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AlMo' ושותאלקלעי מונרוב 

עובדים מקצועיים 25למעלה מ •

:מתן שירותים בתחומים הבאים•

ואבטחת מערכות מידעוביקורת פנימית ביקורת -

איתור הונאות ומניעתן-

 Sarbanes Oxleyועזרה לארגונים ביישום ייעוץ -

– ERM–ניהול סיכונים כולל - Enterprise Risk 
Management

  IT Governance  מערכות מידע בנושאלמנהלי ייעוץ -
®CobiTויישום 

הוןייעוץ בתחום איסור הלבנת -

Alkalay Monarov & Co. AlMo
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AlMo' ושותאלקלעי מונרוב 

כלי בקרה ותחקור נתונים   ACLנציגי •
בישראל 

תוכנה הנפוצה בישראל ובעולם  הינה  ACLתוכנה •
מאפשרת למשתמש ההדיוט לבצע פעולות  בתחומה אשר 

ניתוח ותחקור נתונים בבסיסי מידע בצורה קלה ופשוטה 
 SQL: כגון, ללא צורך בידע בשפת שאילתות מובנית

(Structured Query Language).

:לפרטים נוספים•

•www.almo.co.il/acl/acl-software.html 

•www.acl.com

Alkalay Monarov & Co. AlMo
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GRC

ITGC

CobiT

COSO IT-GRC
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?Governance -ממשל 

,  ממסד, משטר, שררה, סמכות, הנהגה, שלטון

רשויות  , ממשלה
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GRC – Governance Risk & Compliance?

טיפול  , הובלה, הכוונה, הגדרת יעדים–ממשל•

...הגעה ליעד, במכשולים שבדרך

תהליך מובנה המאפשר זיהוי   -ניהול סיכונים •

והערכת סיכונים וזאת לצורך גיבוש ויישום דרכי  

. התמודדות עימם

של ניהול   הרגולטוריהינו החלק   - ציות•

...(SOX ,HIPPA ,Solvency II)הסיכונים 
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GRC – Governance Risk & Compliance?

מנגנון המנהל את הבקרות הנגזרות  

,  ממשל תאגידי

ניהול סיכונים וציות לרגולציה  

כמכלול אחד
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GRC – Governance Risk & Compliance
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עסקרגולטור
דירקטוריון 

והנהלה
דירקטוריון

דירקטוריון 

והנהלה

דרישות ציות
ניתוח  

סיכונים

מעקב  

ובקרה
תעדוףמדיניות

ComplianceRiskGovernancePoliciesVision, Goals

רשימת בקרות

תוכנית  

בדיקות

הבקרותביצוע 

עיבוד תוצאות  

הבדיקות

Remediation

לסיכון ואי הציות השיוריים

  ביצוע  

הבדיקות
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?IT Governance–ממשל טכנולוגיית מידע 

  השונים האורגנים של הישירה באחריותם עוסק•

 בתחום ואסטרטגיה מדיניות בקביעת בארגון

  המידע טכנולוגיית

 תחום של תקין ובניהול שוטפים ופיקוח בקרה ביצוע•

המידע טכנולוגיית

במטרה להבטיח את תמיכתם בפעילות  

למדיניות והיעדים   תאימותםהעסקית ואת 

.העסקיים בארגון
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תחומי המיקוד של ממשל טכנולוגיית מידע בארגון

תיאום אסטרטגי•

אספקת ערך•

ניהול משאבים•

ניהול סיכונים•

מדידת ביצועים•
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תחומי המיקוד של ממשל טכנולוגיית מידע בארגון

  העסקיות התוכניות בין הקישור טחתהב – אסטרטגי תיאום•
.המידע טכנולוגיית ותוכניות

  את מספקת המידע טכנולוגיית כי ידואוו – ערך אספקת•
.לאסטרטגיה בהתאם המובטחות התועלות

 משאבי של נכון וניהול מיטבית השקעה – משאבים ניהול•
.ואנשים תשתית ,מידע יישומי :המידע טכנולוגיית

 ביחס שקיפות ,לציות הדרישות נתהב – סיכונים ניהול•
 בתוך סיכונים לניהול אחריות שילוב ,משמעותיים לסיכונים

.הארגון

  השלמת ,האסטרטגיה יישום אחר מעקב – ביצועים מדידת•
  ואספקת התהליכים ביצוע ,במשאבים שימוש ,פרוייקטים
.השירותים



12

?למה ליישם ממשל טכנולוגיית מידע

המידע והטכנולוגיה התומכת בו מהווים את אחד הנכסים •
.החשובים בארגון

זיהו את היתרונות הטמונים בטכנולוגיית , ארגונים מצליחים•
.מידע והחשיבות שלהם

ניהולי סיכוני  , הבטחת התועלות מטכנולוגיית המידע•
טכנולוגיית המידע והצורך בשליטה ובקרה על המידע הינם 

.מרכיבים הכרחיים בממשל תאגידי

ממשל טכנולוגיית מידע משלב וממסד נוהגי ביצוע טובים •
) Good Practice ) להבטיח כי טכנולוגיית המידע של

.הארגון תומכת ביעדי הפעילות העסקית



?למה באמת ליישם ממשל טכנולוגיית מידע
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אינטגרציה נמוכה כפילות נתונים

מידע מבוזבז

בזבוז משאבים

מורכבות וחוסר גמישות

עלויות  

גבוהות

חוסר שקיפות

מאגרי מידע  

מבוזרים

פגיעות

מורכבות

מידע חלקי
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?ITאיפה אנחנו נתקלים בממשל 

•SOX – Sarbanes Oxley    מתייחס ומפרט את הבקרות הנדרשות
למערכות המידע כדי להקטין את רמת הסיכונים הכרוכים בהפקת  

חלק ניכר מפסקה זו  . י מערכות המידע"מידע פיננסי לא אמין או שגוי ע
בקרות מערכות מידע   -י יישום ממשל טכנולוגיית מידע "מטופל ע
.ITGC–כלליות 

•ISOX–  יישום המלצות וועדת גושן

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית תתבסס על מודל בעל ארבעה 
:מרכיבים

בקרות ברמת העל בארגון•

ITGC -בקרות מערכות מידע כלליות •

תהליך סגירת הדוחות הכספיים•

בקרות בתהליכים העסקיים המוגדרים כמהותיים מאד•



ITGCבקרות מחשוב כלליות 

  בקרות שנועדו לתמוך בניהול ובקרת פעילויות בטכנולוגית המידע

. ובסביבת המחשוב

 תחומים עיקריים  4הן מתפלגות ל(Domains):

 Development and)פיתוח מערכות מידע •

implementation of new systems)

(Program Changes)ניהול שינויים במערכות מידע •

(Computer Operations)תפעול מערכות מידע •

 Physical and Logical)גישה לוגית ופיזית –אבטחת מידע •

Access )

22
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(המשך)?ITאיפה אנחנו נתקלים בממשל 

ניהול טכנולוגיית  , בנקאי תקין ניהול–הוראות המפקח על הבנקים 
.  המידע

.תאגיד בנקאי יכלול יחידה ארגונית לביקורת טכנולוגיית המידע שלו•

תאגיד בנקאי יעמיד לרשות הביקורת הפנימית את הכלים הדרושים  •
.לביצוע ביקורת ובקרה בסביבת מערך טכנולוגיית המידע

ניהול טכנולוגיית מידע בגופים  –הוראות המפקח על הביטוח 
(:טיוטא שנייה)פיננסיים 

על גופים מוסדיים חלה חובה לנהל את תחום טכנולוגיית המידע על  •
פי תקנים מקצועיים מקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי  

.נאותים

על הגוף המוסדי לגבש מסגרת עבודה לניהול סיכונים בתחום  •
טכנולוגיות המידע תוך זיהוי ניתוח והערכת  ההשלכות האפשריות  

.של אירועים בלתי צפויים על הארגון



?האם זהו המצב אצלכם

ניהול פעילויות סיכונים וציות במאגרים שונים•

ממשל/ סיכונים / ציות , של פעילויותכפילות •

גדולה  מורכבות •

של ניהול פעילות ציות( כספית ותשומת לב ניהולית)גבוהות עלויות •

יכולת למדוד יעילות בקרותאין •

אוטומציה של תהליכי ציותאין •

24



?לאן מכאן
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CobiT
Control Objectives for IT & 

Related Technology

26
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CobiT–מודל ליישום ממשל טכנולוגיית מידע

(Control Objectives for IT & Related Technologies)

•CobiT®   ראשי תיבות של- Control OBjectives for Information 
related Technologies -   תקן פתוח המשמש מספר הולך וגדל של

.  ארגונים בעולם

ISACAמכון המחקר , IT Governance Instituteי  "פותח ע•

לאומי מעודכן של יעדי בקרה לסביבת טכנולוגיית המידע  -אוסף בין•
.לשימושם היום יומי של מנהלים ומבקרים

•CobiT® ,וצרכי האבטחה של  , האיכותיים, מתייחס לצרכים הכספיים
ארגונים ומספק קריטריונים להגדרה של ציפיות הארגון מפונקצית  

.טכנולוגיית מידע

(   Control Framework)היא מסגרת עבודה לבקרה   ®CobiTכיום •
המתאימה ביותר כדי לאפשר לארגון להבטיח תאימות בין השימוש  

.  בטכנולוגיות המידע לבין יעדיו העסקיים



CobiTמוצרי 
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:תורם ל CobiTיישום 

.קישור אל דרישות הפעילות העסקית•

ארגון של פעילויות טכנולוגיית המידע לכדי מודל תהליכי  •

.מקובל

זיהוי המשאבים המרכזיים של טכנולוגיית המידע שיש  •

.למנף

.הגדרת יעדי הבקרה הניהוליים שיש לשקול•

29



הינו מיקוד עסקי CobiTהעיקרון הבסיסי של 

30

...עונה על מניעות את  

ההשקעה ב

כדי לספק משתמשים  

ב
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CobiTשבעת הקריטריונים לאיכות המידע על פי 

 לשבעה להתאים צריך בארגון המידע ממערכות המופק המידע
: קריטריונים

(Effectiveness) אפקטיביות•

(Efficiency) יעילות•

(Compliance) ציות•

(Confidentiality) חיסיון•

(Reliability) אמינות•

(Integrity) מהימנות•

(Availability) זמינות•

  ,People, Application) במידע התומכים הארגון משאבי בנוסף
Technology, Facilities, Data) את להשיג מנת על לתהליכים חשובים  

.העסקיים היעדים
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CobIT– (המשך) דל ליישום ממשל טכנולוגיית מידעמו

CobIT   מגדיר פעילויות טכנולוגיית מידע במודל תהליכים גנרי של
:ארבעה תחומים

ספקת פתרונות ואספקת שירותא– (PO)תכנון וארגון •

ספקת פתרונות והעברתם כדי להפכם לשירותיםא–( AI)רכש ויישום •

שימוש עבור  -פתרונות והפיכתם לברי קבלת –( DS)אספקה ותמיכה •
.משתמש הקצה

אכן   שהווכנהניטור כל התהליכים כדי לוודא –( ME)מעקב והערכה •
.נעשית
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CobiT–(המשך) מודל ליישום ממשל טכנולוגיית מידע

תהליכי מפתח המשמשים  34ארבעת התחומים מכילים כ •
.לרוב בטכנולוגיית המידע

התהליכים קיים קישור אל יעדי   34עבור כל אחד מ •
.הפעילויות העסקיות ואל יעדי טכנולוגיית המידע הנתמכים

מידע לדרך שבה ניתן למדוד   CobiTעבור כל תהליך נותן •
, התוצרים העיקריים, פירוט פעילויות המפתח, את היעדים

.ומי אחראי להם

•CobiT  התהליכים 34–מגדיר יעדי בקרה עבור כל אחד מ ,
.ובקרות יישום, מפרט תהליכים



(PO)תכנון וארגון 

34

וגם בזיהוי הדרך שבה יכולה , תחום זה עוסק באסטרטגיה ובטקטיקה

.  טכנולוגיית מידע לתרום באופן הטוב ביותר להשגת היעדים העסקיים

:תחום זה מתאפיין בטיפול בשאלות הניהול הבאות

מתואמות   העיסקיתהאם אסטרטגית טכנולוגיית המידע והאסטרטגיה •

?ביניהן

?האם הארגון משתמש בצורה מיטבית במשאביו•

?האם כל אחד בארגון מבין את יעדי טכנולוגיית המידע•

?האם סיכוני טכנולוגיית המידע מובנים ומנוהלים•

האם איכות מערכות טכנולוגיית המידע מתאימה לצרכי הפעילות  •

?העיסקית

י



(AI)רכש ויישום 
,  לפתח או לרכוש, יש לזהות, כדי לממש את אסטרטגיית טכנולוגיית מידע

את פתרונות טכנולוגיית   העיסקיוגם ליישם ולהטמיע לתוך התהליך 

בנוסף תחום זה עוסק בנושאי השינויים במערכות קיימות  . המידע

כדי להבטיח שהפתרונות ימשיכו לענות לדרישות היעדים  , ותחזוקתן

.  העיסקיים

:תחום זה מתאפיין בטיפול בשאלות הניהול הבאות

החדשים יספקו פתרונות העונים על הצרכים  הפרוייקטיםהאם •

?העסקיים כמצופה

?יסופקו בזמן ובמסגרת התקציב הנתונה הפרוייקטיםהאם •

?האם המערכות החדשות תפעלנה כראוי לאחר ההתקנה וההפעלה•

  העיסקיתהאם ניתן יהיה לבצע שינויים מבלי להפריע לפעילות •

?השוטפת

35



(DS)אספקה ותמיכה 

הכוללים את  , תחום זה עוסק באספקה בפועל של השירותים הנדרשים

שירותי תמיכה , ניהול אבטחה והמשכיות עסקית, אספקת השירותים

.  במשתמשים וניהול הנתונים ומתקני התפעול 

:תחום זה מתאפיין בטיפול בשאלות הניהול הבאות

האם שירותי טכנולוגיית מידע מסופקים בהתאם לעדיפויות של  •

?העיסקיתהפעילות 

?אופטימליותהאם עלויות טכנולוגיית מידע •

האם כוח העבודה מסוגל להשתמש במערכות טכנולוגיית המידע •

?בצורה יצרנית ובטוחה

שלמות וזמינות מספקים עבור אבטחת  , האם קיימים נוהלי סודיות•

?המידע

36



(ME)מעקב והערכה 

יש לבצע הערכה באופן סדיר ועל פני זמן של כל תהליכי טכנולוגיית מידע  

תחום זה מטפל בניהול  . לבחינת איכותם ועמידתם בדרישות בקרה

וניהול  רגולטוריותהתאמה לדרישות , ניטור הבקרה הפנימית, ביצועים

(Governance  .)

:הבאות הניבולתחום זה מתאפיין בטיפול בשאלות 

האם ביצועי טכנולוגיית מידע נמדדים כדי לגלות בעיות בטרם יהיה •

?מאוחר מדי

?האם ההנהלה מוודאת שהבקרות הפנימיות הן יעילות ואפקטיביות•

האם ניתן לחזור ולקשר את ביצועי טכנולוגיית מידע עם יעדים  •

?עיסקיים

לשלמות ולזמינות עבור  , האם מיושמות בקרות הולמות לסודיות•

?אבטחת מידע
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דגם של בשלות גנרי

.  היעדרות מוחלטת של תהליך כלשהו שניתן לזהותו–לא קיים תהליך -0 

.הארגון גם מכיר בכך שיש בעיה שצריך לטפל בה

יש ראיות לכך שהארגון הכיר בקיומה של  –מזדמן\תהליך ראשוני -1 

במקום  . יחד עם זאת אין תהליכים מתוקננים. בעיה ושיש לטפל בה

אשר נוטה להיות מיושמת על  ( הוק-אד) זאת קיימת גישה מזדמנת

הגישה הכללית לניהול אינה  . בסיס פרטני או בכל מקרה לגופו

.מאורגנת

תהליכים התפתחו עד לנקודה שבה –תהליך חוזר אך אינטואיטיבי -2

פ אותם  "אנשים שונים המבצעים את אותה המשימה פועלים ע

.  אין הדרכה ממוסדת ופרסום של תהליכים תקניים. התהליכים

יש מידה רבה של הסתמכות על הידע של  . והאחריות מוטלת על הפרט

.הפרטים ומכאן הסבירות לטעויות
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המשך -דגם של בשלות גנרי 

יש  . תועדו ופורסמו באמצעות הדרכה, תהליכים תוקננו–תהליך מוגדר -3

לא סביר שסטיות  , יחד עם זאת, פ תהליכים אלו"דרישה לפעול ע

הנהלים עצמם אינם מתוחכמים אלא מיסוד של הנוהגים  . תתגלנה

.הקיימים

ההנהלה מנטרת ומודדת ציות לנהלים  –תהליך מנוהל ובר מדידה -4

ונוקטת בפעולה כאשר נראה שתהליכים אינם פועלים בצורה  

תהליכים נמצאים בשיפור מתמיד ומספקים נוהגי ביצוע  . אפקטיבית

.השימוש במיכון ובכלים הינו מקוטע או מוגבל. טובים

תהליכים שופרו עד לרמה של נוהגי ביצוע טובים על  –תהליך מיטבי -5

בסיס התוצאות של שיפור מתמיד ומודלים של בשלות עם ארגונים  

השימוש בטכנולוגיית מידע נעשה בצורה משולבת למחשוב  . אחרים

תזרים העבודה תוך אספקת כלים לשיפור האיכות והאפקטיביות ובכך 

.הפיכת הארגון לבעל יכולת התאמה מהירה
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CobiTהדגמה 

רכש ויישום  

AI6–ניהול שינויים
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יעדי בקרה
AI6.1–תקנים ונהלים לשינוי

לניהול שינויים כדי לטפל באופן תקני בכל הבקשות פורמלייםקביעת נהלים 

AI6.2–קביעת עדיפויות ואישור, הערכת השפעה

כל הבקשות לשינוי ייבחנו ויוערכו כדי לקבוע את השפעתן על המערכת התפעולית 

וידורגו, יקוטלגו, נדרש שיאושרו. והפונקציונאליות שלה

AI6.3–שינויים דחופים

שלא עוברים את התהליך הרגיל, קביעת תהליך לשינויים דחופים

AI6.4–מעקב ודיווח על מצב השינוי

('וכובתהליך , נדחו, אושרו)מערכת מעקב ודיווח לתיעוד שינויים 

AI6.5–סגירה ותיעוד של שינויים

עדכון התיעוד וכן מדריכי המשתמשים
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פלטים/ קלטים 
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RACIתרשים 
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יעדים ומדדים
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?איך בודקים

IT Assurance 

Guide
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IT Assurance Guide

:מפרט את היבטי הבקרה הדרושים

מהות הבדיקה, סיכון, ערך, יעד הבקרה•

:דוגמאות לבדיקות

על ידי משתמשיםמבוצעות בדיקות קבלה בדוק כי •

מפרט זה  יאומת  . בדוק כי כל פיתוח מערכת חדשה כולל יצירת מפרט •

.כנגד דרישות המשתמשים

כל בקשה לביצוע שינויים מתועדת ומאושרת•

בדוק כי מתבצעת העברה מבוקרת לסביבת הייצור•

וודא כי סקירה של השינוי מתבצעת בדיעבד במקרה של שינויי חירום•
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...מה נדרש מהמבקר הפנימי לעשות

הכנסת נושא ממשל טכנולוגיית המידע •

לתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית

השתלמויות  )לימוד והכרות עם הנושא •

(קריאת חומר מקצועי, מקצועיות

בחינה האם הארגון אימץ לעצמו מסגרות  •

עבודה בתחום

המתווה , IT Assurance Guideהטמעת •

את הדרך לבחינת אופן יישום מסגרת  

CobiTהעבודה 

התייעצות עם גורמים מקצועיים בתחום•

בארגון  GRCיישמו •
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...יביא GRCיישום 

  חצי  מהבקרות הנגזרות  –מבוצעות רק שני שליש )חיסכון כספי ניכר

(מהנחיות והרגולציה

 חסכון רב בתשומת לב ניהולית ובמהלכי תכנון ותאום

 עמידה בכול הרגולציות  , הצלחה גדולה בהשגת יעדי הבקרות

הרלוונטיות

 מינוף הבקרות להשגת יעדי הארגון

  ניהול סיכונים טוב , קלות בתכנון וביצוע הבקרות והניטור שלהן

ויעיל

  בניהול הסיכונים לרוחב כול הארגון   " צוות"מודעות ועבודת

(מסגרת עבודה ושפה משותפת)
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...היכן ניתן למצוא מידע נוסף

AlMo– www.almo.co.il' ושותאלקלעי מונרוב •

•ISACA - www.isaca.org.il  האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות

מידע

•ISACA - www.isaca.org   האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת מערכות

מידע

•ITGI - www.itgi.org - IT Governance Institute 

•COSO–www.coso.org

•CMM - www.sei.cmu.edu/cmmi

•CobiT - www.isaca.org/cobit

•ITIL - www.itil.org.uk

•ISO - www.iso.org



האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת

מערכות מידע 

www.isaca.org.ilהאיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת  מערכות מידע •

www.isaca.orgשלוחה של האיגוד הבינלאומי לביקורת ואבטחת מערכות מידע 

רגולציה וביקורת מערכות מידע, מקור לידע בתחומי אבטחת המידע

:הסמכות מקצועיות•

•®CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control™

•®CISA–Certified Information System Auditor

•®CISM  -  Certified Information Security Management

•®Certified in the Governance of Enterprise IT  - CGEIT

קורסים מקצועיים והשתלמויות בתחום•

ועוד•
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CRISC™ -   מוסמך בסיכונים

–ובקרת מערכות מידע 

ISACAהסמכה חדשה מבית 

•Certified in Risk and Information Systems Control  -  

CRISC™

מיועדת למקצוענים בתחום טכנולוגיית המידע שעוסקים בזיהוי  •

,  ועיצוב הבקרות ותחזוקתן, ניטור, עיצוב התגובה, הערכה, סיכונים

.וכל זאת גם על מנת לסייע לארגון להשיג את יעדיו העסקיים

מעידה על בעליה כי הינו בעל הידע והכישורים בתחום ניהול  •

לנטר ולתחזק בקרות במערכות , להטמיע, הסיכונים והיכולת לעצב

מידע

ניתן יהיה לקבל את ההסמכה   2011עד סוף חודש מארס •

(.(Grandfathering"  דור המדבר"במסגרת תוכנית 

52

 -מיקוד עסקי 



Val IT™ 

–מסגרת עבודה 

 ITניהול ההשקעה ב 

(ממשל ההשקעה)
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מסגרת עבודה 

ITלסיכוני 
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–2008אוגוסט  
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 CobiTיש גם

בעברית
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"All technology should be 

assumed guilty until proven 

innocent."
David Ross Brower (b. 1912), American writer, author

American environmentalist (b. July 1, 1912, Berkeley, Calif.—d. Nov. 5, 

2000, Berkeley), spent nearly 70 years in his effort to protect wilderness 

areas in the United States. He was involved with such groups as the 

Sierra Club, Friends of the Earth, the League of Conservation Voters, and 

the Earth Island Institute, and his work resulted in the creation of the Kings 

Canyon, North Cascades, and Redwood… 

http://www.quoteworld.org/author.php?thetext=David+Ross+Brower+(b.+1912)
http://www.quoteworld.org/author.php?thetext=David+Ross+Brower+(b.+1912)
http://www.quoteworld.org/author.php?thetext=David+Ross+Brower+(b.+1912)


תודה על ההקשבה

?שאלות 

CISA ,CIA, ח"רו, גיא מונרוב
03-6125612: טלפון

guym.@.almo.co.il ,www.almo.co.il


