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 מבוא

אנו עדים להתפתחות של מרחב הסייבר ובמקביל צמיחה מואצת של טכנולוגיות תקיפה ופעילויות  בעידן הנוכחי .1

ארגוני בריאות, נעשו מטרה לתקיפות. רוב אירועי הסייבר מקבלים מענה נכסים של עויינות. נכסים ארגוניים, ובכלל זה 

אינם גורמים לנזק, אך איננו חסינים לגמרי ונדרשת מספק ע"י גורמי הגנת הסייבר ואנשי תשתיות המחשבים ולכן 

היערכות למצבי משבר, בהם התקפת סייבר תצליח לשבש את עבודת הארגון הרפואי, כך שנוכל לצמצם את חומרת 

מכשור ועל  מערכות מידע ממוחשבותבכל תחומי פעילותה על האירוע ולנהל אותו ביעילות.  מערכת הבריאות מבוססת 

כוללים פגיעה  ארגוני בריאותמקושרים בתוך הארגון ומחוצה לו. איומי הסייבר האופייניים לש ,רפואי מתוחכם

הרציפות התפקודית, מכשור רפואי באופן שעלול להשפיע על בביישומים רפואיים ו, , במערכי המידע הרפואיבתשתיות

רווחים  –בת מטרות שונות, על פי רוב ואישי, כל אלה לטו גניבת מידע רפואיועלול לשמש לבחיי מטופלים עלול לפגוע 

הסדירה, עולה צורך  האמצעים טכנולוגיים חדשניים לפעילותהתבססות מערכת הבריאות כולה על בעקבות  כספיים.

החל  ,לייצר מענה אל מול האיום המתפתח . במסגרת זו עלינו לפעול לייצר הגנה על כלל רכיבי הרציפות התפקודית

מערכות המידע תומכות הרפואה ועד המכשור הרפואי עצמו, כמו גם להגן על סודיות,  ממערכות בקרת מבנה, דרך

 אמינות וזמינות המידע שנמצא ברשותינו.

על פי תורת ההגנה בסייבר למגזר הבריאות, כל ארגון בריאות נדרש להיערך להתרחשות של משבר סייבר ולהגדיר  .2

 .תהליך מובנה לניהולו במידה שהתרחש במרחב אחריותו

תהליך זה נדרש להכיל הן את מדיניות ארגון הבריאות בנושא )בהתאמה למסמך הרגולציה ולתורת ההגנה בסייבר  .3

 שפורסמו על ידי משרד הבריאות( והן את תוכנית הפעולה הארגונית בעת התרחשות משבר סייבר.

להגדיר מה המענה שיש לארגון בהתאם להנחיות משרד הבריאות, בדגש למסמך הרגולציה ולתורת ההגנה בסייבר, יש  .4

בהתחשב במשימותיו, בשרשרת הדיווח וביכולתו של הארגון להגיב בכלים העומדים לרשותו, ממשקים ארגוניים, 

  משאבים נדרשים ועוד.

משרד הבריאות ביצע עבודת מחשב להגדרת איום הייחוס על ארגוני הבריאות בישראל. בהתאם לאיום יחוס זה, כל  .5

 ריך לקחת בחשבון כי לכל הפחות נכסים אלה, או חלק מהם, יהוו היעדים לתקיפתו:ארגון בריאות צ

 מערכות אופרטיביות רפואיות .א

 תיק קליני ונתוני מעבדה .ב

 מערכות חדרי ניתוח וטיפול .ג

 הרדמה, רובוטיקה .ד

 מערכות תומכות החלטה .ה

 מכשור מעבדה .ו

 מערכות דימות .ז

 מערכות מנהליות ולוגיסטיות .ח

 , חמצן וכיבוי אשמערכות בקרה דוגמת חשמל .ט

הנחיה זו ממוקדת בהתמודדות ארגון בריאות עם אירוע סייבר שהתממש ואשר היקפו והשלכותיו הפוטנציאליות  .6

מהווים סיכון להמשכיות העבודה הסדירה והתקינה של הארגון או חלקים מהותיים בו ו/או סיכון לחיי אדם ו/או סיכון 

 לגניבת מידע מסוגים שונים.

לשני חלקים: הכנה לקראת אירוע סייבר והתמודדות עם האירוע במהלכו, ובכלל זה הפקת והטמעת ההנחיה נחלקת  .7

 לקחים ומסקנות.

 הגדרות

 הגדרות במסמך זה: .8

מארג תשתיות מידע טכנולוגיות כגון : אינטרנט, רשתות תקשורת, מערכות מחשוב , מעבדים  –מרחב סייבר  .א

 ובקרים.

או \ותוכנה ( המשמשת בין היתר לאחסון, ניהול, עיבוד והעברה של מידע ומערכת תקשוב ) חומרה  –נכס סייבר  .ב

 תפעול , שליטה ובקרה   .



 שתפקודו התקין נדרש לשמירת רציפות של תהליך ליבה. , נכס –נכס סייבר חיוני  .ג

 תהליך שהארגון הרפואי מבצע ע"מ לממש יעדים מרכזיים בתפקודו. –תהליך ליבה  .ד

 שבו לא מסתמן נזק לתפקודם התקין של נכסי סייבר חיוניים.מצב  –שגרת הגנה בסייבר  .ה

התרחשות המעידה על פגיעה אפשרית בפעילותו של נכס סייבר, שיש יסוד להניח שהיא נובעת  –אירוע סייבר  .ו

 מתקיפה.

 מצב שבו יש איום ממשי או פגיעה בפועל בנכס סייבר חיוני. –משבר סייבר  .ז

רותי בריאות והוא אחד מאלה: משרד הבריאות ויחידות הסמך של המשרד, מוסד רפואי הנותן שי–ארגון בריאות  .ח

קופת חולים ומוסדותיה, בית חולים )ציבורי או פרטי(, בית מרקחת, ארגוני פינוי והצלה ומרפאות/ארגונים אחרים 

 החייבים ברישוי לפי פקודת בריאות העם.

 מסמכים ישימים

 .2019בר מגזר הבריאות מיולי טיוטת תורת הגנה ארגונית, אבטחת מידע וסיי .9

 2019טיוטת מסמך רגולציית יסוד להגנת סייבר במגזר הבריאות בישראל, מיוני  .10

 תחולה

  )כמוגדר מעלה(. משרד הבריאות וכלל ארגוני הבריאות .11



 סייבר משברהכנה להתמודדות עם  -פרק א' 

 

 כללי

ל תהליכים עשבו ארגון בריאות חווה התקפת סייבר שעלולה לאיים על המשכיות תפקודית של הארגון או  ,מקרה .1

נדרשת הכנה בכל  ,שכדי לנהל אותו באופן יעיל ומוצלח ,משבר הוא אירוע ,קליניים מהותיים ו/או יכולה לסכן חיי אדם

 המערכים הרלוונטים. 

 שלבים: לושהשל מוכנות להתמודדות עם התקפת סייבר נחלקת .2

 קביעת אופן הזיהוי של מתקפת סייבר משמעותית והכרזה כי הארגון נמצא תחת מתקפה כזו. .א

שלבי התמודדות עם התקפת סייבר עבור מבנה ארגוני תומך לתהליכי עבודה ומקדימים לעיצוב ואישור  .ב

 .משמעותית

 ובתהליכים המרכזיים.התמודדות עם המתקפה עצמה עד לחזרת הארגון לפעילות שגרתית במערכים  .ג

ההתמודדות עם מתקפת סייבר על ארגון בריאות מבוססת על מצבי ההתרעה, כפי שהוגדרו על ידי מערך הסייבר  .3

 הלאומי ובהתאמות קלות עבור מגזר הבריאות:

זהו מצב ההתרחשויות השגרתי במרחב הסייבר ובמרחב הפיזי בארגון רפואי,  –מצב שגרת הגנה בסייבר )ירוק(  .א

מתקיימים אירועי סייבר בעצימות נמוכה )לרוב נחסמים אוטומטית על ידי מערך ההגנה של הארגון( ואין בהם שבו 

  . לתפקוד התקין של נכסי ארגון חיונייםמשמעותי נזק  או לגרום  לאיים

על ידי  הארגון הרפואי בתפקוד התקין שלשעלול לפגוע  ,אירוע סייברהתרעה על אפשרות ל –מצב כוננות א' )צהוב(  .ב

, התרחשות אירוע בחו"ל שעדיין לא הגיע לישראל, כללי לדוגמא : קבלת מידע התרעתי .חיוני ארגוני נכס פגיעה ב

 אירוע מתוזמן.

י קונקרטמידע התרעתי שהארגון הותקף ו/או  דעל בסיס חש ,נקבע בהתאם להערכת מצב –מצב כוננות ב' )אדום(  .ג

מים, גז, כגון הספקת החשמל, המשפיעות על תפקוד הארגון )חיצוניות פגיעה בתשתיות ו/או  להתארגנות לתקיפה

 ( וכן הכרזה על מצב חירום ביטחוני בישראל.תחבורה וכו'

נקבע בהתאם להערכת מצב, על בסיס תקיפת סייבר משמעותית על ארגון בריאות )לרבות  –מצב כוננות ג' )שחור(  .ד

 משרד הבריאות, קופות חולים(. 

 .משבר סייבר זיהוי והכרזה על .ה

  



:1המסכם את סוגיית מצבי הכוננות יםאיור 2להלן  .4

מצבי הכוננות בסייבר

קריטריונים  

שיגרה
לאומי חירום מצב

תבחינים במרחב 
 הפיזי

תבחינים במרחב 
הסייבר

", מערך הסייבר הלאומי, מצבי משבר להיערכות ולניהול תפיסה לאומית בסייברמתוך מסמך " 1

al.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/Management%20of%20crisis%20situations%20fin 

אירוע סייבר בו
מידע התרעתי 

ממשי להתארגנות 

פגיעה  ;לתקיפה

י סייבר /בנכס

ים ואפשרות /חיוני
 משמעותית לפגיעה

 בתהליך ליבה

 מסתמנת פגיעה

ללא אפשרית בנכס  או/פגיעה רחבה ו

מידע ;סייבר חיוני ;התרחשות  י סייבר/ממושכת בנכס

אירועי סייבר המובילה לנזק ,ים/חיוני אירוע ;התרעתי     
ללא פגיעה אירוע;מתוזמן שנתי  משמעותי לתהליכי

בנכסי סייבר  ליבה ולשיבוש רציפות ל שטרם"בחו

יחיונ ;התפשט לישראל  התפקוד של המשק

 אירוע סייבר

המיוחס לישראל

https://www.gov.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/Management%20of%20crisis%20situations%20final.pdf
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 2עיצוב תהליכי עבודה ומבנה ארגוני לקראת משבר סייבר ארגוני

 נדרשים מספר תהליכים, שקשורים ומזינים אחד את השני:בעת משבר סייבר  .5

זיהוי משבר סייבר יכול להיות ברור וחד משמעי בדמות הודעות סחיטה על גבי מחשבים או אפליקציות  .א

ש"ננעלו" או גילוי וזיהוי של מידע רפואי ואישי של מטופלי ואנשי צוות הארגון הרפואי שהודלפו 

 ונגישים ברשת האינטרנט.

יש משברי סייבר שקשה יותר לזהות, והם תולדה של תקיפות מתוחכמות וחשאיות המשיגות נגישות  .ב

תקינות פעולות המכשור לפגוע בלמחשבי הארגון הרפואי כדי לשבש באופן חשאי את המידע הרפואי או 

י הוא שזה ההסבר ההגיוני היחידלמה החלטנו שיש משבר סייבר הרפואי. במצב כזה, התשובה לשאלה 

 לשורת תופעות אנומליה שמתרחשות בארגון ואשר אין להם הסבר אחר זולת תקיפת סייבר:

של בדיקות או פעילות לא תקינה של  חריגותתוצאות צבר אירועי אנומליה בתחום הרפואי, כמו  (1

 תקשורת כגורמים לאנומליה(/או פעילות מחשביםאחרי ששללנו סיבות רפואיות מכשור רפואי )

חרי ששללנו )א כים את המערך הרפואיבתחום המחשבים והתקשורת התומה אירועי אנומלי (2

 פעילות של מערך המחשבים והתקשורת כגורמת לאנומליה(.שהסיבה היא 

ולהכריז על משבר סייבר הוא מנהל הארגון או מי מוסמך להחליט הגורם ה –הכרזה על משבר סייבר  .ג

 צוותים התכנסות) גונית לניהול משבר סייבר הכרזה כזו מתניעה מיידית הערכות ארשהוסמך מטעמו. 

אוטומטית בפעילות הארגון הרפואי, התרעה  נקיטת סט פעולות, דיווח לגורמים רלוונטיים, רלוונטיים

 (.וכו' לחברות סיוע חיצוניות

ברור הצעד ההכרחי הראשון עם ההכרזה על משבר סייבר הוא גיבוש תמונת מצב והערכת מצב על בסיס  .ד

מה קרה, מה סטטוס נוכחי של המתקפה, מה היעדים האפשריים שלה )הברור והממצאים  –הנתונים  

 יגיעו בשפה טכנולוגית(.

מה קורה ועלול לקרות לארגון כתוצאה מהמתקפה )תרגום  –משמעויות לארגון הערכת המצב תכלול  .ה

 .לשפה קלינית/עסקית( הטכנולוגיים הנתוניםשל ברור 

על ידי מנהל הארגון  שתאושרתכנית )טכנולוגית ורפואית(, בתום הערכת המצב תגובש  –תכנית פעולה  .ו

 צוות ניהול האירוע.מימושה ינוהל על ידי ו

 –"שעון לחימה" ניהול משבר הסייבר יעשה בצורה שיטתית, באופן שכל העוסקים במלאכה יכירו את  .ז

ניהול האירוע, שיטת פעולת הצוותים כל כמה זמן מדווחים, מה נדרש בכל דיווח, שיטת פעולת צוות 

 ( והממשקים בינהם.IRהטכנולוגיים )

  

                                                           
" של משרד הבריאות, הבריאות מגזר וסייבר מידע אבטחת, ארגונית הגנה תורתבטיוטת מסמך " 8-ו 7ראו הרחבה בפרקים  2

 הלקוחים ממסמכים של מערך הסייבר הלאומי בנושא "תורת ההגנה".
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 החלטה על משבר סייבר: .6

תהליך שבו מחליטים שיש משבר סייבר ארגוני צריך להיות תהליך מובנה וסדור ויש כמה נקודות שיש  .א

 לקבוע אותן מראש כמפורט להלן.

 הארגון הרפואי או מי שהוסמך מטעמו. בסמכות מנהל , כאמור,הכרזה על משבר סייבר ארגוני היא .ב

 :אחד משלושה תהליכים להתבסס על צריכהההחלטה אם משבר הסייבר אינו ברור וחד משמעי אזי  .ג

תהליך בדיקות לאנומליה שהופיעה בארגון )רפואית או טכנולוגית(, שבו, לאחר בדיקת כלל  (1

 רפואית או טכנולוגית פנימית.המרכיבים שעלולים לגרום לאנומליה, המסקנה היא שהסיבה אינה 

 התרעה חיצונית על תקיפת סייבר על הארגון )הגם שהארגון טרם איתר אותה( (2

התרעה חיצונית על אפשרות לתקיפת הארגון, בין אם האפשרות היא קונקרטית )יש מידע על כוונה  (3

 ן יותקף(.לתקוף את הארגון( או כללית )הותקפו ארגונים דומים ולכן קיימת הסתברות שגם הארגו

תהליך בדיקות האנומליה צריך להיות מהיר ולהקיף בדיקה של כל הגורמים האפשריים לאנומליה וכן  .ד

לבדוק קשרים אפשריים בין מספר אנומליות בארגון )במידה וקיימות(. ניתן ורצוי להגדיר ולתרגל 

 תהליך בדיקות כזה, כך שהמוכנות בעת אירוע תהיה טובה יותר.

היא כניסה לשלב ניהול אירוע והפעלת הארגון במתכונת משבר סייבר ארגוני  עלמשמעות ההחלטה  .ה

 שונה מהותית מהרגיל. 

כניסה למשבר סייבר אינה אירוע שניתן לחזות ברם ניתן להתכונן אליו באופן מעשי. בניתוח שנעשה על ידי מערך  .7

שככל שיהיה מלא  בסיסי "כליםארגז "הסייבר הלאומי ומובא גם במסמך תורת ההגנה למגזר הבריאות, מתואר 

 3ואיכותי כך ניתן יהיה להגיב בעת משבר סייבר באופן מקצועי ויעיל יותר.

 :ניהול המשברקביעת תהליך העבודה וצוות  .8

 יש לקבוע מראש תהליכים ומסגרות ארגוניות תומכות לניהול משבר סייבר.  .א

שהוסמך מטעמו, שתפקידו לקבל , בראשות ר' הארגון או מי ארגוני לקבוע צוות ניהול משבר יש .ב

רפואי, עסקי, תקשורתי וטכנולוגי, הן  –החלטות ולאשר את תכנית הפעולה של הארגון בכל ההיבטים 

בהתאם, הצוות צריך להכיל את כל מי  מול גורמים מקצועיים פנימיים והן מול ארגונים חיצוניים.

 4שרלוונטי לקבלת החלטות בשלל התחומים הנ"ל.

 5משבר סייבר יתייחס לאיומים ולאתגרים בשני רבדים:נדרש שניהול  .ג

התמודדות עם גורמי המשבר: ההיבטים הטכנולוגיים הקשורים למתקפת הסייבר והשפעתם הישירה  (1

 על נכסי הסייבר )בהובלת צוות התגובה הטכנולוגי(.  

ת מעבר , משבר סייבר דורש התייחסומינורי התמודדות עם השלכות המשבר: להבדיל מאירוע סייבר (2

ארגוני, דוגמת רציפות התפקוד -ארגוני והחוץ-לגבולות  הטכנולוגיים,  ויש לו השלכות בהיבט הפנים

 כלכליות והשלכות תדמיתיות. -של הארגון, השלכות עסקיות

ההתמודדות בשני הרבדים הללו מצריכה כלים שונים והיא גם באחריותם של גורמים ארגוניים  (3

נכרון בטיפול בשני הרבדים, שכן יש זיקה ביניהם, ולהחלטות ברובד שונים. עם זאת חשוב מאוד הס

האחד עשויות להיות השלכות ברובד האחר. על כן, צוות ניהול משבר צריך להיות מורכב מדרג בכיר 

                                                           
 .8הבריאות, בפרק " של משרד הבריאות מגזר וסייבר מידע אבטחת, ארגונית הגנה תורתראה טיוטת מסמך " 3
" של בית סייבר התקפת עקב משבר ניהול נוהלדוגמא לצוות ניהול משבר, הגדרת תפקידו וקביעת חברי הצוות ניתן לראות במסמך " 4

 חולים הדסה.
 " של משרד הבריאות.הבריאות מגזר וסייבר מידע אבטחת, ארגונית הגנה תורתמתוך טיוטת מסמך " 5
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בהנהלת הארגון. צוות זה מנחה ומכוון את פעילות הגורמים הרלוונטיים האחרים בארגון )בין היתר 

 לוגי(, וכן מנהל קשר עם בעלי העניין החיצוניים, שחשיבותם רבה בעת משבר.את צוות התגובה הטכנו

יש לקבוע את אופן העבודה של הצוות. צריך לזכור כי לכל אחד מבעלי התפקיד יש תחום אחריות  .ד

-שהוא צריך לנהל ישירות ולפיכך יש להיערך למצב בו הניהול נעשה טלפונית או באמצעות ממלא

לפיה הצוות מתכנס באופן עיתי, אחת למספר שעות ובשאר הזמן חברי  מקום ו/או לקבוע שיטה

 הצוות מנהלים את תחום אחריותם הישיר.

מעבר לסט ההחלטות בניהול משבר הסייבר שהצוות נדרש לקבל, הוא צריך להתמודד עם שתי  .ה

 סוגיות שדרושות שימת לב והכנה:

וכן עם  המטופלים שלו בפרטשאלת המידע שישותף עם הציבור/דעת קהל בכלל ועם ציבור  (1

הגורמים המוסמכים , שתאושר על ידי . בנושא זה צריכה להיקבע מדיניותעובדי הארגון

. יש לזכור כי )משרד הבריאות(, המסר צריך להיות נאמן למציאות, עקבי ומשדר שקיפות

 אלא גם ובעיקר דרך רשתות חברתיות, ,העברת מסרים בימינו אינה רק דרך אמצעי התקשורת

 שם למידע ה"לא פורמאלי" יש לעיתים ערך ומשקל גדולים יותר מאשר להודעות רשמיות.

גורמי רגולציה ואכיפה במדינה )משרד הבריאות, מערך הסייבר הלאומי, משטרת  שיתוף (2

האחריות ארגוני בריאות עמיתים במדינה(. רשות להגנת הפרטוית, ישראל, גופי ביטחון, 

התמודדות עם משבר הסייבר ולחזרתו של הארגון י תוך ניהול הארגון הרפואהכוללת ל

)משרד הבריאות( ודיווח  לרגולטורהיא דיווח החובת  . לתפקוד תקין היא על מנהל הארגון

 לגופים נוספים יעשה עפ"י הנחיה או בהתייעצות עם משרד הבריאות. 

הוא בעל תפקיד ל המשבר הארגוני ופועל בכפיפות ובהתאם להנחיות צוות ניהוהצוות הטכנולוגי בארגון הרפואי  .9

 כפול בעת משבר סייבר:

 להחזיר את הארגון לתפקוד בכל המערכים והתהליכים המהותיים, לפי הגדרת מנהל הארגון. .א

לחקור, להבין ולנקות את מרכיבי הקוד העויין שפגעו בארגון ולהטמיע לקחים כדי להימנע מהתקפות  .ב

 דומות.

תהליך עבודה מובנה מול צוות ניהול משבר ארגוני. לצורך כך יש לכתוב נהלי הצוות הטכנולוגי צריך לממש  .10

המשבר א הצפת הממצאים הטכנולוגיים לצוות ניהול יעבודה ברורים ולתרגל אותם. ליבת תהליך העבודה ה

ר אישו . הצוות הטכנולוגי צריך לקבל בשפה שצוות הניהול יכול להבין לטובת גיבוש הערכת מצב וקבלת החלטות

ניתוק הארגון הרפואי מ"העולם החיצון", השבתת שירות  -לדוגמא לפני כל פעולה מהותית ) המשבר מצוות ניהול

רפואי מבוסס מכשור/יישום כלשהו וכדומה( על בסיס הצגת הבקשה והסברת המשמעויות של המימוש ו/או אי 

 המימוש שלה.

יישומים והגנת מידע וסייבר התקשורת, הולוגית, טכנהתשתית יורכב מאנשי מקצוע מתחומי ההצוות הטכנולוגי  .11

אולם, עם חברות טכנולוגיות חיצוניות )ספקי טכנולוגיה( ושוטפים קשרים אנשי המקצוע הללו יש ארגוני. ל

( עם Service Level Agreement ,SLA –לקבוע מראש קשר עסקי מחייב )מעוגן באמנת שירות  בנוסף, יש 

 –)חברה שמהווה את המעגל השני בתהליך המענה המקצועי לתקיפה סייבר חברה )אחת לפחות( של מומחי 

Incident Response ,IR6:( ואשר יש לה את המאפיינים הבאים 

מומחי סייבר עם ניסיון מוכח בטיפול באירועי סייבר משמעותיים בארגונים בסדר גודל בחברה יהיו  .א

 וברמת מורכבות דומה לארגון הרפואי. 

                                                           
 " של משרד הבריאות.הבריאות מגזר וסייבר מידע אבטחת, ארגונית הגנה תורתמסמך " בטיוטת 7ראו בהרחבה פרק  6
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עם היכרות מוקדמת עם הארגון ו כך שבעת משבר סייבר תהיה לה ,הארגוןהחברה תלמד את  .ב

 .התשתיות הטכנולוגיות שלו

 תהיה לה מיומנות בשיטות וכלי חקירה טכנולוגיים מתקדמים.ו בחברה תהיה יכולת חקירה פורנזית .ג

חקירה מהירה לטובת מימוש מאובטח, באופן מידע פרטי החברה תציג את הדרישות שלה לאגירת  .ד

 מאפייני התקיפה. הארגון יקפיד לאגור את המידע באופן שנדרש.קביעת יעילה וו

מתיחות בטחונית( מומחי החברה מוגדרים כ"משק לשעת  -יש לוודא כי בעת חירום במדינה )לדוגמא  .ה

 חירום", קרי לא מגוייסים לארגוני הביטחון ופנויים לקריאה של הארגון הרפואי.

החיצוני, וכן לקבוע סט כללים לתהליך העבודה  IR-לפחות עם צוות היש לממש תרגיל שנתי אחד  .ו

 מולו, בדגש לקביעת המשימה שלו, קבלת ממצאים ובדיקת התוצרים.

 תכנון המשכיות קלינית: .12

קיימים מספר יכולות ותהליכים, שהכנתם ותרגולם מראש, עשויים לסייע מאד לארגון בריאות  .א

 ."המשכיות קלינית" תוך כדי המשברלהתמודד כראוי עם משבר סייבר ולממש 

(, ואשר Business Contuityהמשכיות עסקית ) –המשכיות קלינית הוא מונח ששאוב מעולם העסקי  .ב

תכליתו לוודא המשך פעילות התהליכים המרכזיים ושמירה על הנכסים המהותיים של העסק גם בעת 

הנכסים. במקרה של ארגון  התקפת סייבר שנועדה לחבל בתהליכים הללו ו/או לשתק/לגנוב את

 בריאות הכוונה היא להמשיך ולממש את התהליכים הקליניים המרכזיים בארגון.

 שתכנונן מראש עשויה להקל על מימוש המשכיות קלינית בעת משבר סייבר: ,תניתן לסמן כמה פעולו .ג

שבו  לדוגמא, מעבר לעבודה במוד ידני במקרה – קביעת נהלים ותרגול שיטות עבודה חליפיות  (1

מערכת המידע הרפואית )רשומות רפואיות( מושבתת או במקרה שבו המערכת הפנאומטית 

 להעברת בדיקות למעבדה מושבתת.

במנותק מרשת  לעבוד בשגרה מדגמי השארת ציוד רפואי קריטי – גיבוי של מכשור רפואי קריטי  (2

של השבתת המכשירים בעקבות תקיפת סייבר ניתן יהיה המחשבים של הארגון, כך שבמקרה 

שמהווה נדבך מהותי לתפקוד  CTמכשיר  –, לדוגמא Stand Aloneלהשתמש במכשיר שעובד 

 מלר"ד.

מערך גיבוי  – למערכות המידע והיישומים המהותיים לתפקוד ארגון הבריאותאמין מערך גיבויים   (3

 ,יגורציית המחשבים והשרתים במקרה של התקפהממנו ניתן להעלות הן את המידע והן את קונפ

הגיבוי. גיבוי כזה צריך להיות מתוכנן באופן שהתקפת סייבר על בסיס שמחייבת התאוששות 

תתקשה לפגוע בו )וכן להיות ממוקם במרחק מאתר המחשבים המרכזי למקרה של בעיה פיזית 

באופן עם הגיבוי גל עבודה יש לתר .כמו רעידת אדמה, שריפה, הצפה או פגיעת אמצעי לחימה(

 עיתי כדי לוודא שהוא עדכני וניתן לשימוש.

 ניהול משבר סייבר –פרק ב' 

 כללי

ניהול משבר סייבר הוא, כאמור, ניהול אירוע שבו מערך המחשבים ו/או התקשורת ו/או המכשור הרפואי הותקף  .13

 הליבה שלו.באופן שמשפיע על היכולת של ארגון הבריאות לתפקד ולממש את תהליכי 

 :הנגזרים ממטרות התקיפהיכולים להתאפיין בסממנים  בארגון בריאות משברי סייבר .14
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תקיפה שמטרתה גניבה: גניבת נתונים אישיים וקליניים של מטופלים )ושל סגל הארגון( בהיקף  .א

רחב לצורך מכירת הנתונים עבור כסף, גניבת כסף או גניבת ידע מקצועי ייחודי )קניין רוחני( 

 (.IP, Intellectual Propertyלות הארגון )שבבע

שיתוק יכולות )"נעילת (: באמצעות Ransomwareתקיפה שמטרתה סחיטת כספים )התקפת  .ב

באמצעות איום בפרסום נתונים קליניים  או מחשבים/יישומים/קבצי מידע/מכשור רפואי"(

 . ואישיים שנגנבו או באמצעות שיבוש של מידע/פעילות מכשור רפואי

שיבוש עבודת הארגון הרפואי לצורך גרימת נזק, ערעור הביטחון במערכות שמתטרתה תקיפה  .ג

ובמכשור הרפואי, סיכון חיי מטופלים עד כדי השבתת הארגון או חלקים ממנו וזאת מטעמים 

 אידאולוגיים/מדינתיים או מטעמי סחיטת כסף לאחר גילוי התקיפה.

 ניתן לסכם את שלושת מטרות התקיפה בטבלה: .ד

מרכיבי מענה  מורכבות זיהוי מאפייני תקיפה מטרת תקיפה

 מרכזיים

 מורכבות מענה

 (IPגניבה )נתונים רפואיים/אישיים, כסף, 

 ושכיח בעולם ץנפו –סטטוס 

ניטור טכנולוגי או  חשאית לכל אורכה

 פרסום

 -טכנולוגית 

לימוד התקיפה 

 תה.וחסימ

מתן מענה 

משפטי וציבורי 

בתחום 

המוניטין של 

 הארגון

 –טכנולוגית 

 בינוני

 

משפטי 

 -וציבורי/מוניטין 

 מורכב

סחיטה )פרסום נתונים, נעילת 

מערכות/יישומים/מחשבים/בסיסי מידע, 

 שיבוש מידע או פעולת מכשור רפואי(

במתאר  תקיפת למטרת סחיטה –סטטוס 

של "נעילת" 

 מערכות/מחשבים/יישומים/מידע היא

על  . סחיטת מידענפוצה ושכיחה בעולם

 בסיס שיבוש נתונים לא מוכרת.

חשאית בביצוע 

וגלויה לאחר 

 הצלחה

התוקף יזהה את 

התקיפה לצרכי 

 הסחיטה

 תלויית מתאר:

תלוי  –איום בפרסום נתונים 

 מדיניות

התאוששות  –נעילת מחשבים 

טכנולוגית על בסיס גיבוי אמין, 

 עדכני וחסין

 מורכב מאד –שיבוש מידע 

 שיבוש או השבתהגרימת נזק באמצעות 

תקיפת ארגון בריאות למטרת  –סטטוס 

גרימת נזק לא התרחשה בעולם )או לפחות 

 לא פורסמה(. –

תקיפה לצורך 

חשאית  –שיבוש 

 לכל ארכה

תקיפה לצרכי 

חשאית  –השבתה 

 ביצועשלב הב

שיבוש חשאי גילוי 

מורכב מאד,  –

לרוב באמצעות 

בקרה קלינית 

מפצה )שימת לב 

 של סגל רפואי(

 טכנולוגי

 מוניטין

יכולת 

המשכיות 

 קלינית

 מורכב מאד
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, המענה מתרכז בהבנת אופן התקיפה וחסימתה מפני המשך גניבת מידע בד בבד )גניבה( לסוג התקיפה הראשון .15

עם טיפול של הארגון במענה לאוכלוסיה שפרטיה נגנבו ו/או נחשפו ומתן מענה מייטבי לסוגיית המוניטין 

 בהיבטי שמירת הסודיות הרפואית והאישית של מטופליו ושל סגל העובדים שלו.הציבורי של הארגון 

המענה המתבקש הוא בעיקרו טכנולוגי: התבססות על גיבוי אמין וחסין לתקיפה, )סחיטה(  שנילסוג התקיפה ה .16

התקיפה והקוד נטרול וניתוק האזורים שנפגעו, זיהוי אופן התקיפה והקוד המפגע, חיסון רשת הארגון מפני אופן 

 המפגע והעלאת המחשבים/מידע/יישומים שנפגעו מחדש על בסיס הגיבוי.

המענה מקפל בתוכו את כלל המענים שנדרשו בשני המקרים הראשונים,  )שיבוש/השבתה( לסוג התקיפה השלישי .17

בדרגת  קרי התמודדות טכנולוגית מקיפה להבנת אופן התקיפה וחסימתה והתמודדות עם המוניטין הציבורי, אך

לגבות חיי מטופלים )או ליצור חשש אמיתי  הקושי וחומרה גבוהים הרבה יותר, משום שמתקפה מסוג זה עלול

הוודאות שבה גדול )קשה לאמוד מיידית את היקף הנזק ומכלול היכולות והתהליכים -למצב כזה(, מרכיב אי

עד לניקוי הרשת הארגון ומערך שנפגעו( והארגון נדרש להיערך למימוש תכנית ההמשכיות הקלינית שלו 

 התקשורת מהקוד המפגע.

מכיל את משום שסוג התקיפה השלישי הוא החמור והמורכב ולכן גם המענה לו ואופן הניהול של משבר מסוגו  .18

, אף שהסבירות שהוא יתרחש נמוכה בחר בו כמתאר ייחוסכל מרכיבי ניהול משבר סייבר בארגון בריאות אנחנו נ

 תקיפה האחרים בהתבסס על סוגי מתקפות סייבר על ארגוני בריאות שאירעו ופורסמו עד כהיותר משני סוגי ה

 .בעולם

 פעולת הארגון הרפואי בעת משבר סייבר

 מטרת הארגון בעת משבר סייבר: .19

 קיום לכלל התהליכים הקליניים )באמצעות הפעלת תכנית המשכיות קלינית( .א

 סיום המשבר במהירות האפשרית וחזרה לשגרה .ב

 הכרזה על משבר סייבר בארגון בריאות תעשה על ידי מנהל הארגון. .20

 עם ההכרזה יכונסו שני צוותים רלוונטיים: .21

 צוות ניהול המשבר  .א

 צוות מענה טכנולוגי .ב

עבודת הצוותים לניהול משבר ולהתמודדות טכנולוגית איתו משולבת, והם נדרשים לאינטראקציה שוטפת  .22

 :7יםהבא יםאיורשני הביטוי ב כדי למלא את תפקידם, כפי שבא לידי

 

                                                           
", מערך הסייבר הלאומי, מצבי משבר להיערכות ולניהול תפיסה לאומית בסייברמתוך מסמך " 7

https://www.gov.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/Management%20of%20crisis%20situations%20final.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/cybercrisispreparedness/he/Management%20of%20crisis%20situations%20final.pdf
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 צוות ניהול משבר פעולת 

התנהלות ניהול הוהשונים סנכרון בין הגורמים , ניהול המשבר, קבלת החלטות, אישור תכניות –מטרת הצוות  .23

 מול גורמי חוץ.

 יקיים הערכת מצב ראשונית שתכיל:הצוות  .24

 מקור, פנימי וחיצוני(שיש בידי הארגון )מכל , כפי פירוט כלל המידע על המשבר .א

 פירוט תהליכים ונכסים שנפגעו .ב

 הערכה לגבי תהליכים ונכסים שעלולים להיפגע .ג

 תכנית מענה טכנולוגית ראשונית .ד

 מעבר על תכנית המשכיות קלינית ועדכון פרטי התכנית .ה

 תכנית פעולה עם הנחיות:גיבוש  .ו

להעביר מטופלים במאפיינים משרד הבריאות )אם טרם דווח( ולמד"א )אם נדרש לא למיידי דיווח  (1

מסויימים לארגון הרפואי(. לאחר קבלת הנחיות ממשרד הבריאות בנושא דיווח ודיאלוג עם גורמים 

 חיצוניים יש לפעול על פי ההנחיה.

 (SLAחיצוניים )הפעלת  IRצוותי הנחיות לקריאה ל (2

את מכשור רפואי הכנה למעבר למוד עבודה שונה, הבלדוגמא:  –הנחיות בתחום המשכיות קלינית  (3

מארגונים עמיתים, עבודה בנהלי בדיקה שונים של תוצאות, העברת בדיקות לארגונים עמיתים, 

 וכיוצ"ב, בהתאם למאפייני התקיפה והנזקים. ואמבולטורייםהפסקת שירותים קליניים אלקטיביים 

המשפחה וכן לציבור הנחיה לגיבוש תכנית ליידוע סדור לסגל בארגון הרפואי, לציבור המטופלים ובני  (4

 הרחב. התכנית תהה "נצורה" ותופעל רק בהנחיית מנהל הארגון לאחר התייעצות עם משרד הבריאות.

בכל זמני התכנסות ישיבות צוות ניהול המשבר ואופן ההתנהלות מנהל הארגון יקבע את  -"שעון לחימה"  .25

 :שיבת צוות ניהולאופן נוהל י -  , לדוגמאישיבה )נושאים קבועים, משך זמן ודוברים(

 משך הצגה דובר/מציג )יקבע על ידי מנהל הארגון( פירוט נדרש נושא

סקירת 

סטטוס 

 קליני

פעולות קליניות הכרחיות שהופסקו, פעולות  לגבי עדכון 

שנמשכות על בסיס תכנית המשכיות קלינית, פעולות 

-קליניות הכרחיות שפועלות כסדרן, פעולות קליניות לא

הכרחיות/דחופות )אלקטיבי, אמבולטורי( שהוקפאו, 

חריגים,  קליטת/העברת מטופלים סטטוס מטופלים 

 וכו' בנק הדםאיחוד הצלה ו/, הנחיות למד"אמהארגון

סגן מנהל הארגון / 

 מנהלי מחלקות

 דק' 10

סקירת 

סטטוס 

 טכנולוגי 

מה ידוע על התקיפה, מה  בנושאים הבאים:עדכון 

בהיבטי  –האמצעים שננקטו עד כה, מה מתוכנו בהמשך 

 וכו' תשתיות מחשוב, תקשרות, יישומים וסייבר

 ,מנהל מחשבים

 התקשורת והסייבר 

 דק' 10

סטטוס 

 ארגוני

היבטי אספקה, ביטחון פיזי, צמצום מבקרים,  -עדכון 

 לוגיסטיקה

 דק' 10 אחראי לוגיסטיקה

סטטוס 

 שקיפות 

מה דווח לעובדים, למטופלים ומשפחות ולציבור,  -עדכון 

תגובות שהתקבלו, הנרטיב בקרה האוכלוסיות הללו 

 דק' 10 דוברותמנהל/ת 
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בהיבטי אמון המטופלים וכלל הציבור בארגון ופגיעה 

 במוניטין

הנחיות 

 שהתקבלו

הנחיות חדשות מגורמים חיצוניים ואופן טיפול  -עדכון 

 בהן.

 דק' 5 מנהל הארגון

תכניות 

 להמשך

 דק' 15 כל מנהל בתחומו ותקשורתית , לוגיסטיתתכנית קלינית, טכנולוגית -עדכון 

סיכום 

 והנחיות 

 דק' 10 מנהל הארגון התכניות והנחיותעדכון אישור 

 דק' 70 סה"כ

 

 יש לנהל את הישיבה בצורה תכליתית, יעילה וקצרה מבחינת זמן. .26

הפרוטוקול יופץ, בתום כל  בכל ישיבה של צוות ניהול המשבר ירשם פרוטוקול ובו דברי כל הדוברים בדיון. .27

 ישיבה, לכלל חברי צוות ניהול המשבר וכן למשרד הבריאות.

ניהול המשבר וכן אחר אירועים חדשים והנחיות המתקבלות  ינוהל יומן מעקב אחר ביצוע החלטות צוות .28

 מגורמים חיצוניים.

 התנהלות מול גורמים חיצוניים: .29

ההתנהלות תעשה מול משרד הבריאות בלבד, אלא אם סוכם על ידי גורמים מוסמכים  –ככלל  .א

 במשרד הבריאות על התנהלות ישירה מול גורמי חוץ אחרים.

 יוצאים מכלל זה: .ב

 (  , רשות להגנת הפרטיותמשטרת ישראל, גורמי ביטחון -התערבותם מעוגנת בחוק )לדוגמא גורמי חוץ ש (1

גורמים מקצועיים )חברות הגנת סייבר, חברות מודיעין סייבר, חברות טכנולוגיות וכו'( להם יש הסכמים  (2

 עם הארגון לטובת טיפול במשבר מסוג זה.

 הקשר יהיה ישיר אך בידוע משרד הבריאות. –עמיתים ספקים, מטופלים ומשפחותיהם, ארגוני בריאות  (3

 פעילות צוות המענה הטכנולוגי

 ינהל שתי פעולות מרכזיות במקביל: טכנולוגי מענה צוות  .30

מתן פתרון טכנולוגי לכל תהליך/פעולה קלינית הכרחית שמושבתת )כחלק מתכנית  .א

 התאוששות/המשכיות קלינית(.

התפשטותה, עצירתה וניקוי הרשת הארגונית מקוד זדוני עד לחזרה חקירה להבנת התקיפה, חסימת  .ב

 לשגרה.

הצוות יספק תמונה טכנולוגית מלאה לצוות ניהול המשבר באופן שניתן יהיה להבין במדוייק את ההשלכות  .31

 הקליניות והארגוניות של הסטטוס הטכנולוגי.

מבנה מערך עם ף, על בסיס היכרות הצוות יעריך את כיוון התקיפה ואת האפשריות העומדות בפני התוק .32

התקשורת ורשתות המחשבים והידע של החולשות והפגיעויות הקיימות בארגון ויעביר את הערכתו לצוות 

 ניהול המשבר כדי לסייע בקבלת החלטות לגבי מוכנות נדרשת בהיבטי המשכיות קלינית וארגונית.
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 SLAיש לארגון הסכם עם  עימםהרלוונטיים  יפעיל את החברות/צוותים חיצונייםראש המערך הטכנולוגי  .33

מוגדר, לטובת ביצוע פעולות חקירה ומענה טכנולוגי במעגל שני ושלישי ברמה מקצועית גבוהה ועל בסיס 

 ., לרבות כלי חקירה פורנזייםניסיון וכלים הקיימים ברשות החברות/צוותים חיצוניים

או לפחות בבחינת הביצוע שלהן לטובת החקירה  קיימות מספר פעולות שיש חשיבות בביצוע מיידי שלהן, .34

 של המתקפה ושיבושה:

המערך הטכנולוגי יפעל מיידית לוודא את מידת חשיפתו של מערך הגיבויים לתקיפת הסייבר, לבידוד  .א

מערך הגיבויים ככל שניתן וכן יבדוק את עדכניותו של המערך הזה, שמהווה נדבך מרכזי ביכולת 

 פואי.ההתאוששות של הארגון הר

המערך הטכנולוגי יפעל לחסימת המתקפה ולבידוד האיזורים שנפגעו במטרה לשבש ולעצור את  .ב

ההתפשטות הרוחבית של המתקפה, ובכלל זה יבחן אפשרות לניתוק הארגון מקישורים חיצוניים 

 שאינם בטוחים, לרבות קישורים לארגוני בריאות אחרים ולספקי שירות בעלי גישה מרחוק.

ולוגי יפעל מיידית בכדי לאפשר נגישות למידע הכרחי עבור חקירה, ובכלל זה רשומות המערך הטכנ .ג

ולוגים מתוך יישומים, שרתים, בסיסי נתונים ומערכות הפעלה ומערכי ניהול ככל שידרש, לרבות 

החיצוניים הגדירו מראש כנחוצים עבורם לטובת חקירה והבנת המתקפה.  IR-נתונים שחברות/צוותי ה

כי המידע הרלוונטי לחקירה  התברריש לממש אותה רק לאחר ש שבו נדרשת פעולת מחיקה בכל מקרה

 הועבר לגורם הרלוונטי.

על בסיס עבודת הצוותים הטכנולוגיים יעביר ר' המערך הטכנולוגי את הערכתו למשך הזמן הנדרש לטובת  .35

בצוות ניהול המשבר הנוגעות עצירת ההתקפה וניקוי הרשתות מהקוד העוין, וזאת לטובת קבלת החלטות 

 בכשירות הקלינית ובהפעלת אמצעים חליפיים להמשכיות קלינית.

המגזרי של משרד  CERT-ראש המערך הטכנולוגי או אחראי הגנת הסייבר מטעמו, יעמדו בקשר שוטף עם ה .36

 הבריאות, יאפשרו נגישות לנתונים וישקפו את המצב לאשורו ככל שיידרשו. 

המגזרי בתכניות ההתמודדות  CERT-י או אחראי הגנת הסייבר מטעמו יעדכנו את הראש המערך הטכנולוג .37

שלהם הן לטובת תכנית ההמשכיות הקלינית והארגונית והן במסגרת חקירת התקיפה ותכנית לחסימה 

 ועצירה מלאה שלה.

לטובת  מגזרי IRראש המערך הטכנולוגי יערך להצבת נציג/צוות מטעם מערך הגנת הסייבר המגזרי/צוות  .38

 סיוע לארגון ככל שידרש.
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 תבנית לנוהל ניהול משבר בארגון רפואי – 1נספח מס' 

      
 

 

 מטרה : .1

 תבנית לניהול מובנה של שלבים הכרחיים בעת משבר סייבר בארגון בריאות.

 הגדרות: .2

מארג תשתיות מידע טכנולוגיות כגון : אינטרנט, רשתות תקשורת, מערכות מחשוב  – מרחב סייבר גלובאלי

 , מעבדים ובקרים.

 גורמים ממלכתיים ופרטיים במדינה. – מרחב סייבר של ישראל

מערכת תקשוב ) חומרה ותוכנה ( המשמשת בין היתר לאחסון, ניהול, עיבוד והעברה של מידע  – נכס סייבר

 בקרה   .או תפעול , שליטה ו\ו

 נכס סייבר שתפקודו התקין נדרש לשמירת רציפות של תהליך ליבה.  – נכס סייבר חיוני

 תהליך שארגון רפואי  – תהליך ליבה

 מבצע ע"מ לממש יעדים מרכזיים בתפקודו .

 מצב שבו לא מסתמן נזק לתפקודם התקין של נכסי סייבר חיוניים. – שגרת הגנה בסייבר

התרחשות המעידה על פגיעה אפשרית בפעילותו של נכס סייבר, שיש יסוד להניח שהיא  –אירוע סייבר 

 נובעת מתקיפה.

מצב שבו יש איום ממשי או פגיעה בפועל שעלולה לגרום נזק קריטי לחיי אדם לפעילות ,  –משבר סייבר 

 לתדמית או לכלכלת האירגון.

 מהלך מלחמתי , תופעת טבע, משבר סייבר , פעולת טרור, תקלה וכדומה. –מחולל חירום 

מצב קשה ומסוכן שמוכרז ע"י הרשויות ונוגע לכלל הארגונים , עם דגש על מערכת  –מצב חירום לאומי 

 הבריאות.

  

 נוהל ניהול משבר עקב התקפת סייבר
 __________________   :ארגון רפואי

  תחום: שעת חירום / סייברה
 נושא:  אירוע סייבר ה נוהל:  ניהול משבר עקב התקפת סייברה

 1ף מס':  ד
  14תוך:    מ

 דכון ופרסום: ע
 שרור:    א

 :ההדורמ
 שנייה

 בטל נוהל       מ
     -מ
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 .מצבי כוננות .3

לא מצביעות על זהו מצב ההתרחשויות במרחב הסייבר ובמרחב הפיזי ש –מצב שגרת הגנה בסייבר ) ירוק ( 

 נזק לתפקוד התקין של נכסי סייבר חיוניים או על צורך בהגברת ההגנה עליהם. 

התרחשות אירוע סייבר שבו מסתמנת פגיעה אפשרית בתפקוד התקין של נכס סייבר  -מצב כוננות א' ) צהוב (

 אירוע מתוזמן. חיוני לדוגמא : קבלת מידע התרעתי , התרחשות אירוע בחו"ל שעדיין לא הגיע לישראל ,

נקבע בהתאם להערכת מצב,  כאשר ברור שיש מידע התרעתי ממשי להתארגנות  –מצב כוננות ב' ) אדום ( 

לתקיפה , פגיעה בנכס סייבר חיוני שעלולה לפגוע ברציפות של תהליך ליבה או פגיעה בתשתיות חיצוניות  כגון: 

 ביטחוני נרחב .הספקת החשמל , שירותי בריאות שונים או התרחשות אירוע 

המצב הגבוה ביותר , פגיעה רחבה או ממושכת בנכסי סייבר חיוניים שמובילה לנזק  –מצב כוננות ג' ) שחור ( 

 ניכר לתהליכי ליבה ולרציפות התפקוד  .

 יעדים אפשריים לתקיפה : .4

 מערכות אופרטיביות רפואיות  .א

 תיק קליני  .ב

 נתוני מעבדה .ג

 מערכות חדר ניתוח וטיפול .ד

 הרדמה .ה

 רובוטיקה .ו

 מערכות תומכות החלטה .ז

 חיים רפואי תומך מכשור .ח

 MRIמכשור מעבדה , הדמיה ,  .ט

 מערכות מנהליות ולוגיסטיות .י

 מערכות בקרה )חשמל , כיבוי אש , חמצן(   .יא

תכלית התקיפה יכולה להיות : גרימת חבלה, אסוף מידע חשאי, גניבת מידע, הצפנת מידע, שינוי/שיבוש מידע,  .5

שינוי מתמשך של תהליכים או תוצאות, פגיעה תודעתית, השחתה, דה לגיטימציה, פרסום של מידע ברבים 

 וכדומה. 

 אוכלוסיית יעד לפעולה ע"פ הנוהל : .6

 הנהלת הארגון הרפואי .א

 גפים ומחלקות מנהלי א .ב

 צוות ניהול משבר סייבר .ג

 צוות שעת חירום .ד

 כלל העובדים .ה

 ספקים וקבלני משנה .ו

 סמכות ואחריות: .7
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תפקידו לבצע כדלקמן : איפיון הארוע, קביעת רמת הכוננות, מתן הנחיות  – צוות לניהול משבר .א

 לפעולות מונעות, ניהול האירוע, החזרת הארגון הרפואי לשגרה.

 הל הארגון הרפואיבראש הצוות יעמוד מנ .ב

 חברי הצוות: .ג

 משנה תפעולי למנהל הארגון (1

 סגן מנהל הארגון הרפואי (2

 סמנכ"ל כספים  (3

 סמנכ"ל מערכות מידע  (4

 סמנכ"ל משאבי אנוש (5

 מנהל אבטחת מידע וסייבר (6

 יייעוץ משפטי (7

 מנהל אדמיניסטרטיבי (8

 מנהל שירותי הסיעוד  (9

 סמנכ"ל רכש (10

 דוברות (11

 מנהל אגף בינוי ואחזקה (12

 הנדסה רפואיתמנהל אגף  (13

 נציג מערך הדימות  (14

 מנהל מערך המעבדות (15

 מנהלת אגף רוקחות  (16

 מנהלת בנק הדם  (17

 מנהלת התיאום הרפואי  (18

 מנהלת רשומות רפואיות  (19

 מנב"ט  (20

 צוות שעת חירום  (21

 תהליך: .8

ניתוח מידע שהתקבל, הבנה שמדובר בהתרחשות חריגה וגיבוש מהיר ככל האפשר של דפוס המענה  – זיהוי

 הדרוש.

בירור מקיף של הנתונים, בדיקה שאין פרצות נוספות ובחינת ההשלכות על תפקוד הארגון הרפואי  – ניתוח

 מעבר להיבט הטכנולוגי.

חסימת התקיפה והשגת שליטה ראשונית, מניעת התרחבות לנכסי  – הכלה של האירוע ובלימת התפתחותו

 סייבר נוספים ועצירת החמרת הנזק.

 גיעה תוך כדי ניסיון לבטל או למזער ככל האפשר את הנזק שכבר נגרם.נטרול רכיבי הפ –הכרעה 
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חזרה מבוקרת לפעילות תקינה , הכרזה על סיום המשבר , ביצוע תחקיר והפקת   - התאוששות וחזרה לשגרה

 לקחים והגדרת צעדים ליישומם.

 שיטה: .9

משבר סייבר דורש התייחסות מעבר לגבולות הטכנולוגיים ויש לו השלכות בהיבט הפנים ארגוני  .א

והחוץ ארגוני ברציפות התפקוד וההשלכות העיסקיות. חשוב מאוד הסנכרון בטיפול בשני הרבדים, 

יש זיקה בינהם ולהחלטות ברובד אחד עשויות להיות השלכות ברובד האחר. לפיכך משבר סייבר 

 היות מנוהל ע"י צוות ניהול משבר בכיר, שינחה ויכוון את פעילות הגורמים הרלוונטים. צריך ל

ויפעל כאשר מתעורר חשד להתפתחות אירוע סייבר יתכנס הצוות לניהול משבר בחדר שיועד לכך מראש  .ב

 ( : 1) במקביל יש לתעד בטופס דיווח נספח  ע"פ הכללים הבאים

ל משרד הבריאות, מערך הסייבר במשרד הבריאות, האגף יעדכן את הגורמים הרלוונטים: מנכ" (1

לשעת חירום במשרד הבריאות. גורמים חיצוניים רלוונטיים אחרים )כמו מערך הסייבר הלאומי 

 ו/או גורמי ביטחון ואכיפה( יעודכנו במידת הצורך על ידי מערך הסייבר של משרד הבריאות.

 דרשאם נ –החלטה על הפעלת נוהל מעבר לעבודה ידנית  (2

אם נדרש, בהתייעצות עם מערך  –החלטה על ניתוק הארגון הרפואי ממערכת אינטרנט חיצונית  (3

 הסייבר במשרד הבריאות.

מנהל הארגון הרפואי )או מי שהוסמך מטעמו(, מתוקף תפקידו, יכריז על מצב הכוננות בהתאם  (4

 ואי.לסיכום והתייעצות עם הגורמים הממלכתיים וגורמי המקצוע בתוך הארגון הרפ

 הפעלת צוות תגובה טכנולוגי המורכב: (5

  גורמי תשתיות מחשבים, תקשורת ואפליקציות 

 גורמי אבטחת מידע וסייבר 

פנייה לקבלת סיוע מקצועי מחברות אבטחת מידע וסייבר , מימוש הסכמים שנחתמו לשיתוף  (6

 פעולה עם גורמים נוספים במערכת הבריאות.

 הגדרת מה המטרה של הבאת צוות החיצוני 

  יצירת קשר עם גורמי הסיוע החיצוני הסבר על מהות הסיוע הנדרש  וברור איזה מידע

 ומאיזה מקורות נדרש להם לצורך עבודתם 

 איסוף המידע הנדרש 

 הכנת עמדות עבודה עם הרשאות מתאימות לצוות החיצוני 

 מינוי איש סייבר שילווה באופן שוטף את הצוות החיצוני 

  הנדרש בהיבטי דיווח, קבלת אישורים, בקשות, שמירת סודיות הבהרה לצוות החיצוני את

 וכו'.

 התארגנות לתגבור כ"א רלוונטי ובהמשך אף הערכות לריתוק מישקי במידת הצורך. (7

התארגנות לקבלת עזרה מארגוני בריאות עמיתים לסיוע בהתמודדות עם השלכות אירוע הסייבר,  (8

 בתיאום ואישור משרד הבריאות

 הרלוונטים בארגון הרפואי בסטטוס: עדכון כל הגורמים (9
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 .העלאת הכוננות והגברת הזמינות של בעלי תפקידים 

 )מעבר לעבודה במוד שונה מהרגיל )ידני 

הכנת הודעות "נצורות" לעובדים, למטופלים ובני משפחותיהם ולתקשורת הממוסדת  (10

 )עיתונות/רדיו/טלויזיה(:

  בין המסריםמסר שונה לכל סוג אוכלוסיה אך ללא סתירות בתוכן 

  להרגיע וליצור אמון בהודעות הארגון הרפואי ביחס לאירוע והשלכותיו. לדוגמא  –מטרה

לשדר "שליטה במצב", מסר מהותי ומודגש לגבי אי לקיחת סיכון לגבי חיי/בריאות   -

מטופלים, ארגון שמוכן ותורגל למצב כזה, עבודת צוותים מקצועיים פנימיים וחצוניים 

 .להתגבר על הבעיה

  חשוב לזכור כי מה שיקבע את "הנרטיב" הוא מה שיבינו ויפיצו ברשתות החברתיות

האוכלוסיות מתוך הארגון הרפואי )עובדים מחד ומטופלים ובני משפחותיהם מאידך( ולכן 

 המסר אליהם חייב להיות מוקפד ומותאם למה שירגישו בשטח.

 נקיטת פעולות נדרשות במערכות הממוחשבות:  (11

 ות לשלל המערכות, בסיסי המידע והציוד הרפואי )הבדיקה תכלול, בין בדיקות תקינ

השאר, וידוא העדר שיבוש נתונים גם אם התקיפה על פניו היא תקיפה להשבתה או גניבת 

 מידע(.

 )בדיקת הגיבויים )לוודא שלא הותקפו 

 בידוד איזורי התקיפה משאר הרשת/ות 

 פואיניתוק כל קישור חיצוני לא הכרחי של הארגון הר 

  ניטור מהיר ורחב לזיהוי כלל המוקדים  –לאחר הבנת התקיפה וזיהוי הקוד המפגע

 שהותקפו, בידוד שלהם וניקויים.

 ביצוע פעולות נדרשות לאבטחה פיזית כגון:  (12

 החמרת נוהלי הכניסה לשטח הארגון ובדיקת תקינות אמצעי האבטחה 

 בהמשך ביצוע סריקות 

 עיבוי אבטחה 

  אלא במקרים דחופים ובליווי .הגבלת כניסת מבקרים 

ביצוע הערכות מצב פעמים ביום או בהינתן שינוי משמעותי במצב, לפי שיקול דעתו של מנהל  (13

 הארגון הרפואי.

 עדכון ובדיקת קשר עם נותני שירותים לארגון הרפואי.  (14

 תיעוד וכתיבת יומן אירועים מסודר. (15

 בסיום האירוע : .ג

ורמים הרלוונטים. )רק לאחר ניקוי הרשתות/מחשבים הכרזה על חזרה למצב שיגרה ועדכון הג (1

 מהקוד התוקף ווידוא כי נחסמה טכנולוגית היכולת להמשיך את התקיפה לאחר חזרה לשגרה(.

 ביצוע תחקיר והפקת לקחים. (2
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 התחקיר יכלול: .10

 סיפור אירוע הסייבר כפי שהוא מובן לארגון ולצוות המומחים באופן כללי: .א

 מה היו מטרות התקיפה 

 יו שלבי התקיפהמה ה 

 מה היו הדרכים בהם חדרו לארגון 

 מה בוצע ע"י התוקפים כדי להגיע ליעד שלהם בתוך רשתות/מחשבי הארגון 

  מאפייני כלי התקיפה והקוד הזדוני בו נעשה שימוש, האם מוכר, האם שימש בתקיפות

 אחרות )בדגש על תקיפות על ארגוני בריאות(

  מה התוקפים הצליחו להשיג 

  -תיאור ניהול האירוע  .ב

   סקירה כרונולוגית של הארועים, ההחלטות שהתקבלו והפעולות שבוצעו, החל בהחלטה על

 העלאת הכוננות בסייבר וכלה בחזרה לשגרת הגנה.

  ,הסקירה תינתן מזוית הראיה של כל אחד מהנוטלים חלק באירוע בחלוקה לנושאים )הנהלה

יה כולל צוותים חיצוניים, דוברות, ביטחון, משפטי קליני, הנדסה רפואית, תפעול, טכנולוג

 וכו'(

  בסקירה יתוארו החלטות ופעולות מוצלחות וכושלות. לבחירת ר' הארגון יפורט ניתוח של

 חלק מההחלטות והפעולות.

 השגת יעדי הארגון במהלך ניהול האירוע, בהתייחסות לנקודות הבאות: .ג

 ההצלחה במימוש המשכיות קלינית 

 טין הארגוני והאמון בארגון ביכולתו לנהל את המשברשמירת המוני 

 .יעילות התגובה של הארגון וההצלחה לשבש את השגת מטרת התקיפה 

 הצלחה בהעברת המסרים לציבור 

 שקיפות בכל שלבי ניהול האירוע מול משרד הבריאות 

 שיתוף הפעולה והסיוע החיצוני 

 לקחים ומסקנות מרכזיים:  .ד

 מה צריך כדי למנוע התקפות דומות בעתיד. –רים לקחי סייבר וטכנולוגיה ישי 

  רמת המוכנות הארגונית בכל התחומים איתה הגיע ארגון לאירוע ומה נדרש לשיפור 

  מה נדרש לשפר בתהליך –היעילות של תהליך ניהול האירוע 

 תכנית לשיפור הנדרש )הטמעת לקחים ומסקנות( בכל תחום. .ה

 ארגון הרפואי.הפצת התחקיר לבעלי עניין בתוך ומחוץ ל .ו

 תרגול כלל המערכת בתקיפת סייבר לאחר הטמעת הלקחים והמסקנות. .ז

 דיווח ותיעוד : .11

 דיווח על התחקירים יימסר להנהלת הארגון הרפואי ויועבר למערך הסייבר של משרד הבריאות. .א
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 דיווח תחקרים יעשה על פי חוק לגופים הבאים : .ב

 משרד הבריאות 

 משטרת ישראל 

 רשות להגנת הסייבר 

 הכשרה , הדרכה ותרגול: .12

 כל מנהל בארגון יקרא את הנוהל ואת הלקחים/מסקנות בתחומו.  .א

 תרגיל עיתי יתקיים אחת לשנה. .ב
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פרטי גילוי ראשונים:
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 פירוט הפעולות שהתבצעו ע"י הארגון/יחידה כמענה מידי לאירוע: .3

 תוצאות זמן הביצוע תיאור הפעולה תכלית הפעולה תחום הפעולה

     

     

     

 
 

 ניתוח רמת הסיכון של האירוע)יש לבחור את הרלוונטי ולנמק(: .4

 נימוק תיאור רמה

 1רמה 
אירוע לידיעה, ללא השפעה על העבודה 

 ארגון הרפואיהשוטפת של ה
 

 2רמה 
על תהליכים שאינם תהליכי סיכון המשפיע 

 ארגון הרפואיואיננו פוגע בתפקוד ה ליבה
 

 3רמה 
מערכות חלק מסיכון הפוגע ביכולת התפקוד של 

הקליניות והתפעוליות, עלול לסכן חיי הליבה 
 מטופלים ולסכן חשאיות מידע אישי חסוי

 

 4רמה 
לפעילות קלינית הכוללת של הארגון סיכון 

הרפואי בתהליכי הליבה הרפואיים שהוא 
  ליכולתו להתאושש.מעניק וסיכון 

 

 

 צרופות: .5

 תחת סעיף זה יצורפו מיילים מקוריים, צרופות רלוונטיות וצילומי מסך רלוונטיים בדגש על צילומי התרעות
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 ת עבודה למצב של השבתת מערכת רשומה רפואית ממוחשבתוהנחידוגמא ל – 3נספח מס' 

 

רופאים , , אחיות אחראיות, מזכירות רפואיותבתוך הארגון הרפואיגופים , הנהלות הארגון הרפואיהנהלת  :חלות לביצוע

 . ארגון הרפואיויחידות מחשוב ב

 

 מבוא ומטרה  .1

ישנם מצבים בהם מסיבות שונות מערכות הרשומה הרפואית הממוחשבת יוצאות מכלל פעולה. במצבים אלו הכרחי  .1.1

 להמשיך במתן טיפול רציף ובטוח למטופלים.

מטרת ההנחיה היא להגדיר את התהליכים להבטחת רצף וזמינות המידע הרפואי הנדרש להמשך הטיפול בעת  .1.2

 השבתת הרשומה הרפואית הממוחשבת. 

 השונות בארגונים הרפואיים.ההנחיה מתייחסת למערכות המידע  .1.3

 

 הגדרות .2

תקלה  -תקלה בלתי צפויה שאינה מאפשרת לעבוד עם הרשומה הרפואית הממוחשבת. לדוגמה  - השבתת פתע .2.1

 .יוצא בזהבשרתים, תקלות תקשורת וכ

הפסקה מתוכננת בעבודה עם הרשומה הרפואית הממוחשבת לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ועדכון  - השבתה יזומה .2.2

 של המערכת.

בתדירות ות פיק, שמת בעמדות מחשב קבועותות גיבוי המותקנומערכקיימות בארגונים שונים  – ח שרידות"דו .2.3

זו ניתן לצפות במידע קליני מזמן העדכון האחרון  עמדהבאמצעות . , מידע מהרשומה הממוחשבתמראש שנקבעה

 לפני השבתת הרשומה הממוחשבת ולהדפיסו. 

 

 הנחיות לעבודה בשגרה .3

 ריענון נהלי עבודה לגבי תחנת דו"ח שרידות .3.1

או מי מטעמו מול יחידת המחשוב של  XXXות להגדרת תכולת המידע המופק בתחנה היא של האחרי .3.1.1

 תואם את הצרכים והתהליכים הקליניים  בעת השבתת הרשומה הממוחשבת. כי. יש לוודא הארגון הרפואי

 פועלת דו"ח שרידותתחנת מחשב כי  ע: לוודאאחת לשבו לבדוק תקינות התחנה  XXXבאחריות  .3.1.2

  בדו"ח האחרון עדכני.המידע  ומחוברת למדפסת, כמו כן לוודא כי

הדוחות המופקים כי  וכן לוודאמדי חצי שנה יש לקיים ריענון הנוגע לאופן העבודה בתחנה ומיקומה  .3.1.3

 או מי שהוסמך לכך מטעמו. XXXעונים לצרכי הטיפול בעת השבתה. הריענון לצוות הרפואי הוא באחריות 
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 ייםהכנת טפסים ידנ  .3.2

לוודא שקיימים בכל עת הטפסים המאפשרים עבודה ידנית במקרה של השבתת הרשומה  יש .3.2.1

 הממוחשבת. לדוגמה:

 דף הוראות רופא וביצוע ע"י הסיעוד. .3.2.1.1

 תולדות ומהלך מחלה, דפי מעקב יומי, קרדקס. .3.2.1.2

 דף סימנים חיוניים. .3.2.1.3

 הזמנת בדיקת דימות. .3.2.1.4

 מכתב סיכום אשפוז. .3.2.1.5

 .XXXרשימת הטפסים הנדרשים לעבודה בעת השבתת הרשומה הממוחשבת תיקבע ע"י  .3.2.2

 הרשימה כוללת את כל הטפסים הנדרשים כי יש לוודא  .3.2.3

היכן  כי ידוע( יש לוודא 3.1.3)כמפורט לעיל בסעיף  דו"ח שרידותבזמן הריענון החצי שנתי לגבי תחנת  .3.2.4

 מאוחסנים טפסים אלה.

 

 הנחיות עבודה בעת השבתת פתע .4

 זיהוי איתור ודיווח של תקלה .4.1

הבכיר ביותר הזמין. מקבל הדיווח יבדוק האם  גורםעם זיהוי השבתת פתע ידווח המזהה מידית ל .4.1.1

מדובר בתקלה נקודתית או בהשבתה מערכתית. במצב של השבתה מערכתית יועבר מידית דיווח ליחידת המחשב 

 .או לכונן המחשוב. במקביל מקבל הדיווח יידע את ההנהלה

שתתייחס גם לנקודות  יחידת המחשבהאחריות לאיתור מקור התקלה והערכת ההיקף שלה היא של  .4.1.2

 הבאות: 

 .הארגוןהאם התקלה היא ברשת התקשורת של  .4.1.2.1

  (חשמלתקלת אנרגיה )מקור ההאם התקלה היא  .4.1.2.2

 אילו מערכות מידע מושבתות בשל התקלה. .4.1.2.3

 האם מדובר בתקלת חומרה או תוכנה. .4.1.2.4

עם תום הטיפול הארגון. יחידת המחשב תדווח על מקור והיקף הבעיה ועל זמן ההשבתה המוערך להנהלת  .4.1.3

 בתקלה וחזרת המערכת לעבודה תקינה תעביר יחידת המחשוב הודעה על כך באותו אופן.

 

 תיעוד בעת ההשבתה .4.2

 שעה יש לעבור לעבודה ידנית.חצי פרק הזמן של ההשבתה עולה על ובמידה  .4.2.1

ההשבתה הצוות ישתמש בטפסים הידניים שהוכנו מראש לצורך תיעוד כל הפעולות ויתייקם במהלך  .4.2.2

 '.יובבתיק מטופל ידני, לדוגמה: טופס מתן תרופות, קבלה רפואית, דוח סיעודי וכ

 בדיקות מעבדה ודימות   .4.3

 ת מידע זה.קבלאם יש צורך במידע היסטורי של מטופל תועבר בקשה טלפונית ל .4.3.1
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  מצב של השבתה יזומההנחיות עבודה ל .5

 תכנון ההשבתה והעברת הודעות מקדימות .5.1

בהשבתה יזומה של מערכת קריטית תבקש יחידת המחשוב אישור לכך לפחות שבועיים מראש. אם  .5.1.1

 הנסיבות אינן מאפשרות זאת הבקשה תופנה לאישור ההנהלה בטווח קצר יותר.

. באחריות יחידת בארגון הרפואי הגופים השוניםההשבתה תתואם ישירות בין יחידת המחשב לבין  .5.1.2

 המחשוב לתאם את ההשבתה לפחות שבוע לפני ההשבתה וליידע פעם נוספת יום לפני ההשבתה. 

יחידת המחשב תישלח הודעה במייל גם לכלל משתמשי המערכת הרלוונטיים. ההודעה תכלול את שם  .5.1.3

ההודעה פעמיים לפני ההשבתה המערכת המושבתת וסיבת ההשבתה, ואת יום ושעות ההשבתה. יש לחזור על 

 היזומה.

 היערכות  .5.2

 לדוגמה: , על הצוות להתארגן לקראת ההשבתה ולהדפיס את המידע הנדרש  להמשך טיפול .5.2.1

 .מטופלמשימות לביצוע ברמת  .5.2.1.1

 .מטופלהוראות רפואיות ברמת  .5.2.1.2

 הכל תדפיס ספציפי הנחוץ לעבוד .5.2.1.3

 ההשבתה.יש להשלים ככל הניתן פעולות תיעוד במערכת הממוחשבת לפני  .5.2.2

 תיעוד בעת ההשבתה .5.3

 שעה יש לעבור לעבודה ידנית.חצי פרק הזמן של ההשבתה עולה על ובמידה  .5.3.1

ההשבתה הצוות ישתמש בטפסים הידניים שהוכנו מראש לצורך תיעוד כל הפעולות ויתייקם  זמןב .5.3.2

 .בתיק מטופל ידני

 בדיקות מעבדה .5.4

 ת מידע זה.קבלית למעבדה לבמידה ויש צורך במידע היסטורי של מטופל תועבר בקשה טלפונ .5.4.1

 תיעוד ממוניטורים המקושרים לרשומה הרפואית הממוחשבת .5.5

 לפני השבתת המערכת יש לנתק את המוניטורים מהרשומה הממוחשבת, ולחברם עם החזרה לשגרה. .5.5.1

 ולשמור את הפלטים בתיק מטופל ידני. ,יש להפיק את התיעוד הנדרש -במהלך ההשבתה .5.5.2

 

 פתע ויזומה -ההשבתה פעולות שיש לבצע בתום  .6

לוודא שכל התכולה שנרשמה  XXXבכדי להבטיח את רצף התיעוד הממוחשב עם חזרת העבודה לשגרה, באחריות  .6.1

 בטפסים הידניים תוקלד ברשומה הממוחשבת. 

 ככל האפשר.  מהרבהשבתה קצרה יוזנו הטפסים לרשומה הממוחשבת  .6.2

לעבור על כל תיקי המטופלים מזמן ההשבתה על מנת לוודא שהמידע הושלם ברשומה הממוחשבת,  XXXבאחריות  .6.3

 כולל הזנת מכתבי שחרור. כל הטפסים הידניים בהם נרשם מידע בזמן ההשבתה ישמרו בתיק המטופל. 

 




