
 

 

 
 

 לפני הכל
סייבר וכל האמור בו מתייחס לידוע על מתקפת ה .5.21.1יום ועודכן עד למסמך זה נכתב 

 על חברת הביטוח שירביט, נכון לנקודת הזמן הזו. 
 

באחריות זווית העסקית, הארגונית, תמקד בלמרות שמדובר במתקפת סייבר, מסמך זה י
החשובה והקריטית להבנת וניהול האירוע, הגם שהאירוע רווי לקויות הנהלת החברה, 

 .ולא נתעלם מהן טכנולוגיות
ברה באה לידי ביטוי גם בחוזר הרגולציה "ניהול סיכוני סייבר בגופים חשוב לציין כי אחריות הנהלת הח

 .02.8.1.26מוסדיים" של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 

 

הערכות והתמודדות . החשיבות שבCyber Resilienceמסמך זה מנתח את האירוע בתפיסת 

ארגונית, היקפית ויעילה ע תרבות אבטחת מידהצורך בעם מתקפת הסייבר בהיבט העסקי, 
הנהלת החברה לאחריות על האתגר שבצמצום החשיפה לסיכוני הסייבר של ר וביחיותר ו

 . , וכפועל יוצא להתמודד בצורה יעילה ומהירההעסקיים
 

 
 תקציר מנהלים

בישראל, יחד  באירוע הסייבר הכי קשה שחברה עסקית התמודדה איתומדובר  -לא נמעיט 
השאלה עולה ניתוח הכשלים וקבלת ההחלטות לאחר עם זאת, בסבירות גבוהה ניתן לציין כי 

 האם הוא באמת כורח המציאות, כח עליון, או שניתן היה למנוע אותו. 
 

בבעלות  ...1שירביט, חברת ביטוח הפועלת בעיקר בתחום ביטוחי הרכב, הוקמה בשנת 
 ובדים ממשרדיה בנתניה. ע .11-יגאל רבנוף ומעסיקה כ

 
ל לקוחות חברת ש ,בהיקף רחב מאוד ,הכולל פרטים מזהיםדלף מידע חשיפתו של האירוע ב

זוכת מכרז חשכ"ל לביטוח עובדי המדינה וככזו, פוליסות מדובר בכידוע,  .הביטוח שירביט
 ביטוח רבות שייכות לאנשי גופי הביטחון. 

 

והיא   ShadowBlack, קבוצת תוקפים בשם את האחריות למתקפה, לקחה כמעט מיידית

 החלה לשתף בערוץ הטלגרם שלה, מידע מתוך שרתי החברה וזאת כדי לשדר רצינות.
 

להציג כבר באותו היום את המתקפה  ,מסוימיםשל גורמים  תניסיונולמרות  -חשוב לציין 
במתקפה שנועדה לחשוף לא מדובר במוטיבציה כספית אלא כמתקפת כופר, היה ברור כי 
דרישת הכופר שהגיעה לבסוף, בתוכנה ומטרותיה הוכיחה כי . מידע נרחב על תושבי המדינה

לא  מדובר במשחק בלבד וכי ברור לתוקפים שעצם היקף הדרישה יחד עם לוחות הזמנים,
  למען האמת, ניכר היה שהתוקפים משתעשעים ברעיון.ריאלי למימוש. 

https://t.me/blackshadowsleaks


 

 

מטרתם, שגם  .היא כי מדובר בקבוצת תוקפים המייצגים מדינה עוינתגוברת ועולה הערכה 
חלק נכבד מאוד , היא לזרוע פחד וטרור בקרב לקוחות החברה, .0.21.1התבררה ביום 

. האישיים, עד רמת צילומי תעודות זהות , באמצעות חשיפת פרטיהםמאוכלוסיית המדינה
באמצעות  להזדהותכידוע, בתעודת הזהות מופיע תאריך ההנפקה המשמש כמידע אישי 

 שירותים הניתנים מרחוק.
 

וחיסכון  ביטוחרשות שוק ההון, כאמור, חברת שירביט כפופה לרגולציית אבטחת מידע של 
 . הרשות להגנת הפרטיות ותקנות הפרטיות של

 

מנהל מערכות מידע המשמש בפועל כמנהל על  –מקצועי הכולל מנמ"ר  ITבשירביט, צוות 

( וכפוף אליו עובד חיצוני, במשרה חלקית )ככל הידוע CTO,CIOשל תחום אבטחת מידע )

 )מנהל אבטחת מידע(. CISOיומיים בשבוע( המשמש בתפקיד מוצהר של 

 

. לא ידועה זהות המבטחת ותנאי AONשנרכשה באמצעות  לשירביט פוליסת ביטוח סייבר

 הפוליסה.
 
 

 :והשתלשלות האירועים לוחות זמנים

 פירוט  תאריך

נפסקו התקשורות עם שירות ניטור האירועים  .1.82281

(SOCשל החברה ) 

 תחילת אירוע בפועל, בשרתי החברה .1.82281

1.82281. (21:00PM) מועבר דיווח לרגולטורים 

 בתקשורת האירוע נחשף .282181

 נכנס לפעולה IR (Incident Response)צוות  - .282181

 אתר האינטרנט מושבת -
 פועל מוקד שירות לקוחות טלפוני בלבד -

 אחר IRמוחלף בצוות  IRצוות  .182181

182181. (12:39AM) מופצת דרישת כופר 

 הטלגרם מידע מופץ באמצעות ערוץ 12822-2821

 נרחבת פצה מידעההאולטימטום ופקיעת  - .082181
אתר האינטרנט חוזר בחלקו, דף נחיתה  -

 תשובות" המנסה לספק מידע-ועמוד "שאלות

 החברה עלה לאוויר האינטרנט של תרא .2082181

קבוצת התוקפים פרסמה את צילום הדרכון  .2282181
של מנכ"ל החברה יחד עם איום על מכירה 

 של חלק נוסף מהמסמכים.



 

 

 הנהלה אחריות
עם נקדים ונאמר כי קבלת החלטות בשאלות טכנולוגיות, היא באחריות הצוות המקצועי. יחד 

בעלויות כבדות ויקרות מאוד, שלרב הן על שירותים ומוצרים   ITזאת, ידוע ומוכר כי הוצאות

 ייצרו התנגשות בין האינטרסים העסקיים והמקצועיים. 
 

החברה את הצורך המבצעי של השירות והמוצר  באחריות הצוות המקצועי לשקף להנהלת 
ולהתעקש על מימושו בתנאים המקצועיים הידועים להם כהכרחיים. כשזה נתקל בחומה, על 
המנהל המקצועי לפעול ככל יכולתו. בסופו של דבר, מדובר בהחלטה עסקית ותקציבית עליה 

 חתום מנכ"ל החברה.
 

בהשתתפות בעלי הכרחי! ועדת ההיגוי וי קיומה של ועדת היג Cyber Resilienceבתפיסת 

שתדון בנושאים אלה ותאפשר דיון מושכל המערב את כל מערך תפקידים מגוונים, 
שויה לתרום עהפנים ארגונית, הלחצים והמעמד ההיררכי,  ההפוליטיקהשיקולים, כולל 

 לקבלת החלטות יעילה הרבה יותר. 
 
 

 ליקויים טכנולוגיים

( שסיפק שירות SOCנעזרה בשירות לניטור אירועי אבטחת מידע )החברה  - ניטור אירועים

א סופי שבוע. ידוע ומוכר לכל העוסקים בתחום, כי סופי לל –במהלך שבוע העבודה בלבד 
שבוע וחגים, ימים בהם חברות עובדות עם צוותים מצומצמים, אם בכלל, הם הימים 
האידיאלים למימוש מתקפות. לא 

מת ידוע אם המתקפה החלה בא
במהלך סוף שבוע אקראי, אבל 
 מדובר בהחלטה תמוהה במיוחד. 

 

ככל , SOC-עוד בהקשר השימוש ב

נעשה בשירות שימוש  הנראה
יכולות אפשר רק מצומצם, המ

ללא יכולת לבצע פעולות , ניטור
ככלל, ניתן סיוע ותמיכה מרחוק. 

מגוון רחב של ערוצים  לציין

 SOC-התממשקים לושירותים 

ת יכולותיו בצורה במטרה לממש א
 המיטבית. 

 
 ה, מעידלכשעצמה ,החלטה שכזו

הנהלת בחירת לכאורה על 
החברה בעיקר בלהראות 
לרגולטור שמימשה הנחיה ותו 

 לא. 
 



 

 

 קודם לכן.התריע לחברה על איתור חדירה מספר חודשים  SOC-אגב, הועלתה טענה כי ה

כשהם , טענה זו תומכת בידוע לנו על פרופיל הפעולה של תוקפים במתקפות מסוג דלף מידע
הערכה , אפילו חודשים. שים חדירה לארגון ושוהים בשרתי החברה שבועות רביםמממ

 חודשים לפחות8 1-0באירוע הנוכחי כי התוקפים שהו בשרתי הארגון 

 
-,statistics/#:~:text=Data%20Breach%20By%20The%20Numbers-breach-https://www.varonis.com/blog/data

There%20are%20many&text=The%20average%20time%20to%20identify,was%2073%20days%20(IBM). 

 
 

האם מינוי מנהל אבטחת מידע, ללא הרקע המתאים )לפי פרופיל  - מנהל אבטחת מידע
מפתח אנדרואיד, לאחר סיום קורס אבטחת מידע במכללת האקריו(, כתפקיד  :הלינקדין

במשרה חלקית  ראשון, בחברת ביטוח,
)ככל הידוע, יומיים בשבוע, למרות 

זו ההחלטה המקצועית  –( ןהמצוי
 והנכונה? 

 
כל מנהל אבטחת מידע בחברת ביטוח 
או גוף מפוקח יודע שרק המענה 

-לדרישות הרגולטור מצריך יומיים
שלושה בשבוע. משרה בהיקף שכזה 

תפיסת בנוסף, גם לא מאפשרת לממש 
  אבטחת מידע ואסטרטגיה.

 
 

נדמה שהחיסכון הכספי על משרה 
שכזו בא לידי ביטוי כעת ולמען 
האמת, זו שאלה לפתחו של 

האם דעתו נחה ממימוש  –הרגולטור 
 ?הרגולציה כפי שהגדיר

 
 
 
 
 
 

https://www.varonis.com/blog/data-breach-statistics/#:~:text=Data%20Breach%20By%20The%20Numbers,-There%20are%20many&text=The%20average%20time%20to%20identify,was%2073%20days%20(IBM)
https://www.varonis.com/blog/data-breach-statistics/#:~:text=Data%20Breach%20By%20The%20Numbers,-There%20are%20many&text=The%20average%20time%20to%20identify,was%2073%20days%20(IBM)


 

 

. ככל הידוע, הדרך בה מימשו התוקפים את גישתם לתוך שרתי ערוץ )וקטור( הגישה לארגון

. מדובר בפתרון המאפשר לעובדי החברה Pulse VPN -החברה היתה פרצת אבטחה ידועה ב

 להתחבר מעמדת עבודה מרוחקת או באמצעות המכשיר הסלולרי. 
 

בנוסף, ידוע כי מספר פתרונות תוכנה ויישומים לא טופלו בהתאם למדיניות עדכוני תוכנה 
ייתכן ומדובר אפילו בעדכוני  מקובלת, הגם שישנם עדכונים זמינים מזה מספר חודשים.

Windows. 

 
  של מערך הסייבר. גם באתר האינטרנט בקביעות  העדכונים מפורסמיםככלל, 

 

. יחד עם זאת, Forcepointעוד ידוע כי החברה רכשה מערכת למניעת דלף מידע מחברת 

המערכת, ככל הנראה, לא הותאמה במדויק לצרכי הארגון, מה שאיפשר לתוקפים ומסביר 
כיצד הוצאו מהחברה קבצים ותיקיות בהיקפים גדולים כל כך, ללא כל התרעה והרמת דגל 

 אדום מהמערכת, שזה יעודה. 
 

 ת הקצה. שהופעלה בתחנו ESETעוד ידוע שהחברה רכשה מערכת אנטיוירוס של חברת 

 
 

 ושיווק דוברות
)אם בגלל החלטת התוקפים או החלטת אתר החברה מייד עם תחילת האירוע, הושבת 

ולא ניתן היה לצפות אפילו לא בדף נחיתה. כשל זה מעיד בסבירות גבוהה על החברה( 

ודעת סמס למעט ה ,. בנוסף, החברה לא תיקשרה עם לקוחותיהOn Premתחזוקת האתר 

 הלינקדין שליבצורה מזלזלת. בעמוד  ונוסחההודעה והתגובה ותגובה שהופצה לתקשורת. 
 הצעתי נוסח יעיל יותר. 

וסט את רף הצפיות כמו הפוסט הזה, לא חצה פ על האירוע, בכל ימי הדיווחים השוטפיםציין שנכהארת אגב 
 מה שמעיד כנראה יותר מכל על מידת המיאוס של הציבור מהתייחסות גנרית ומכובסת.

https://www.gov.il/he/Departments/publications/
https://www.linkedin.com/posts/einatmeyron_boardofdirectors-ceo-cyberresilience-activity-6739505341957971968-Q8-r


 

 

  
 לאחר תחילתו הרשמית של האירוע.. יומיים .0.21.1תגובה נוספת הגיעה רק ביום 

 
על הראיונות שנתן מנכ"ל החברה לא נכביר במילים כי ברור לכולם שהם היו טעות 

 קולוסאלית ומיותרת. 
 

שפורסם,  "שאלות תשובות"גם מסמך 
נראה שנכתב ללא הבנה בהיקף ומהות 

ראוי היה להיכתב בצורה האירוע. הוא 
יותר  .למציאותמעט יותר מחוברת 

קבלת אחריות, ובטח ובטח שלא ראוי 
לדבר על המשך מכירות פוליסות 
ביטוח ללקוחות חדשים וחידוש 

שווא ללקוחות קיימים. מצג פוליסות 
 בסיטואציה שכזו פשוט מיותר. 

 
 

 :ותהמלצ

  זק בנפרד מאתר הבית המרכזי. וחהיות מתלאתר האינטרנט חייב 

  .מומלץ לייצר דף נחיתה חלופי בערוץ שלישי 

  מומלץ לייצר טופס תקשורת עם לקוחות החברה שלכל הפחות יאפשר קבלת משוב
 ללקוחות תחושה של קשב ותקשורת.  ויספק

  עוד מומלץ לייצר ערוץ תקשורת ישיר באמצעות פרופיל טוויטר או ערוץ טלגרם
  פעמים ביום. 0ולהקפיד לעדכן אותו לכל הפחות 

 
מתוך גון, לא ניתן לצפות שזה יקרה ללא הערכות יסודית ומקדימה, חוצת אר

, "לי זה לא יקרה" הגם שוהבנת הייחודיות בסיכון הסייבר עצמו,  הכרת
 8הם טיעונים מוכרים", תרחיש קיצון ו"אל תגזימו, זה , "יהיה בסדר""טיפלתי"

 

http://www.shirbit.co.il/FAQ.html


 

 

 עלויות כספיות
שחברה עסקית נחשפת לה כתוצאה  תוההתמודדויואנחנו עדים כעת למכלול הסיכונים 

, החלפת ציוד למול הרגולטורים השונים, פגיעה קשה במוניטיןהתמודדות  -ממתקפת סייבר 
גם העלויות הכבדות הן סיכון בפני ותשתיות, עלויות עתק של ניהול טכנולוגי של משבר ועוד. 

 עצמו.
 

 :כסף מיידי שמשולם

  ממוצע לצוותIR  דולר, לכל שעת עבודה, בדרך כלל מדובר בצוות של  ..5-.05יהיה

 למשך ימים ארוכים. 7*10אנשים הנדרש לעבודה רציפה  0לפחות 

  דולרים וגם כאן מדובר בפרק זמן ממושך  ..5עלות מומחה פורנזיקה תהיה בממוצע
 של ימים ארוכים.

  דולר ביום השלישי  ...0-דולר ליום הראשון ועד ל ...7עלות מנהל מו"מ עלות של
)לרב אחרי היום השלישי כבר אין טעם בהמשך המאמץ. לעתים תיגבה עמלה 

 מהדלתא הנחסכת. 

  עלות עורכי הדין של החברה שכבר יידרשו לתשובות בבתי משפט ולהכין את עמדת
 החברה לדרישות הרגולטורים.

  אלף דולר. .1בממוצע עלות מנהל משבר 
 אלף דולר.  ..2בממוצע  -פות עצמית הפעלת פוליסת הסייבר, השתת 

 
 כסף שישולם בהמשך:

 ?האם יש דרך להעריך עלות עיצום רגולטורי 
  ?האם יש דרך להעריך נזק מוניטיני 
 ?כמה קמפיינים פרסומיים ידרשו 
  ?כמה הנחות בשירות יידרשו כדי בכל זאת למשוך לקוחות 

 יבחר בית המשפט וכמה יגזור על החברה לשלם  תהאם ידוע באיזו תביעה ייצוגי
 שנים של דיונים משפטיים? 0-5בסופו של ההליך, בעוד 

  ,האם ניתן להעריך בנקודת הזמן הנוכחית כמה תעלה בניית התשתית הטכנולוגית
 ההצטיידות, כמעט מחדש? 

 
 

  ניהול האירוע
בלת ההחלטות, הסגנון, לוחות לצערנו, לא ניתן להתייחס בענייניות לקטגוריה זו, מאחר וכל ק

הזמנים.. כולם מעידים על העדר יד מקצועית ומנוסה המכוונת את הנהלת החברה 
 בהתמודדות עם האירוע הנוכחי.  

 

קיבלנו הוכחה מוחשית, מתנהל אחרת לגמרי ממשבר עסקי , שוב, : אירוע סייבר וכאןהמלצה
בזו המגיבה לאירוע, מומחה בניהול רגיל ומוכר. יש לערב בתוכנית הפעולה המקדימה ובטח 

אירועי סייבר הבקיא בכל ההשלכות והפעולות ההיקפיות שנדרשות. החל בהבנת וסנכרון 
מהלכי צוותי התגובה הטכנולוגיים ועד לדרכי התקשורת עם הלקוחות ובעלי העניין, בכפוף 

 ובהתאמה לדרישות הרגולטוריות. .
 



 

 

 תובנות
הגם שפרופיל ההתנהלות אופייני , או ממדינה עוינת אליםישר, עדיין לא ברור אם התוקפים

אקטיב ה, כולל גישה לשרתי החברה ומחזיקים בנפח מידע עצום, למדינות כמו איראן
שאפשר כבר להניח בסבירות גם נראה )מה שמספק מידע על כל הנעשה בארגון(.  דירקטורי
לא דרישת הכופר  -ספי מלכתחילה, כוונתם של התוקפים לא היתה לעשות רווח כגבוהה ש

 לוחות הזמנים, הביצוע והיקף הסכום. הן ברמת  -היתה הגיונית 
 

מההודעות שהם מפרסמים, כולל 
הערות בצידם של כמה מהמסמכים 
)הערות סרקסטיות, אימוג'יס(, ניכר 
שהם משתעשעים עם הבהלה 
שמשוקפת בתקשורת, כשמרבית 
הציבור הבין שפרטיו האישיים, 

 השיחותיו וגם ההיסטוריתמונותיו, 
הרפואית שלו, חשופה ברבים. 
גושפנקא נוספת למידת הסרקזם 
שלהם, היתה בהפצת ההתכתבות 

 עם מנהל המו"מ. 
 

ככלל, מתקפת סייבר, היא פונקציה 
ולכן ישנה הבנה  של מתי8 לא של אם

כל חברה לגדולה ואמפטיה 
 המתמודדת עם אירוע מסוג זה. 

 
כל פעולה בניגוד למצופה או לנדרש, הזחיחות ביצוע עד כדי  יחד עם זאת, רצף הכשלים,

הובילו חוסר ההבנה למהות וסדר הגודל של האירוע, , כפי שהשתקפו בתקשורת ,והניתוק
 יותר. אפילו למשבר גדול 

 
הערכות מקדימה הלוקחת בחשבון טריגרים, צוותים מעורבים, הערכות מצב והחלטות 

ההבדל בין כל  להיות הבמהלך ניהול האירוע, עשויכעוגן בהן משתמשים  ,עקרוניות
 התמודדות וקריסה. 

 
שירביט אינה לבד בקלחת הזו. כחברה שזכתה במכרז חשכ"ל ולא  -בהגינות יחד עם זאת, 

בפעם הראשונה, מצופה מחשכ"ל לבחון מפעם לפעם את הסטנדרטים והתנאים שבהם 
שמערך הגנת הסייבר או גופים מצופה שומרת החברה הזוכה על פרטי עובדי המדינה. 

  רלוונטיים אחרים, יתנו דעתם על הנושא, שכן מדובר באנשיהם ודיי לחכימא8
 

בנוסף, והנושא כבר הועלה כאן, נשאלת שאלה מהותית לגבי אחריותו של המפקח על 
הביטוח. האם מסמך דרישות אכן מספק מענה ומניח את הדעת? כיצד יתכן שהמפקח לא 

לה ומהירה את הבדיקות שהוא מבצע על מפוקחיו? כיצד הוא מאפשר מנהל בצורה יעי
לחברת ביטוח להעסיק איש אבטחת מידע במשרה חלקית? מדוע הוא אינו אוכף את 
הרגולציה שלו עצמו? שאלות רבות המחייבות בדק בית יסודי ולא רק בנושא הרגולציה 



 

 

את המורכבות שלו ו הסייבר איוםאלא בכלל, בהבנת הרגולטור את המוכרת עצמה, 
 . בעיתוי הנוכחי

 
 

 המלצות
אם יש דבר אחד שכל החברות במשק, הפרטיות והציבוריות, יכולות ללמוד  -ללא ציניות 

העובדה שיש בכל ארגון מהאירוע הזה, הוא עד כמה מתקפת סייבר שונה מכל מה שנדמה. 
מחלקות ניהול סיכונים, ציות וביקורת היא לא ערובה לכלום. גם לא העובדה שיש רגולציה 

 מחייבת. 
 

ית ובראיה מפוקחת, מומלץ להתחיל ולחשוב על מתקפת הסייבר דרך עיניים אחרות, מזו

 וכוNIST, ISO  8האקרים, לא עובדים לפי רגולציות אחרת שלא מורגלים בה. 

 
 

 לפעולה מיידיתהלכה למעשה8 

  הקמת ועדת היגוי מקצועית, הכוללת בעלי תפקידים שונים, שדנה בסיכון הסייבר
 העסקי ומגדירה בקרות לצמצומו. 

  הסתייעות באיש מקצוע הבקיא בתפיסתCyber Resilience .לליווי התהליך 

  ענייני ולא בראיית "מינימום הכרחי" של דרישות רגולציה וצרכי אבטחת מימוש ויישום
 מידע. 

  .בקרות ניהוליות על מימוש ויישום מדיניות אבטחת מידע 

 עודיות בהתאם לסיכון הסייבר העסקי הייחודי לכל מחלקה ואגף.יי הוספת בקרות 

 ים, הגדרת טריגר –למתקפת סייבר  תאחריות ניהולית למימוש תוכנית הערכו
 הערכות מצב, צוותים מקצועיים

  ,קבלת ייעוץ מראש למגוון התרחישים המזוהים כמהותיים ביחס לאירועי סייבר
 לטובת התנהלות נכונה וצמצום חשיפות לסיכוני משנה. 

  ,קביעת ויישום מתודולוגיה המערבת את נציגי הפעילות העסקית יחד עם השיווק
התפיסה הייחודית של ניהול אירוע  ויחסי הציבור בתשתית היועמ"שהדוברות, 

 סייבר.

  יצירת תיק אירוע המותאם לאירוע סייבר בכללו גם הודעות נצורות בהתאמה
תקשורת, לקוחות, מדיה חברתית, משקיעים  -להסלמה אפשרית למגוון בעלי העניין 

 ועוד.

 תוך עמידה בתנאי סף ,דרישה רגולטורית להעסקה ישירה של מנהל אבטחת מידע ,
 לכל הפחות ותק. 

  .אכיפה רגולטורית, מיידית עם זיהוי כשל 
 
 
 
 
 
 



 

 

 לסיכום
הרלווטיים  טרם נשמעה דעת הרגולטורים השונים

המפקח על הביטוח, רשות הגנת באירוע הזה: 
 .הפרטיות

 
 צוגיותיתביעות י0-הוגשו לבית המשפט כעד כה 

 . מיליארד שח ..2.0בסך 
 

המשמש  שהקים משרד האוצר, הר הכסף, האתר
אבודים כתוצאה מפוליסות ביטוח, לאיתור כספים 

קרנות פנסיה, קופות גמל וכו' הורד, ככל הנראה 
 מחשש לניצול והוצאת כספים במרמה. 

 
 

 האירוע רחוק מסיום8
 
 
 
 

 
 

 :1.12, נובמברעדכונים שוטפים
 רווחה , יסתכםבאמצעות הדו"ח השנתי שלה כי בשל אירוע הסייבר בחודש אפריל, דיווחה שירביט

 שח אלמלא מומשה המתקפה.  ...,...,16שח בלבד, לעומת  ...,..8-בהשנתי שלה 
 

 ..2בחודש מאי, דיווחה שירביט כי חברת הראל ביטוח תרכוש את פעילותה העסקית בסך של 
 מיליון שח. 

 

הודיע המפקח על הביטוח כי בגין הפרות רגולטוריות ביחס לחוזר הסייבר, בשנים  נובמברחודש ב
 מיליון שח.  7..2הוא מטיל על שירביט )שכבר נמכרה לחברת הראל( עיצום בסך  .1.28-1.1

 קנס הצפוי ביחס לאירוע עצמו. להעיצום הזה אינו כולל התייחסות 
 

 התביעות הייצוגיות עדיין מתבררות.
 
 
 
 
 

שנה בתחומי אבטחת המידע  .1עם ניסיון של מעל . CSFI -ועמיתה ב Clevel -עינת מירון, יועצת מומחית ל

מלווה מנהלים וארגונים בהערכות מקדימה והתמודדות יעילה ומדויקת יותר עם אירועי סייבר והסייבר, מירון 
בהיבט העסקי. הפעילות המשותפת ביצירת ההערכות מבטיחה זיהוי יעיל של סיכוני הסייבר הייחודיים לארגון, 

 .תמנגנון קבלת החלטוייעודי הכולל זיהוי מדויק של טריגרים, צוותי תגובה, סדר פעולות ו Playbookיצירת 
 

כמנטורית למנהלים ומנהלי אבטחת מידע שמבינים את האתגר והסיכון העסקי שבאיום גם משמשת מירון 
הסייבר, תוך תווך עולם התוכן לשפה עסקית שניתן לתקשר למול הנהלת הארגון ובהתאמה למול מנהל 

ך הגנת הסייבר, מרצה בכנסים, אבטחת המידע. בנוסף, משמשת עינת כחברת שולחן עגול בדיוני מער

, קורס דירקטורים, איגוד הכנסים, ISACAאיגוד הטכנולוגיות,  תלמויות, ופורומים של לשכת רו"חהש

 אוניברסיטת חיפה, מועדון הסייבר במרכז הבינתחומי, האקדמית תל אביב יפו, מכללת אפקה ועוד.


