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 Excellence Centers–מרכזי התמחות 

oייעוץ אסטרטגי למערך ה-IT

o מערכות ליבה בנקאיות

oמכשירים פיננסים

oביטוח וחיסכון ארוך טווח

oשוק ההון

oניהול סיכונים תפעוליים וציות, ממשל תאגידי
oניהול סיכונים פיננסיים

o ביצועים עסקיים ניהול)EPM(

o כספייםדוחות איחוד
oמערכות פיננסיות מתקדמות ו-ERP

o עסקית המשכיות)BCP/DRP(

o מידעאבטחת
o ארכיטקטורה ארגונית וניהול תהליכים)BPM/EA(

oטיוב נתונים והסבות

o מומחיםשיבוץ

o צוות תקיפה אדוםAPT)(

o כחולצוות הגנה

o משחקי מלחמה–צוות לבן

oקודבדיקות , פיתוח מאובטח

oניהול סיכוני סייבר כמותי

oאפליקציות ומוצרים, ניהול פורטפוליו פרויקטים

oובקרת פרויקטים תיעדוף, תכנון
o ניהול סביבתIT

ומערכות ליבה ייעוץ אסטרטגי

עסקייםניהול ביצועים 

ITניהול 

GRC/ ניהול סיכונים 

"גשר אל הנוער"–פעילות למען הקהילה 

ניהול פורטפוליו פרויקטיםסייבר
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ולאןמאיפה –ITניהול 

שחקנית משנה, מערכת המידע ככלי עזר–בעבר •

ללא מערכות מחשב אין עסקים, בלב העשייה IT -ה–כיום •

כרשותכצורך ולא  ITקבלת ניהול ה –העיקרי המעבר •

מערכות מידע טובות שנותנות ערך מוסף יכולות להוות יתרון תחרותי ולבדל ארגון אחד  •

מאחר

.IT -עם העלייה בחשיבות מערכות המידע כך עולה החשיבות לניהול סיכוני ה•
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ולאןמאיפה –ITניהול 

:ITבניהול אתגרים 

.פיקוח הדוק ומורכב, מצריכה כלים טכנולוגיים שונים ועל כןאספקת מגוון רחב של שירותים •

.טכנולוגיות מתפתחות ומשתנות בקצב מהיר•

/    IT -ניהול בידי ה(אחת ההוצאות המרכזיות של ארגונים פיננסים  -  IT -ניהול תקציב ה•

).  ניהול בידי המשתמשים
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?מה צריך לנהל–ITניהול 

ITתהליכי טכנולוגיה

תשתיות•

oמחשבים מרכזיים

oסביבות פתוחות

oמסדי נתונים

אפליקציות•

כלי אבטחת מידע•

:תהליך פיתוח•

oהגדרת דרישות

oאפיון

o  פיתוח

oבדיקות

oהעברה לייצור

oתחזוקה

, וועדות היגוי(ניהול פרויקטים •

)משתמשים

אבטחת מידע•
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בארגון ITמחזור פעילות 

:מחזור הפעילות בארגון

7

קביעת אסטרטגיה 11

ואפיוןניתוח  22

בחירת פתרונות מחשוב/בחינת 33

בדיקות ואינטגרציה, פיתוח 44

הדרכה ונהלים, ש"או, הטמעה 55



?ITמהו סיכון 

בהשפעות ובאימוץ של , בתפעול, בבעלות, הוא סיכון עסקי הכרוך בשימוש ITסיכון 

.טכנולוגית מידע בארגון

מחלקת את ) ISACA )COBITשל  ITGIמבית  ITמסגרת העבודה לניהול סיכוני 

:לשלוש קטגוריות IT -סיכוני ה

סיכון מאי יצירת  
ITערך באמצעות 

ניצול לא יעיל או •
אי ניצול של 

מערכות המידע  
לפעילות  
העסקית

סיכון באספקת  
ITפתרונות 

טיב המענה של •
מערכות המידע  

לצרכים 
העסקיים

סיכון באספקת 
ITשירותי 

פגיעה בזמינות •
וביצועי מערכות 

המידע
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תקן ורגולציה, מתודולוגיה
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קווים מנחים כלליים–מתודולוגיה •

קביעת סטנדרטי מינימום ומתן אישור על עמידה בהם–תקן •

מחייבאופן יישום שאינו , דרישות סף מחייבות–רגולציה •

רמות שונות של רזולוציה•

זליגה בין נושא לנושא•

?"נכון"האם יישמנו •



תקן ורגולציה, מתודולוגיה

?תקן
?רגולציה

?מתודולוגיה

SOX

COSO

COBIT

ITIL

ISAE

ISO



SOX ITGC
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SOX -חלק מה, רגולציה•

נאותות בארגון שיבטיחו דיווח כספי מדויק וימנעו מקרים של אי מחייב בקרות •

.  הכספייםסדרים או טעויות בהצגת מצב עסקי החברה כפי שמשתקף בדוחות 

:דורש את הצהרת ההנהלה כי

הכספיים אינם חסרים וכוללים את כל הנתונים המהותיים מבחינת הדוחות •

.מצבה הכספי של החברה

כל הליקויים והחולשות בבקרה הפנימית וכל תרמית פוטנציאלית הועברה  •

.ח המבקר"לידיעת הרו

לצורך הגילוי הנדרש בדוחות  ונהלים פנימיות ההנהלה קבעה בקרות •

.הכספיים

.ההנהלה בחנה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים והם נמצאים נאותים•



SOX ITGC - המשך
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:SOX ITGCדוגמא לתהליכי בקרה במסגרת  

)LOG(תיעוד של הפעולות המבוצעות במערכת •

תהליכי פיתוח מובנים•

יצירת נקודות ביקורת•

בדיעבד/התראות לחריגים בזמן אמת•

תיעוד קוד המערכת•

דוחותלהפקת אפשרות •

:ומצד שני

שמירה על מהותיות•

להמנע מיצירת מערכת בקרה על המערכת הקיימת•



COSO - Committee of Sponsoring Organizations
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מתודולוגיה•

•Committee of Sponsoring Organizations–

רים"איחוד של חמישה מלכ

במטרה ליצור שיטה ליצירת מערך בקרה  

אפקטיבי

,  COSO 2013–הגרסא העדכנית •

.2014נכנסה לתוקף בסוף שנת 
הנחוציםמגדירה תהליכים שונים המתודולוגיה •

,  מציעה שפה אחידה, בקרהלתהליך 

.כוללכיוון ברור והנחיות לניהול סיכונים ומספקת 

יעדי הארגון

ארגון
ב
ת 

שויו
הי
קר

ב
בי 

רכי



COSO - המשך
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1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values

2. Exercises oversight responsibility

3. Establishes structure, authority, and responsibility

4. Demonstrates commitment to competence

5. Enforces accountability

CONTROL 

ENVIRONMENT

6. Specifies suitable objectives

7. Identifies and analyzes risk

8. Assesses fraud risk

9. Identifies and analyzes significant change

RISK ASSESSMENT

10. Selects and develops control activities

11. Selects and develops general controls over technology

12. Deploys through policies and procedures

CONTROL 

ACTIVITIES

13. Uses relevant information

14. Communicates internally 

15. Communicates externally

INFORMATION & 

COMMUNICATION

16. Conducts ongoing and/or separate evaluations 

17. Evaluates and communicates deficiencies

MONITORING 



COSO - המשך
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CONTROL 

ENVIRONMENT

/  הבקרה סביבת

תרבות ארגונית

הארגון מפגין מחויבות ליושרה והתנהגות אתית. 1

על של מערך הבקרה  -הדירקטוריון עצמאי ומבצע ראיית. 2

אחריות וסמכויות לצורך השגת יעדי  , ההנהלה מיישמת כללי דווח. 3

הארגון  

לפתח ולשמר עובדים איכותיים, הארגון מפגין מחוייבות למשוך. 4

הארגון מייחס אחריות לעובדים בביצוע תפקידי הבקרה שבסמכותם. 5

RISK ASSESSMENT

סיכונים הערכת

הארגון זיהה סיכונים הקשורים ליעדים  .6

הסיכונים נותחו כדי להחליט כיצד לנהלם  .7

הארגון שוקל את החשיפה למעילות בהערכת הסיכונים שבצע.8

הערכת הסיכונים כוללת זיהוי השינויים העלולים לפגוע באפקטיביות  .9

מערך הבקרה הפנימית

CONTROL 

ACTIVITIES

פעילויות בקרה

הארגון מפתח בקרות אשר תורמות להקטנת סיכונים לרמה  .10

הנדרשת  

הארגון מפתח בקרות כלליות  ומיכוניות לצורך השגת היעדים  .11

ונהלים אשר מסייעים בישום  , הארגון מציב בקרות דרך מדיניות.12

המדיניות



COSO - המשך
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INFORMATION & 

COMMUNICATION

מידע ודיווח

הארגון מייצר ומשתמש מידע איכותי ורלבנטי כדי לתמוך בפעילות  .13

הבקרה הפנימית  

,  כולל אחריות ויעדי בקרה פנימית, הארגון מתקשר פנימית מידע.14

הנחוץ לצורך ישום בקרה פנימית  

הארגון מתקשר עם גורמים חיצוניים בנושאים המשפיעים על  .15

תפקוד הבקרה הפנימית

MONITORING 

ניטור

הארגון מבצע פעילות מתמשכת על מנת לוודא כי מערך הבקרה  .16

הפנימית אפקטיבי  

,  הארגון מעריך ומתקשר ליקויי בקרה פנימית באופן תקופתי.17

כולל ההנהלה  , לאותם מנהלים אשר אחראים על פעולות מתקנות

במידת הצורך, הבכירה והדירקטוריון



COBIT - Control Objectives for Information technology
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התמקדות  המאפשרת , בסיס לתהליך הערכת סיכוניםהינו מתודולוגיית  COBIT–ה •

,  העסקיתפעולה על בסיס האוריינטציה ומאפשרת בצרכים הייחודיים למערכות המידע  

וכלה בנושאים  ) התוויית מדיניות כללית ועוד, בעלי תפקידים(החל מנושאי משילות 

).אבטחת מידע ועוד" (על רצפת העבודה"פרטניים 

•COBIT4.1–מחלק את ה- IT  לכל תחום תהליכים לכל תהליך בקרות, תחומיםלארבעה:

Acquire and 

Implement

Monitor and 

Evaluate

Deliver and 

Support

Plan and 

Organize



COBIT - המשך

• Applicable COBIT Objective:
• DS12.3 Visitor Escort
• Appropriate procedures are to be in place ensuring that individuals 

who are not members of the IT function's operations group are 
escorted by a member of that group when they must enter the 
computer facilities. A visitor's log should be kept and reviewed 
regularly.

:יעד הבקרה•

•DS12.3 - ליווי מבקרים

יש להטמיע נהלים מתאימים על מנת לוודא כי גורמים המבקשים לבקר באיזורים •

יש לוודא כי . שהוסמך לכך ITילוו על ידי גורם   IT -רגישים ושאינם חלק מגוף ה

.כל הגישות לאיזורים הרגישים פיסית יתועדו כהלכה



COBIT - המשך
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COBIT–הגרסא העדכנית • .2012פורסמה בשנת ,  5

.לאמצע" צד"כולם מיועדים להביא את מערכות המידע מה, מתייחסת לחמישה עקרונות•



COBIT - המשך
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הוא כלי שנועד  IT -קבלת התפיסה שה, IT -שינוי קונספט לגבי ה -שירות יעדי הארגון •

הקצאת  ? כיצד מבצעים את המעבר–האתגר . לתמוך בצרכים העסקיים בצורה מיטבית

.משאבים גבוהה

,  ומהממשל התאגידי" מוצר"כחלק אינטגרלי מה IT -ניהול ה–טיפול כולל בצרכי הארגון •

.כעלות לניהולו כנכס ITמעבר מניהול ה , קישורו לתהליכי העבודה בארגון

כל חלקי  , גישה אחת מתאימה להכל–יישום מסגרת עבודה אחידה לכל חלקי הארגון •

.הארגון משתמשים במתודולוגיה אחת לניהול הסיכון

מבנים ארגוניים  , גישה כוללת המתייחסת לתהליכים–יצירת סינרגיה והנעת הארגון •

. שונים ואנשים כאחד במטרה להניע את הארגון וליצור סינרגיה בין החלקים השונים

.מכל שכבות הארגון, מניעי תהליך, ”Enablers“מדבר על 

צריכים להיות   IT -הבנה שהעקרונות לניהול ה–הפרדת הממשל התאגידי מהעבודה •

.IT -מותווים על ידי מי שקובע את העקרונות לניהול הארגון ולא על ידי מי שמנהל את ה

,  בדיקה כי מערכות המידע פועלות להשגת יעדי הארגון–הממשל התאגידי תפקיד •

.ביצועיםמדידת , קבלת החלטות, קביעת סדרי עדיפויות

מנהל את היישום  . י המשילות"יישום ההחלטות והעקרונות שנקבעו ע–IT -הניהול •

.בפועל אך אינו מתווה מדיניות



ITIL - IT Infrastructure Library
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מתודולוגיה•

.  לצרכים ממשלתיים 1980פותח לראשונה ב •

:IT מערכותאשר מפרט ומרחיב תהליכים בסיסיים בניהול  ITIL V2פורסם  2001 -ב•

•Incident Management- ניהול אירועים חריגים

•Problem Management–ניהול בעיות וצרכים של המשתמשים

•Change Management–ניהול השינויים במערכת

•Release Management–ניהול העלייה לאויר

•Configuration Management–ניהול התשתית המשותפת למערכות שונות

•Service Delivery–התאמת המערכת לצרכים בשטח

•Service Level Management–הסדרת יחסי משתמש/IT ,SLA וקשר עם ספקים

•Availability Management–זמינות בשעת כשל

•Capacity Management–ניהול משאבים

•Financial Management–תרגום שירותי המערכת לעלות מול תועלת, תמחיר

•IT Service Continuity– היבטיDRP והמשכיות עסקית



ITIL - המשך
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.ITILהגרסא השלישית של  - 2011בשנת •

".ITשירותי "לניהול  " מערכות מידע"מעבר מניהול •

?ITמהם שירותי •

.אחרים ITי שירותי "או ע ITי מערכות "הם תהליכי עבודה הנתמכים ע ITשירותי 

האנשים ותהליכי  , התשתיות, כסך של מערכות המידע IT -רואה את שירות ה ITIL -ה•

.העבודה התומכים בשירות שמספק הארגון מקצה לקצה



ITIL - המשך
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•Service Strategy–

בהתאמה לאסטרטגיה של   IT -בניית אסטרטגיית ה

מה הדרישות והצרכים , הבנה מי הלקוחות. הארגון

שלהם ומה המשאבים הנדרשים

•Service Design -
התאמת טכנולוגיה  , עיצוב השירות והתהליך

תהליכי עבודה ומדידה עתידיים של , וארכיטקטורה

השירות

•Service Transition–

בדיקות ועליה לאויר, פיתוח השירות

•Service Operation–

טיפול  , תחזוקה יומיומית, השירות" בריאות"

בקשות משתמשים, בתקלות והסקת מסקנות

•Continual Service Improvement–

.כלים למדידה ושיפור השירותים



ITIL - המשך
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–ITILהסמכה ל •

•Foundation –טרמינולוגיה של הנושא ועקרונות במחזור  , קווים כלליים למתודולוגיה

החיים

•Practitioner – הסמכה מעמיקה יותר לאנשים אשר מעוניינים ליישםITIL  בארגונים

שלהם

•Intermediate –קורסים אשר מתמקדים בחמשת השלבים

•Expert – מי שלקח כמה קורסים של שלב הIntermediate

•Practitioner – מי שיישםITIL בארגון



SIAM - Service Integration And Management
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ITIL -מתודולוגית המשך ל•

נועדה לארגונים אשר מקבלים שירות ממספר מערכות מידע וממספר ספקים•

המתודולוגיה מכתיבה כללי בסיס לאינטגרציה בין מערכות שונות וליישור קו בטיפול במערכות  •

השונות ובספקי המערכת השונים

וקונסולידציה  סטנדרטיזציה וליצור שקיפות למשתמש על ידי להביא להורדת עלויות : המטרה•

)'וכו SLA, הסכמים(והספקים ) 'כללי עבודה וכו, בדיקות(המערכות מול בטיפול 
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הארגון  / נועד לארגונים אשר משתמשים במערכות חיצוניות לתפעול העסק, הוא תקן ISAE -ה•

לגבי  בטחון סביר המידע ולספק לבחון את הבקרות הקיימות במערכות הדוח נועד . שלהם

יעילות התהליכים וציות להוראות  , השגת המטרות הקשורות לאמינות הדיווח הכספי

.הרגולציה

•TYPE I–מתאר את הבקרות במערכת בנקודת זמן ספציפית

•TYPE II– חודשים לפחות 6מתאר את הבקרות לאורך זמן ומספק בדיקות מדגמיות לאורך

:מטרות הדוח•

:לקבל בטחון סביר באשר לקיום הנושאים הבאים•

תיאור נכון ונאמן של המערכת מצד הספק•

עיצוב הבקרות במערכת באופן שישרת כהלכה את יעדי הבקרה שהוגדרו מראש•

תפעול הבקרות באופן שיתן בטחון סביר כי יעדי הבקרה הושגו•

ל"לדווח באופן רשמי על כל הנ•
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ISAEמי מוסמך לערוך דוח •

IFAC - International Federation of Accountantsחברי , רואי חשבון•

ענף התעסוקה הרלוונטי/ בעל ידע בתעשייה•

ובמבנה מערכות מידע IT -בעל הבנה ב•

בעל נסיון בהערכת סיכונים ובקרות•

לבקרות והערכתן) טסטים(בעל נסיון בביצוע בדיקות •
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יתרונות•

מוגדר מראש, דוח מסודר•

השיקולים שיש להתחשב בהם בבדיקת הבקרות•

"בטחון סביר"דרישות מינימום על מנת לספק •

מתי יש לציין הסתייגויות•

"ראיות"כיצד לאסוף את ה•

מבנה הדוח  •

חסרונות•

"בטחון סביר"מספק •

מתמקד בתהליכים כספיים•
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ITILתואם , )SMS(תקן להערכת מערכות המספקות שירותים •

•International Organization for Standardization ,מכון התקנים הישראלי

:מספק המערכת ל  Best Practiceהתקן בודק דרישות •

תכנון המערכת•

יישום•

תפעול•

ניטור וביקורת•

תחזוקה•

ש"שו•

?ועולה לאויר בהליך מוסדר, מאופיין, האם כל שינוי במערכת מתועד: לדוגמא•

מבדק  לאחר שסוקרים מטעמו מבצעים מכון התקנים הישראלי נותן ההסמכה לתקן הוא •

.בארגוןהמידע המאשר את מערכת ניהול האיכות של שירותי טכנולוגיית 



לסיכום

:ארגון אחד יכול

COSOלנהל סיכונים על פי •
ללקוחותיו ISAEלספק •

COBIT -לנהל בקרות על פי ה•
SOX -לעמוד ב•
ITILלפי  IT -לנהל את ה•



?שאלות



,תודה רבה

יעל סיני ריטר•

GRCתחום  -מנהלת פרויקטים •

03-7622900: טל•

050-4082958: נייד•

•yaels@hms.co.il


