה מבוקרת
של מידע מהארגון על הפלטפורמות השונות:
באמצעות כוננים  ,USBגישה לאינטרנט ,הדפסה
ועוד.

אחת הדרכים הנפוצות להעברת מידע היא
שימוש באמצעי אחסון ניידים (דיסקים ואמצעי
 .)USBכדי לצמצם ערוץ זליגה זה ולהקשות
על גורם פנימי המנסה לנצל ערוץ זה לצורך
הוצאת מידע יש לחסום גישה לאמצעי אחסון
ניידים באמצעות מערכת בקרת התקנים ,מערכות
 DLPאו הגדרות  .BIOSאפשר לבצע את החסימה
באמצעים לוגיים (במסגרת מדיניות ותהליך
ניטור סדור) או לחלופין באמצעים פיזיים
(המונעים שימוש בהתקני  USBבאופן גורף).

כחלק מהיערכות לקראת הטמעה ויישום של DLP
יש לוודא:
השימוש במערכות DLP
הגדרה ויצירה של מטריצת סיווג מסמכים
והטמעת תהליך סיווג המסמכים בקרב העובדים.
הערכת סיכונים ומיפוי מסמכים רגישים ברשת
(דוגמת מסמכים אסטרטגיים ,מסמכים שיווקיים,
רשומות עובדים ,קבצים המכילים מידע אישי,
מידע פיננסי וכד׳).
למידה והבנה של התרבות הארגונית ותהליך
זרימת המידע בתוך הרשת הארגונית ומחוצה לה
(במערכות המחשוב ובכלל).
הגדרת תרחישים אפשריים לאובדן מידע ואופן
המענה בעת התממשות אירועים אלה.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :הגנה
על מידע>5.5
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תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :הגנה
על מידע>5.1

 1.4תהליך בקרה לשימוש בשרותי איחסון בענן
סיפור מקרה – שימוש באמצעי איחסון
לצורך הוצאת מידע ארגוני:
באחת מחברות ההזנק (סטארט-אפ)
בישראל חיבר עובד התקן נייד למחשבי
הארגון לצורך גנבת מידע .בתוך כך
היה יכול להסב נזק לקניין הרוחני של
החברה ,לחברה עצמה ואף למדינה.
מתוך כתב התביעה שהותר לפרסום
(תפ"ח ":) 06-18במסגרת תפקידו
בחברה ,קיבל הנאשם גישה לשרתי
המחשב של החברה (להלן" :השרתים"),
לכלים שפיתחה החברה ואשר
מאוחסנים בשרתים ,ולקוד המקור
של מוצרי החברה המאוחסנים אף הם
בשרתים .חלק מהמידע שאליו קיבל
הנאשם גישה ,לא היה נחוץ לנאשם
במישרין לשם מילוי תפקידו בחברה,
אך ניתנה לו הרשאת גישה אף לחומר
זה ,כחלק מכלל ההרשאות שניתנו
לצוות האוטומציה שבו עבד הנאשם.....
ביום  13.2.2018בשעות הבוקר או
בסמוך לכך ,חיבר הנאשם כונן קשיח
חיצוני שנמצא בבעלותו (להלן" :הכונן
החיצוני") לתחנת העבודה ....בסמוך
לשעה  18:45השלים הנאשם את
פעולת ההעתקה הנ"ל ,ולאחריה ניתק
את הכונן החיצוני מתחנת העבודה
ועזב את מקום העבודה עם הכונן
החיצוני ובו נשא את חומר המחשב
שנטל .....הנאשם נטל הן את המערכת
 ...בתצורתה כמוצר מוגמר ,הן את קוד
המקור של תוכנות המערכת ,המאפשר
חשיפה והבנה מלאה של אופן פעילות
המערכת...

השימוש בשירותי ענן רווח מאוד במשק.
בתוך כך שימוש באמצעי אחסון בענן כגון:
 Gmail ,DropBox Google Driveועוד מגדיל את
הסיכון כי גורם פנימי יכול לנצל פתרונות אלה
להעברת מידע אל מחוץ לארגון (תוך כוונה
להשתמש במידע ארגוני זה לצרכיו האישיים).
אפשר לחסום גישה לאתרי אחסון באינטרנט
באמצעות ״חומת האש״ (ה FireWall-הארגוני)
או באמצעות פתרונות בקרת גלישה כמו .Proxy
יש לשים לב כי ברשתות המקושרות לאינטרנט
אפשר להדליף מידע למעשה לכל אתר (לדוגמה
באמצעות העברת מידע או חלקי מידע לכדי
אסופה באמצעות תגוביות (טוקבקים) ,שינוי גופן
לגופן שאינו בשימוש רווח ופחות מוכר באופן
שמערכות הניטור לא יידעו לקרוא אותו וכד׳).
על כן חסימה זו רחוקה מלהיות הרמטית.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :הגנה
על מידע>5.5

 1.5ניהול הרשאות משתמשים ופיקוח
כחלק מהמאמצים להגן על המידע ברשת מפני
איום של הגורם הפנימי יש לנהל הרשאות
משתמשים (על כל סוגיהן) ולפקח עליהן.
תהליך ניהול הרשאות משמעותו בין היתר
מתן הרשאות מינימליות לכל משתמש לביצוע
הפעולות שעליו לבצע מתוקף תפקידו בלבד
(מידור ,תפוגת הרשאות וכד׳) .במסגרת תהליך
של ניהול וצמצום הסיכונים מומלץ מפעם לפעם
לסקור את ההרשאות שניתנו לעובדי הארגון
ולרענן הרשאות בהתאם :עובדים שעזבו ,החלפת
תפקידים וכד׳.
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 1.7חסימת התקני תקשורת
תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :בקרת
גישה> 4.10

 1.6יישום FW Internal
שימוש בחומת אש פנימית מאפשרת לצמצם
את יכולת ההתפשטות של תוקף פנימי ברשת
ולנטר פעילות חריגה FW .פנימי מגיע על פי רוב
כחלק מחבילה הכוללת גם Firewall Application
 IPSוכלים נוספים שמאפשרים להגביר את רמת
האבטחה ברשת באופן כללי ,ולמנוע מגורם
פנימי שקיבל הרשאות לעשות שימוש בהרשאות
אלה ולהתפשט ברשת .מניעה זו נגרמת מכך
שה FW-הפנימי מנטר את כל התעבורה ברשת
וחוסם תעבורה לא חוקית (לדוגמה ,ניסיון
תקשורת בין שתי תחנות קצה).

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה:
אבטחת רשת> 9.10
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חסימת התקני תקשורת לא מורשים תמנע
חיבור זדוני של אמצעי תקשורת כאלה (לדוגמה
כרטיס  WiFiמבוסס  )USBלמחשבים ברשת,
ובכך תמנע פתיחת ערוץ להזלגת מידע הניתן
לניצול עויין ע"י גורם פנימי .חסימה זו אפשר
לבצע באמצעות הגדרת  GPOאו באמצעות
תוכנה ייעודית.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה:
אבטחת מדיה> 15.1

 .2הגנה פרואקטיבית
הגנת סייבר פרואקטיבית הינה פעילות יזומה
מאפשרת לנו בדיקה מתמדת של קווי ההגנה
מול התקפות סייבר ושינויים .בתכנון ובמימוש
ההגנה הפרואקטיבית כדאי לחשוב בראיית
התוקף ולדמות באופן מבוקר את ההתקפות
על תשתיות הארגון (כחלק מבדיקת המערכות).
באופן זה ננסה לחשוב למשל איך ניתן להזליג
מידע באופן שיעקוף את מערכות האבטחה וכד׳.
 2.1סקרי אבטחת מידע  -התייחסות לאיום הפנימי
כחלק מבניית ארכיטקטורת הרשת ויישום
אמצעי האבטחה יש לוודא כי הארגון מוגן מפני
תרחישים שונים ,ובהם התממשות האיום הנובע
מגורם פנימי מרמת צמצום סיכוני סייבר בתחנת
הקצה ועד לאיומי רשת הארגון כולו .חשוב
לעשות זאת באמצעות סקרים תיאורטיים (גורם
מקצועי הבודק את הארכיטקטורה) ומעשיים
(כגון מבדקי חדירה וכלי מיפוי רשת) .ממצאי
הסקרים יאפשרו לארגון לאתר את הכשלים
בארכיטקטורה ובמימושה ולאפשר לתקנם על
בסיס ניהול סיכונים.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :סקרי
הערכת בקרות אבטחה> 22.2, 22.4

 2.2איתור מידע שדלף
על ידי חיפוש מידע על הארגון ברשת האינטרנט
(כולל הרשת העמוקה) ,הארגון יכול לזהות
אירועי דליפת מידע .אירועים אלה יכולים לנבוע
בין השאר מגורם פנימי שהדליף את המידע
בזדון או בתום לב .ניתן ליישם שיטה זו בכמה
דרכים:

 השתלת טקסט סמוי במסמכי החברה וחיפושהטקסט במנוע חיפוש באינטרנט.
 שימוש בחברות מודיעין סייבר לאיתור מידע שלהארגון שדלף לאינטרנט ולרשתות העמוקות
(סחר במידע ,מוצרים וכד׳).

סיפור מקרה:
באחת מחברות ההזנק (סטארט-אפ)
בישראל חיבר עובד התקן נייד למחשבי
הארגון לצורך גנבת מידע .בתוך כך
היה יכול להסב נזק לקניין הרוחני של
החברה ,לחברה עצמה ואף למדינה.
מתוך כתב התביעה שהותר לפרסום
(תפ"ח " :)06-18ביום  12.5.2018בין
השעות  16:30ל ,17:00-או בסמוך לכך,
וכן ביום  27.5.2018בשעה  23:20או
בסמוך לכך ,חיפש הנאשם באינטרנט,
באמצעות מנוע החיפוש של ,Google
כיצד ניתן לסחור ביכולות הסייבר
שנטל לרשותו ,ולמי יוכל הנאשם
למכור את יכולות הסייבר ....לשם
כך התחבר הנאשם לשירות דואר
אלקטרוני  ,Mail2Torשהינו שירות
מוצפן ואנונימי ,הפועל ב"רשת האפלה"
( )Darknetונועד למנוע התחקות אחר
המשתמשים בו .....ביום  ,2.6.2018או
בסמוך לכך ,הציע ל ...כי ימכור לה את
כלל היכולות בעבור .50,000,000$

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :הגנת
סייבר פרואקטיבית>23.2
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 2.3יישום מלכודת דבש
השימוש בגישה פרואקטיבית ביצירת ויישום
מלכודת דבש הינה דרך נוספת לאתר גם את
האיום הפנימי.
בתוך כך יצירת סביבת העניינות אטרקטיבית
לגורמים הפנימיים או המאותגרים בתוך הארגון
המחפשים להגיע למידעים ,תיקיות או מחיצות
רגישות (כדוגמת  DATA BASEשל לקוחות
הארגון).
מטרות השימוש במלכודת הדבש לזהות את
ההתקפות בסביבות המבוקרות בין היתר וללמוד
מהן כדי להעלות את רמת החוסן ברשת .מלכודות
הדבש נחלקות ל:2-
 .1מלכודת דבש לצורכי מחקר (Honeypot
 – (Researchמשמשת ללמידה על הטקטיקות
והטכניקות של הפולשים ,מזהי התקיפה וכד׳.
 .2מלכודת למטרות הגנה ()Production Honeypot
– סוג זה נפוץ יותר מבין מלכודות הדבש.
מלכודת זו נמצאת בשימוש של הארגוניות
ובסביבת עבודה שונה .היעילות בשיטה זו
היא קלות יחסית בתכנון ,בתפעול ובכך שהיא
מספקת הגנה מיידית למשאבי הארגון.
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תכנון מלכודת דבש מתבסס על נכסי דמה
או משאבים המושתלים ברשת הארגונית
וגורמים לגורם עוין להגיע אליהן ,ולהסגיר
את העובדה שמתבצעת פעילות לא לגיטימית
ברשת .באמצעות הטמעת מלכודת דבש ברשת
אפשר לאתר פעילות חשודה העשויה לנבוע
מהתממשות האיום שנובע מהגורם הפנימי
או נשען עליו .מלכודת דבש יכולה להתממש
ברמת שרת ,תחנת הקצה או משתמשים ברשת.
האטרקטיביות ביצירת מלכודת דבש טמונה בעובדה
שהיא צריכה להיות מזמינה ,מועדת לפריצה
ותקיפה .כל זאת בלי להשפיע על יישומים ועל
שירותי הרשת בארגון .ישנם מוצרי מדף להצבת
מלכודת דבש ברשת ואפשר ליצור מלכודות
דבש באופן עצמאי (ברמת הארגון) ,לדוגמה
באמצעות הפעלת ניטור על קבצים פיקטיביים
בעלי שם ״רגיש״ ,כגון משכורות עובדים סיכום
דיוני הנהלת החברה ,מאגר לקוחות החברה וכד׳.
האסטרטגיה ביצירת מלכודת דבש מבוססת על
היכולת להערים על התוקף כדי למשוך אותו
למלכודת ולגרום לו להיחשף.

תכנון מלכודת דבש בסביבות שונות:
סביבת מלכודת דבש ברשת (מוקמת אחרי ה)FIREWALL -

שרת הקבצים

שרת הקבצים

מתג

נתב ראשי

חומת אש

אינטרנט

שרת ייעודי
למלכודת הדבש

סביבת מלכודת דבש ברשת (מוקמת לפני ה)FIREWALL -

רשת ארגונית

DMZ
מלכודת דבש
(אפשרית)

מלכודת דבש
(אפשרית)

מלכודת דבש
(אפשרית)

חומת אש

אינטרנט

משתמשים ארגוניים

משתמשים ארגוניים
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סביבת מלכודת דבש ברשת (שכפול סביבה ארגונית)

מלכודת דבש וירטואלית

מתג

חומת אש

נתב

מלכודת דבש

סביבה תפעולית

מתג

תחנת
עבודה
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תחנת
עבודה

תחנת
עבודה

תחנת
עבודה

ספקית אינטרנט

כחלק מתהליך התכנון וכדי ליצור סביבה אמינה יש
לבנות ״משתמשי דבש״ על מנת לייצר נפח פעילות
ולדמות סביבה ארגונית .המלצות עיקריות להגדרת
משתמשי הדבש:
 .1שם משתמש ״דבש״ בעל שם אמין.
 .2יצירת משתמשי ״דבש״ מקומיים עם הרשאות
ייעודיות ,לעומת משתמשים עם הרשאות דומיין.
 .3יש לתת למשתמש ה״דבש״ את כלל ההרשאות
הלגיטימיות בארגון ,על מנת ששם המשתמש
לא יעורר חשד בפני התוקף.

 .3המלצה משפטית:
יש להחתים כל עובד על הצהרה הכוללת סודיות
והתחייבות לעבוד על פי נוהלי החברה .מלבד
מנגנון של העלאת המודעות ,הרתעה ואזהרה
ככלי בידי מנהל הגנת המידע ,הסכם הסודיות
עשוי לאפשר לארגון כיסוי משפטי הולם .כדאי
ונכון להחתים עובד על מסמכי שמירת סודיות
בעת כניסתו לחברה ולקראת עזיבתו.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה:
משאבי אנוש ומודעות עובדים> 19.2

 .4יש להגדיר את שמות משתמשי ה״דבש״
בתוכנת הניטור הייעודית על מנת שתתקבל
התרעה מתאימה בזמן אירוע.
 .4מניעת גישה ואבטחה פיזית:
תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :הגנת
סייבר פרואקטיבית>23.5

 2.4ניהול אירועים ודיווח
על הארגון לפתח נוהלי תגובה לאירועי סייבר.
נוהלי תגובה לאירוע סייבר כוללים כמה שלבים:
איתור ,הכלה ,חקירה ,ניקוי וחזרה לשגרה .על
הארגון לכלול בנהלים אלה תרחישי איום הנובע
מגורם פנימי ובהתאם לפתח מתודולוגיות
לטיפול באירועים אלה.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה :ניהול
אירועי ודיווח> 24.7

אבטחה פיזית ומניעת גישה למחשבים ותשתיות
מחשוב הן הכרחיות .מטרת מעגל אבטחה זה היא
למנוע או להגביל גישה למתחמים או לאזורים
שאינם נדרשים לעובד במסגרת תפקידו .בתוך
כך להקשות ולמנוע גישה מאזורים אלו מגורמים
פנימיים עויינים .הקו המנחה בתכנון מערכות
האבטחה הפיזית הוא בניית בקרות אבטחה
מתאימות למניעת גישה לנכסי המחשוב ו/או
לכל הפחות לעיכוב הגישה אליהם .מומלץ כי
מעגלים אלה יכללו גם בקרות מונעות ,כגון
דלתות נעולות ושערים אלקטרוניים ,ובקרות
מגלות ,כמו מצלמות (שיסייעו גם בתחקור
אירועים) ומערכות אזעקה.
עיקרון חשוב נוסף בתכנון המערכות הוא
עיקרון גישה עפ״י הרשאה ,כדי למנוע ולצמצם
את החשיפה של העובד למתחמים שאינם
רלוונטיים לפעילות .הגדרת הרשאות כניסה
לאזורים מסוימים על בסיס הצורך ואופי
התפקיד ( )Need to knowמפחיתה את הסיכון
שגורם פנימי יגיע פיזית למערכות מחשב
רגישות בארגון (כגון חדרי שרתים ותקשורת).
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חשוב לממש מערכות בקרת כניסה על ידי
שילוב כמה בקרות הזדהות:

 .6הדרכה ומודעות עובדים

( Something you are 4.3המבוסס על טביעה
ביומטרית ,כגון טביעת אצבע ,רישתית עין,
זיהוי פנים וכד׳).

תקיפות רבות מתבצעות באמצעות תהליך
הערמה על עובדי הארגון .דוגמה קלאסית
לתקיפה שכזו היא מתקפת דיוג (פישינג),
שבה התוקף מתחזה לגורם לגיטימי תוך כדי
בניית אמון עם הקורבן .במתווי תקיפה אלה
התוקף יכול להשיג ולקבל הרשאות פנימיות
על מערכות המחשוב .תחום זה ,הנקרא ״הנדסה
חברתית״ ,נפוץ מאוד כחלק מתקיפות סייבר 6על
כן פעילויות הדרכה ומודעות עובדים לסיכוני
סייבר צריכות להיות חלק מתוכנית העבודה
הנגזרת מניתוח סיכוני סייבר .7תוכנית ההדרכה
והמודעות נועדה לספק מידה מספקת של מידע
בהכרת הסיכון ושיטות העבודה של התוקף,
להשגת היעדים ונוהלי העבודה של הארגון
במקרה שהעובד מזהה אירוע חשוד.

 .5מהימנות עובדים

הגברת מודעות עובדים יכולה לצמצם את הסיכון
להתממשות מתקפה חיצונית המנצלת את הגורם
הפנימי ו/או לצמצם את נזקיה.

( Something you have 4.1דוגמת תג העברה/
קרבה RFID ,מכשיר סלולרי וכד׳).
( Something you know 4.2דוגמת סיסמאות
גישה לקודן , RDIF ,מכשיר סלולרי).

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה:
אבטחת מדיה> 15.3

בדיקות מהימנות המתבצעות בשלבי גיוס
העובדים ולעתים כחלק מתהליכי אבחון,
מאפשרות לחזות פוטנציאל תעסוקתי בעייתי
של מועמד .פוטנציאל תעסוקתי בעייתי עשוי
להתממש כאיום סייבר בעת משבר על רקע
כספי ,אישי או אחר .התהליך נעשה בכלים
סובייקטיביים ואובייקטיביים המשמשים בתהליך
הבדיקה עצמו .את הבדיקות אפשר לעשות גם
באמצעות מכונים פרטיים במגוון רמות ,בהתאם
לרגישות התפקיד (למשל בעלי הרשאות גבוהות
במרחב המחשוב הארגוני) ,עלויות הבדיקה,
החוק המקומי וההשלכות המשפטיות.

עם כניסת עובד חדש לארגון יש לתדרכו בנושא
המודעות לסיכוני הסייבר ,עירנות לאיומי הסייבר
בסביבתו בארגון ואיומים מתחנת הקצה שלו.
יש להעביר הדרכות להעלאת מודעות העובדים
על בסיס קבוע (אחת לשנה לפחות).
ההדרכות תתבססנה על כלים ושרותים
המאפשרים את תרגול העובדים באמצעות
הדמיות תקיפה כמו דיוג ,הנדסה חברתית וכד'.

תורת הגנה בסייבר לארגון> משפחה:
משאבי אנוש ומודעות עובדים> 19.2
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6

הרצאתו של  Patric Reidyמה- FBI -בכנס Black Hat
https://www.youtube.com/watch?v=_xKmP_t04iI&feature=youtu.be

7

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-50.pdf

נספח א׳ –
רשימת תיוג
מומלצת
קטגוריה

תחום בקרה

בוצע

חלקי

לא
בוצע

מניעה/גישה לאמצעי אחסון בענן
לצמצום אירועי הזלגה מפנים הארגון
הגנה פרואקטיבית
כחלק מבדיקת ישימות קווי הגנה
יישום Internal FW
לצמצום יכולת התפשטות התוקף ברשת
ניהול הרשאות משתשמים ופיקוח
לצמצום יכולת הרצת פוגענים שאינם מוכרים לאנטי וירוס
Protect

יישום DLP
כחלק ממענה לזיהוי והוצאת מידע מהארגון
מהימנות עובדים
כחלק ממנגנון לחיזוי פוטנציאל תעסוקתי בעייתי
הדרכה מודעות עובדים
כחלק מתהליך מודעות לאיומי סייבר ובדגש על איומי
סייבר פנימיים
מניעת גישה ואבטחה פיזית
כחלק מהגבלת גישה למתחמים רגישים
הגבלת גישה לאמצעי אחסון ניידים
כחלק מתהליך לצמצום זליגת מידע מתוך הארגון
סקרי אבטחת מידע
לאיתור כשלים אפשריים

Detect

איתור מידע שדלף
כחלק ממנגנון לאיתור מידע שדלף
יישום מלכודות דבש
לאיתור פעילות חשודה
יישום User Behavior Monitoring
ככלי לזיהוי איומים פנימיים על בסיס התנהגות חריגה

Identify

משפטי
החתמת עובד על סודיות בעת כניסתו לחברה ולקראת
עזיבתו
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