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 י' אדר ב, תשפ"ב

 2022מרץ,  13

 6/2022מס': 

 רגולציית יסוד להגנת סייבר במערכת הבריאות בישראלהנדון: 

 

 תקציר מנהלים:  .א

המכשור הרפואי ומאגרי המידע מגזר הבריאות עוסק מזה מספר שנים בהגנה על מערכי התקשורת, המחשבים,  .1

 שברשותו אל מול סיכוני התקפות הסייבר.

בשנים האחרונות )וביתר שאת מאז פריצת מגפת הקורונה( חלה עליה משמעותית בהיקף התקפות הסייבר בעולם,  .2

 ובמערכות הבריאות בפרט. הגל הזה לא פוסח על ישראל, שמהווה אף היא יעד למתקפות סייבר.

רגולטור, אמון על הנחיית הגנת הסייבר לארגוני הבריאות בישראל ובתוקף אחריותו זו מפרסם את משרד הבריאות, כ .3

חוזר המנכ"ל הזה כהנחיית יסוד )רגולציה( לארגוני הבריאות בתחום הגנת הסייבר, הגנה על המידע ושמירה על חוקי 

 הפרטיות. 

עים בהגנת הסייבר בארגון בריאות ומתבססת על תורת רגולציית היסוד הזו מגדירה עקרונות למימוש בתחומי יסוד הנוג .4

 ההגנה בסייבר של מערך הסייבר הלאומי.

הרגולציה מפורטת אך משאירה מרחב מספק למנהל הארגון הרפואי לממש את אחריותו באופן המתאים לארגון  .5

 וליכולותיו.

ת מתפיסת ניהול סיכונים כוללת וקיום רפואי נדרש לנהל את סיכוני הסייבר של הארגון בראיה הוליסטיהמנהל הארגון  .6

 תהליכי טיפול רפואי במצבי חירום.של תהליכי המשכיות 

מנהל הארגון הרפואי נושא באחריות כוללת להגנת הסייבר של הארגון הרפואי ובאחריות אישית להגנה על המידע  .7

 זו הקבועה בחוק(.הרפואי והאחר הנוצר ונאגר במסגרתו )אין באמור כדי להטיל אחריות אישית מעבר ל

 כחלק מאחריות זו, נדרש מנהל הארגון הרפואי: .8

לוודא קיומן של אסטרטגיית הגנת סייבר ומדיניות הגנת סייבר וכן למנות ועדת היגוי לתחום הגנת הסייבר  .8.1

ולמנות בעלי תפקיד מרכזיים ובראשם מנהל הגנת סייבר שסמכויותיו ואחריותו מוגדרים, גם ביחס לבעלי תפקיד 

 נטיים אחרים בארגון הרפואי.רלוו

 לקבוע את שגרת הדיווחים שהוא מבקש לקבל בנושאי סייבר, לרבות אירועי סייבר משמעותיים. .8.2

מתקציב המחשוב של הארגון )בהתאם להחלטת  8%להקצות תקציב למערך הסייבר ופעילותו, שאינו פוחת מסך  .8.3

 בנושא(. 2443ממשלה 

עיתי, לקבל את ממצאיו ולפעול לתכנון ומימוש תכנית תיקון הליקויים לוודא ביצועו של  סקר סיכוני סייבר  .8.4

 בפרק זמן שנגזר מניהול הסיכונים הארגוני.
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לוודא רישום כלל מאגרי המידע שבאחריותו, בהתאם להנחיות רשם המאגרים במשרד המשפטים ועל פי הנחיות  .8.5

 .2017ותקנות הגנת הפרטיות משרד הבריאות, באופן התואם את הוראת חוק הגנת הפרטיות 

 לנהל אירוע חירום בסייבר בעת התרחשותו ואת תהליך ההתאוששות הארגונית מהאירוע. .8.6

 

 במסגרת עקרונות הגנת הסייבר יקפיד הארגון הרפואי על: .9

 הגנת סייבר פרואקטיבית. .9.1

 צמצום משטח התקיפה של הארגון בהתאם לבקרת ניהול סיכונים שערך הארגון. .9.2

 ת מפצות ומעגלי בקרה.קיומן של הגנו .9.3

 מודעות עובדים. .9.4

 תכנית המשכיות עסקית ורציפות תפקודית. .9.5

 הגנה על שרשרת האספקה. .9.6

 יכולות ותהליכי ניטור, בקרה וזיהוי אירוע סייבר. .9.7

 קיום תהליך מוגדר לניהול אירוע סייבר. .9.8

 ניהול אירוע סייבר בהתאם לפק"ל סייבר של משרד הבריאות. .9.9

 חר אירוע סייבר.ניהול תהליכי התאוששות לא .9.10

 

 מערך הסייבר הארגוני: .10

נדרש לעבוד באופן מתואם עם מערכי ניהול, תיאום ובקרות משיקים לו בתוך הארגון, כגון מחשוב ומערכות   .10.1

מידע, הנדסה רפואית, תשתיות, יחידת ניהול הסיכונים, קצין הביטחון, משאבי אנוש, דוברות, רכש, יעוץ משפטי 

 ב.וכו'; כלל יחסי הגומלין וזרימת המידע כאמור בסעיף זה יוגדרו בכת

 שנתית, שתאושר על ידי הנהלת הארגון ותגובה במשאבים מתאימים. -לגבש תכנית עבודה רב .10.2

 לעקוב אחרי ביצוע התכנית ולבקר אותה. .10.3

 

 ניהול סיכונים בתחום הגנת הסייבר:  .11

הארגון הרפואי יגבש מדיניות הערכת סיכונים לתהליכים, מערכות ומידע בארגון, שתכלול בין היתר את הפרטים  .11.1

 הבאים:

 מיפוי וזיהוי תהליכים, מערכות ונכסים והגדרת רמת הקריטיות שלהם לצרכי הארגון.  .11.1.1

הקריטריונים למיפוי יתנו דגש, בין היתר לפגיעה ברציפות התפקודית של הארגון הרפואי, להשפעה  .11.1.2

 על בריאות המטופל ולרגישות המידע בתהליך או במערכת הרלוונטית.

ארגון דגש במיוחד לנכסים הכוללים מידע רפואי רגיש, למערכות מידע במיפוי וסיווג כאמור ייתן ה .11.1.3

 רלוונטיות. ICS (Industrial Control Systems)תומכות רפואה, למכשור רפואי ולמערכות 

מיפוי זיהוי תהליכים בשרשרת האספקה, ובכלל זה רשימה מלאה של ספקים מהותיים/קריטיים  .11.1.4

 בנושא.  בארגון, על פי הנחיית משרד הבריאות 
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 זיהוי הסיכון המובנה באמור לעיל. .11.1.5

 מיפוי והערכת הבקרות למזעור סיכונים אלה. .11.1.6

 הערכת הסיכון השיורי, בהתאם למידת ההשפעה של הבקרה על הסיכון המובנה. .11.1.7

 

 הרגולציה כוללת הנחיות בנוגע לבקרות הגנת הסייבר. בנושא זה יש להדגיש את חשיבות הנושאים הבאים: .12

עמידתו של כל ספק חיצוני המחזיק בידיו מידע רפואי או מידע על תשתיות מערכת הבריאות )פרטי רופאים   .12.1

 וכיו"ב(, בסטנדרטים להגנת מידע ממוחשב. נושא זה הינו באחריותו של מנהל הארגון הרפואי.

רגון הרפואי חובת השיקוף למשרד הבריאות את מסד הנתונים התשתיתי של מערך הטכנולוגיה התומך של הא .12.2

 ושל בקרות ההגנה אותן הוא מיישם.

בהתאם, יש להתייחס למידע על פי הנחיות משרד הבריאות לעניין טיפול במידע מסווג )בלתי מסווג, חסוי וחסוי  .12.3

 ביותר(.

הארגון הרפואי יבצע בקרות אבטחת מידע על מנת להבטיח פעולה רציפה ובטוחה של המכשור הרפואי, ולשמר  .12.4

 ת, חסיון ואמינות המידע האצור במכשור זה.הגנה על שלמו

 מנהל הארגון הרפואי אחראי למימוש מלא של הנחיות הגנת הפרטיות בהתאם למפורט בפרק ו' במסמך הזה. .13

 התקציר אינו תחליף לנאמר במפורט בחוזר. בכל שאלה ניתן לפנות אל יחידת הסייבר של משרד הבריאות. .14

 

 רקע .ב

 

הטכנולוגית השפיעה רבות על מגזר הבריאות, כשהיא נוגעת כמעט בכל תחומי העשייה בעשורים האחרונים, המהפכה  .1

המקצועיים: החל מהאופן בו נשמר ומנוהל מידע רפואי רגיש; אופן זרימת המידע בין המכשור הרפואי הייעודי ובין 

מוסדות הרפואיים הצוותים הרפואיים ומערכות המידע המסייעות לתהליך הקליני ועד הקישוריות הגבוהה בין ה

השונים לצורך שיתוף מידע רפואי רלוונטי בניהם ובאופן מקוון מול המטופלים. מהפכה זו מובילה כבר היום לשיפור 

בריאות הציבור, שיפור איכות החיים, שיפור השירות, התייעלות ויוצרת מנוע רב עוצמה לצמיחה של מערכת 

 .הבריאות

כות רפואיות בטכנולוגיה, ולצד היתרונות הברורים לשילובה במגזר עם התגברות הקישוריות והתלות של מער .2

הבריאות, מהפכת הבריאות הדיגיטלית טומנת בחובה גם סיכון  למתקפות סייבר שיכולות להביא לגניבת מידע אישי 

( ועד השבתה של HITורפואי רגיש ופגיעה בפרטיות המטופלים, שיבוש פעילות מערכות מידע תומכות רפואה )

ש של מכשור רפואי. בתרחיש קיצוני, חדירה למערכות טכנולוגיות במגזר הרפואי יכולה להוביל לפגיעה מהותית ממ

 באספקת שירות רפואי חיוני לציבור , לאובדן חיי אדם ולזליגת מידע רפואי רגיש.

ת אגירת מידע בשנים האחרונות, מגזר הבריאות בעולם חווה מספר תקיפות משמעותיות, בעיקר משום שזוהה כצומ .3

מסוגים שונים מחד ומגזר לא מספיק מוגן מאידך. כך, בשנים האחרונות גברה כמות ועוצמת התקיפות על מוסדות 

 Wannacryרפואיים ברחבי העולם, שאף הובילו להשפעה ישירה על השירות הרפואי שניתן למטופלים.  מתקפת 

יים ברחבי בריטניה והציפה פעם נוספת את הצורך , הובילה להשבתה בפועל של עשרות מרכזים רפוא2017במאי 

של מגזר הבריאות לפעול ביסודיות על מנת שמידת הפגיעה בשירותי רפואה ממתקפות סייבר תצומצם למינימום 

, הביאה לגניבת מידע על מטופלים 2018הכרחי. מתקפת סייבר רחבה על מגזר הבריאות בסינגפור, שנחשפה ביולי 
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זה של ראש ממשלת סינגפור. המתקפה הזו הדגימה עד כמה נדרשת הגנת סייבר כדי לשמור  , ובכלל2015-שנצבר מ

 על נתונים רפואיים ואישיים של אזרחים, נתונים הנשמרים במערכות הבריאות. 

היקף התקיפות על מגזר הבריאות בעולם החריף מאד במהלך השנה וחצי האחרונות, מאז הפכה הקורונה למגפה  .4

מחקר שביצעה חב' צ'קפוינט ניתן להצביע על מגזר הבריאות בעולם כנתקף ביותר בעולם )ממוצע  עולמית. מנתוני

 (.Ransomwareהתקפות חודשי( בעיקר בתקיפות סחיטה )

מגזר הבריאות היה הראשון להיחשף למתקפת סחיטה מתוחכמת, רב שלבית )הצפנת המידע ומניעת  –יתרה מכך  .5

ל ארגון הבריאות בחשיפת מידע רגיש שנגנב ולבסוף איום סחיטה על מטופלים שימוש בשלב ראשון, איום סחיטה ע

 שהמידע שלהם נגנב(. 

מגמות אלה, הן של תלות שירותי הרפואה בטכנולוגיה והן של תקיפות על מערכות טכנולוגיות, צפויות רק להתעצם  .6

 נים מגזר הבריאות בישראל.בשנים הקרובות, ועל כך נדרש להיערך אליהן מבעוד מועד בכלל מוסדות וארגו

 למערכת הבריאות קיימים איומים מובהקים בתחום ההגנה על המידע הכוללים, בין השאר: .7

, דבר אשר עשוי לפגוע במתן שירות רפואי חיוני בשגרה ובמיוחד (Denial of Service)מניעת שירות  .1.7.1

פואה, הופכת איום זה בחירום. התלות הקיימת כיום במערכות מידע לצורך אספקת חלק משירותי הר

 למוחשי במיוחד.

מידע רפואי הינו מידע אישי רגיש ולגניבתו עשויות להיות השלכות קשות ברמה האישית  –גניבת מידע   .1.7.2

 וברמת האמון במוסדות הבריאות במדינה.

הנזק אשר יכול להיגרם משינוי מידע בתיקו הקליני של מטופל עולה לעיתים על הנזק  –שיבוש מידע  .1.7.3

 ו, היות ויכול להוות בסיס להחלטות רפואיות שגויות.מגניבת

)בנושא "הגנה על מידע במערכות  2012ספטמבר  13מתאריך  18/12מסמך הרגולציה מחליף את חוזר מנכ"ל  .8

 2015פברואר  15מתאריך  3/15ממוחשבות במערכת הבריאות"( ואת העדכון לחוזר זה כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 .במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות"( )בנושא "הגנה על מידע

 

 מטרה .ג

. 2.0הסדרת עקרונות יסוד לניהול הגנת סייבר בארגוני בריאות, בהתאם לתורת ההגנה של מערך הסייבר הלאומי, גרסא 

כמוגדר במסמך תורת ההגנה, מגזר הבריאות בישראל שכולל את משרד הבריאות ואת כלל מוסדות וארגוני הבריאות 

 ידו מצויים בקטגוריה ב'.המונחים על 

 

 הגדרות .ד

מוסד רפואי הנותן שירותים בריאות והוא אחד מאלה: משרד הבריאות ויחידות הסמך של  –"ארגון בריאות"  .1

המשרד, קופת חולים ומוסדותיה, בית חולים )ציבורי או פרטי(, בית מרקחת, ארגוני פינוי והצלה וכל 

 פקודת בריאות העם.מרפאה/ארגון אחר החייבים ברישויי לפי 

פעולות שנועדו לבחון את תקינות יישומן בפועל של בקרות ההגנה, התפעול השוטף  –"הערכת בקרות הגנה"  .2

 שלהן והאפקטיביות שלהן אל מול דרישות ההגנה הרלוונטית

 ידיעה המתייחסת לאירוע סייבר מתוכנן, או אירוע שכבר התרחש, או עודו מתרחש, אך טרם זוהה – "התרעה" .3

 על ידי הגורם המותקף

( במערכת ממוחשבת או ברכיב שלה או בנוהל הקשור אליה, אשר vulnerabilityנקודת תורפה ) –"חולשה"  .4

 .ניתן לנצלם כדי לחולל אירוע סייבר
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לרבות פעולות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי , טיפול תזונתי או טיפול  – "טיפול רפואי" .5

 סיעודי;

, וכל מוסד אחר 1940בית חולים ומרפאה/ מכון/ גן שיקומי כמשמעותם בפקודת בריאות העם,  – "מוסד רפואי" .6

 אשר תפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות;

 ייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו;מידע המת – "מידע רפואי" .7

מכשיר המשמש לטיפול רפואי, וכן מכשיר או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר  – "מכשור רפואי" .8

 כאמור;

 .כל מרפאה, ללא קשר להיקף הצוות הרפואי שבה, לרבות רופאים עצמאיים – "מרפאה" .9

מכלול הפעולות הנדרשת להבטחת רציפות תפקודית של הארגון לאורך כל מתקפת סייבר  – "ניהול אירוע" .10

והחזרת הארגון למצב תפקוד שגרתי במהירות האפשרית, ובתוך כך זיהוי, דיווח, ניתוח, הכלה, הכרעה 

 והתאוששות של הארגון.

 .שיבוש / הפרעה / השבתה של פעילות ו/או פגיעה בסודיות / זמינות / אמינות של מידע או נכס – "נזק" .11

החלטת מנהל על חזרה לשגרה של הארגון, וביצוע תחקיר ובניית תכנית ליישום הלקחים  – "סיום אירוע" .12

 .והתובנות

מערכות מחשב ו/או מערכות פוטנציאל לנזק, העשוי להתממש באמצעות אירוע תקיפה של  –"סיכון סייבר"  .13

 .ותשתיות משובצות מחשב

ספק חיצוני המחזיק בידיו מידע רפואי או מידע על תשתיות מערכת הבריאות )פרטי  -במסמך זה  – "ספק" .14

 .רופאים וכיו"ב(, בסטנדרטים להגנת מידע ממוחשב

סטאז'ר ומתנדב, כולל  , לרבות סטודנט,1996-מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו – "צוות רפואי" .15

  .אנשי מחשבים ואדמיניסטרציה המטפלים במידע רפואי רגיש

 תקיפה במרחב הסייבר שיש בה כדי לסכן נכסי סייבר או מערכות ותשתיות הנתמכות על ידם – "תקיפת סייבר" .16

 עפ"י הגדרת מערך הסייבר הלאומי קיימים חמישה מקצועות סייבר: – "מקצועות סייבר"

( האחראי על יישום הגנת Hands-onאדם בעל ידע תיאורטי בסיסי ויכולת יישומית  ) -  "סייבר מיישם הגנת"

 הסייבר בארגון.

אדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי איתור חולשות במערכי הגנת  - "מוסמך מבדקי חדירה"

 ( .Penetration Testingסייבר ובדיקת חדירּות )

 (.Forensicsאדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי תחקור אירועים ) - "מוסמך תחקור סייבר"

אדם בעל ידע תיאורטי מקיף ומעמיק במכלול נושאי מתודולוגיות הגנת  - "מוסמך מתודולוגיות הגנת סייבר"

 הסייבר.

ולוגיות הגנת אדם בעל ידע תיאורטי מקיף ומעמיק במכלול נושאי טכנ - "מוסמך טכנולוגיות הגנת סייבר"

 הסייבר.



 

6 

 

 

 

 אחריות ליישום .ה

 ;מנהלי בתי החולים .1

 ;מנהלי מרפאות .2

 ;מנהלי קופות החולים .3

מנהל מוסד רפואי אחראי באופן אישי להגנה על המידע הרפואי הנוצר ונאגר במוסד )אין באמור כדי להטיל  .4

 ;אחריות אישית מעבר לזו הקבועה בחוק(

מטפלים אחראי באופן אישי להגנה על המידע הרפואי הנוצר והנאגר מטפל העובד במסגרת בת פחות מחמישה  .5

 אצלו ביחס למטופליו.

 

 בכבוד רב,

 פרופ' נחמן אש

 המנהל הכללי

 העתק: מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות 

           802063922 
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 עקרונות יסוד לניהול הגנת הסייבר -פרק א' 

על עקרונות היסוד המפורטים בהוראה זו. העקרונות מבוססים על תפיסת הגנה  ניהול הגנת הסייבר של ארגון בריאות, יתבסס .1

של מערך הסייבר הלאומי )קטגוריה ב'( ומותאמים לאופיו של  השירות החיוני המסופק  2.0המפורטת בתורת ההגנה גרסא 

ל המידע הרפואי הרגיש על ידי ארגוני המגזר לכלל הציבור הרחב בישראל, על חיי האדם שתלויים בשירותי הרפואה וע

 המופקד בידיהם.

מטבע הדברים, עולמות הסיכון הקיימים בגופים בעולם הבריאות הינם רבים יותר ומגוונים יותר מאשר אלו שבסביבה העסקית  .2

הסטנדרטית, ואלה משפיעים גם על סיכוני הסייבר. בהתאם, הארגון הרפואי ינהל את סיכוני הסייבר שלו בראיה הוליסטית 

מההערכות שלו לפעילות חריגה )כגון שעת חירום( ובמסגרת תפיסת ניהול סיכונים והדרישה לקיום תהליכי המשכיות   כחלק

 תהליכי טיפול רפואי, שמיושמת בכל מוסד רפואי.

תפיסת הגנת המוסד הרפואי תתבסס על איום הייחוס כפי שנקבע על ידי המשרד, דהיינו תקיפה שתכליתה גרימת חבלה קינטית  .3

ו קיברנטית ברציפות התפקודית הארגונית, ו/או תקיפה שתכליתה איסוף חשאי )ריגול( או שינוי מתמשך של תהליכים או א

תוצאות, ו/או תקיפה שתכליתה פגיעה תודעתית )השחתה, דה לגיטימציה או פרסום ברבים של מידע מהארגון(, שמובילות 

 ק כלכלי, בפגיעה תודעתית ובזליגת מידע רגישלפגיעה בחיי אדם, באספקת שירות חיוני לציבור, בנז

 בהתאם לאיום יחוס זה, הארגון יקח בחשבון כי לכל הפחות נכסים אלה יהוו היעדים לתקיפתו: .4

 ;מערכות אופרטיביות רפואיות .א

 ;תיק קליני ונתוני מעבדה .ב

 ;מערכות חדרי ניתוח וטיפול .ג

 ;הרדמה, רובוטיקה .ד

 ;מערכות תומכות החלטה .ה

 ;מכשור מעבדה .ו

 ;מערכות דימות .ז

 ;מערכות מנהליות ולוגיסטיות .ח

 ;מערכות בקרה דוגמת חשמל, חמצן וכיבוי אש .ט

 .ממשקים בין הרשומה הרפואית למערכים/יחידות אחרות שאינן קליניות, לדוגמא עם מערך מזון ועוד .י

לקבלת רישיון ממשרד  . דרישה זו הינה תנאיISO 27799ות"י  27001כלל ארגוני הבריאות יוסמכו לתקן אבטחת המידע ת"י  .5

 הבריאות ועמידה בתנאי התקן תיבדק במסגרת הבקרות שעורך משרד הבריאות. 

תהליכי אבטחת המידע יוטמעו בכלל המערכות הרלבנטיות של ארגון הבריאות ובכלל זה: מערכות המידע, המכשור הרפואי,   .6

 ת כוח האדם ועוד.מערכות הלוגיסטיקה התומכות בתהליכי העבודה של המרכז הרפואי, מערכו

ניהול נאות של סיכוני הסייבר מחייב הרחבה והתאמה של המסגרת הקיימת של ניהול סיכוני טכנולוגיית המידע בארגון בריאות  .7

 בהיבטי תפיסת מרחב האיום ויכולות ההגנה הנדרשות, כמפורט במסמך זה.

כאמור לעיל, תשמש  ISO 27799התאם לתקן התשתית הנוהלית הקיימת בארגון הרפואי, ובכלל זה נהלי אבטחת המידע ב .8

את הארגון הרפואי כבסיס נוהלי איכותי. על כן באפשרות הארגון הרפואי לעדכן את סט הנהלים בהתאם לדרישות מסמך 

 מדיניות זה, או לחילופין לגבש סט נהלים ותהליכי עבודה אשר יתממשקו לרשימת הנהלים הקיימים.

 .2015שרד הבריאות בנושא הגנה על מידע במערכות מידע במערכות ממוחשבות, פברואר מסמך זה בא במקום חוזר מנכ"ל מ .9
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 (Corporate Governanceממשל תאגידי  ) -פרק ב' 

הוראות החוק,  הינו אוסף של מנגנוני פיקוח ובקרה, שמטרתם לתרום לניהול תקין של ארגון הרפואי ולשמירה על ממשל תאגידי

 המפורטים: ולסטנדרטים בהתאם לעקרונות ,הסייבר ואת המענה הניתן להן, תוך הצגת שיפור מתמידוכן למפות את סיכוני 

 אחריות הנהלה בכירה .1

 ;אחריות כוללת להגנת הסייבר של הארגון הרפואי ולהגנה על המידע הרפואי והאחר הנוצר ונאגר במסגרתו .1.1

הנוצר ונאגר במוסד )אין באמור כדי להטיל אחריות מנהל מוסד רפואי אחראי באופן אישי להגנה על המידע הרפואי  .1.2

 אישית מעבר לזו הקבועה בחוק(

 התווית אסטרטגיית הגנת סייבר ואישורה, כחלק מהאסטרטגיה הכללית של הארגון .1.3

 גיבוש מסגרת לסקר סיכוני סייבר ולניהול סיכוני סייבר ואישורה .1.4

 גיבוש מדיניות הגנת סייבר ואישורה .1.5

 חום הגנת הסייבר, בכתב מינוי שישקף את תפקידיה וסמכויותיה מינוי ועדת ההיגוי לת .1.6

מנהל הארגון הרפואי יוודא הקצאת המשאבים והמקורות הנאותים עבור מערך הגנת הסייבר ואבטחת המידע בארגון  .1.7

לפחות מתקציב תחום טכנולוגיית המידע יופנה להגנת הסייבר )כמפורט  8% –כמוגדר בהחלטת ממשלת ישראל 

 (. 2015פברואר  15א' מיום  4, נספח ו', סעיף 2443משלת ישראל בהחלטת מ

 מינוי מנהל הגנת סייבר וקביעת גבולות הגזרה בין ממונה הגנת מידע וסייבר לבעלי תפקיד אחרים בארגון. .1.8

 מינוי מיישם סייבר. .1.9

ים על יישומה, דיון קביעת מנגוני בקרה ומעקב על יישום מדיניות הגנת הסייבר שאושרה ועל בעלי התפקידים שאמונ .1.10

בהשלכות האופרטיביות, חוצות ארגון, של סיכוני סייבר והנחיה על ביצוע שינויים או התאמות במערך ההגנה ו/או 

 בפעילות העסקית, לפי הצורך.

קבלת דיווחים עתיים מוועדת ההיגוי לתחום הגנת הסייבר וממנהל הגנת הסייבר על תמונת המצב של הארגון בהיבט  .1.11

 יבר ועל אירועי סייבר.איומי הסי

 קבלת דיווח על אירועי סייבר משמעותיים וניהולם. .1.12

 אחריות ועדת היגוי לתחום הגנת הסייבר והגנת פרטיות .2

בכל ארגון מונחה תמנה הנהלת הארגון ועדת היגוי לתחום הגנת הסייבר, שבראשה יעמוד המנהל הכללי של הארגון  .2.1

ם מדוייקים ושמות חברי ועדת ההיגוי יועברו ליחידת הסייבר המגזרית או מי מטעמו שהוא חבר הנהלה בכירה. תפקידי

 של משרד הבריאות מיד עם מינויים.

בנושא  3/15 -ו 18/12ועדת היגוי זו מחליפה את ועדת היגוי לתחום הגנת המידע שהוקמה בתוקף חוזרי מנכ"ל  .2.2

 "הגנה על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות". 

היו חברים )כמינוי סטטוטורי של משרד הבריאות( מנהל הגנת הסייבר, מנהל מערכות המידע, נציג בוועדת ההיגוי י .2.3

(, נציג המערך הקליני, נציג הנדסה רפואית, קצין הביטחון, נציג הלשכה המשפטית, הממונה OTמערך התשתיות )

נוש, נציג מחקר ופיתוח )במידה על הפרטיות )יכול להיות גם נציג הלשכה המשפטית(, נציג החשבות, נציג משאבי א

ויש מו"פ בארגון( ונציג ביקורת פנים,  וכן בעלי תפקידים נוספים, כפי שיקבע המנהל הכללי. שמות ותפקידי חברי 

 הועדה ימסרו למשרד הבריאות עד תום הרבעון הראשון של שנת הפעילות העוקבת.

הגנת המידע והסייבר של הארגון, תקבל סקירה על  ועדת ההיגוי תתכנס אחת לחצי שנה לפחות ותתווה את מדיניות .2.4

 אירועי סייבר ותנחה על פעילות נדרשת בהתאם ותממש מעקב עיתי אחר יישום תכנית העבודה.

מנהל הגנת הסייבר יפיץ, אחת לרבעון, לכל חברי הועדה וליחידת הסייבר המגזרית דו"ח ובו סקירה של אירועי  .2.5

 נתונים מסכמים על כלל אירועי הסייבר שחווה הארגון.סייבר משמעותיים בארגון וכן 

ועדת ההיגוי תעביר ליחידת הסייבר המגזרית במשרד הבריאות דו"ח שנתי על פעילותה, אשר ישלח לא יאוחר מתום  .2.6

 הרבעון הראשון של שנת פעילותה העוקבת.

  שקיים בארגון.  של הרגיש הרפואי במידע ומאובטח טיפול אחיד של ועדת ההיגוי תקבע קריטריונים .2.7

 "רגיש מידע" או/ו אדם פלוני לזהות ניתן ממנו רפואי מידע לרבות ,רפואי מידע סוג בכל לטפל הוועדה בסמכות .2.8

 המרוכז החוזר באמצעות יפורסמו הוועדה החלטות 7סעיף  ,'ב פרק , 1981 -א"התשמ הפרטיות הגנת בחוק כהגדרתו

 .עבודה מחייבות הוראות/כהנחיות
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 סייבר ואבטחת מידע ארגוניממונה הגנת  .3

גורם ניהולי בכיר, הממונה על ידי המנכ"ל )על פי רוב בנוסף על תפקידו העיקרי(, אשר משימתו ואחריותו הינן  .3.1

להוביל את ההיערכות הארגונית ולבקר את מימוש המדיניות בתחום הגנת הסייבר ובכלל זה: ניהול אסטרטגיה, 

 דעות ארגונית לנושאי אבטחה ונושאים נוספים.תשתיות, כוח אדם, מדיניות, אכיפה, מו

ממונה הגנת סייבר ארגוני יידרש לידע בסיסי )בהיקף מצומצם יותר מבסיס הידע הקצועי בהגנת סייבר הנדרש מבעלי  .3.2

המקצוע המוסמכים(, בהיבטים רלוונטיים של מתאר האיומים, תפיסות ההגנה, שיטות תקיפה, ניהול סיכונים והצורך 

 כים העסקיים והמקצועיים של הארגון כבסיס לפעילות הארגונית בתחום הגנת הסייבר.בהכרת התהלי

 מנהל הגנת סייבר ואבטחת מידע .4

 גורם מקצועי בדרג ניהולי, האחראי על ניהול כלל היבטי הגנת הסייבר בארגון .4.1

ת הגנה או, לחילופין, גורם זה הינו מוסמך/מומחה במתודולוגיות הגנת סייבר אשר השלים את הידע הנדרש בטכנולוגיו .4.2

 מוסמך/מומחה בטכנולוגיות הגנת סייבר אשר השלים את הידע הנדרש במתודולוגיות הגנת סייבר.

 אחריות מנהל הגנת הסייבר ואבטחת מידע .5

בכל ארגון רפואי תמנה הנהלת הארגון מנהל הגנת סייבר, שיהיה בעל הידע והנסיון המתאימים לכהן בתפקידו; המינוי  .5.1

 רי של משרד הבריאות ופרטי נושא המשרה יועברו ליחידת הסייבר המגזרית של המשרד מיד עם מינויו.הוא  סטטוטו

הנהלת הארגון תקבע את תחומי אחריותו וסמכויותיו של מנהל הגנת הסייבר, כמו גם את מיקומו הארגוני ואת ממשקי  .5.2

 העבודה והדיווח בין המנהל ובין בעלי התפקידים הרלונטיים בארגון.

ל הגנת סייבר לא ימלא כל תפקיד שעלול לפגוע ביכולותו לבצע כראוי את תפקידו או להגבילה או להציבו במצב מנה .5.3

 של ניגוד עניינים.

לפחות מתקציב  8% –למנהל הגנת סייבר יוקצו על ידי הנהלת הארגון, המשאבים והמקורות הנאותים לביצוע תפקידו  .5.4

א' מיום  4, נספח ו', סעיף 2443ר )כמפורט בהחלטת ממשלת ישראל תחום טכנולוגיית המידע יופנה להגנת הסייב

 (.2015פברואר  15

מנהל הגנת הסייבר יעמוד בראש מערך הגנת הסייבר הארגוני ויהיה אחראי על מימוש ויישום הגנת הסייבר בארגון  .5.5

 בהתאם לתכנית עבודה שאושרה ובהתאם לנהלי משרד הבריאות והוראות שעה שיוצאו על ידו.

 ממונה הגנת הפרטיות .6

 מנהל ארגון ימנה ממונה על הגנת הפרטיות בארגון. .6.1

 בת במידה וקיימות. וחברות לכל הארגון בתחום מקצועי כמנחה ישמש הפרטיות הגנת על הממונה .6.2

 .להן לציית ויש הארגון כלל את מחייבות )המדיניות במגבלות (הפרטיות הגנת על הממונה הנחיות .6.3

 הפרטיות להגנת עבודה הוראות התווית ,הטמעה והדרכה שיטות פיתוח על אחראי הפרטיות הגנת על הממונה .6.4

 הפרטיות.  הגנת על יישום וביקורת בקרה המידע, 

 הידע חיצוניים בתחומי גורמים עם בנושא קשר הפרטיות ויקיים הגנת דרישות יקבע הפרטיות הגנת על הממונה .6.5

 .הרלוונטים

 המשתמשים ובקרת מדיניות על אחראי ויהיה הרשאות ארגוני כממונה גם הפרטיות משמש הגנת על הממונה .6.6

 .המערכות הארגוניות לכלל והרשאות

 .אנוש משאבי חטיבת בסיוע הגנת הפרטיות נושא הטמעת על אחראי הפרטיות יהיה  הגנת על הממונה .6.7

 מוסדי וסייבר פרטיות, מידע הגנת נאמן .7

 מינוי .לתפקידם העיקרי בנוסףפרטיות ביחידות הארגון ימונו לפי החלטת מנכ"ל הארגון הרפואי,  הגנת נאמני .7.1

המנכ"ל, בכתב. נאמן הגנת הפרטיות יהיה כפוף למנהל היחידה ומונחה מקצועית בענין הגנת  ידי על ייעשה הנאמן

 מנהל על תהיה האחריות והסייבר, המידע, הפרטיות הגנת נאמן הפרטיות על ידי הממונה על הגנת הפרטיות. בהעדר

 היחידה.

 לממונה מקצועי ודיווח תיאום תוך שייך, הפרטיות ביחידה אליה הוא הגנת נוהלי הפרטיות יוודא יישום הגנת נאמן .7.2

 .הפרטיות הגנת על

 מיישם סייבר .8

הגנת הסייבר ( האחראי על יישום Hands-onבסיסי ויכולת יישומית )מיישם הגנת סייבר הוא בעל ידע תאורתי  .8.1

 בארגון.
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, בקרת  ,DLP, IPSוירוס, -באחריותו התקנה או וידוא התקנה, ניהול ותפעול של מוצרי הגנת הסייבר )כגון אנטי .8.2

גישה, הגנת התקנים ניידים וכן יישום תהליכי אבטחה שגרתיים )כגון ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול 

 למידע, ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים בהיבטי אבטחה(.סיסמאות, ניהול גישת משתמשים למחשבים ו

זיהוי וטיפול ראשוני / בסיסי באירועי אבטחה בהסתמך על הכרת סוגי איומים ותקיפות ואופן הטיפול בתקיפות  .8.3

 שהתגלו, כל זאת תוך הכרת והבנת הפעילות, הצרכים והמטרות של הארגון.

 ניהול הגנת סייבר כנושא לביקורת  .9

 הגנת הסייבר ואופן יישומו יבחנו תקופתית בהתאם לתוכניות הבקרות השנתית במשרד הבריאות.ניהול  .א

 עמידה בבקרות רישוי לניהול הגנת הסייבר תקין הינן תנאי יסודי עבור חידוש רשיון המשרד לארגון הרפואי. .ב

יחס לרמת ההגנה שלו, מעבר לביקורת מטעם משרד הבריאות מומלץ ומצופה מארגון הבריאות לממש בקרה עיתית ב .ג

של מערך  2.0בפרט נוכח האיומים המשתנים. לדוגמא אפשרית לתהליך מסוג זה ניתן לראות בתורת ההגנה בסייבר גרסא 

 : ביקורות ובקרה רציפה"(5הסייבר הלאומי )ראו פרק "שלב 

 מערכי ניהול, תיאום ובקרה משיקים .10

סייבר הארגוני יפעל באופן מתואם עם מערכי ניהול, תיאום ובקרות לטובת ניהול סיכוני הסייבר בראיה הוליסטית, מערך ה .א

(, יחידת ניהול הסיכונים, קצין ICSמשיקים לו בתוך הארגון, כגון מחשוב ומערכות מידע, הנדסה רפואית, תשתיות )

 זה יוגדרו בכתב.הביטחון, משאבי אנוש, דוברות, רכש, יעוץ משפטי וכו'; כלל יחסי הגומלין וזרימת המידע כאמור בסעיף 

לטובת ניהול סיכוני הסייבר כאמור, יפעל מערך הסייבר הארגוני גם מול מערכים חיצוניים, ובכלל זה יחידת הסייבר המגזרית 

 במשרד הבריאות, ספקים מסחריים וארגונים רפואיים עמיתים. יחסי הגומלין וזרימת המידע כאמור בסעיף זה יוגדרו בכתב.
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כמות משרות  אחוז משרה תפקיד 

 לארגון(

בנוסף לתפקיד 

 אחר

 ועדת היגוי אבטחת מידע

 

בנוסף לתפקיד  ---- חלקית

 אחר

 ממונה הגנת סייבר ואבטחת מידע ארגוני

 

בנוסף לתפקיד  1 חלקית

 אחר

 מנהל הגנת סייבר ואבטחת מידע

 

מינימום משרה  מלאה

 אחת

 תפקיד יחיד

 ממונה הגנת הפרטיות

 

בנוסף לתפקיד  1 חלקית

 אחר

 מוסדי וסייבר פרטיות, מידע הגנת נאמן

 

בנוסף לתפקיד  1 חלקית

 אחר

מינימום משרה  מלאה מיישם סייבר

 אחת

 תפקיד יחיד
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 אסטרטגית הגנה ומסגרת לניהול סיכוני סייבר -פרק ג' 

 תפיסת הגנת הסייבר .1

 הארגון יקיים מערך הגנת סייבר המביא לידי ביטוי את העקרונות הבאים: .א

דגש לסיכוניו הייחודיים של הארגון על רקע מאפייניו של מגזר הבריאות כמגזר פתוח אל הציבור, ובכלל מתן  (1

זה: הגישה הנרחבת של הציבור הרחב לאזורים תפעוליים של הארגון ומשטח התקיפה הנרחב הנגזר מכך; קיומן 

גבוהה של זמינות של ציוד  ( יקרות; החשיבות בשימור דרגהlegacy systemsשל מערכות ותוכנות ותיקות )

 אלחוטיות בטכנולוגיות וגובר רפואי; כניסה ספורדית של ציוד מתקדם לארגוני הבריאות; השימוש ההולך

הבריאות; החשיבות של הארגון לאספקת שירות חיוני לציבור מקוון ואו  שירותי באספקת אינטרנט ומבוססות

 פרונטלי ולשמירה על חיי אדם ובריאותו הנפשית.

תן דגש לצורך להגנה על הרציפות התפקודית של הארגון הרפואי ועל תפקידו בתחום הצלת חיי האדם, וכן מ (2

להגנה על המידע הרפואי הרגיש המצוי בידי הארגון, מפני גניבה או שיבוש, וזאת על רקע מגמת "הבריאות 

 וק.הדיגיטלית" ההולכת ותופסת תאוצה כולל הנגשת שירותים מקוונים מאובטחים מרח

 שיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים בארגון, ובכלל זה הצוותים הרפואיים, בגיבוש וביישום הגנת הסייבר. (3

שימוש בכח אדם מיומן בנושא הגנת סייבר, ובכלל זה בדרך של רכישת שירותי ייעוץ על ידי חברה חיצונית  (4

ם יענה לנדרש מבחינת כישורים זאת תוך שמירה על כשירות מבצעית ושימור הידע המקצועי בשיגרה. כוח האד

 והסמכה כמוגדר במסמך אסדרת מקצועות הגנת הסייבר כפי שנוסחו על ידי מערך הסייבר הלאומי.

, בכלל המערכות 1הטמעת תהליכי הגנת הסייבר, כפי שתוארו במסמך תורת ההגנה בסייבר למערכת הבריאות (5

הרפואי, מערכות הלוגיסטיקה התומכות תהליכי הרלוונטיות של הארגון, ובכלל זה: מערכות המידע, המכשור 

 העבודה של הארגון, מערכת כח האדם, ממשק הזדהות לשירותים מקוונים מרחוק, מערכת פיננסית וכו'.

אימוץ והרחבת יכולות המודיעין, ניטור ותגובה בזמן אמת מול איומים קונקרטיים ושיתוף מידע  –פרואקטיביות  (6

 תוף פעולה עם יחידת הסייבר המגזריתלצרכי הגנה, ובכלל זה תוך שי

( במספר people, processes and technologyיצירת מערך הגנה משולב כח אדם, תהליכים וטכנולוגיות ) (7

 שכבות הגנה לטובת הקטנת משטח החשיפה לאיומי הסייבר.

המרכזית ובהתאמה עמידה ברף היכולות המתקדמות כפי שקבע משרד הבריאות, בהתאם להנחיית ועדת ההיגוי  (8

 . 2לתורת ההגנה בסייבר למערכת הבריאות שפרסם משרד הבריאות

מתן דגש ליכולות ההתאוששות והעמידות, למקומו של איש הצוותי הרפואי כבקרה מפצה ובמידת הצורך גם  (9

מעבר לפעילות המסתמכת במידה פחותה ככל הניתן על מערכות טכנולוגיות, לטובת המשך אספקת השירות גם 

 התקיים אירוע.ב

קיום הגנת סייבר רציפה, ככל שתדרש בעת "חירום בסייבר" )קרי, שיבוש תפעולי עקב חדירה למערכות הארגון  (10

הרפואי עצמו( ו"סייבר במצבי משבר" )קרי, פעולות הגנה הנדרשות עקב מצב חירום מדינתי או אזורי קינטי או 

י הגורמים הנדרשים לארגון גם בהינתן מצב המשבר ( גבוהה, מיפוSLAאחר(, ובפרט שמירה על רמת שירות )

 ושיקופו למשרד הבריאות, וכן הגנה על מערכות ייעודיות הנדרשות לשם מימוש האמור.

אינטגרציה של מערך הגנת הסייבר בארגון לטובת קידום הפעילות הקלינית של הארגון )למשל, מנגוני הזדהות  (11

 שות השירות (דיגיטלית מרחוק בעוצמת הזדהות בהתאם לרגי

, שעמידה בו מהווה תנאי לקבלת ISO 27799 -ו ISO 27001עמידה בתקנים קיימים במגזר הבריאות בדגש על  (12

 .2014ינואר  1-רישיון למוסד רפואי החל מ

 מתן דגש לפן ניהול אירוע הסייבר של הארגון, תוך מעבר מחשיבה על "מניעת" האירוע ל"ניהול" האירוע.  (13

                                                           
 .11-10וכן פרקים  6-4אבטחת מידע וסייבר של משרד הבריאות, פרקים ראו מסמך תורת הגנה ארגונית,  1
 23.5 – 23.4הגנת סייבר פרואקטיבית / סעיפים  –/ משפחה  Detect –ראו נספח האקסל לתורת ההגנה, פונקציה  2
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 הארגון יעגן את אסטרטגיית הגנת הסייבר במסמך שבו יכללו בין היתר הפרטים הבאים: -הסייבר אסטרטגיית הגנת  .ב

תפיסת איומי הייחוס הארגוניים, בהלימה לאיום הייחוס העדכני שנקבע על ידי המשרד, אליהם חשוף הארגון  (1

שור רפואי, פגיעה והסיכונים הנגזרים מהם )לדוג', גישה בלתי מורשית לרשומות רפואיות, התקפות על מכ

 בזמינות שירותים מקוונים לאזרחים(

מלר"ד, ניתוחים וכו'(, ציוד ומערכות קריטיות  –הגדרת יעדי ההגנה בתחומים הבאים: תהליכי ליבה )לדוגמא  (2

התומכים את תהליכי הליבה )מעבדות, דימות, מכשירי הנשמה, גזים וכו'(, מערכות מידע רפואי )בדגש לתיק 

 ( ושירותים מקוונים הכוללים הזדהות מאובטחת וחזקה למטופלים.ICSתשתית ) קליני(, מערכות

 .4תקציר מנהלים של מיפוי מצב הגנה, ובפרט של תמונת מצב הגנת הארגון, כמשמעותם פרק ג' בסעיף  (3

 עקרונות מנחים למימוש אסטרטגיית ההגנה, לרבות קווים מנחים למדידה כמותית של יישומה (4

 3ורטת במסמך תורת ההגנה בסייבר של משרד הבריאותמימוש האסטרטגיה מפ (5

 מסגרת לסקר סיכוני סייבר ולניהול סיכוני סייבר  .2

 הארגון יעגן את המסגרת לניהול סיכוני הסייבר במסמך, שיכלול בין היתר את הנושאים הבאים: .א

 דיווחזיהוי מבני הממשל התאגידי המשמשים לניהול סיכוני הסייבר, לרבות תחומי אחריות וקווי  (1

 זיהוי הסיכונים ביחס ליעדי ההגנה )מיפוי ומימוש סקר סיכונים(  (2

 ניתוח הסיכונים וקביעת רמת הסיכון (3

 קביעת רמת סיכון שורשי לנכסי הסייבר (4

 תיאור הכלים והמתודולוגיות להערכת הסיכונים ואופן השימוש בהם (5

התייחסות לניהול סיכונים בראיית התוקף תיאור תהליכי ואמצעי הגנה עיקריים ואופן בקרתם והערכתם, ובכלל זה  (6

 )ובכלל זה קביעת אופן הטיפול בסיכון(

 מדיניות הגנת סייבר .3

הארגון הרפואי יגדיר מדיניות הגנת סייבר להשגת יעדי ההגנה בהתאם לאסטרטגיה, אשר תאושר על ידי הנהלת הארגון  .א

 ותכלול בין היתר: 

 פואי, והמסגרת ליישומן. מבט על בנושא בקרות הסייבר הנדרשות בארגון הר (1

חלוקת תפקידים, הגדרת אחריות ותמיכת הנהלה עבור יישום מדיניות הסייבר, אופן התיאום בין היחידות, המחלקות  (2

 והשלוחות השונות של הארגון הרפואי ותצורת העבודה ביניהם

  ISO 27799אם לתקן דרישות רגולטוריות אשר בהן נדרש לעמוד, ובכלל זה הקמת מערך ניהול אבטחת מידע בהת (3

מדיניות הגנת הסייבר הארגונית תגובש ותתועד במסמכים ונהלים ארגוניים, ובהתאם לה תקבע מדיניות פרטנית עבור  .ב

 בקרות ההגנה המיושמות.

הארגון הרפואי יבצע הערכה מחודשת לתוכנית מדיניות הסייבר הכלל ארגונית, בתדירות אשר תוגדר ע"י הנהלת הארגון  .ג

 חת מאחת לשנת עבודה.אשר לא תפ

מדיניות הגנת הסייבר של הארגון תהיה כפופה לסקירה שוטפת וכוללת בפרקי זמן קבועים, כך שהמדיניות כולה תיבחן  .ד

לכל הפחות פעם אחת מדי שנה ותעודכן בהתאם לשינויים פנימיים וחיצוניים ובכללם שינויים באיום הייחוס והתפתחות 

 רגוניים. כמו כן חובה לבחון את פרטי המדיניות אחרי תקרית ביטחון משמעותית.הטכנולוגיה, שינויים עסקיים וא

 תכניות עבודה .4

על בסיס מסמכי האסטרטגיה והמדיניות, ובהתאם לתהליך הערכת סיכוני הסייבר, יגבש הארגון הרפואי תכנית עבודה  .א

 שנתית, שתאושר על ידי הנהלת הארגון ויוקצה למימושה משאבים הולמים.-רב

 במרץ בכל שנה. 31שנתית תוגש ליחידת הסייבר במשרד הבריאות עם גיבושה ולא יאוחר מיום -תכנית העבודה הרב .ב

יוודא בתכנית העבודה הלימה בינו ובין  ISO 27799היות שעל הארגון הרפואי לעמוד לפי דרישת משרד הבריאות בתקן  .ג

 דרישות מדיניות הגנת הסייבר שקבע.

י הצורך את התכנית בהתאם לשינויים פנימיים וחיצוניים, ובכללם שינויים עסקיים, ארגוניים הארגון הרפואי יעדכן לפ .ד

 וטכנולוגיים.

                                                           
  5-2ראו מסמך תורת הגנה ארגונית, אבטחת מידע וסייבר של משרד הבריאות, פרקים  3
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הארגון יגדיר את מקצועות הגנת הסייבר כמפורט מטה וידאג שבעלי התפקיד יענו לקריטריונים   -מקצועות הגנת הסייבר  .5

 ך הסייבר הלאומי:ויוסמכו כמפורט במסמך אסדרת מקצועות הגנת הסייבר של מער

( on-Handsאדם בעל ידע תיאורטי בסיסי ויכולת יישומית  ) - (Cyber Security Practitionerמיישם הגנת סייבר ) .א

 האחראי על יישום הגנת הסייבר בארגון בהיבטי:

, בקרת גישה,  Firewall , IPS , DLPהתקנה, ניהול, תפעול ותחזוקה של מוצרי הגנת הסייבר )כגון אנטי וירוס,  (1

 הגנת התקנים ניידים(.

יישום תהליכי אבטחה שגרתיים )כגון ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול סיסמאות, ניהול גישת משתמשים  (2

 למחשבים ולמידע, ניהול ציוד קצה והתקנים ניידים בהיבטי אבטחה(.

איומים ותקיפות ואופן הטיפול בתקיפות זיהוי וטיפול ראשוני / בסיסי באירועי אבטחה בהסתמך על הכרת סוגי  (3

 שהתגלו, כל זאת תוך הכרת והבנת הפעילות, הצרכים והמטרות של הארגון.

כל אחד מבעלי המקצועות הבאים יידרש לבסיס ידע מקצועי של "מיישם הגנת סייבר" בנוסף לידע מקצועי בהתאם  (4

 לתחום הסמכתו.

אדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי  -( Cyber Penetration Testing Specialistמוסמך מבדקי חדירה ) .ב

 (Penetration Testingאיתור חולשות במערכי הגנת סייבר ובדיקות חדירּות )

אדם בעל ידע עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי תחקור  -( Cyber Forensics Specialistמוסמך תחקור סייבר ) .ג

 ((Forensicsאירועים 

אדם בעל השכלה אקדמית וידע  -( Cyber Security Methodology Specialistדולוגיות הגנת סייבר )מוסמך מתו .ד

 תיאורטי מקיף ומעמיק, האחראי על:

 גיבוש, אפיון ומימוש תפיסות, שיטות ומתודולוגיות להגנת הסייבר בארגון. (1

 הטמעת היבטי אסדרה ותקינה ישראלית ובינלאומית והיבטי הגנת הפרטיות. (2

 ניהול סיכונים בהגנת הסייבר. (3

ליווי מתודולוגי של תהליכים ארגוניים בתחום הגנת הסייבר )כגון ליווי הקמת מערכת הגנת סייבר ארגונית, ליווי  (4

פרויקטים בהיבטי הגנת סייבר, אבטחת שרשרת האספקה, המשכיות עסקית, התאוששות מאסון וניתוח השפעות 

 עילות, הצרכים והמטרות של הארגון.עסקיות(, כל זאת תוך הכרת והבנת הפ

אדם בעל השכלה אקדמית וידע  - (Cyber Security Technology Specialistמוסמך טכנולוגיות הגנת הסייבר ) .ה

 תיאורטי מקיף ומעמיק, האחראי על:

 תכנון מענה טכנולוגי להגנת הסייבר בארגון, תוך שילוב טכנולוגיות ושיטות אבטחה. (1

 ילובם בתשתיות המחשוב לרבות מערכי אחסון ושיטות גיבוי.התאמת מוצרי הגנה וש (2

 ליווי הטיפול באירועי סייבר בהיבט הטכנולוגי, כל זאת תוך הכרת והבנת הפעילות, הצרכים והמטרות של הארגון. (3

רמה בסיסית ורמה מתקדמת המאפשרת הסמכה כמומחה )"מיישם הגנת סייבר  -לכל מקצוע יוגדרו שתי רמות הסמכה  .ו

 למקצוע "מיישם הגנת סייבר"(. בכיר"
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 ניהול סיכוני סייבר -פרק ד' 

 זיהוי סיכונים, הערכת סיכונים: .1

הארגון הרפואי יגבש מדיניות הערכת סיכונים לתהליכים, מערכות ומידע בארגון, שתתבסס על תורת ההגנה בסייבר  .א

 היתר את הפרטים הבאים:)פרק "מימוש תורת ההגנה עבור ארגון מקטגוריה ב"( ותכלול בין  2.0גרסא 

 מיפוי וזיהוי תהליכים, מערכות ונכסים והגדרת רמת הקריטיות שלהם לצרכי הארגון  (1

  ,הקריטריונים למיפוי יתנו דגש, בין היתר לכל אלה: פגיעה ברציפות התפקודית של הארגון הרפואי

 השפעה על בריאות המטופל ורגישות המידע בתהליך או במערכת הרלוונטית; 

  במיפוי וסיווג כאמור יתן הארגון דגש במיוחד לנכסים הכוללים מידע רפואי רגיש, למערכות מידע

 ( רלוונטיות.Industrial Control Systems) ICSתומכות רפואה, למכשור רפואי ולמערכות 

ל פי מיפוי זיהוי תהליכים בשרשרת האספקה, ובכלל זה רשימה מלאה של ספקים מהותיים/קריטיים בארגון, ע (2

  4הנחיית משרד הבריאות בנושא

 זיהוי הסיכון המובנה באמור לעיל (3

 מיפוי והערכת הבקרות למזעור סיכונים אלה (4

 הערכת הסיכון השיורי, בהתאם למידת ההשפעה של הבקרה על הסיכון המובנה (5

הייחודים לו, דוגמת  מדיניות הערכת הסיכונים תתן דגש לסביבת הפעילות של הארגון הרפואי, לרבות התייחסות לסיכונים .ב

ועבודה עם ספקי שירות חיצוניים, ותתייחס הן לצורך לאבטחת  legacyנגישות רבה לציבור הרחב, הסתמכות על מערכות 

נכסים שהוגדרו כקריטיים לתפקודו של הארגון הרפואי כספק של שירותי רפואה חיוניים )כגון מכשור רפואי, מערכות 

והן לצורך להגנה על סודיותו, שלמותו וזמינותו של המידע )קליני, תפעולי, רפואי, אישי, בקרת מיזוג, חשמל, חמצן וכו'( 

עסקי וכו'(. על הארגון להסתמך על ניהול הסיכונים הארגוני )במידה וכבר קיים( ולעדכנו בהתאם לאופי תהליך ניהול 

 סיכוני סייבר.

האמצעים בהם הארגון נוקט על מנת לעמוד בדרישה,  כל דרישה רלוונטית מתוקף חוק, תקן, חוזה כלפי הארגון, וכל .ג

 יוגדרו במפורש, יתועדו ויעודכנו עבור כל מערכת מידע ועבור פעילויות הגנה בסייבר לארגון בכללותו.

של מערך הסייבר  2.0מתודולוגיית זיהוי, מדידה והערכת סיכוני הסייבר תעשנה בהתאם לאמור בתורת ההגנה גרסא  .ד

 תאושרנה בידי הנהלת הארגון.הלאומי ותעודכנה ו

 מדיניות הערכת הסיכונים תאושר על ידי הנהלת הארגון הרפואי, תתועד בכתב ותופץ לבעלי העניין בארגון הרפואי. .ה

הארגון הרפואי יוודא כי תהליך זיהוי והערכת סיכוני הסייבר יעבור הערכה מידי שנת עבודה, לצורך עדכונו בהתאם, בין  .ו

רים בארגון )דוגמת שינוי עסקיים או ארגוניים( או בסביבה החיצונית )דוגמת שינוי בסוג האיומים היתר, לשינויים הקשו

 או במגוון המוצרים והמערכות(.

הערכת בקרות הגנת הסייבר: עקרונות הערכת הבקרות )מבדקי פגיעות, מבדקי חדירות וכו'(, מתודולוגיה, התייחסות  .2

 5.לבקרות מפצות

יוודא קיום מנגנונים ניהוליים, תפעוליים וטכניים לביצוע הערכת בקרות הגנת הסייבר ויזום הפעלת מנהל הגנת הסייבר  .א

 מנגנוני הערכה ובקרה כאמור, לפי הצורך.

במסגרת תהליכי הבקרה נדרש לקיים תהליך בקרה מחזורי בהתאם לרמת הסיכון הנובע משרותי צדדים שלישיים הכלולים  .ב

 בשרשרת האספקה הארגונית.

חריות מנהל המוסד רפואי לוודא עמידתו של כל ספק חיצוני המחזיק בידיו מידע רפואי או מידע על תשתיות מערכת בא .ג

 הבריאות )פרטי רופאים וכיו"ב(, בסטנדרטים להגנת מידע ממוחשב.

י במקרה בו הספק פועל במתחמי הארגון יש לוודא כי הפעילות המתבצעת הינה בכפוף להנחיות המחייבות את עובד .ד

 הארגון.

במקרה בו הספק פועל ממתקניו, החברה תעביר מסמך דרישות אבטחה לספק, טרם תחילת עבודתו או חשיפתו למערכת  .ה

 פיזית או לוגית. 

עבור כל פעילות של ספק, בין אם פועל במתחמי הארגון ובין אם באמצעות חיבור מרחוק, ינקוט הארגון אמצעים שיאפשרו  .ו

 פעילותו של הספק.חקירה אחרת לגבי טיב 

                                                           
 בנספח ב'  נחיה בנושא הגנת סייבר על שרשרת האספקה מטעם משרד הבריאות ראו טיוטת מסמך ה 4
 .4-3, סעיפים 5ראו מסמך תורת הגנה ארגונית, אבטחת מידע וסייבר של משרד הבריאות, פרק  5
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רפואי רגיש לספקים חיצוניים לא תעשה אלא אם אישר מנהל הארגון או מי מטעמו, בכתב את הנחיצות -מסירת מידע אישי .ז

וההכרח שדבר. אחריות הארגון להעביר רק את המינימום הנדרש ולוודא עמידה של הספק שקיבל את הנתונים בכל 

 תקנות הגנת המידע.

רק אם קיים הכרח ורק לאחר שהארגון הרפואי וידא שהספק עומד בדרישות חוק הגנת  העברת מידע לספק תעשה .ח

( וכן בדרישות משרד הבריאות הנוגעות בהגנת סייבר ואבטחת מידע, לרבות 2017הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות )

 .ISO 27799 -ו ISO-27001תקני 

חודשים, במתקני הספק במטרה לוודא כי  18-חת בעבור ספקים קריטיים, יש לבצע ביקורת מטעם החברה, לפחות א .ט

 הספק מיישם את הנחיות האבטחה.

עבור ספקים קריטיים, מומלץ לבחון שימוש בכלי ניטור אשר מספקים יכולת קבלת אינדיקציה בזמן אמת וביקורת רציפה  .י

 ( Continuity Control Monitoringאחר רמת ההגנה של הספק ) 

 לויות עבורן נדרש הספק לעשות שימוש באמצעי זיהוי חזקים.על הארגון להגדיר את הפעי .יא

 מנגנוני הערכת הבקרות יכללו בין היתר, סריקת פגיעויות ומבדקי חדירה .יב

הערכת הבקרות תכלול ניתוח מצבן בהתייחס לאיומי הסייבר, לחולשות ולסיכונים הרלבנטיים ובהתייחס לאופן הפעלתן  .יג

 ל.ומידת הקשב המקצועי שהתוצר שלהן מקב

 המדדים להערכת הסיכונים יעודכנו מעת לעת, בין היתר בהתאם לתוצאות הערכת בקרות ההגנה. .יד

ממצאים מהותיים שנתגלו בעקבות או במהלך פעולות הערכת הבקרות, ידווחו להנהלת הארגון הרפואי, בצירוף דו"ח  .טו

 אודות הפקת הלקחים ותכנית לתיקון הממצאים

 מיפוי "מצב הגנה" ארגוני: .3

ס תהליך ניהול סיכוני הסייבר, הארגון הרפואי ישקף למשרד הבריאות מסד נתונים תשתיתי של מערך הטכנולוגיה על בסי .א

 התומך שלו ושל בקרות ההגנה אותן הוא מיישם, 

מסד נתונים תשתיתי זה יכלול, על פי פורמט שיופץ על ידי משרד הבריאות, פירוט אודות תהליכי העבודה, מערך  .ב

( ICS-Industrial Control System(, מערך הציוד הרפואי מבוסס מחשב ומערך ציוד הבקרה )ITע )טכנולוגיית המיד

 שמצוי בארגונו, וכן בקרות הגנה שמיושמות בארגון.

 חודשים. 18עדכון מיפוי מצב הגנה למשרד הבריאות יבוצע אחת לכל  .ג

 יופיע גם במסמך אסטרגיית ההגנה של הארגון.תקציר של מיפוי מצב הגנה, ובפרט בקרות ההגנה המיושמות בארגון,  .ד
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 יעדי בקרה ובקרות הגנת הסייבר -פרק ה' 

 

 כללי .1

כחלק מניהול הגנת הסייבר של הארגון, יתקיים מערך בקרות אפקטיבי להתמודדות עם איומי הסייבר השונים, בהלימה  .א

הטיפול  – 3מערך הסייבר הלאומי )"שלב של  2.0לתקנים בינלאומיים קיימים, לנאמר בתורת ההגנה בסייבר גרסא 

 בסיכון: יישום בקרות הגנה"( ולהנחיות משרד הבריאות, והכל כמפורט בפרק זה.

 הארגון הרפואי ינקוט בצעדים הנדרשים לצורך השגת יעדי הבקרות ולמימושן, כמפורט בסעיף זה .ב

 ציות לדרישות תורת ההגנה: .2

להשגת יעדי ההגנה בהתאם לאסטרטגיה, אשר תאושר על ידי הנהלת הארגון הארגון הרפואי יגדיר מדיניות הגנת סייבר,  .א

של מערך הסייבר הלאומיועם  2.0, עם תורת ההגנה בסייבר גרסא 6ותעמוד בקנה אחד עם תורת ההגנה של מגזר הבריאות

 הנחיית יסוד זו של המשרד.

 סיווג והפרדת מידע בהתאם לרגישותו .3

צוי ברשותו על פי מאפייניו, ובין השאר: מידע רפואי אישי של לקוח, מידע רפואי הארגון הרפואי יסווג את המידע המ .א

 כללי שאינו מזהה לקוח, מידע עסקי, מידע אישי המתייחס לעובד ומידע אחר. 

 בהתאם, יש להתייחס למידע על פי הנחיות משרד הבריאות לעניין טיפול במידע מסווג )בלתי מסווג, חסוי וחסוי ביותר(. .ב

בהתאם להנחיות רשם המאגרים במשרד המשפטים  ,שבאחריותו המידע מאגרי מוסד הרפואי יוודא רישום כללמנהל ה .ג

 .2017ועל פי הנחיות משרד הבריאות, באופן התואם את לשון והוראת חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות 

נכ"ל המשרד; מחזיק המאגר ביחס לכל מאגר של משרד הבריאות, בעל המאגר הוא משרד הבריאות באמצעות מ (1

 –הוא מנהל אגף המחשוב; הממונה על אבטחת המידע במאגר הוא ממונה אבטחת המידע וסייבר של המשרד 

 מנהל תחום התשתיות באגף המחשוב.

לפי חוק הגנת הפרטיות, מנהל מאגר הוא "מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל  (2

ין זה". במשרד הבריאות הוגדר כי המנהל של כל מאגר מידע הוא מנהל היחידה המקצועית כאמור הסמיכו לענ

 אשר מאגר המידע הוא בתחום אחריותה.

באחריות מנהל הארגון הרפואי לחתום על כתב הסמכה כמנהל המאגר/ים שבאחריותו, כפי שמועבר לו ממנכ"ל  (3

 משרד הבריאות.

הארגון הרפואי או מנהלי מאגרי מידע מטעמו מתחלפים ולחתום  יש לעדכן את משרד הבריאות בכל עת שמנהל (4

 מחדש כל כתב הסמכה עדכני.

 אבטחת סביבת הפעילות .4

על הארגון הרפואי למפות ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בנגישותם של צדדים חיצוניים, באופן פיזי או באמצעות  .א

 הרשת, למערכות הארגון ולמידע שלו.

לפעול ליישומן של בקרות רלוונטיות, לרבות הנוגעות להגנה פיזית וסביבתית, אבטחת רשת, דרישות בהתאם, על הארגון  .ב

אבטחה ברכש, בפיתוח מערכות ובשרשרת אספקה ומיקור חוץ, שיהיו נאותות ומתאימות לרמת הסיכון שזוהתה 

 ולטכנולוגיות הנמצאות בשימוש.

החלטת ארגון רפואי על התקשרויות עם ספקים חיצוניים תיעשה תוך שימת לב להבטים של הגנת המידע האישי והרפואי.  .ג

הארגון הרפואי יוודא עמידתם של נותני שירות חיצוניים שבידיהם מידע רפואי או מידע על תשתיות מערכת הבריאות, 

ן לבצע התקשרויות עם ספקים שאינם עומדים באחד אי 2016ינואר  1-)החל מ ISO 27799או  ISO 27001בתקן 

 התקנים הללו(

הארגון הרפואי יקבע את הפעולות הנחוצות כדי לוודא ציות לתקני אבטחה, מדיניות וכל דרישת אבטחת מידע, ובכלל זה  .ד

 סדורה. בדרך של סקירה תקופתית של תהליכי המידע השונים, של קיום הדרכות ייעודיות ושל מדיניות תיעוד וניטור

 הגנה על אביזרים ומכשירים רפואיים ותשתיות שליטה ובקרה .5

 ארגון הבריאות יבצע מיפוי ייעודי של המכשור הרפואי .א

הארגון הרפואי ינקוט בבקרות אבטחת מידע על מנת להבטיח פעולה רציפה ובטוחה של המכשור הרפואי, ולשמר הגנה  .ב

 על שלמות, חסיון ואמינות המידע האצור במכשור זה

במסגרת המדיניות יש לכלול גם התייחסות הן לנושא אבטחת הציוד הרפואי והן לנושא תשתיות השליטה והבקרה הכלליות  .ג

 של הארגון )חשמל, מים וכיוצא באלה(.

                                                           
 .2ראו מסמך תורת הגנה ארגונית, אבטחת מידע וסייבר של משרד הבריאות כולו, ובפרט פרק  6
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הארגון הרפואי יבצע תהליך ניהול סיכונים עבור הטמעה של מכשור רפואי בהתאם לנוהל אבטחת מידע במכשור רפואי  .ד

 7של המשרד.

 תכנית הגנת סייבר פרואקטיבית שתעסוק בין היתר בנושאים הבאים: יבסס ארגון הבריאות -סייבר פרואקטיבית הגנת  .6

איומי סייבר הנוגעים לעסקי הארגון ולטכנולוגיות המיושמות, תוך ניתוח  הסביבה התפעולית הפנימית והחיצונית בה  .א

 של שיטות ודרכי תקיפה אקטואליות כנגד ארגונים דומים  הארגון פועל ודרכי התמודדות מולם וכן זיהוי וניתוח שוטפים

( אקטיבי אחר איומים ברשתות הארגון, באמצעות בין היתר ניתוח פעילותו, מידע מודיעיני huntingביצוע "צייד" ) .ב

 והצלבות מידע, וכן מענה לאיומים, בין אם אותרו בפועל במסגרת הצייד ובין אם כהכנה לבלימה עוד לפני שהתרחשו

מיפוי השינויים הנדרשים להגדרות מערכות אבטחת המידע וכן הבקרות התשתיותיות והאפליקטיביות של הארגון על מנת  .ג

 להתמודד עם איומים חדשים

הטמעת מערכות טכנולוגיות ייעודיות אשר מטרתן להטעות, להסיט ולעכב תוקף פוטנציאלי וכן לשפר את יכולות הזיהוי  .ד

 בהם עושה התוקף שימוש  וההתמודדות עם כלים ושיטות

ניטור נוכחותו הדיגיטלית )פעילות עסקית, מידע אודות לקוחות, מידע לגבי משתמשים פנימיים(, במטרה לזהות מקרים  .ה

 של חשיפת מידע רגיש של הארגון ברשת האינטרנט לרבות ב"רשת האפלה"

רגישות וזיהוי אנומליות, הן ברמת הטמעת בקרות המבוססות על ניתוח דפוסי התנהגות )מערכת ומשתמש( בסביבות  .ו

 השרת והן ברמת הרשת בסביבת שירותים ומידע רגיש. 

 ( Attack Surfaceצמצום משטח התקיפה ) .7

ארגון הבריאות יפעל באופן שוטף לצמצום חשיפתו לאיומי סייבר, ובתוך כך בהיבטים הבאים: מדיניות הקשחה לתחנות  .א

סריקות אבטחה, עדכונים אוטומטיים של מערכות זיהוי מניעת קוד זדוני,  עבודה ושרתים, בקרת גישה, ניהול הרשאות,

הגבלת גישה לאינטרנט של ציוד רפואי, עדכוני תוכנה של ציוד רפואי, הגבלת חיבור מדיה )מגנטית, נתיקה, אופטית 

 ומכנית(, מימוש סגמנטציה ברשת, אבטחת טלפונים סלולריים, תהליכי הלבנה.

 בקרההגנות מפצות ומעגלי  .8

ארגון הבריאות יממש את בקרות הגנת הסייבר ואבטחת המידע על ידי יישום אבטחה רב שכבתית, כך שחולשה בבקרה  .א

אחת תפוצה על ידי בקרה אחרת. מימוש זה יביא בחשבון את איומי הסייבר של הארגון ואת סיכוני הסייבר של הבקרות 

 ת סייבר מפצה אפקטיבית, בכפוף למודעותם לסיכוני הסייברהספציפיות. במסגרת זאת יהווה הצוות הרפואי עצמו בקר

 משאבי אנוש ומודעות עובדים  .9

הארגון יעריך את רמת רגישות התפקידים השונים בארגון ויגבש בהתאם קריטריונים מתאימים לתהליכי מיון בקבלת  .א

 8עובדים

ם( לדרישות הגנת הסייבר של הארגון, הארגון יוודא את מחוייבות משתמשי מערכות הארגון )עובדים וספקים חיצוניי .ב

 ובכלל זה בדרך של חתימה על הצהרה

הארגון יגדיר כללי התנהגות בעבודה מול מערכות המידע בארגון, שיגדירו את תחומי האחריות וכללי השימוש הנאות  .ג

  9במערכות המידע בארגון ובדגש על מערכות רגישות.

 וש ברשתות החברתיות.הארגון יגדיר נהלים והגבלות המתייחסים לשימ .ד

 הארגון יגדיר דרישות אבטחה מותאמות לספקים וגורמי צד ג' .ה

הארגון יפתח, יתעד ויישם מדיניות הדרכות מודעות בנושא אבטחת מידע בהתאם למדיניות משרד הבריאות בנושא מודעות  .ו

למשאבים רגישים בנושא אבטחת עובדים, ובכלל זה בדרך של הדרכה ייעודית לבעלי תפקידים ונושאי משרה בעלי גישה 

מידע, התאמה לאוכלוסיות הרלוונטיות, שיתוף גורמי המפתח בארגון, יצירת עניין בקרב אוכלוסיית היעד ומדידה של 

 אפקטיביות התכנית.

 המשכיות עסקית ורציפות תפקודית .10

יכים בארגון ומיישמת בקרות הארגון יגדיר בכתב ויישם תכנית המשכיות עסקית אשר נגזרת מיעדי הארגון ומיפוי התהל .א

ותהליכים על מנת לעמוד ביעדים אשר הוגדרו. התוכנית תתחשב בתרחישי האסון השונים ובתהליכים הקריטיים למימוש 

 יעדי הארגון.

 הארגון יגדיר אילו נכסים ותהליכים תומכים בפעילות של משימות ופונקציות עסקיות קריטיות )פיזיים ודיגיטליים(. .ב

ג הנכסים, הארגון יבצע הפרדה של חלק מנכסיו, ובכלל זה המכשור הרפואי, מרשתות הארגון על מנת בהתאם לסיוו .ג

 לשמר יתירות שיקבע שתמנע השבתה חלקית של הארגון.

                                                           
 .12רגונית, אבטחת מידע וסייבר של משרד הבריאות פרק ראו מסמך תורת הגנה א 7
 א'דוגמא לטבלת סיווג רגישות משרות ראה בנספח  8
 ראו נוהל משרד הבריאות בנושא התנהלות עובדים והתנהגות בעבודה בהיבטי שימוש נאות במערכות הארגון. 9
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יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר לפי מדיניות גיבוי מוסכמת ומאושרת   -גיבוי וזמינות  .ד

 ת מידע תוגדר הזמינות הנדרשת ובהתאם להגדרה זו ייבנה המענה הטכנולוגי והאו"שי. וכן לכל מערכ

הארגון יעדכן באופן עיתי את תכנית ההמשכיות העסקית והרציפות התפקודית שלו בהתאם לשינויים תהליכיים  .ה

 חודשים. 12-וטכנולוגיים ויתרגל את התכנית לכל הפחות פעם ב

 הגנה על שרשרת האספקה  .11

יכתוב ויישם תכנית הגנה על תהליכים הקשורים בשרשרת האספקה ויישם בקרות ותהליכים על מנת לעמוד  הארגון .א

ביעדים שהוגדרו. התוכנית תתחשב בתרחישי האיום השונים ובתהליכים העשוים להיפגע כתוצאה מפגיעה בצד ג ואו 

 במימוש תקיפת סייבר במטרה לשמירה על יעדי הארגון.

 כלפי שרשרת אספקה הארגונית. וטכנולוגית תהליכית ,חוזית מידע אבטחת אירוע לתפעל רוךע להיות הארגון על  .ב

פיתוח של תוכנה יעודית /הארגון הרפואי ואו החזקה  למתקני גישה עם חיצוני בספק הגלומים הקשורים הסיכונים נוכח  .ג

 להפחתת הסיכונים.  שיסייעו ובקרה אבטחה מנגנוני לקיים נדרש

נדרש לקיים תהליך מחזורי לבחינה והערכה של כלל בסיכונים הקשורים בפגיעת סייבר בין במיישרין או בעקיפין כתוצאה  .ד

 מפגיעה בשרשרת האספקה הארגונית 

   חריג אירוע שמזוהה במקרה הקישור את מיידי באופן לנתק יכולת ליצור יש .ה

 ניטור, בקרה וזיהוי אירוע סייבר  .12

 שם מדיניות תיעוד וניטור, לבקר ולעדכן אותה תקופתיתיש להגדיר בכתב וליי .א

יש להפעיל מנגנון המייצר רשומות בקרה אודות אירועים במערכות הארגון. יש לרשום, לכל הפחות, אירועים ממערכות  .ב

 המכילות מידע רגיש של לקוחות, מערכות קריטיות לתפקוד הארגון ומערכות ליבה )שרתים, רכיבי תקשורת, אפליקציות,

 מסדי נתונים וכו'(

גישת משתמש ליצירת עדכון או  -יש לקבוע אירועים אותם המערכת תתעד )כלומר תרשום אודותיהם לוגים, לדוגמא  .ג

ארכוב מידע רפואי אישי תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה יחידנית את המשתמש, את המטופל, את סוג 

ך ושעה, שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע, שבו נעשה תארי –הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן 

 24שימוש( ולקבוע כיצד רשומות בקרה אלה מתאימות לתחקור אירועים ותקריות אבטחה.  נתונים אלה ישמרו במשך 

  10חודשים.

 יש לסקור ולנתח תקופתית את רשומות הבקרה ולדווח את הממצאים לבעלי תפקידים מתאימים שהוגדרו. .ד

 יש ליישם מנגנונים המזהים ומתריעים בזמן אמת בפני נסיונות תקיפה. .ה

רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש, כמפורט ב"תקנים וטכנולוגיות אבטחת   -כלי אבטחת מידע מאושרים  .ו

 מידע בתוקף", תתעדכן באופן תקופתי באחריות הממונה לאבטחת מידע במשרד הבריאות.

 ווחניהול אירועים ודי .13

הארגון יגדיר בכתב ויישם מדיניות תגובה לאירועי אבטחת מידע כחלק ממדיניות אבטחת המידע הארגונית; הארגון יבדוק  .א

 וירענן את התכנית אחת לתקופה

הארגון יגדיר בכתב תכנית לזיהוי, טיפול ותגובה לאירועי סייבר ואבטחת מידע אשר כוללת: מתווה למימוש יכולת תגובה  .ב

על כיצד יכולות הארגון מתאימות לטיפול באירועים, מענה לדרישות הארגון בהתחשב -חה, הסברלאירועי אבט

במשימותיו וגודלו, תגדיר תקריות אשר נדרשות בדיווח, תספק אמצעי מדידה ליכולת הארגון להגיב לאירועים ותגדיר 

 טחהאת המשאבים ותמיכת ההנהלה הנדרשת לתחזוקה ושיפור יכולת התגובה לאירועי אב

הארגון ינהל דיווח מרוכז וכן ניהול אירועים מרוכז לטובת קבלת תמונה אחידה ומלאה לגבי אופי האירועי והערכת  .ג

 הסיכונים ולצורך גיבוש תמונת מצב של הגנת הארגון

 הארגון יכיל נהלים המחייבים דיווח ואת אופן הדיווח לגבי אירוע המוגדר כארוע סייבר .ד

 על כל אירוע סייבר או חשד לאירוע סייבר.  יחידת הסייבר המגזרי של משרד הבריאותלדווח לעל ארגון הבריאות  .ה

הדיווח יכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים: תיאור טכני של האירוע; הנסיבות בהן הוחלט שזהו אירוע סייבר;  (1

המעורבים ו/או מודעים נזק, לרבות נזק פוטנציאלי; פעולות שננקטו ושמתוכננות; וכן גורמים מחוץ לארגון 

 לאירוע/ חשד לארוע או לטיפול בו

 הדיווח יהיה טלפוני לחדר המצב של משרד הבריאות ויגובה במועד הראשון האפשרי בדו"ח כתוב.  (2

הדיווח יעודכן כל אימת שיחול שינוי מהותי בסטטוס התקיפה או בנזק שנגרם ממנה ו/או בסטטוס הטיפול בתקיפה  (3

 שיתוף גורמים חיצוניים בנעשה; )ובכלל זה החלטות על 

                                                           
, 17-ו 11, סעיפים 2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"זכמוגדר ב 10

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm#Seif11  

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm#Seif11
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אין בדיווח ליחידת הסייבר המגזרית כדי להחליף חובות דיווח אחרות בהם מחויב הארגון הרפואי. כך, יש לקחת  (4

בחשבון כי במקרה של אירוע אבטחה חמור כמשמעותו בתקנות הגנת הפרטיות, הארגון יחוייב להודיע על 

הפרטיות באופן מיידי, וכי האחרון יוכל להורות לארגון להודיע האירוע לרשם מאגרי המידע שברשות להגנת 

 על האירוע לאדם שעל אודותיו קיים מידע במאגר המידע

הארגון יבצע הדרכות בנושא זיהוי ותגובה לאירועי אבט"מ לכל הגורמים אשר אמונים על תפעול ארועים אלה. יש לרענן  .14

 ודה במערכות במצבי חירום, כגון אר"ן, מצב מיוחד בעורף וכדומה.הדרכות אלו אחת לתקופה הארגון יגדיר תהליכי עב

 המרכז הלאומי למוכנות והתמודדות עם איומי סייבר מגזר הבריאות .15

באחריות מנהל המוסד רפואי לוודא כי ארגונו מתחבר אל מרכז הלאומי למוכנות והתמודדות עם איומי סייבר המגזר  .א

 .01.09.2022ר מהתאריך משרד הבריאות ( לא יאוח SOC הבריאות )

באחריות מנהל מוסד רפואי לוודא כי יחידת הסייבר הארגונית פועלה בהתאם להנחיות יחידת הסייבר המגזרית של  .ב

 משרד הבריאות.
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 הגנת פרטיות -פרק ו' 

 כללי .1

 בעיקר להגן ונועדה ,המדינה חוקי ודיני מכורח נדרשת ישראל במדינת הבריאות בארגוני והסייבר המידע ,הפרטיות הגנת .א

 הארגון. במסגרת והעסקיים הטכנולוגיים ,הפיננסיים השירותים הבריאותיים, נותני של וכן האדם וזכויות פרטיות על

 ובשירות פגיעה בתדמית ללא לפעול העשייה לגלגלי לאפשר כדי והסייבר המידע הפרטיות, בהגנת חשיבות רבה קיימת

 .ללקוחות המוגש

 ישימים מסמכים .2

 מבלי אך זה, הפרטיות ובכלל והנוגעים בהגנת מידע על בהגנה עניינם אשר ונהלים(, תקנות חוקים, הדין )לרבות הוראות .א

המחשבים, חוק  חוק החולה, זכויות חוק הפרטיות, הגנת חוק האדם וחירותו, כבוד :יסוד חוק האמור,  מכלליות לגרוע

 מידע גנטי.

 (1981 –א "התשמ (הפרטיות הגנת שבחוק(2017)  המידע  אבטחת הפרטיות הגנת תקנות .ב

 ISO 27799  2016 ,בריאות למערכות מידע אבטחת תקן .ג

 ממוחשבות במערכות על מידע הגנה בעניין 3/2015 ו 18/2012 ל"מנכ חוזרי ובפרט הבריאות משרד ותקנות הוראות .ד

 .הבריאות במערכת

 הפרטיות הגנת עקרונות .3

 PbD (Private by Design .)תחילה  האדם פרטיות של מבט מנקודת ותבוצע תתוכנן בארגון והסייבר המידע הגנת .א

 מבעוד והמידע הפרטיות על להגן שנועדה בגישה פרואקטיבית המידע הפרטיות הגנת בנושא על ארגון בריאות לפעול  .ב

 מועד

 נמצאים הם בו מקום כלוב בכל עת זו מדיניות פי על אותו, יאובטחו מאחסנים או המידע את המעבדים וכן תהליכים מידע .ג

חיצוניים, לרבות אבטחה פיזית על מיקום  ענין בעלי אצל ארגון הבריאות או ובבעלות להימצא, בשליטה אמורים או/ו

מאגרי מידע, כולל על מדיה נתיקה הנושאת נתונים אישיים/רפואיים, הצפנת המידע במדיה נתיקה הנושאת מידע רפואי, 

 רפואיים, ניטור רציף אחר מיקום מדיה נתיקה.הצפנת תווך להעברת נתונים 

 לספק שנמסרו או הארגון,  רפואי הנמצאים בתחומי ומכשור ציוד לרבות אותו, מאחסנות או המעבדות וכן מערכות מידע .ד

 .זו למדיניות הארגון וכפופים רכוש הם לארגון,  שרות מתן לצורך חיצוני

 ויעדי הארגון.  מטרות לקיום הנדרש פ"ע קרומבו זמין, אמין, סודי שיהיה באופן ישמר מידע .ה

בהתאם, מערכות מידע רפואיות שבהן נשמר מידע רפואי אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את המטופל,  .ו

 במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית הרפואית שאוחזרה משויכת בוודאות למטופל הנמצא בטיפול.

אישי" או  מידע "חסוי בתהליך ויש מידע ובינוי מערכת משולבת בו תהליך או ש"או בארגון, תהליך תהליך של ייזום כל .ז

 הפרטיות. הגנת על של הממונה המקצועית דעתו תשולב עסקי",  "חסוי

אדם, ייעשה בשלבי  בני על מידע אישי ו/או רפואי בהם שילוב אבטחת מידע בכל רכש, פיתוח או שידרוג מערכות שיש .ח

 (. 7.9.2-באופן התואם את נוהל פיתוח מערכות מאובטחות )א , התכנון ופיתוח המערכותהאפיון

ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין  -אבטחת ממשקים  .ט

 חיצוני(. רכיבים שונים של מערכת, בין מערכות בתוך הארגון )ממשק פנימי( ומהארגון החוצה )ממשק

 מערכות אגף מידע או ראש ומערכות מחשוב אגף ראש של הן הפרטיות הגנת דרישות לשילוב האחריות מידע, במערכות .י

 מידע.

 סיכונים.  והערכת סיכונים סקר לרבות הפרטיות, הגנת סיכוני ניהול של רציף תהליך יבוצע הפרטיות הגנת סיכוני בניהול .יא

 מנהל המידע ובאישור התפקיד הנחיצות למילוי פי מהתפקיד, על הנגזרות מתאימות בהרשאות מותנית תהיה למידע גישה .יב

 המידע. ההרשאות הן אישיות לנושא התפקיד ואינן ניתנות להעברה. מערכת על המופקד

 זה,  ובכלל מידע על עניינם בהגנה אשר ) ונהלים חוקים, תקנות הדין )לרבות הוראות על ומבוססת כפופה זו מדיניות .יג

 זכויות חוק חוק המחשבים,  , 2017הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות  הגנת חוק האמור,  מכלליות לגרוע מבלי אך

 וחירותו. האדם יסוד כבוד  חוק הבריאות,  משרד ונהלי חוזרי בריאות,  תקנות החולה, 

עמם הם  ובדגש לספקיםעל כלל ארגוני הבריאות, מוסדות הבריאות והמרפאות וכלל הגורמים הקשורים בהם, לרבות  .יד

 .ISO 27799-2016בריאות,  למערכות מידע אבטחת תקן קשורים, מוטלת החובה לעבודה בדרישות

 יהוו אלו למעשה.  הלכה הפרטיות להגנת עבודה הפרטיות בארגון להוראות הגנת על הממונה ידי תתורגם, על זו מדיניות .טו

 הגנת את הגורמים המיישמים בידי יופעלו אלו. זה בנוהל מורהא  כדין ודינם הפרטיות,  הגנת מנחים לביצוע קווים

 הפרטיות בארגון.
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חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש בכניסה למערכות המידע או לחילופין יכולת זיהוי חד ערכית לכל פעילות  -הזדהות  .טז

 ושם סיסמה תוקצה מחשוב, אנשי לרבות מידע, במערכת משתמש במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת. לכל

כלליים, עבור שירותים מקוונים למטופל חובה הזדהות חזקה  וסיסמה משתמש בשם שימוש חל איסור אישי. משתמש

 הכוללת שני גורמי אימות לפחות.

 .לדעת" ותותאם לתפקיד אותו ממלא העובד הענקת זכויות פעילות במערכות המידע תבוצע על בסיס ה"צורך .יז

מנהל /המידע בעל מטעם דורשת אישור מחדש שהפעלה כך תינעל יום 90 מעל שימוש בה בוצע שלא משתמש הרשאת .יח

 הפרטיות. הגנת על הממונה ואו באישור המערכת המידע/רפרנט

שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות, שיותאם למיקום תחנת העבודה  -הפסקת שיח לא פעיל  .יט

 ולפעילות המתבצעת באמצעותה.

קורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים בכל מערכות המידע, על מנת לוודא את שלמותם ודיוקם וכי הגישה תבוצע בי .כ

 עדיין נדרשת. 

שינוי, הקפאה או ביטול זכויות פעילות במערכות המידע  יבוצעו בהתאמה ובלוח זמנים רלוונטי לסטטוס העובד או  .כא

 לחופשה ארוכה, ובסיום העסקה(. המשתמש בארגון )דהיינו, בצמוד למעבר תפקיד, יציאה

 .הגיבוי שחזור מדגמית שנה ייבדק לחצי אחת גיבוי. תהליך יבוצע האלקטרוני והדואר "חסוי"/"ביותר חסוי" מידע לכל .כב

 למידע פרטני מזוהה של מטופלים ואו למידע עסקי גישה של סוג על הארגון הרפואי למסד תהליכים, שבהם מתן כל .כג

 אנשי כולל אישור בעל המידע/מנהל המידע ואו הממונה על הגנת הפרטיות )לא מחייב ואי,רפ צוות שאינם לגורמים,

 מחשוב שאושרה להם גישה לטובת תחזוקה(.

מערכות מידע רפואיות, שבהן מטופל מידע רפואי אישי, נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד, המסוגלת למפות  .כד

 לאחד או יותר מפונקציות המערכת.  כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד

( ו/או מערכת ADמרכזי ) שרת אימות באמצעות תבוצע רפואי ומכשור ציוד לרבות מידע מערכת לכל משתמש הזדהות .כה

IDM. 

 כל גישה לתיק הקליני ולמערכות בעלות מידע "חסוי ביותר" תבוצע באמצעות הזדהות חזקה. .כו

 באופן הבא:בהתאם, רישום וניטור גישת משתמשים יעשה  .כז

גישת משתמש ליצירת, עדכון או ארכוב מידע רפואי אישי תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת, שתזהה יחידנית  (1

את המשתמש, המטופל ואת סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן )תאריך, שעה( שבה הפעולה בוצעה 

 ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש )לוג(.

 הלוג יבוצע באופן סדיר. ניטור רשומות (2

 והסייבר בארגון המידע הפרטיות הגנת בקרות שילוב .4

 הפרטיות הגנת סיכוני ניהול .א

 מהשימוש של הארגון כתוצאה ולמידע הנשקפת לפעילות הסיכון לרמת הפרטיות בארגון תבוצע ביחס הגנת רמת (1

 במגמה לצמצם סיכונים ניהול של רצוף תהליך יבצע הפרטיות על הגנת הממונה מידע.  ובמערכות במידע

 .שניתן ככל סיכונים

 במסמך לנדרש ביחס היא הנושא הצגת הגנת הפרטיות.  מצב לשנה את אחת יציג הגנת הפרטיות על הממונה (2

 ISO 27799תקן  ודרישות .מדיניות זה

 הגנה על המידע  .ב

מאגרי המידע שבאחריותו, באחריות מנהל המוסד רפואי לוודא רישום כלל  -אחריות לרישום מאגרי מידע  (1

 בהתאם להנחיות רשם המאגרים במשרד המשפטים ועל פי הנחיות משרד הבריאות.

העברת מידע רפואי אישי תעשה בכפוף לדרישות חוק זכויות החולה, חוק מידע גנטי, חוק ותקנות הגנת הפרטיות  (2

שרד המשפטים, והנחיות משרד וחוקים נוספים לפי העניין ולפי הנחיות רשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במ

 הבריאות ובפרט, הצפנת תווך או מידע בעת העברתו בתווך ציבורי.

החצנת מידע רפואי אישי בפורטל אינטרנט מאובטח תעשה בכפוף להגדרות משרד הבריאות לגבי מידע אשר  (3

 מותר לחשוף באופן זה, ובכפוף להגדרות הזדהות  בהתאם לרגישות השירות.

וניים והפורטלים של בתי החולים הממשלתיים יוקמו באתר תהיל"ה ויהיו כפופים למדיניות כלל האתרים החיצ (4

 אבטחת המידע של האתר.

 מאובטח והמידע מחמירים מידע באמצעי אבטחת נוקט המקבל שהצד לוודא נועדה המחמירה ההתייחסות חובת (5

 אליו גישה אין שלזרים באופן
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 ובפרט הארגון,  של לחשוף מידע כדי בהם יש אשר תמונות, לרבות מידע, שהיא דרך בכל לשתף או לפרסם אין (6

הפרטיות, מנהל  הגנת על הממונה של אישור מראש  מחייב כאמור מידע פרסום חסוי או חסוי ביותר. כל מידע

 המידע, אישור אבטחת מידע, לשכה משפטית ודוברות.

מידע  הוצאת בעת גישה מחמירים.  בקרת ובאמצעי הצפנה באמצעות יוגן רגישותו, מידע פרטני מזוהה  בשל (7

 יופעלו כך לצורך יישמרו.  המידע ומהימנות שפרטיות בכדי להבטיח הנאותים הצעדים יינקטו פרטני מזוהה 

 .הקובץ ברמת גישה בקרת אמצעי לרבות ,שונים הגנה אמצעי

 התייחסות מחמירה ורשתד מיד פרטני מזוהה או מידע חסוי או מידע חסוי ביותר  מצוי בהם דוחות של הפקה (8

 הפרטיות. הגנת על הממונה או באישור מנהל המידע ואו מתאימות הרשאות באמצעות

 ואת המידע מקבל של זהותו וידא את בטרם אחר,  לעובד לרבות לאדם,  מידע )מכל סוג(  ימסור לא עובד (9

 מסירת על לו שנודע תפקידו, או במסגרת שלא לעובד מידע )מכל סוג(  הגיע באם המידע.  נמסר שלשמו הצורך

הפרטיות במידה  הגנת לנאמן דיווח יעביר הישיר המנהל הישיר,  למנהלו דיווח כך יעביר על כאמור,  מידע

 הפרטיות. הגנת על וקיים ולממונה

 שם לקהל,  שירות ניתן במקומות בהם המידע. בפרט,  פרטיות את המבטיח באופן תתבצע לאדם המידע מסירת (10

 יוודא נוספים מאושפזים יש בהם אשפוז גורם אחר. בחדרי כל לבין השירות או המידע מקבל בין מידור יישמר

 .שניתן ככל האדם שמירת פרטיות את הרפואי הצוות

 מידע או זיכרון או רכיב ידיים ( ניגוב מיטה,  כיסוי מיטה,  סדין ונייר טואלט נייר נייר ) להוציא של סוג כל (11

 גם מושמד להיות יכול זיכרון רכיב פתיתים.  של גריסת בדרך רק יושמד זיכרון מצע גבי על הנמצא רפואי

 גבולות את ייצא לא להחלפה או תקול זיכרון רכיב לשחזרו. ניתן שלא  המידע כך את המסיר מגנוט של בדרך

 .בו המידע את לשחזר יהיה ניתן שלא כך ניקוב או מגנוט תהליך בו ללא שבוצע הארגון

 התממה פעולת ביצוע מחייב למחקרים כולל מידע לארגון  מחוץ אל פלוני אדם של פרטים בו שיש מידע העברת (12

 הפרטיות. הגנת על מטעם הממונה התממה של קריטריונים פי על

 אבטחת תשתיות: .ג

אבטחת תשתיות המידע, כגון: מערכות הפעלה בשרתים, בסיסי נתונים, תשתיות תוכנה יישומיות מרכזיות,  (1

 תקשורת יאובטחו בהתבסס על "נוהל תשתיות תקשוב מאובטחות במב"ר".רכיבי 
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 דוגמא לטבלת סיווג עקרוני של רגישות משרות –נספח א' 

 

 

רמת סיווג 

 רגישות
 השלכות על מיון עובדים מאפיינים

 רמה א'
בעלי נגישות למידע רפואי חסוי/חסוי ביותר ו/או מידע ביולוגי 

 המחובר למחשבו/או למכשור רפואי מהותי 
 

 רמה ב'
בעלי נגישות למידע אישי חסוי שאינו רפואי של צוות ושל 

 מטופלים
 

 רמה ג'
בעלי נגישות למידע ו/או למכשור אבטחתי של הארגון הרפואי 

 )בקרות כניסה, מצלמות אבטחה, אזעקות, גלאי נפח וכו'(
 

 רמה ד'

הרפואי בעלי נגישות לתשתיות תעשיתיות ולוגיסטיות בארגון 

)חשמל, מים, ביוב, מיזוג אויר, מקררים, מעליות, שינוע פנאומטי, 

 גזים רפואיים וכו'(

 

 רמה ה'
בעל נגישות למידע מחקרי או מידע שהוא קניין רוחני של הארגון 

 הרפואי
 

  בעלי נגישות אקראית, גישה מקוונת של מטופלים רמה ו'
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