
כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 
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חדשות חמות

והחברה מרעננת את ההנחיות לעובדים באופן שוטף ורציף", נמסר 
ממגדל בתשובה לפניית עדיף. בחברה הדגישו: "אנו עומדים בקשר 
שוטף עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות שוק ההון וה-CERT ופועלים 

בהתאם להנחיותיהם".
בחברת הראל ציינו כי "אבטחת המידע של לקוחותינו נמצאת בראש 
סולם העדיפויות שלנו ואנו משקיעים משאבים רבים ועושים את מירב 
המאמצים על מנת להגן על המידע שלנו ושל לקוחותינו מפני חדירה 

של צד ג' או דליפה של מידע".
השנה  כל  במשך  פועל  "פסגות  נמסר:  פסגות  ההשקעות  מבית 
לאור  ומוקפדים.  מחמירים  נהלים  תחת  סייבר  התקפות  למניעת 
החברה  עובדי  ולכל  הממונים  לצוותים  הנהלים  חודדו  ההתראות 
וניתנו דגשים מחמירים באשר להתנהלות בימים אלו כמו כן הגברנו 

את שגרות הניטור והמעקב היזום"
מ-AIG נמסר: "חברת AIG הינה חברה בינלאומית בעלת סטנדרטים 
מתקדמים בתחום אבטחת המידע. החברה מתרגלת על בסיס שוטף 
תרחישי סייבר שונים, כחלק מווידוא מוכנות מיטבית למתקפות מסוג זה. 
החברה מקיימת דיאלוג שוטף עם רשות שוק ההון, גם בהקשרים אלה״.
"ליברה רואה חשיבות רבה בנושא אבטחת המידע, ואנחנו מקפידים 
על כך באופן שוטף, תוך שימוש במגוון מערכות אבטחה וניטור, ביצוע 
הדרכות שוטפות לעובדים בנושאי אבטחת מידע וסיכוני סייבר, סקרים 

תקופתיים, ועוד", נמסר מהחברה.
בליברה ציינו עוד כי "עם קבלת ההודעה על האירוע בשירביט חודדו 
וכמו  עליהם,  ההקפדה  וחשיבות  החברה  עובדי  בפני  הנהלים  שוב 
כן, בוצעו בדיקות מוגברות לאיתור אנומליות סייבר ולווידוא הקשחות 

ברשת ומחוץ לה".

"פוליסת סייבר יכולה להיות קריטית לעצם 
המשך קיומי של הארגון המותקף"

הביטוח,  סוכני  בלשכת  האלמנטרית  הועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל 
אמר בתגובה לאירוע מתקפת הסיייבר בשירביט: "אנו עדים בחודשים 
וזה  ישראליות  חברות  כנגד  סייבר  בהתקפות  חדה  לעלייה  האחרונים 
לא פוסח גם על גופים ממשלתיים, חברות הייטק, בתי חולים ועסקים 
פרטיים. במקרים אלו אנו מבינים את חשיבות ביטוח הסייבר. פוליסת 
ובכללם  לו  לסיכונים האורבים  לצרכיו,  סייבר המותאמת לעסק,  ביטוח 
מאגרי הלקוחות והמידע עליהם, סודות מסחריים, מסמכי פעילות עסקיים 

וכו', יכולה להיות קריטית לעצם המשך קיומו של הארגון המותקף".
יכול  נכון  סייבר  "ביטוח  הפוליסה:  של  לנחיצות  בקשר  הוסיף  גרטי 
להציל ארגון/חברה עסקית מלהיות או לחדול. אנחנו ממליצים, לכל 
בעל עסק בישראל לבדוק שהוא מצויד בביטוח סייבר שיגן עליו ויעניק 
לו כיסוי בין אם מדובר באירוע פלילי או אירוע טרור. ידע ונתונים הם 
המשאב היקר ביותר בעולם ועל כן מהווים יעד לגורמי פשיעה וטרור 
ברשת. הגנה מפני אירוע סייבר וביטוח מותאם הוא חומת האש של 

הארגון ומאפשר הגנה גם לבעל העסק וגם ללקוחותיו".

שתי תביעות ובקשה לאישורן כייצוגיות בהיקף כולל המשך מעמוד הקודם
של 1.1 מיליארד שקלים הוגשו נגד שירביט

עו"ד גיא שמואלי

נורה אדומה לרגולטור

במשרד  שותף  שמואלי,  גיא  עו"ד 
 RGS שמשון  שמואלי  הדין  עורכי 
סייבר  הפרטיות,  בהגנת  העוסק 
של  הדיווח  כי  מסביר  ביטוח,  ודיני 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
חשש  על  הלאומי  הסייבר  ומערך 
מדליפת מידע משרתי חברת ביטוח 
ובמערך  ההון  שוק  ברשות  אדומה  נורה  להדליק  חייב 

הסייבר הלאומי.
"חברות הביטוח כפופות לחוזר ניהול סיכוני סייבר בגופים 
מוסדיים אשר מפרט בהרחבה את דרישות אבטחת המידע 
מונחות  החברות  מוסדיים.  מגופים  הנדרשות  המחמירות 
ונערכות  בצורה אקטיבית בתחום אבטחת המידע  לפעול 
בהן בחינות תקופתיות מחמירות, על מנת לבחון את מערכות 
יהיו  גורמי הביטחון  ולוודא את העמידה בהוראות.  המידע 
חייבים לבצע בדיקות מקיפות על מנת לבחון כיצד הצליחו 
והאם  המחמירים  האבטחה  מנגנוני  את  לעקוף  האקרים 
מדובר בפרצה שעלולה לסכן גופים מוסדיים אחרים", אומר 

עו"ד שמואלי.
של  ורגיש  אישי  מידע  כי  שמואלי,  עו"ד  מסביר  במקביל, 
שכלל  גורמים  של  מידע  במאגרי  נמצא  ישראלים  מיליוני 
מאוד  מטרידה  סוגיה  "זו  החוזר.  להוראות  כפופים  אינם 
בעיני. גופים רבים, שאינם גופים מוסדיים, מחזיקים מידע 
שלהם.  המידע  במערכות  שונים  בתחומים  מאוד  רגיש 
מידע  ביומטרי,  מידע  רפואי,  מידע  אישי,  מידע  מדובר על 
כלכלי ועוד. על גופים אלה הוראות חוזרי הרגולציה לעניין 
סיכוני סייבר כלל לא חלות. הגופים מחויבים לעמוד בתקנות 
הגנת  רשות  והנחיות  מידע(  )אבטחת  הפרטיות  הגנת 
הפרטיות להגנה על מידע ושמירה על פרטיות הלקוחות. 
ומטרתן  הישראלי  המשק  כל  על  חלות  האלה  התקנות 
להגן על האנשים שמידע אודותיהם קיים במאגר המידע. 
גופים רבים אינם מקיימים את הוראות התקנות, וכלל אינם 
מודעים לחובה שלהם לעמוד בהן או לעצם קיומן. התוצאה 
היא כי מידע של מיליוני ישראלים עלול להיות חשוף וגלוי 

להאקרים".


