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הארגונית הרשת מול אלמרחוק  עבודהבהפעלת מדיניות דגשים למנהלים ועובדים 



עובדיםיקרים,מנהליםו

משפיע הניסיוןלבלוםאתהתפשטותנגיףהקורונה, ימיםמורכביםאשרעובריםעלכולנו. אלו

באופןמשמעותיעלההתנהלותהמקצועיתועלוחייהיומיוםשלכולנו.

רבים ארגונים נקטו במשק ובצעדים מהירים בכדי העובדיםחריגים את מחד מאידךולבודד

תפקודית רציפות ולאפשר במהי, פעלו רות לעובדיהם לאפשר מנת מרוחקתעל לרבותעבודה

ישבכךכדיממחשביםביתיים ללאביצועהערכתסיכוניםמסודרת, נעשו במידהופעולותאלו .

להגדילאתהסיכוילהתרחשותושלאירועאבטחתמידע.

ולצד כן על יש התפקודי, הרצף בהמשכיות החיוני ולוודאהצורך להקפיד גם קיצוכי ןבמצבי

מידעהאבטחתניתנתתשומתהלבהנדרשתלנושאההגנהעלפרטיותהמידעוובמציאותדינמית

בעת בהם מידע נושאי של או עובדים של אישי במידע טיפול אלה במסגרתארגונים מטפלים

היומיומית.העבודה

בפניכם להביא ועובדים-ברצוננו -מנהלים נוסף חשוביםמידע דגשים בהתנהלותולתת

.הארגוןמחוץלכותלישלארגוניםובהתנהלותושלכלאחדואחתמכםהטכנולוגית



 הארגונית הרשת מול אלמרחוק  עבודהסט הנחיות למעסיק בהפעלת מדיניות 

 כי הכתיבה כולו, לעולם בדומה הישראלי המשק נקלע אליה החדשה רביםהמציאות ארגונים

ו התנהלותם אופן את דעבודהאפשרושינו הארגונית, למערכת זרים במכשירים ברמרחוק

אתפשרלהםשא במשאביםונגישותשלהעובדיםהמשךהרציפותהתפקודית, לעיתיםחיסכון ,

ו.אתגרמשמעותילהנהלתוסיכוניםלארגוןבמחירשלהגדלתה

מחשבלשאבדןגניבה או -לדוגמההסכנותהרבותשאתגרזהמציבבפניהארגון,נכלליםבמסגרת

 או נייד המכילמכשיר ואפשרות רגיש חומר זיהויגישה אמצעי באמצעות הארגונית לרשת

לא מכשיר גישהמרחוקדרך;חוסר יכולת אכיפה של מדיניות אבטחה ארגוניתיו;הנשמריםעל

מאובטח נקודתתורפהאבטחתיתחמורההמהווה שעזבשיצא לחל"ת, שחלה או עובד ניהול ;

ולמערכותיו;גישהלמשאביהארגוןאפשרותומידעארגונירגישובומכשירוהאישינשארבידיווש



 

ריבוי טכנולוגיות על עומס הסיכוניםהיצוותהמייצר עם היכרות וחוסר והאבטחה תמיכה

מגווןרבשלמערכותהפעלהוסוגימכשירים.הגלומיםב

,לקוחותיואועובדיו,בעקבותפגיעהבארגוןלואישיעלמנתלמזעראתהסיכוןלדלףמידע,לפיכך

 ארגוני, הביתבאמצעותמחשב עבודתםמן עובדיםלצורך למלאחשובחיבורםשל מספראחר

 כללים:

 ברמת ההנהלה:

 .1 מיידית יתווסף מרחוק הגישה הארגונילנושא הסיכונים ,ניהול מדיניותתוך גיבוש

.אישייםבמכשיריםובגישהמרחוקאבטחהארגוניתלטובתהשימוש

במערכותובטכנולוגיותייעודיותלהתמודדותעםהסיכוניםאשרמציביםרצוילהשקיע .2

 .אישייםמכשירים



 ברמה הטכנולוגית:

נכסיםל,לאמאובטחיםמספיקאישייםגישהממכשיריםשימנעושלשכבותהגנהיצירה .1

 .הארגוןשלהקריטיים

לרשתבאמצ .2 שימושבגישה נהלי אישייםעותמכשיריםהגדרת אבטחתושמירהונהלי,

 .נעשהבהםשימושוכד'המכשיריםבעתשלא

בפעולותהמבוצעותאלמולמשאביהארגון.מרחוקגישהוהבקרהעלההגברתהניטור .3

העובדים .4 בקרב המודעות והגברת אבטחה בתוכנות מאובטחתללשימוש עבודה

באשרלפעולותשעלהעובדלבצעלשםתםוהנחייתם,הדרכהםבמכשיריםהפרטייםשל

 .הקטנתסיכוניהאבטחה)כמפורטלהלן(

מנגנוןהזדהותובכללזההפעלת-גישהמאובטחיםלמערכותהמשרדיותהגדרתאמצעי .5

) לרשת בכניסה FA2\(MFAחזק חוב, הגדרת מוקשחתת אבטחה אכיפתסיסמת ,

חובתניתוקחיבורלאחר,הגדרתשמירתמידערגישבמכשירהביתיהעתקהותיואפשרו

אפשרותלעבודהעםתוכנותהשתלטותהלוטיב,פרקזמןשלחוסרפעילותבגישהמרחוק

 .וכד'TeamViewer, Anydeskמרחוקכדוגמת



 שימוש ב"מחשב זר" בעת גישה לרשת המשרדית

 אנו בהם המשרדיים עובדיםהמחשבים מנוהלים ידי, מעעל ואגף המידע אבטחת רכותאנשי

.לאכךהואהמצבלגבימחשבזראויםמוגנהםבד"כ,ועלכןהארגוןבואנומועסקיםהמידעשל

נחותהשלמחשבכזהפעמיםרבותרמתמיגונושממנואנומתחבריםלמערכותהמשרדיות,וביתי

עובדבויהיהרגישבאותהמידה.שיהמידעלמרותש,מזושבסביבההארגונית



 

 ותוכנתמעודכנתהפעלה מערכתכוללכזהשימושנעשהבוהביתי המחשבכילוודאיש .1

Antivirusפעילה ידיעלביותרהמבוקשיםמהיעדיםאחדהינהההפעלהמערכתשכן,

פרצותהמחפשיםתוקפים עלחשודהפעילותולחסוםלנטרמיועדתAntivirus-הותוכנת,

.נוזקהבעקבותלהיגרםעשויהאשרהמחשב

אש חומת תוכנתידיעלמאובטחתלהיותנדרשתשימושנעשהבההביתית הרשתגם .2

(Firewall מעודכנת( שכן)והסיסמאהמשתמששםאתלשנותמומלץבו-מאובטח ונתב,

 (.SSID)הנתבשלהזיהוישםאתואף(אפשרילתוקףהיטבידועהמחדלברירתסיסמת

WPA2לפחותמומלץ) הצפנהתחתתעשהWi-Fi-הרשתעלשעבודהדאגו אתתתנוואל(

.אורחלכללרשתהסיסמה

חזקות בסיסמאותמצויידיםפתוחהואאליהםהשוניםוהשירותיםהמחשבכילוודאיש .3

למחשב לתוקףגישהלמנועכדי, ותכלולניחושהעלתקשהאשרכזוהיאחזקהסיסמא.

,גדולות,קטנותאותיותשלבשילוב(יותרועדיףמינימוםתווים8)האפשרככלרביםתווים

להימנעמנתעלשוניםלשירותיםשונותבסיסמאותלהשתמש זכרו.מיוחדיםותוויםמספרים

  .השירותיםביתרפגיעהתאפשראחתסיסמאשלחשיפהבוממצב

אשרהנפוצותהתוכנותעלבדגש,חולשהנקודותלהוותיכולותהמחשבעלהמותקנות תוכנות .4

 Java, PDF Viewers, Web Browsers, Flash:כגון,פרצותעבורןמחפשיםתוקפיםלרוב

Microsoft Officeאיןוכי,האבטחהבעדכונימעודכנותאלהתוכנותגםכילוודאישעלכןו,

.וירוסיםאיתםנושאותרבותפעמיםאשר,מהאינטרנטהורדואשרפרוצותבתוכנותמדובר

זראדםשלאובוריצישהואזרבמחשבשימוש .5 אסורהינו, אתלהשאיראיןמקרהובכל,

הסביבהאםגם,השגחהללאפתוחעצמוהמחשבאתאופתוחההמשרדיתהעבודהסביבת

הדפדפןאתלסגור,ההתחברותמסךאתלסגורישהעבודהסיוםעם".בטוחה"נמצאהואבה

.המחשבאתולנעולשימושנעשהבו

 

 ומערכות אחרות ארגוניותמערכות 

 במערכות טכניות ותקלות הביתית בסביבה הארגוניותהשימוש לעשותמאלץלעיתים אותנו

שימושבכלידואראלקטרוניפרטיים)כגוןג'ימייל(אומערכותמסריםמידיים)כגוןוואטסאפ(.

חברתיות, ברשתות , בוודאי מידע חסוי או רגיש, ארגוניהעברת מידע בסיכון רב  ישיש לזכור כי 

, ובדרך כלל העברה כזו של מידע אישי על תשתית במערכות למסרים מידיים או במייל פרטי

 . פומבית אסורה

להגביר מכלמקום,בעתשימושבמערכותתקשורתאשראינןמשמשותאותנובאופןרגיל,נדרש

כדילהימנעהתוכן המועבררגישות את תשומת הלב ולבדוק היטב את הנמענים ואת  מיצירתו,

לארגון יישלחמידערגישלאנשיםמחוץ שלאירועאבטחהבעקבותטעותאנושאשרבמסגרתו

אשראינםמורשיםלצפותבו.



 

 את עיניים" ממליציםלבדוקב"שבע אנו לדוגמה עבודהשהינןהנמענים כתובותכך בסביבות ,

מטיתולאנכונהשלכתובתפחותמוכרותלנו,עלמנתלהימנעמטעויותנפוצותכגוןהשלמהאוטו

הנמען,אשרתגרוםלהעברתמידעלמישאינומורשהבקבלתו,באופןבלתיהפיךאומשלוחמענה

יתהלשלוחהודעהלגורםספציפי.יכשהכוונהה"לכולם"השב -ב

לסביבת ת מידע ממערכות ארגוניות "גיבוי" או העתקלפעולותשלבדומה,ישלשיםלבבמיוחד

אשריכולותמקומיתהעבודה ה ידיעהכוונהללאאף-לגרום, העתקהשלהמידעלשרתיל-או

עםסיוםהעבודהעלהמידעהמקומיוהעברתוקבציםחיצונייםולאמאובטחים)כגוןגוגלדרייב(.

חזרהלמערכתהארגונית,ישלוודאמחיקתוהמלאה,מכלמקוםאליוהועתק)ובכללזהגםמפח

האשפה(.



 פגישות ושיחות חוזי מבוססות ענןניהול 

ארגוניםבעתשהעובדיםאינםפעילותםשלכליםשיאפשרואתהמשךמציאתלבמסגרתהמאמץ

,הכניסולאחרונהארגוניםשלהארגוןהפיזייםגבולותנמצאיםבפועלבמשרדתוךכדימתיחתה

ZOOM cloud meetingsזום"בכליםדוגמתשימושרבים "Webex meetingsוכליםנוספים

סמינריםמקוונים.ושיחותטלפוןצ'אטים,שמע,\שלפגישותבווידאוןקיומלשם

להלןמספרנושאיםאותםישלקחתבחשבוןבעתהשימושבכליםמסוגזה:

לחשיפהלגרוםעלולהאשר,מאובטחתלאציבוריתעבודהבסביבתמדוברכילהביןיש .1

לכךמודעיםלהיותצריכיםבמערכתמשתמשים.בההמונגשרגישמידעשלמבוקרתלא

אומצולםלהיותעשוי,המשתתפיםאודותאישייםנתוניםכולל,מציגיםהםאותושמידע

.אחריםגורמיםעםשלאאובמכווןמשותףלהיותועשוי(בשגגהאובזדון,מרצון)מוקלט

ציבורילהיותלהפוךיכוללפגישהקישור .2 תוכןאתלהקליטאולהיחשףיכוליםוזרים,

והמידעהשיחות אליהוהמוזמניםבפגישההמשתתפיםולרשימת, העשוירגישמידע.

.המשתתפיםלכליוצגברקעאוהעבודהשולחןעללהימצא

בוהמשתמשיםעלרבמידעאוסףחיצוניתבמערכתשימוש .3 גישההרשאותודורש,

מערכות-יותרטובהמשתמשווייתחהספקתבשםועוד.המכשירעללקבצים,למצלמה

 אלה המשתמששלהקשרפרטיאתהכוללמידעאוספותחיצוניות עבודתועלמידע,

ותפקידו ותשלוםאשראיפרטי, להתחברכדישימושעושיםבו)חברתיתמדיהפרופיל,

למערכת והשירותהמוצרהעדפותעלכלליומידע(, המכשירעל, והחיבורהרשת,

צדלחברותומסופקלענןפעמיםרבותמועלה,מוקלטאונאסףשהמידע .ועודלאינטרנט

נוספיםשירותיםלפלטפורמההמספקותשלישי אחסוןכגון, עיבוד, ועודניתוח, כיוון.

ישראללגבולותמחוץבמירבהמקריםנמצאשהענן לוודאעמידהבהוראותתקנותיש,

.2001–הגנתהפרטיות)העברתמידעאלמאגרימידעשמחוץלגבולותהמדינה(,תשס"א

 



 

 הונאות וניסיונות דיוג

תזזיתיותהמידעוחוסרהביטחוןשכולנוחשיםבימיםכאלה,מהווהכרפעולהנוחלפעילותםשל

עלידיאיסוףמידעושימושבלתיחוקי"קופוןלגזור|גופיםעבריינייםהמבקשיםלנצלאתהמצב,ו

בימיםהאחרוניםאנומקבליםדיווחיםמרחביהעולםעלפעילויותהונאהשונותהמנצלות,כךבו.

לאסוףפרטימידעלצורךביצועהונאותוהוצאתונועדשדיוגתניסיונואתמצבהחרום,באמצעות

.כספיםבמרמה

דפוסים  קיימים של תניסיונורבים היתר ובין כאלה, יצירת קשר באמצעות שימוש הונאה

או יצירת קשר טלפוני בהודעות מייל על )המתבססות בהול רופאצורך להיות אדםהמתחזה

צורךומצביעעלנגיףהשמושלקרובמשפחהאשרלכאורהמאושפזבביתחוליםבעקבותהנוקבב

באיסוףמידעאישי(בהולבהעברתתשלום מסכותוציודרפואי)הצעהלרכישתלהיצעמוגבאו

מהנגיףדרכיהתגוננותלהתחזותלאתררפואיהמספקהמלצות(,מידערפואי)למולביקושעצום

ל לדוגמא ומפנה עולמית, התפשטות מפת לפתות ללחכדי וץהקורבן קישור על נוזקהשישתיל

(.במכשירלשםהשתלטותוגניבתפרטיםאישיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מרחוקלעבודה  למשתמשסט הנחיות  –א'  ספחנ

 -על המחשב המרוחק  הגנה .1

 .איסורשימושבמחשבציבורי .א

 .עדכוןגרסתמערכתההפעלהועדכוניאבטחה .ב

 .סוירו-התקנהועדכוןשלתוכנתאנטי .ג

 .עדכוניאבטחהשלתוכנותמותקנות .ד

 .שימושבסיסמאותחזקות,נעילתסביבתהעבודהבעתהפסקתעבודה .ה

 -על הרשת המרוחקת  הגנה .2

 .התקנהועדכוןשלתוכנתחומתאש .א

 עבודהעםנתבמאובטח. .ב

 .שינויסיסמאותברירתהמחדלשלהנתבוהרשת .ג

 - מרחוק הארגוניות במערכות שימוש .3

ג'ימייל, .א )כגון הארגון ידי על מנוהלות שאינן במערכות וזהיר מושכל שימוש

 .וכד'(רשתותחברתיות,מערכותלמסריםמהירים

מההמידעולמי-אבטחהעלידיבחינהשלכלפעולתהעברתמידעימניעתאירוע .ב

 .הואמועברבפועל

 .מחיקהשלמידעהמועתקלסביבההמקומית .ג

 - והונאה דיוג ניסיונות זיהוי .4

שימולבלזהותהשולחולקשרשלולתוכןההודעה.אםאינכםמכירים-בהודעה .א

אתהמיילבמידתהאפשר,ובוודאיאיןלפתוחהשתדלולאלפתוח-אתהשולח

צרופותהמצורפותלהודעהאולהקישעלהקישוריםהכלוליםבה.

-חפשוסימניםחשודים .ב

i. ;גורםהמבקשמכםפרטיםאישייםכאשרהואאמורלדעתפרטיםאלה

ii. מועד או סנקציה חרום, למצב שווא מצג באמצעות להלחיץ ניסיונות

אחרוןלהגשה;

iii. וסג תחבירתוכן או טעויותכתיב כולל נראהחובבני, ההודעהאשר נון

נשלח אשר מבנק מכתב )למשל: המכתב לתוכן מתאים אינו או רעוע

.(Gmailמתיבת

פיתחובנפרדבהקלדהיזומהבדפדפן.-קישוריםלאתריםהנשלחיםאליכם .ג

אםקיבלתםהודעהחשודההמבקשתלעדכןפרטיתשלום,לפתוחחשבוןשנחסם .ד

צרוקשרישירותמולהחברההשולחתלכאורה.-ודוע

זכרוכיפרטיהמשתמששלכםקבועיםבד"כעדאשרמיוזמתכםאתםמבצעים .ה

וגםלאמערכותמידעוהתמיכהלאיבקשאת שינוי,אףמוסדפיננסיאוארגון

ואחרי החברה אתר במסגרת השינוי את יבצעו אלא האישיים, פרטיכם

שביצעתםהזדהות.


