
גון  ארכנותמו
למשבר סייבר
אפיון ודרישות מצוות 
IRניהול משבר ומצוות 
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מוכנות 
רגון א

למשבר 
סייבר

אפיון ודרישות 
מצוות ניהול 

IRמשבר ומצוות 

 רבסייהך רעמבמית ולאות רכעהירכז מדי -ילעב נכתה זך מסמ
 ודרישותאפיון המלצות  מציג המסמך . הציבורלטובת הלאומי 

 הבהרחנו היך מסמה. ברסייר במשל הוניצוות מו IRות צומ
י בצמ לוהינלו תוכרעיהל רבייסב תימואלה הסיפתל תיעוצקמ

 ץלמומוא הו, מיולאהבר סייהך רעמדי -ילעה בנכתשר במש
 בתחוםהחוסן העלאת לטובת הישראלי במשק הארגונים לכלל 

 בטחתאעצי יו, םניהארגולות הנה: בורעב נכתה זך מסמ. ברסייה
 ותציפרראי חא, םמימיישוות תשתינשי א, ותרשתלי הנמ, עדמי

 לכללפונה המסמך בכללותו. והציבור עסקית והמשכיות תפקוד 
 התייחסויות. בלבדנוחות מטעמי זכר בלשון ונכתב המשק 
il.gov.cyber@preparednessבמייל ל-העביר ניתן ללמסמך 

ות  שמורותכל הזכוי

למערך הסייבר הלאומי 
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הקדמה

 לנפוציםסייבר אירועי הפכו האחרונות בשנים  . א
בכל תרחשים מועים האירבעולם. ובישראל 

 דעוקטן הון רגהאמת רמ- ם ניורגהאוגי ס
 ויש, קריטיותותשתיות ם מילשם רימגזמת ר
.נה על כלל המדישפיעהם כדי להב

 םוכחתהו רבייסה יעוריא תובכרומ . ב
 םישמתשמה ,םפיקותה לש רבוגו ךלוהה

 םנימגהאת ם בימחיי, מותדמתקלוגיות נובטכ
 ,םייתימדת ,םייטפשמ – םימוחת ןווגמב לועפל
 נדרשהארגון . םנולוגייטכוכמובן סקיים ע

 מנתעל ולטכנולוגיות לכלים , תוכןלמומחיות 
 מןוימ הנעמ אלל .ולא םמיואי לומ דדומהתל

תרחב הליכול סייבר האיום - הולם ועי ומקצ
 ףואבר סייר במשדי כד עון רגבאמיק עהלו

.להתפשט לארגונים מקבילים

של השפעה הכי , עולהבעולם עבר ועי מאיר . ג
 ארגוניםשל המניה ערך על סייבר משברי 
 אתניהלו שבה בדרך היתר, בין תלויה, 

 ניתמזע וגפר בסייר במש, ללככ .רבמשה
 אותושניהלו ארגונים אולם המניה, בערך 
 האירועהשפעות את תחמו מקצועית בצורה 

. הטווחוך נזק ארוצמצמו את ה

נועד שצוות נו היבר בסייבר משצוות ניהול  . ד
 רבמש חשרתהב ניוגראה קזנה את רעזמל

 –מישורים במגוון עובד הצוות סייבר. 
 נולוגיטכהתפקוד, רציפות , משפטיתקשורתי, 

. ועוד

 רבגתהל םינוגראל עייסל ודעונ  IR-ה יתווצ . ה
 אלוצוותים . משמעותייםבר סייאירועי על 

 םרשידנה, םוגיילונטכ וכןת חימומל ע םמכיסנ

1

 מתייחס" IR"צוות נח המו, זהך במסמ. עולםובבארץ נים שוגורמים ידי על  Response Incident  –IRנח למונה שושימוש קיים  1
. בארגוןסייבר וע אירלהכלת נה מענותנים ש, 3Tier יכולות בעלי גם ולעתים  1Tier ,2 אנליסטים של נולוגי הטכלצוות רק 

 מוגדרוכד' העסקיים התקשורתיים, המשפטיים, היבטיו כלל על סייבר משבר המנהל  IRצוות של המרחיבה הפרשנות 
ני הללו מתפרסים על פ, וIRנים . קיימות חברות שונות המספקות שירותים המכוהול משבר בסייבר"מך זה כ"צוות ניבמס

 להמשכיותחזרה התאוששות, ביכולות וכלה  IRוצוותי משבר בניהול המשך סייבר, סיכוני מניהול החל שירותים, מגוון 
.ספותני תקיפות נוהארגון מפהעלאת חוסן עסקית ו

ושל הליכים תשל דרות מוגדרישת בלעמוד 
. משאבים

 נטגרליאיחלק להיות יכולים  IRה-צוותי   .ו
 לארגון,חיצוני משירות כחלק או מהארגון, 

 ארגוןל כל שם ניסיכוהוח ניתלם התאב
 םביותקצים בימשאד מיעהלוליכולתו 

 הצוותיםהשוטפת. ולהפעלתו הצוות להקמת 
 וכליםמקצועי ידע עם לאירוע להגיע נדרשים 
 זיהוי,ניטור, בנושאי וליווי תמיכה לטובת 

.תרחשיםועים המחקירה ותגובה לאיר

 גבוההחשיבות קיימת משבר במהלך  . ז
 ןכו רבשמה לוהינ תווצ לש ויתויוכמסל

 ארגונייםפנים גורמים עם שלו ההדוק לקשר 
 ץעוי, םניוסיכל והני ,לועתפ, א"ןמש :המגוד)כ

 םנייוצחי םמירוגם עו ('ווכות רבוד ,משפטי
(CERT ,מחי מולאומיים, גורמים , רגולטורים

.וע וכו'(תוכן לסי
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 העבודהממשקי בסייבר, משבר ניהול צוות לבניית הישראלי במשק לארגון דגשים מובאים זה במסמך 

 הליכית, כלים, הכשרות, םדימקע ידב מחייהם תחו- עי מקצוומן מיו IRמצוות הדרישות עיקרי וכן לו ש

.ברמה גבוההעבודה וטכנולוגיות 

 שנכתבהמשבר מצבי ולניהול להיערכות בסייבר הלאומית לתפיסה מקצועית הרחבה מהווה המסמך 

 וניהולהיערכות בנושא לפעולה ודרכים עקרונות המגדיר יסוד מסמך המהווה הלאומי, הסייבר במערך 

.זרחיבר האסיימרחב הבר במצבי מש

מטרת המסמך
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משקהגוני . אר1

.בר – המלצות למימושניהול משבר סייהפעיל צוות ארגון המבקש להקים/ל. א

:IR/לשכור שירות של צוותי בקש להקיםהמארגון . ב

.דרוש ולקבל במסגרת זוהוא יכול לקע והיכרות עם הכלים שיקבל ר. 1

 ותוצ לש ביתטמית ולעיפת בוטל עדמיום ליכיהתת נחיבמ ונוגראב הכיןלך ריצ אוהה מ ביןי. 2
IR.

:IRרותי פקות שי המסרותחב. 2

 ,ויכולותעיות צומקשל ה הבוגה מרספק לנת מעל , םמוגדרים ניבקריטריוה עמידלדרישות . א
. נאותהברמה בר  עם משהתמודדותאשר תאפשר 

:מגזר, למשל(יות בסייבר )כתיים בעלי אחר גופים ממל.3

 םחיקומפ םופילגו למשמ ופיגל ,ותטיריק ותלתשתי IR ותירשי לש הרדסא רלאפש נתמ לע. א
.נימום מספקיות שירותנוספים – דרישות מי

.אחריותםנמצא תחת תרחש בתחום שהמ, ועבעת אירנה שלם מעציר דיווח וצירת כחלק מי. ב

קהלי היעד
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ות רכעהיל רבסייב מיתולאה הסהתפיפי ל ע  א.
 הנגהה תרות פי לעו ,רבשמ ביצמ לוהנילו
 ךהיערלנדרש ארגון כל , לארגוןבר סייב

 סייבר,ומשבר סייבר אירוע של להתרחשות 
 הדמיב םלהונילה נבומ ךליהתר דיגהלו

.אחריותומרחב תרחשו בשה

 תוינידמ תא ןה לכיהל שרדנ הז ךילהת . ב
 הפעולהתוכנית את והן בנושא הארגון 

 אירוע/משברהתרחשות בעת הארגונית 
 שתוארובמסמכים לדרישות בהתאם סייבר. 

 לארגוןשיש ה המענמה להגדיר יש , לעיל
 הדיווחבשרשרת במשימותיו, בהתחשב 

 םדימועהם ליבכב הגיל וןרגהאל שו לתוביכו
 משאבים, נייםארגוממשקים לרשותו, 

.נדרשים ועוד

/עוריא לע חווידה ךילהת תא טרפל ץלמומ . ג
.הארגון והן מחוצה לוהן בתוך משבר סייבר 

 בדרגהנהלה נציג ליידע חשוב - הארגון בתוך 
CISO ,Level-C ,בורציסי יחאיש , משפטיץ עיו.

 תווצ תענתהב ךרוצה לע טילחי הלהנהה גיצנ
.)ראו להלן(בר בר סייניהול מש

 .חוק/רגולציהפי על דיווח - לארגון מחוץ 
בללקנת מל עמי הלאו CERTל-דווח לץ מלמו

2

2 pdf_0.Accessibility-Cyber/he/dir-tohag/generalpage/BlobFolder/il.gov.www//:https

              .הלאומיהסייבר מערך על-ידי ה נכתבש, ברמשמצבי הול ניוללהערכות בסייבר הלאומית ה בתפיסה ראה הרחבל 3
cybercrisispreparedness/news/departments/he/il.gov.www//:https

בארגוןהאירוע האם ובדיקה ראשוני מידע 
. רחב יותרועהוא חלק מאיר

ךמוהת,ניוגראתווצאשרמרדיגהלץלמומ.ד
,משברהול ניצוות . ברסייבמשבר הול ניב

ליבענשים איכלול , בארגוןהל נמבראשות 
,רוביציסחי,יטפשמה,ינכטהםוחתהמעדי

הול נילבשלים שאינם נים ארגו. ועודהל מינ
שירותיםלשכור יכולים משבר של עצמאי 

אלו,שירותים הנותנים חיצוניים גופים של 
מתרבר אהישלםריכיצהרקבהולוהניהךא
.נהלת הארגוןה

סייבראירוע מתפתח שבה המהירות לאור .ה
ברסייע אירול של דוהגנזק הל ציאנופוט

תהליךמראש להגדיר מומלץ לארגון, 
.רבמשעוראיעתבותלטחהלתבקת ררשוש

מומלץמשבר אירועי עם להתמודד מנת על .ו
רכידת ואםקימשמהת אאש רמרדיגהל
רבשמהלוהינתווצלשתשרדנהתרושקתה

מולוכן הארגון בתוך - בו הטיפול של שלב בכל 
/ותחופשני מבזר קשדפי ל ל)כום נייוצחים מירוג

מחישהלניתן ם משקימהאת . (ד'וכבתות ש
:באמצעות התרשים הבא

3

 IR צוות

גורמים 
פנים 

ארגוניים

ספקי 
אינטרנט 

 החברה
האם 

גורמי 
אכיפת 

חוק

גורמי סיוע 
חיצוניים

 CERT-ה
הלאומי

חברות 
תוכנה 

צוותי 
דוברות/ 
תקשורת

צוות ניהול 
משבר 
סייבר

דגשים לצוות ניהול משבר סייבר
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 אירועשל המשני הנזק את למזער מנת על   .ז
 החיצונייםהגורמים את להכיר חשוב סייבר 

 עוריאה ךלהמב רשק שרדיי יכ ןכתיי םמעש
 סייבר,שירותי נותנות חברות )למשל: 
 יחסיגורמי ממשלתיות, /רשויות משרדים

 המיפויכי חשוב ועוד(. דירקטוריון חברי ציבור, 
 הזיקותנו ביוכי וכן מראש ע צבוים מיהגורל ש

:בעת התרחשותו של אירוע סייבר

 הרשמייםהגורמים את להכיר מומלץ . 1
 םתחוואת בר סייהם בתחוה נדימב

 האירועעל לדווח ך לכהתאם ובאחריותם, 
 ברסייהדת חיי, מיולאהר בסייהך רעמ)

.וכו'(הפרטיות להגנת הרשות , המשטרתית

 הסייברהרגולטור/יחידת את לעדכן נדרש . 2
 האירועאודות על קיימת( )אם המגזרית 

.דרותהתאם להגנקטו בהפעילויות שנו

 עאירושל נזק האת למזער נת מעל . 3
 חשובאחרים גורמים/גופים על סייבר 

 העשויאם וזאת , האפשריבהקדם נם לעדכ
תרחב מבר סייוע אירשל ה השלכלהיות 

 ארכיטקטורהשקיימת במידה )למשל, 

 הואשהארגון או ארגונים, בין המקשרת 
.אחרים(חלק משרשרת אספקה לגופים 

 אותול לתרגוצוות האת הכשיר לד ומאב חשו. ח
.כשירותועל לשמור נת מעל שנתית ברמה 

 נתמל עם נייארגוה דבועלי הנודיר הגלב חשו. ט
 למחוק,מותר )מה שגויות פעולות למנוע 

 עלביותר בים חשולו אהלים נ. .(..ךואינתק ל
 משפטיותראיות בדיני פגיעה למנוע מנת 

:ניםלצרכים שו

משטרתיים גורמים על - לפלילים בחשד . 1
לגילוי )פורנזית( חקירתית ה עבודצע לב

. התוקף

 םסיור חלארגון לאם נזקיר עומזך ורצל. 2
 עוללפם משפטיים מיגורעל - ע האירו

 הגורמיםאו התוקף נגד המשפטי במישור 
. ברשלנותשפעלו 
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דגשים להיערכות מקדימה
IRשל הארגון לקליטת צוות 

 םמיורבגע סתייהלרש דייר במשהל והניות וצ . א
 סייבר,אירוע בתחקור מומחיות בעלי 

 ניתטכה נחיבמע ורהאיאת ל הכילם דקישתפ
 טכנולוגי.מענה ובמתן הנזקים באומדן ולעזור 

וא ,וןגרהאמ קלח ונהי הז תווצ .IR-ה ותוצ והז
.חיצוניועי מקצמגוף שוכר הארגון ששירות 

 וןגרהא לשה נהגה ססיבכי ח בטיהלנת מ לע . ב
 ותרשתהל עה נהגות נידיממת קייוכי  םושמי
 ריכי וןרגהאש בוחש, ניורגאהע דמיהל עו

. בר לארגוןויישם את תורת ההגנה בסיי

 יכילהת תא הפמי ןוגראהש בושח ,טרפב . ג
 םיינויחה רבייסה יסכנ תאו ולש הבילה

 את להניוכן , ולאם ליכיהבתם מכיוהת
 אבןגם הינה זו דרישה שלהם. הסיכונים 

 ערכותהילבר סייבמית הלאוה סהתפיסוד הי
 תרשאפמ איהו רבמש יבצמ לוהינלו

ביעילותבמהירות, לפעול  IRה-לצוות 
 ולאומדןהאירוע להכלת ובאפקטיביות 

.נציאליים(הפוטהנזקים )

 לויכ םמיוח/תםריוזא ולאיבם חלתב וחש . ד
אזורים/תחומיםואילו לפעול  IRה-צוות וצריך 

.וץ לתחוםדרים כמחמוג

 ותברעהתל םמידיקמות נורקעע ובקל רשדנ . ה
מדובראם הן   IRה-צוותי של וממשקים 

 .נייםצוחים צוותיבבר דומם אהן ומי ניפבצוות 
של המעורבות שלבי את לתחם הארגון על 

.IRה-צוותי 

 בועוקעודי ייקשר איש דיר להגמאוד חשוב   ו.
 רשתב וכןת החמומכ רדוגמה ,וןרגאה לש

 למקדיהיה שניתן מנת על זאת הארגונית. 
 עהרקאת לתת ורש דנהם מקובצוות האת 
. עם התפתחות האירועדרושנולוגי ההטכ

 דכןעומה לעהפתיק ה הייהקשר לאיש 
נים הנתוכלל בו שירוכזו , )מודפס(תעדכן ומ
טרופמכ) IR-ה תווצל םישרדנה עדימה יטרפו
.הבא(סעיף ב

 צוותלה עלהפתיק מראש הכין לדרש נהארגון   .ז
בשגרה, IR-הצוות עם יחד יוכן אשר המיועד, 
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 הכולל:ביותר, הקריטי המידע את ויכיל 
 ,המרחוסוגי , רשתלוגיית טופו, הארכיטקטור

 בןמווכתקשורת ערכות מ, םבינת, לפיירוו
 וכןבארגון, המרכזיים התהליכים של מיפוי 

.ועבעת אירמרכזיים הפרטי אנשי הקשר 

 לטיפולהלוגי בפן עצמו יכין שהארגון רצוי  . ח
 לעבודתו. IRה-לצוות שיסייע באופן באירוע 

 םלוגיל שה מירושף סואידי יל ע, למשל
 החטבאה תוכרעממו הלעפה תוכרעממ

 לשה רמיושה לטהק, וןבארגמות הקיי
 האזנה TROPשל הגדרה רשת, תעבורת 

 ,תרשה תרובעלת הטלקה תרכעמ רובחיל
 בעמדות"סוכנים" של הפצה לבצע יכולת 

.ה והשרתים וכד'הקצ

לצוותי נימיים פעבודה נוהלי דיר הגלחשוב   ט.
 עלסייבר, אירוע של במקרה בארגון  ITה-
 צוותיל עשיקשו , שגויותלות עופע נומלנת מ

 האם)למשל: מיטבית בצורה לפעול  ITה-

 נטי/אניקויכלי ץ הרילם הא, רשתותנתק ל
.וירוס וכד'(

 ותכשירה רבשגם גר מלשד מאו בוחש  .י
 עדכוניםכולל , IRה-צוות של בסיסית 

 ותהיכר, ניעידיומע דמיל שם ופתייתק
 חדשות,טכנולוגיות ויכולות תקיפות עם 

 לשע צוביוכן ציות למוסיום ליתרגיע צובי
 םחיקלק הפיל נתמ לע ע"גנפוט עמ"כרי קחמ

.ועים שלא התממשומאיר

 חתא יתנוגרא הצילומיס/לוגרת םקייל ץלמומ. אי
. לפחותנה לש

 ותברל ,עדי לוהני ליכיהת םקייל ץלמומ. בי
תרחשו שהועים מאירולמידה לקחים הפקת 
. בארגון

 לרשותעומד הלאומי  TRECה-כי להדגיש יש . גי
 שלשלב בכל ני טלפוה נולמעע סיולהארגון 

.ועהאיר
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.איכותי RIלצוות ם מונימידרישות הן לו אם דגשי
 ,םדא חוכ :הלאה תוירוגטקב םניה םישגדה

 והכרותעבודה מתודולוגיית וטכנולוגיות, כלים 
 אצבעככלי מובאים כן כמו הארגון. עם מקדימה 

בןומכ. וןרגהאל שות רבודהם עק משמלו SLA- ל
נוספות/יכולות ידרשו ייעודיים שבתחומים 

לש IRה- יכולות את לטייב מנת על ייעודיות 
.הארגון

:אדםכוח צות  המל.א

משישש ,עוראי לביומ רדגוי IR תווצ לבכ . 1
 ימרוג רובע בצמה תנומתו םינותנה זכרמכ

.וץ לומחניין, בארגון והע

 ומיומנותידע מבעלי יורכבו הצוות חברי  . 2
:נולוגיתטכ

 תעבורתהקלטת כגון – נתונים באיסוף . א
 איסוףוזיכרון, כוננים שכפול תקשורת, 
. לוגים וכו'

 יוכזיל וא ושאישל םניותנה וןניסו חותניב. ב
.ועשל איר

 שלוחסימה לניקוי שינויים בביצוע . ג
.מערכותנית בהזדופעילות ה

 ןכות יחמומ בלשל יוצר ךכ לע ףסונב . 3
הנדרשת ולמורכבות ורך לצהתאם בנוספים 

 ringeineEng rseveReחי מומ: וןרפת מתןל
.Analysis Malwareו-

חשוב IRשירותי המספקת מחברה בדרישות  . 4
:בחוןל

 בהתאםמוסמכים הצוות אנשי האם . א
 מערךשל המקצועות אסדרת למסמך 
 סייבר,תחקור מוסמך - הלאומי הסייבר 

 אשר, בינלאומיותאחרות הסמכות או 
 לש ניטכה עיוצקמה עדהי את תוחוכימ

.הצוות

 ותעש 4ל ש SLA-בה דמיעת נניתם הא. ב
.Site Onני לנוכחות של צוות ראשו

 ורמשידין לפי ל ועלפעת דיוה ברהחם הא. ג
 רשויותלדרישות מו יתאיאשר , ראיות
. החוק

erawlaMמומחי מחזיקה החברה האם . ד
Analysis-ו Engineering Reverse.

:יותלוגנוכ/ט המלצות כלים.ב

, טכנולוגיכלים" "ארגז נדרש הצוות מחי למו . 1
 םליהכרגז א. עורהאים עות דדמוהתר שיאפש

: של הצוות יכלול

 עורבאיל לטיפום דיועיים נייטכם ליכ. א
: הם, בניםנתוולאיסוף ה

.נפת" תעבורת הרשת"הס. 1

(Disks Hard)קשיחים כוננים  שכפול . 2
.וקבצים

.(Dump Memory)ף דינההזיכרון דת הור. 3

 ניתודז ותלעיפ רותאילו חותניל םליכ. ב
ה ואנומליהגות התנ, מזהים, חתימותלפי 

 םיכילהת ,תשר תרובעת לש המרב –
.בזיכרון וקבצים

ה לעפה תוכרעמ לש יזנרופ חותינל םליכ ג.
. הפעולות שבוצעוהצגה של ה וללחקיר

 עדימ לש רוזחאו רוזחש םירשפאמה םילכ. ד
.מחקנש

 חשוב IRשירותי המספקת מחברה בדרישות  . 2
:בחון קיוםל

 שלאמת ובזמן  24/7בניטור תמיכה יכולת . א
באופן או באתר אם )בין הארגון מערכות 
.מרוחק(

 IR דגשים לצוות/שירות
מיומן ומקצועי
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 שימושנעשה שבהם הכלים כי התחייבות . ב
לתשתיות נזק יגרמו ולא וחים" "בטהינם 

.הארגון

. ומגבלת פריסהEDRתיאור מוצר . ג

 ומגבלת Analytics Networkמוצר תיאור . ד
.פריסה

 הלעהפ ותרכעמב םריצומה מיכתת. ה
.Windowsמבוססות 

 הלעהפ ותרכעמב םריצומה מיכתת. ו
.Linuxמבוססות 

.Macיכולת תחקור סביבות מבוססות  ז.

 קבילנדרט סטפי על שכפולים ביצוע . ח
.בבית משפט

 שטחבתנאי ניתוח לביצוע טכני ציוד . ט
.ניידתומעבדה 

של מתקדם ניתוח ל Office Backמעבדת . י
קבצים.

 ingeerEngin seReverביצוע יכולת . אי
.לקבצים

 וסיכוםהממצאים להצגת דו"ח פורמט . בי
הנהלהפעילות לרמת ה

 מעמיקה,טכנית ברמה מפורט דו"ח פורמט . גי
 וכןעו בוצשעולות הפל כאת לל הכו

.המלצות לטיפול
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:יהלוגתודו המלצות מ.ג

 רכידו דיתוחיי הנהיר בסיי קיפתתל שכם הג . 1
 לוגייתדומתודרשת נ, נותשוהיו יה לתהכ

עבודה לוודא מנת על לצוות סדורה עבודה 
 משךאת לצמצם - ואפקטיבית איכותית 

 עצבלו ןוגראל קזנה תא רעזמל ,עוריאה
. ברניהול המשנימום תקלות מול צוות מי

 חשוב IRשירותי המספקת מחברה בדרישות  . 2
:בחוןל

SMB/ניורגבא IRעי ובאירל בטיפוסיון ני. א
Enterprise עותימשמבר סייע )אירו 

. ברה(בח

 בגודלבארגון  IRסיכום דו"ח בדיקת . ב
.המתאים

 בגודללארגון מנהלים תקציר דו"ח בדיקת . ג
 התחברותדרך לציין לחלופין המתאים/או 

 תשרל תורבחתה ךרד הרבחה תרשל
.ברההח

 לולטיפה רבחהוגיית לודומת קתדיב. ד
.IRועי באיר

רגון: מה עם האמקדירות להיכ המלצות .ד

 ועלולבמהירות מתפתח סייבר אירוע  . 1
של מוקדמת היכרות . ברמשלכדי דר דרהיל
 תוריש קפסמ אוה ול ןוגראה םע IR-ה תווצ

 להכילוהאירוע, משך את לצמצם יכולה 
 להתפתחותהסיכוי את ולהקטין במהירות 
.מרתוהחמשבר ול

 חשוב IRשירותי המספקת מחברה בדרישות  . 2
:בחוןל

 עםקודמת היכרות בחברה קיימת האם . א
.מפרויקטים מקביליםרשת הארגון 

.ברה מקימה תיק עמדההחהאם  ב.

 Onתחקור עמדות מקימה ברה החהאם . ג
Site .ברותהתחך דרלופין לחיאו ציין לו 

ברההחלרשת 

 וןנערה ותגישפ ותעצובמ ותוירדיתו לאיב. ד
.הספק ללקוחבין 

 לוגיםלאיתור אתר" "סקר מבוצע האם . ה
.צרים טרום אירוערלוונטיים ולטיוב מו
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 שעותבנק המחיר בהצעת כלול האם . ו
 לאירועיםבחשדות לטיפול ראשוני 

.בשוטף

:SLA .ה

 לופיטה פןוא תא רדיגהל שרדנ ןוגראה . 1
 הקריאהמשלב באירוע, הטיפול זמני ואת 

 הטיפולותחילת לאתר ההגעה ועד הטלפונית 
 ניולפט הנעמה עשצי ח דע, למשל)ח בשט

.ניית הארגון(גע פמר

 מרגעלאתר הגעה זמני להגדיר נדרש הארגון  . 2
 בצוותצורך על החלטה או קריאה קבלת 
 20של ברדיוס שעות  4עד )למשל, בשטח 

 גדולבמרחק שעות  6ועד מהחברה ק''מ 
.יותר(

 רדיגהל רשדנ ,רבסיי מיואי לשם ופייאל שב . 3
 רבסיכון של במקרה הצוותים. זמינות את 

 נדרשיםהצוותים סייבר, באירוע לארגון 
 במצבוהן שגרה במצבי הן  24/7של לזמינות 

/משקבם חירובי צמלב לם לשי)לי לכם חירו
.לחימה וכו'(

:רות הדוב עםIRוותי שק צו. ממ

 קיימתסייבר מאירוע הנובע משבר ניהול בעת  . 1
 שלוהסברה דוברות של לנושא רבה חשיבות 
 .לארגוןמחוץ ניין עלגורמי ומשמעותו האירוע 

 מידעעל להסתמך נדרש הדוברות צוות 
 ססוביע דמיהש ב וחש. IR-הות וצמל במתקש

 וניהוליתטכנית בשפה ויתאר  תמא ינותנעל 
 דדומתהל ידכ ןוגראה לעופ דציכו הרק המ

.ועעם האיר

 מדיניותפי על יפעל  IRה-שצוות מאוד חשוב  . 2
 םלילהכאת ר ויכיון רגהאל שות רבודה
 הדבועל הנוהכין לד מאב חשו. לותבמגהו
 ותברל ,רוביצה סיחוי תורבודה םוחתב חווידו

 לרשויותלדירקטוריון, המניות, לבעלי דיווח 
. ועודנות לעיתוממשלתיות, 

 יחיד,קשר איש יוגדר  IRה-שבצוות חשוב  . 3
 ,ללכב ץוח ימרוג לומ עדימה תא זכרמש

. בפרטברות והדו

 רשדנ IR-הצוות , ברותדולע סיילנת מל ע . 4
 וילגיע מרגר האפשל ככר הימני ראשוח וודיל

 ודיווחיםשעות(  12– אצבע )כלל האירוע 
 להכלתעד שעות  24כל – אצבע )כלל עתיים 

.וע(האיר

 מראשהכין לראוי , םדיווחילך ערהילנת מל ע . 5
  ובהתאםיכירו,  IRה-שצוותי מובנות שאלות 

 לוללכ לוכי הזכ עדמי .ףטוש עדמי תתל ועדיי
:נים הבאיםנתואת ה

 )כיצדמהתקיפה הראשוניים הממצאים . א
 םהא, ההתקיפוה החדירתרחיש , הקר

 ,ועגפנ תורכעמ ולאי ,ףקותה ותהז העודי
.ה(גיעהפמהי 

 תוכרעמ םאה ?הרק תימ ?הרק המ. ב
האבטחה מערכות האם כשלו? האבטחה 

ו?  הגיבה? כיצד זיהו את התקיפ

 הכיללנת מעל נקטים נההצעדים הם מ. ג
.ועהרחבת האירנע מהימוע ולאת האיר

.וך כמה זמן ישובו השירותים לתפקדת. ד

ה איזון? הארגשל דע למינזק נגרם האם  ה.
דע?מי

התוקף?מי . ו
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