
אחריות נושאי משרה

ודירקטורים

לאירועי סייבר  
שותף, ד יהודה רוזנטל"עו

–פרעוןתובענות ייצוגיות וחדלות , סגן מנהל מחלקת ליטיגציה מסחרית
'גולדפרב זליגמן ושות

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



אירועי סייבר–מבוא 

ותקיפותהסייבראיומימספרניכרתבצורהעלוהאחרונותבשנים❑
.העסקיבמרחבהסייבר

אירועאואנושטעות,מתקלהכתוצאהלהתחולליכולסייבראירוע❑
.(סייברפשיעת)זדוני

,מתקיפיםשלשוניםמגורמיםסייברתקיפותשלשוניםסוגיםקיימים❑
גורמיםאועצמוהתאגידכלפיהפועלים,ארגונייםוחוץארגונייםפנים

.אליוהקשורים

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



אחריות נושאי משרה ודירקטורים לאירועי  –מבוא 
סייבר  

,ציבוריותבחברותובפרט,בתאגידיםודירקטוריםמשרהנושאי❑
.בתאגידהתנהלותםלאופןבקשרלתביעותחשופים

,המשפטבתיפסיקתמבחינתוהןרגולטוריתמבחינההן,כיוםהמגמה❑
.והדירקטוריםהמשרהנושאישלהאחריותאתלהרחיבהיא

נושאיעלובראשונהבראשמוטלתסייבראירועימפנילהגנההאחריות❑
.והדירקטוריםהמשרה

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



נזקי מתקפת סייבר
.עלויות החזרת המערכות למצב טרם ההתקפה❑

עצירת  , שיבוש מהלכי מכירה, פגיעה מיידית בתפקוד העסקי–אובדן הכנסות ❑
.ב"שיבוש מהלכים חשבונאיים וכיו, פרויקטים

,  סודות מסחריים, רשימת לקוחות–הועתק או הושמד , הפסד המידע העסקי שנגנב❑
.ב"חוזים עם ספקים וכיו

פגיעה באמון הלקוחות והספקים של התאגיד ופגיעה  –פגיעה במוניטין התאגיד ❑
.במוניטין התאגיד כלפי צדדים חיצוניים

.  עליית פרמיות ביטוחי הסייבר ועלויות להגברת הגנות סייבר❑

.ירידת ערך המניה–השפעה על מניות התאגיד ❑

ועל כן יהיה לתאגיד  , התאגיד עשוי להיחשב כמסוכן יותר מבחינת גורמים מלווים❑
.  קושי בקבלת אשראי

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



אירועי סייבר בצל משבר הקורונה  

עקב משבר הקורונה עובדים רבים עוברים למתכונת של עבודה מהבית ❑
.בעזרת חיבור מרחוק לרשת הארגונית דרך מחשבים אישיים

העבודה מרחוק עשויה לחשוף את הרשת הארגונית לתקיפות סייבר ❑
רבות כיוון שמחשבים אישיים של עובדים הן נקודות חולשה שהאקרים  

.ממנפים על מנת להשיג גישה למשאבי הארגון

על נושאי המשרה והדירקטוריון בתאגיד לאמץ כללי  , נוכח המשבר❑
בטחון מידע מחמירים ולפקח על אנשי בטחון המידע של התאגיד כך  

.שאלו יגבירו את הניטור לתוקפים פוטנציאלים

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



גופים מפקחים על חשיפות לאירועי סייבר

.רשות ניירות ערך❑

.המפקח על הבנקים❑

.ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון❑

. הרשות להגנת הפרטיות❑

שלצידו פועל בשיתוף משרד האוצר גם מרכז  , מערך הסייבר הלאומי❑
.הסייבר והרציפות הפיננסית

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



רגולציה במרחב הסייבר

(קישור)2017–ז"התשע, (אבטחת מידע)תקנות הגנת הפרטיות 

:בעלי מאגרי המידע מחויבים

את הסיכונים העיקריים לפגיעה באבטחתו ואת  , את סוגי השימושים בו, להגדיר במסמך הגדרות המאגר את מטרות המאגר✓
.דרכי ההתמודדות עמם

.  למנות ממונה על אבטחת המידע✓

אמצעי , ניהול הרשאות גישה, ניהול מידע לגבי כוח אדם, ניהול הרשאות, לקבוע נוהל לאבטחת מידע הכולל אבטחה פיזית✓
.מיפוי הסיכונים ודרכי ההתמודדות עמם, בקרה ותיעוד, הגנה

.למפות את מערכות מאגר המידע ולבצע סקר סיכונים✓

.לשמור לגבות ולשחזר נתוני אבטחה✓

.  שימוש ללא הרשאה או חריגה מהרשאה, לתעד אירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה במידע✓

(קישור)1981-א"תשמ, חוק הגנת הפרטיות
:החובות החלות על בעל מאגר מידע

שימוש במידע רק לשם המטרה לשמה הוא נמסר✓

חובת רישום✓

חובת אבטחת מידע ✓

חובת הסודיות  ✓

חובת מתן הודעה  ✓

פיקוח ובקרה על המחזיק  ✓

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm


תקנות ניירות ערך לגבי סיכוני הסייבר
:היבטים אשר הגילוי לגביהם עשוי להידרש על פי הדין

–גילוי בתשקיף ובדוח התקופתי. 1
(קישור: )1969-ט"התשכ, (מבנה וצורה–פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )תקנות ניירות ערך 

(39סעיף )חובות הגילוי ביחס לגורמי הסיכון של התאגיד ✓

(36סעיף )חובות הגילוי במקרה של אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים ✓

–גילוי בדוח הדירקטוריון.  2
(קישור: )1970–ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)תקנות ניירות ערך 

(10סעיף )התייחסות למצב ענייני התאגיד בדוח הדירקטוריון ✓

(6סעיף )העניינים אליהם יש להתייחס בדוח הדירקטוריון ✓

–גילוי בדיווחים מיידים.  3

:1970–ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך 

((א)36סעיף " )אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים"דיווח על ✓

המשך-רגולציה במרחב הסייבר 

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_007.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_014.htm


עמדות הגופים המפקחים על -רגולציה במרחב הסייבר 
אירועי סייבר

–ערךלניירותרשות❑

טיבםלאורפורסמההסגלעמדת–סייברבנושאגילוי:105-33מספרמשפטיתעמדה✓
התאגידיםמודעותאתלהגבירהיאמטרתה.הסייברסיכונישלהייחודייםומאפייניהם

פיעללהידרשעשוילגביהםהגילויאשרמסוימיםלהיבטיםדגשולתתזהלסיכוןהמדווחים
.המשפטיתלעמדהקישור.שפורטכפי,ערךניירותדיניהוראות

רשות–(רישיוןובעליחובות–ותשובותשאלות)ערךלניירותהרשותשפרסמהעמדה✓
תשובתה.מיוחדתהתייחסותדורשתסייבראיומיעםהתמודדותהאםנשאלהערךניירות
הדירקטוריון,לפיכך.וסיסטמיאסטרטגיסיכוןגםשמהווהתפעוליבסיכוןמדוברכיהייתה

עםהתמודדות.פנימיבקרהמערךולאשרסיכוניםניהולמדיניותלקבוענדרשיםוההנהלה
,אנשיםשלארגוןחוצהבשילובאפקטיביבקרותמערךהקמתמחייבתהסייבראיומי

אתלהקטיןבמטרה,עסקיתהמשכיותתוכניתנדרשת,כןכמו.ונהליםתהליכים,טכנולוגיה
.2.5.16שאלה–והתשובותלשאלותקישור.סייברממתקפתהנגרמיםהשיבושיםהשפעת

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/SLB_105-33_cyber.pdf
https://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Consultants_Marketers/Staff%20decisions%20and%20Plenary/2932/Duties%20of%20licensees/Pages/default.aspx


המשך-עמדות הגופים המפקחים על אירועי סייבר 
–וחסכוןביטוח,ההוןשוקרשות❑

כיהיאהאגףעמדת–מוסדייםבגופיםסייברסיכוניניהול:2016-9-14מוסדייםגופיםחוזר✓
הגנתבתחוםהגבוההסיכוןולאור,הישראליההוןבשוקמוסדייםגופיםשלמרכזיותםלאור

להגנהעקרונותקובעהחוזר.זהבתחוםגבוהיםסטנדרטיםלאמץמוסדימגוףמצופה,הסייבר
שמירהידיעלוהמבוטחיםהעמיתיםזכויותשמירתאתלהבטיחבמטרההמוסדיהגוףנכסיעל
מגדירהחוזר.המוסדיהגוףשלהתקינהופעילותו,המידענכסיוזמינותשלמות,סודיותעל

ממשלעקרונותבסיסועל,ושוטףעדכני,אפקטיביבאופןהסייברסיכונילניהולעקרונות
איומיעםלהתמודדשיאפשרובאופןולבקרותלתהליכים,לשיטותהתייחסותהכוללים,תאגידי
.מוסדייםגופיםלחוזרקישור.סייברמתקפותולנהלסייבר

סיכוניבניהולחשיבותישכיהיאהרשותעמדת–ביטוחיתבפעילותסייברסיכונימיפויטיוטת✓
אשר,אלהסיכוניםשלוכימותהערכה,זיהויתהליכיובקידוםהביטוחיתבפעילותהסייבר
הביטוחבענףהחשיפותבמיפויחשיבותרואההרשות.משמעותיודאותלחוסרנתוניםמטבעם
העמידותלרמתשתתרוםאלהלסיכוניםהולמתכיסוירמתבקידוםלתמוךמנתעלבכללותו

,הטיוטהלפי.למבוטחיםונאותשקוףוכיסויהביטוחחברותיציבותעלשמירהתוךהמשקשל
סקרלערוךהביטוחחברתעל,סייבראירועימפניביטוחולצורךתאגידעםהתקשרותטרם

.לטיוטהקישור.לסיכוניםחשיפתהשלוהערכהכימות,לזיהויסייברסיכוני

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://mof.gov.il/releases/documents/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%20%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/mipuisyber29102020/he/InsuranceCyberStudyDraft29102020.pdf


המשך-עמדות הגופים המפקחים על אירועי סייבר 

–הלאומיהסייברמערך❑

הישראליבמשקהארגוניםלכללהמלצהמהווההמסמך–לארגוןבסייברההגנהתורת✓
מתודהמגדירהמסמך.הישראליבמשקארגוניםשלהסייברסיכוניאתלמזערהיאומטרתו
בארגוןמידעאבטחתעלוהאחראיםהדירקטורים,המשרהנושאיאתמלווהאשרסדורה
בהתאםסייברומתקפותאיומימפניהארגוןעללהגנתשנתיתרבעבודהתכניתלבניית

הפחתתלטובתבקרותיוטמעוההגנהלתכניתבהתאם.הארגוןחשוףאליוהנזקלפוטנציאל
.לארגוןבסייברההגנהלתורתקישור.הסייברסיכוני

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf


מדיניות אבטחת מידע  

ישירהמעורבותלגלותנדרשיםבתאגידוהדירקטוריםהמשרהנושאי
,אקטיביבאופןולהשתלבהתאגידשלהמידעאבטחתאסטרטגייתבתכנון
עםובהתמודדותוהתאגידשלהמידעאבטחתמערכיבתכנוןושוטףפעיל

:לדוגמהכך.מידעהבטחתאירועי

הםמידעאבטחתסיכוניכימדגישהסייברלאיומיבנוגעערךניירותרשותעמדת✓
שלומעורבותהתייחסותהמחייב,האסטרטגיתברמהלתאגידתפעוליסיכון

;הפנימיתהבקרהמערךבאישורוהןסיכוניםניהולמדיניותבקביעתהןהדירקטוריון

מעורביםלהיותהמשרהונושאיהדירקטוריוןעלכיהיאערךלניירותהרשותעמדת✓
.היישומייםבפרטיםמעורבותוגילויהתייחסותתוך,הנתוניםושחזורמדיניותבגיבוש

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



חובות נושאי משרה ודירקטורים

יצירת תרבות ארגונית למניעת התרחשותו של אירוע סייבר בתאגיד נמצאת תחת תחום ❑
.  האחריות של נושאי המשרה והדירקטוריון

ככל שמתרחש אירוע סייבר בחברה ניתן להטיל אחריות בקשר לנזקים הנגרמים בעקבותיו על ❑
-ט"התשנ, באמצעות החובות החלות מכוח חוק החברות, זאת. נושאי המשרה והדירקטוריון

(קישור: )1999

על כל נושא משרה ודירקטור להתנהג התאם לחובת הזהירות  –(252סעיף )חובת הזהירות ✓
(.  לפקודת הנזיקין36-35בהתאם לסעיף )שחלה עליו בעת מילוי תפקידו 

הימנעות מכל פעולה שיש בה ניגוד בין האינטרסים של החברה  –(254סעיף )חובת האמונים ✓
או אינטרס  , או בעלי המניות בה לבין אינטרסים אישיים של נושאי המשרה והדירקטורים/ו

.הנובע ממילוי כל תפקיד אחר שהם ממלאים

תפקידו של הדירקטוריון הוא להתוות את מדיניות החברה ולפקח –(92סעיף )חובת הפיקוח ✓
.  על ביצועיה

חלה חובה על הדירקטוריון לוודא קיומן של  , לפי דוקטרינת מחדל בפיקוח האמריקאית❑
.  מערכות אפקטיביות שמטרתן לוודא ציות לחוק ולפקח על מערכות אלו

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/139_002.htm


חשיפה כתוצאה מאירוע הסייבר

/  תביעה של החברה נגד דירקטורים ונושאי משרה בעילה של הפרת חובת זהירות ❑
.הוראות דין/ אמונים 

.אמונים/ זהירות תביעות נגזרות נגד דירקטורים בעילה של הפרת חובות❑

ע ותקנות  "תביעות ייצוגיות נגד דירקטורים ונושאי משרה בעילה של הפרת חוק ני❑
.  פגיעה בשווי מניות ועוד, ע"ני

.חשיפה של דירקטורים ונושאי משרה לתביעות פגיעה בפרטיות❑

שותפים  , ספקים, אירוע סייבר עלול לגרום לפגיעה בלקוחות–' תביעות צד ג❑

התאגיד חשוף לתביעה בגין  ' במקרה של פגיעה בצד ג. עסקיים וגורמים נוספים

.הנזק

החשיפה לחבות משפטית כוללת לא רק סיכונים הקשורים לאירוע הסייבר  ❑
אלא גם חשיפה פוטנציאלית המבוססת על האופן שבו החברה הגיבה, עצמו

".לאחר מעשה"להפרה וניהלה את עניינה 

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



אחריות נושאי משרה ודירקטורים לאירועי סייבר
כלל שיקול הדעת העסקי

שחובות  , עשויות לעורר אצל נושאי משרה את החשש, חובות הזהירות והאמונים שמוטלות על נושאי משרה❑
.  אלה תשמשנה ככלי להגשת תביעות נגדם בקשר לפועלם בעת ביצוע תפקידם

הוא כלל שיקול  , אחד הכלים שהפסיקה הישראלית פיתחה על מנת להתמודד עם חשש זה והסיכונים שבצידו❑
. הדעת העסקי

,  (Delawareובמיוחד ממדינת )הברית -לישראל מהדין והפסיקה בארצות" יובא", כלל שיקול הדעת העסקי❑
:קובע כי פעולה או החלטה של נושאי משרה ודירקטורים נהנית מחזקת התקינות אם נעשתה

.  את טובת החברה, וללא סייג, על נושא המשרה להעמיד בראש–בתום לב ✓

.  מקבל ההחלטה אינו בעל אינטרס אישי המנוגד לטובת החברה בהקשר הספציפי של ההחלטה–בהעדר ניגוד עניינים ✓

.ולאחר דיון שתועד( לרבות היוועצות במומחים)ההחלטה התקבלה על בסיס מלוא המידע הרלוונטי –באופן מיודע ✓

.ככלל הפעולה או ההחלטה אינה חשופה להתערבותו של בית המשפט, כאשר כל התנאים מתקיימים❑

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



-אחריות נושאי משרה ודירקטורים לאירועי סייבר 
המשך

הפיקוחחובת

נותןואינומשתרעאינו,בחברהמשרהנושאישקיבלו(אקטיביות)החלטותעלהחל,העסקיהדעתשיקולכלל❑
מקבלתההימנעותשל–זהבתחום.החלטהמלקבלנמנעוהמשרהנושאיבהםלמקרים,כללבדרך,מענה

עללפיקוחהנוגעבכלהחלטהמקבלתהימנעותלביןעסקיתהחלטהמקבלתהימנעותביןלהבחיןיש–החלטה
.החברה

המשפטבתישלוההחלטות,הישראליבדיןממצהלדיוןכהעדזכתהלאהחברהעלבפיקוחהמחדלסוגיית❑
הזנחהבגדרהיההפיקוחמחדלבהם,קיצונייםבמקריםניתנו,בפיקוחהמחדללסוגייתשהתייחסוהמחוזיים
.החברהלקריסתלבסוףשהובילהמתמשכת

כונס'נבוכבינדר610/94א"ע)הדירקטוריםמחובותאינטגרליחלקמהווההפיקוחשחובת,עולהמהפסיקה❑
.('פינקוביץ'נמקצועיתלהכשרהכפר-תקווה4024/13א"ע,הרשמיהנכסים

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



הדוקטרינה האמריקאית של חובת הפיקוח

אשר עסק באישור  , Caremarkפסק הדין המנחה בעניין חובת הפיקוח בדין האמריקאי ניתן בעניין ❑
.הסדר פשרה בסכום של כרבע מיליארד דולר

(”system in place“)כי על הדירקטוריון להשקיע בהטמעה של מערכות דיווח אפקטיביות , נקבע❑
.  שמטרתן לוודא ציות לחוק ולמנוע התנהגות בלתי הולמת

וכישלון בהטמעה של מערכות דיווח אפקטיביות עלול לחייב את  , ההחלטה על הטמעה היא החלטה עסקית❑
.  קרי לחשוף את הדירקטוריון מבחינה משפטית, הדירקטוריון בגין הפסדים שנגרמים מאי ציות כאמור

אחריות אישית על דירקטורים בגין מחדל בפיקוח תוטל בהתקיים אחד , Delaware-לפי הפסיקה ב❑
:  משני תנאים

.כישלון מוחלט במיסוד מערכת דיווח כאמור✓

שמהווים סימני אזהרה  " דגלים אדומים"כישלון מוחלט בפיקוח על מערכת הדיווח שנוסדה והתעלמות מ✓
.  בקשר לאי ציות לחוק

הוא  , היסוד הנפשי שנדרש כדי להוכיח את הפרת חובת הפיקוח, לפי דוקטרינת הפיקוח האמריקאית❑
.(conscious disregard)התעלמות מודעת 

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



ישראל-הליכים משפטיים כתוצאה מאירועי סייבר 

❑MyHeritage–נגדבישראלשהוגשהייצוגיתתובענהלאישורבקשהMyHeritageאירועשעניינה
היסטוריהולשתףלשמוראינטרנטאתרבאמצעותשמאפשרת,זוחברהשלהמידעממאגריאישימידעדליפת

חוקהופרוהסייבראירועבעקבותכיטועןהייצוגיהתובע.מידעהצלבתשלמתקדמתבטכנולוגיהמשפחתית
.ח"ש100,000,000שלסכוםעלהוגשההייצוגיתהתובענה.התרשלהוהחברההצרכןהגנתודיניהפרטיותהגנת

❑Facebook–50שלהפייסבוקבחשבונותשהתגלתהאבטחהפירצתעלפייסבוקהכריזה2018בספטמבר
התביעהסכוםכאשר,Facebookנגדבישראלייצוגיתתובענההוגשה,האירועבעקבות.משתמשיםמיליון
לאישורבבקשההדיון.הקבוצהגודלאתלאמודהיהניתןלאאך,1000₪עלהועמדשנפגעאדםכלשלהאישי
.אלובימיםמתנהל

❑Yahoo–בעקבות.לקוחותמיליון500-לכהקשורפרטימידענגנבבה,2016-2013בשנתמידעאבטחתפירצת
אולם,ח"ש10,000,000שלסךעלYahooנגדייצוגיתתובענהלאישורבקשותשתיבישראלהוגשו,האירוע

נגדייצוגיתתובענההוגשהב"בארה.ב"בארהשהתנהלוההליכיםלאורמתוגמלתבהסתלקותהסתיימוהתביעות
Yahoo,המשפטביתאישרהאחרוןנובמברבחודש.50,000,000$בגובהפשרההסדרדחההמשפטביתשבה

למנועמנתעללאמץשישפרקטיקותהמשפטביתקבע,הפשרהבהסדר.117,500,000$בגובהפשרההסדר
.עתידייםסייבראירועי

.ד בכל מקרה לגופו"מצגת זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ויש להיוועץ עם עו. האמור במצגת אינו מתיימר למצות את כל ההמלצות או כל הוראות הדין בעניין. מצגת זו ותכניה נועדו לעדכון כללי בלבד

' ושותזליגמןגולדפרב©



ל"חו–הליכים משפטיים כתוצאה מאירועי סייבר 
❑Target-ששילמההסכוםTarget202,000,000$-כעלכהעדעומדלמערכותיההפריצהבעקבות.

בגובההבנקיםעםהסדר)החברהנגדשהוגשוונגזרותייצוגיותבתביעותפשרההסדרי,היתרבין,כוללזהסכום

.(ועוד67,000,000$בגובהויזהעםהסדר,10,000,000$בגובההלקוחותעםהסדר,39,000,000$

.המקרהלבחינתTargetשהקימהתלויהבלתיועדההמלצתעלבהסתמךשנדחתה,החברהדירקטוריוןנגדנגזרתתביעההוגשה,כןכמו

❑Ashley Madison-ליישוב11,200,000$שילם,ברשתנחשףמשתמשיםמיליוניעלומידע2015ביולינפרץאשר,האתרשלהבעלים
.נחשפופרטיהםאשרמשתמשיםמיליון37בשםהחברהכנגדשהוגשה576,000,000$בגובהייצוגיתתביעה

❑Anthem Inc.-בהקמת115,000,000$הבריאותמבטחתתשקיע,הסייברהתקפתעקבהחברהנגדשהוגשהייצוגיתבתביעהמהסדרכחלק
בין,כוללשלההמידעאבטחתבמדיניותשינוייםליישםהתחייבהAnthem,בנוסף.2015בשנתשחוותהסייברהתקפתעקבתשלומיםקרן

.קפדניתגישהבקרתעםרגישיםנתוניםארכיוןובנייתמידעהצפנתהיתר

❑Home Depot-ל"דואפרטיולגנובהחנותשלעצמיבשירותהקופותלעמדותלפרוץהאקריםהצליחושבמהלכהענקיתסייברמתקפת
קרןבהקמת13,000,000$להשקיעהשיפוץקמעונאותרשתהסכימה,הפשרההסדרבמסגרת.לקוחותמיליון50מעלשלהאשראיוכרטיסי

ביצוע,מידעביטחוןקציןהעסקתידיעלהיתרביןוזאת,שלההמידעאבטחתמדיניותאתלשנותהרשתהסכימה,כןכמו.ללקוחותתשלומים
שלהמידעאבטחתטכנולוגייתתקציבעלדיווחיםלמסור,ופרטיותמידעאבטחתנושאעלפיקוחועדתהקמת,סייברתקיפתהמדמותתרגולות
.פשרהבהסדרישנסגרו,בחברהודירקטוריםמשרהנושאינגדנגזרותתביעותהוגשו,כןכמו.ועודהחברה

❑Equifax–מיליון143עללהשפיעהיהשעשוי,שנהלאותהיולי-מאיבחודשישהתרחשסייבראירועעלדיווחההחברה2017בספטמבר
משרהנושאיונגדהחברהנגדב"בארהייצוגיתתביעההוגשה.אחוזיםושישהבשלושיםירדהחברהשלהמנייהמחיר,הדיווחבעקבות.לקוחות

.149,000,000$שלבגובהפשרההסדרהתקבל,לבסוף.שגויותהחלטותקיבלווהדירקטוריםהמשרהנושאיכי,נטען.בהודירקטורים
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שירביט-תקיפת חברת הביטוח 

למערכותהאקריםחדרושבמסגרתו,שירביטלמחשביפריצהעלדיווחהתקבל1.12.2020ביום❑
.אישיומידעמסמכיםשלעתקכמויותוגנבוהביטוחחברתשלהמחשוב

מאותשכללומאגריםלצד,שוניםמסוגיםבודדיםמסמכיםשללהפורציםפרסמוהמשברבמהלך❑
שלנהיגהרישיונותוצילומיזהותתעודותצילומיבעיקרבתוכםכולליםשנגנבוהמסמכים.מסמכים
בכיריםהיוהמבוטחיםבין.מקווניםבשירותיםבעיקרלהתחזותלשמששעלולים,בשירביטמבוטחים

.זכתהבובמכרזשירביטמשרתתאותםהמדינהבשרות

הכופראתקיבלושלאשעות24כלכאשר,שרביטידיעלכופרלתשלוםאולטימטוםהציבוההאקרים❑
.הסכוםהוכפל

לאישורהבקשות.שירביטחברתנגדייצוגיותתובענותלאישורבקשותמספרהוגשו,המקרהבעקבות❑
טוענתלאישורהבקשותאחת.בשירביטוהדירקטוריוןהמשרהנושאינגדהופנולאייצוגיותתובענות

.ח"שמיליארדחציעלעומדהמוערךהתביעהסכוםכךומשום,מבוטחלכלח"ש500שלנזקנגרםכי
600עלעומרהתביעהסכוםכךומשום,מבוטחלכלח"ש1,500עלהועמדהנזקאחרתלאישורבקשה
.ח"שמיליון
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יישום החובה החלה על נושאי משרה ודירקטורים

ניהול סיכוני סייבר צריך להתבסס על תהליכי עבודה  –גיבוש תכנית אבטחת מידע ❑
לרבות מנהל מערכות  , במסגרת זאת יש לראיין גורמי מפתח שונים בארגון. ונהלים
.  מנהל אבטחת המידע וקצין הציות, מידע

תאגידים נדרשים להתאים את תוכניות הרציפות  –התאמת תכנית הרציפות העסקית ❑
כך שיספקו מענה גם למאפיינים הייחודיים הכרוכים בהתממשות של  , העסקית שלהם

.סיכוני אבטחת מידע

יש לשאוף לטפל לאלתר בחולשות שאופיינו ברמת  –הערכות סיכונים וביקורות❑
.חומרה גבוהה וכן לטפל בהקדם האפשרי בחולשות ברמת חומרה בינונית

במסגרתו  , קיום דיון תקופתי בדירקטוריון החברה בנושאים הקשורים לאבטחת מידע❑
.יינתנו דיווחים על אירועי סייבר ומקרים של דליפת מידע

אישור מדיניות אבטחת המידע והגנת הסייבר הארגונית אחת לשנה והקצאת ❑
.משאבים נדרשים לטובת מימושה

הן במישור הטכנולוגי והן במישור  , הקמת צוות ייעודי להתמודדות עם אירועי סייבר❑
חברות הכפופות ל )Data Protection Officerואף מינוי , המשפטי והרגולטורי

–GDPRמחויבות בכך.)
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–יישום החובה החלה על נושאי משרה ודירקטורים 
המשך 

נושאי משרה והוועדות  , הגדרת תפקידים וחלוקת תפקידים ברורה בין ההנהלה❑
.השונות בכדי להבטיח תכנית עבודה יעילה ואפקטיבית

הכשרת אנשי המקצוע בתחום אבטחת המידע וכן חינוך כלל העובדים לנקוט בפעולות  ❑
.שלא יעמידו בסכנה את התאגיד

.הקפדה על עקרונות אבטחת מידע גם בפעילות למול ספקים חיצוניים❑

. תשתיות ונכסי מידע אחרים בחברה, ניהול רשימה מעודכנת של מערכות מידע❑

.הגבלת השימוש במחשבים וציוד טכנולוגי של החברה לצרכים עסקיים בלבד❑

התקנת מערכות הגנה מפני גישה לא מורשית לרשת הפנימית של החברה ואבטחת  ❑
.ההתחברות מרחוק לרשת הפנימית של החברה

ל או התקן נייד הן בין עובדי החברה והן  "הגנה על מידע רגיש המועבר באמצעות דוא❑
.שמועבר ללקוחות

כך שבהתרחשות מתקפת סייבר יהיה אפשר  , ניהול יומן רישום פעולות משתמשים❑
.לבצע תחקור אפקטיבי בדיעבד
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שאלות מיקוד–המלצות לדירקטוריון 

לאילו חוקים ורגולציה בתחום הסייבר התאגיד כפוף ומהי מידת העמידה בדרישות  ➢
?אלה

או התהליכים העסקיים הקריטיים  /הנהלת התאגיד הגדירה מהם הנכסים והאם ➢
?  תהליכים אלו/ כיצד אירוע סייבר עלול להשפיע על נכסים ? ביותר לארגון

?  מהי רמת ההשקעה של התאגיד בהגנה על סייבר ועד כמה הארגון מוכן➢

?  האם סיכונים אלו דורגו ושוקפו להנהלה? מהם סיכוני הסייבר המהותיים לתאגיד➢

האם מצוי בידי התאגיד המידע הדרוש לטובת קבלת החלטות וגיבוש האסטרטגיה  ➢
?  בנושא הסייבר

האם ישנה מתודה  ? כיצד התאגיד מגן על מידע שנמצא אצל ספקים וקבלני משנה➢
?  סדורה

אשר  , האם דירקטוריון התאגיד הקים ועדת משנה קבועה בנושא אבטחת מידע➢
?  ממליצה להנהלה על דרכי פעולה נוכח איומי ואירועי סייבר
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שאלות מיקוד–המלצות להנהלה 

למדיניות ולצורכי , האם תחום סיכוני הסייבר מתנהל באופן תקין בהתאם ליעדים➢
?  התאגיד

?האם עומדים משאבים נאותים ליישום תכנית עבודה לניהול סיכוני סייבר➢

האם מוגדרים בעלי תפקיד  ? האם קיים מבנה ארגוני הולם לניהול סיכוני סייבר➢
?לרבות ממשקי העבודה המשותפים שלהם, האחראים לתחום הסייבר

האם  ? האם קיימים מנגנוני בקרה ופיקוח נאותים בתחום ניהול סיכוני סייבר➢
ההנהלה הבכירה מפקחת באופן הדוק על מנגנונים אלו תוך התייחסות לדגלים  

?אדומים

האם קיימות הוראות דיווח להנהלה הבכירה ולגורמים רלוונטיים בעת אירועי  ➢
?סייבר

האם מתנהלות הדרכות  ? האם קיימת מודעות בקרב עובדי התאגיד לסיכוני סייבר➢
?בנושא
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:כיסוי בגין נזק לצד שלישי

תביעה בגין הפרת פרטיות של צד •
.שלישי

תביעה בגין כשל באבטחת מידע  •
.של צד שלישי

תביעה בגין קנסות רגולטוריים לצד •
.שלישי

.הוצאות חקירה רגולטורית•
.הוצאות משפטיות•

ביטוח סייבר

:כיסוי בגין נזק כספי לתאגיד
.אבדן הכנסה•
.  הוצאות דמי כופר•
.  הוצאות דיווח ללקוחות•
הוצאות פורנזיות לגילוי הכשל  •

.באבטחת המידע
הוצאות בגין משרד יחסי ציבור  •

.לניהול המשבר
.  הוצאות חקירה רגולטורית•
.קנסות רגולטוריים•
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!תודה רבה על ההקשבה
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