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דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית 

מנהליםועובדיםיקרים ,
אלו ימיםמורכביםאשרעובריםעלכולנו.הניסיוןלבלוםאתהתפשטות נגיףהקורונה,משפיע
באופןמשמעותיעלההתנהלותהמקצועיתועלוחייהיומיוםשלכולנו. 
ארגונים רבים במשק נקטו בצעדים מהירים וחריגים בכדי לבודד מחד את העובדים ומאידך
לאפשר רציפות תפקודית ,ופעלו במהירות על מנת לאפשר לעובדיהם עבודה מרוחקת לרבות
ממחשביםביתיים .במידה ופעולותאלונעשו ללא ביצועהערכתסיכוניםמסודרת,ישבכךכדי
להגדילאתהסיכוילהתרחשותושלאירועאבטחתמידע. 
על כן ולצד הצורך החיוני בהמשכיות הרצף התפקודי ,יש להקפיד ולוודא כי גם במצבי קיצון
ובמציאותדינמית ניתנתתשומתהלבהנדרשתלנושאההגנהעלפרטיותהמידעואבטחתהמידע
בעת טיפול במידע אישי של עובדים או של נושאי מידע בהם ארגונים אלה מטפלים במסגרת
העבודההיומיומית .
ברצוננו להביא בפניכם -מנהלים ועובדים -מידע נוסף ולתת דגשים חשובים בהתנהלות
הטכנולוגיתשלארגוניםובהתנהלותושלכלאחדואחתמכםמחוץלכותליהארגון .

סט הנחיות למעסיק בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית
המציאות החדשה אליה נקלע המשק הישראלי בדומה לעולם כולו ,הכתיבה כי ארגונים רבים
שינו את אופן התנהלותם ואפשרו עבודה מרחוק במכשירים זרים למערכת הארגונית ,דבר
שאפשר להם את המשך הרציפות התפקודית ,חיסכון במשאבים ונגישות של העובדים ,לעיתים
במחירשלהגדלתהסיכוניםלארגוןואתגרמשמעותילהנהלתו .
במסגרתהסכנותהרבותשאתגרזהמציבבפניהארגון,נכלליםלדוגמה-גניבה או אבדןשלמחשב
או מכשיר נייד המכיל חומר רגיש ואפשרות גישה לרשת הארגונית באמצעות אמצעי זיהוי
הנשמריםעליו;חוסר יכולת אכיפה של מדיניות אבטחה ארגונית;גישהמרחוקדרךמכשיר לא
מאובטח המהווה נקודת תורפה אבטחתית חמורה; ניהול עובד שיצא לחל"ת ,שחלה או שעזב
ושמכשירוהאישינשארבידיוובומידעארגונירגישואפשרותגישהלמשאביהארגוןולמערכותיו;

ריבוי טכנולוגיות המייצר עומס על צוותי התמיכה והאבטחה וחוסר היכרות עם הסיכונים
הגלומיםבמגווןרבשלמערכותהפעלהוסוגימכשירים. 
לפיכך,עלמנתלמזעראתהסיכוןלדלףמידעאישיולפגיעהבארגון,לקוחותיואועובדיו,בעקבות
חיבורם של עובדים לצורך עבודתם מן הבית באמצעות מחשב ארגוני ,חשוב למלא אחר מספר
כללים:
ברמת ההנהלה:
 .1נושא הגישה מרחוק יתווסף מיידית לניהול הסיכונים הארגוני ,תוך גיבוש מדיניות
אבטחהארגוניתלטובתהשימושבגישהמרחוקובמכשיריםאישיים. 
 .2רצוילהשקיעבמערכות ובטכנולוגיותייעודיות להתמודדותעםהסיכוניםאשרמציבים
מכשיריםאישיים.

ברמה הטכנולוגית:
 .1יצירה שלשכבותהגנהשימנעו גישהממכשיריםאישיים לאמאובטחיםמספיק,לנכסים
הקריטייםשלהארגון.
 .2הגדרת נהלי שימוש בגישה לרשת באמצעות מכשירים אישיים ,ונהלי שמירה ואבטחת
המכשיריםבעתשלאנעשהבהםשימושוכד'.
 .3הגברתהניטורוהבקרהעלהגישהמרחוקבפעולותהמבוצעותאלמולמשאביהארגון. 
 .4הגברת המודעות בקרב העובדים לשימוש בתוכנות אבטחה ולעבודה מאובטחת
במכשיריםהפרטייםשלהם,הדרכתם והנחייתם באשרלפעולותשעלהעובדלבצעלשם
הקטנתסיכוניהאבטחה(כמפורטלהלן).
 .5הגדרתאמצעי גישהמאובטחיםלמערכותהמשרדיות -ובכללזההפעלתמנגנוןהזדהות
חזק בכניסה לרשת ( ,(MFA\2FAחובת הגדרת סיסמת אבטחה מוקשחת ,אכיפת
אפשרויותהעתקהושמירתמידערגישבמכשירהביתי,הגדרתחובתניתוקחיבורלאחר
פרקזמןשלחוסרפעילותבגישהמרחוק,ביטולהאפשרותלעבודהעםתוכנותהשתלטות
מרחוקכדוגמתTeamViewer, Anydeskוכד'.

שימוש ב"מחשב זר" בעת גישה לרשת המשרדית
המחשבים המשרדיים בהם אנו עובדים ,מנוהלים על ידי אנשי אבטחת המידע ואגף מערכות
המידעשלהארגוןבואנומועסקים,ועלכןהםבד"כמוגנים.לאכךהואהמצבלגבימחשבזראו
ביתישממנואנומתחבריםלמערכותהמשרדיות,ופעמיםרבותרמתמיגונושלמחשבכזהנחותה
מזושבסביבההארגונית,למרותשהמידעשיעובדבויהיהרגישבאותהמידה. 

 .1יש לוודא כי המחשב הביתי בו נעשה שימוש כזה כולל מערכת הפעלה מעודכנת ותוכנת
 Antivirusפעילה ,שכן מערכת ההפעלה הינה אחד מהיעדים המבוקשים ביותר על ידי
תוקפים המחפשים פרצות ,ותוכנת ה - Antivirusמיועדת לנטר ולחסום פעילות חשודה על
המחשבאשרעשויהלהיגרםבעקבותנוזקה. 
 .2גם הרשת הביתית בה נעשה שימוש נדרשת להיות מאובטחת על ידי תוכנת חומת אש
( )Firewallמעודכנת ,ונתב מאובטח  -בו מומלץ לשנות את שם המשתמש והסיסמא (שכן
סיסמתברירתמחדלידועההיטבלתוקףאפשרי)ואףאתשםהזיהוישלהנתב(.)SSID
דאגו שעבודה על רשת ה - Wi-Fiתעשה תחת הצפנה (מומלץ לפחות )WPA2ואל תתנו את
הסיסמהלרשתלכלאורח .
 .3יש לוודא כי המחשב והשירותים השונים אליהם הוא פתוח מצויידים בסיסמאות חזקות
למחשב ,כדי למנוע גישה לתוקף .סיסמא חזקה היא כזו אשר תקשה על ניחושה ותכלול
תווים רבים ככל האפשר ( 8תווים מינימום ועדיף יותר)בשילוב של אותיות קטנות,גדולות,
מספריםותוויםמיוחדים.זכרו להשתמשבסיסמאותשונותלשירותיםשוניםעלמנתלהימנע
ממצבבוחשיפהשלסיסמאאחתתאפשרפגיעהביתרהשירותים.
 .4תוכנות המותקנותעלהמחשביכולותלהוותנקודותחולשה,בדגשעלהתוכנותהנפוצותאשר
לרוב תוקפים מחפשים עבורן פרצות,כגון: Java, PDF Viewers, Web Browsers, Flash
,Microsoft Officeועלכןישלוודאכי גםתוכנותאלה מעודכנותבעדכוניהאבטחה,וכיאין
מדוברבתוכנותפרוצותאשרהורדומהאינטרנט,אשרפעמיםרבותנושאותאיתםוירוסים .
 .5שימוש במחשב זר שהוא ציבורי או של אדם זר ,הינו אסור ,ובכל מקרה אין להשאיר את
סביבת העבודה המשרדית פתוחה או את המחשב עצמו פתוח ללא השגחה,גם אם הסביבה
בההואנמצא"בטוחה".עםסיוםהעבודהישלסגוראתמסךההתחברות,לסגוראתהדפדפן
בונעשהשימושולנעולאתהמחשב .

מערכות ארגוניות ומערכות אחרות
השימוש בסביבה הביתית ותקלות טכניות במערכות הארגוניות לעיתים מאלץ אותנו לעשות
שימושבכלידואראלקטרוניפרטיים(כגוןג'ימייל)אומערכותמסריםמידיים(כגוןוואטסאפ) .
יש לזכור כי יש סיכון רב בהעברת מידע ארגוני ,בוודאי מידע חסוי או רגיש ,ברשתות חברתיות,
במערכות למסרים מידיים או במייל פרטי ,ובדרך כלל העברה כזו של מידע אישי על תשתית
פומבית אסורה.
מכלמקום,בעתשימושבמערכותתקשורתאשראינןמשמשותאותנובאופןרגיל,נדרשלהגביר
את תשומת הלב ולבדוק היטב את הנמענים ואת רגישות התוכן המועבר,כדילהימנעמיצירתו
של אירוע אבטחה בעקבות טעות אנוש אשר במסגרתו יישלח מידע רגיש לאנשים מחוץ לארגון
אשראינםמורשיםלצפותבו. 

כך לדוגמה אנו ממליצים לבדוק ב"שבע עיניים" את כתובות הנמענים ,בסביבות עבודה שהינן
פחותמוכרותלנו,עלמנתלהימנעמטעויותנפוצותכגוןהשלמהאוטומטיתולאנכונהשלכתובת
הנמען,אשרתגרוםלהעברתמידעלמישאינומורשהבקבלתו,באופןבלתיהפיךאומשלוחמענה
ב-"השב לכולם"כשהכוונההייתהלשלוחהודעהלגורםספציפי .
בדומה,ישלשיםלבבמיוחדלפעולותשל"גיבוי" או העתקת מידע ממערכות ארגוניות לסביבת
העבודה המקומית,אשריכולותלגרום -אףללא כוונה אוידיעה  -להעתקהשלהמידעלשרתי
קבציםחיצונייםולאמאובטחים(כגוןגוגלדרייב).עםסיוםהעבודהעלהמידעהמקומיוהעברתו
חזרהלמערכתהארגונית,ישלוודאמחיקתוהמלאה,מכלמקוםאליוהועתק(ובכללזהגםמפח
האשפה) .

ניהול פגישות ושיחות חוזי מבוססות ענן
במסגרתהמאמץלמציאת כליםשיאפשרואתהמשךפעילותםשל ארגוניםבעתשהעובדיםאינם
נמצאיםבפועלבמשרדתוךכדימתיחתהגבולותהפיזיים שלהארגון,הכניסולאחרונהארגונים
רבים שימוש בכלים דוגמת זום " "ZOOM cloud meetings Webex meetingsוכלים נוספים
לשםקיומןשלפגישותבווידאו\שמע,צ'אטים,שיחותטלפוןוסמינריםמקוונים .
להלןמספרנושאיםאותםישלקחתבחשבוןבעתהשימושבכליםמסוגזה :
 .1יש להבין כי מדובר בסביבת עבודה ציבורית לא מאובטחת,אשר עלולה לגרום לחשיפה
לא מבוקרת של מידע רגיש המונגש בה.משתמשים במערכת צריכים להיות מודעים לכך
שמידעאותוהםמציגים,כוללנתוניםאישייםאודותהמשתתפים,עשוילהיותמצולםאו
מוקלט(מרצון,בזדוןאובשגגה)ועשוילהיותמשותףבמכווןאושלאעםגורמיםאחרים. 
 .2קישור לפגישה יכול להפוך להיות ציבורי ,וזרים יכולים להיחשף או להקליט את תוכן
השיחות והמידע ,ולרשימת המשתתפים בפגישה והמוזמנים אליה .מידע רגיש העשוי
להימצאעלשולחןהעבודהאוברקעיוצגלכלהמשתתפים .
 .3שימוש במערכת חיצונית אוסף מידע רב על המשתמשים בו ,ודורש הרשאות גישה
למצלמה,לקבצים על המכשיר ועוד.בשם הספקת חוויית משתמש טובה יותר  -מערכות
חיצוניות אלה אוספות מידע הכולל את פרטי הקשר של המשתמש ,מידע על עבודתו
ותפקידו ,פרטי אשראי ותשלום ,פרופיל מדיה חברתית (בו עושים שימוש כדי להתחבר
למערכת) ,ומידע כללי על העדפות המוצר והשירות ,על המכשיר ,הרשת והחיבור
לאינטרנט ועוד .המידע שנאסף אומוקלט,מועלה פעמיםרבותלענן ומסופק לחברות צד
שלישי המספקות לפלטפורמה שירותים נוספים ,כגון אחסון ,עיבוד ,ניתוח ועוד .כיוון
שהענן נמצא במירב המקרים מחוץ לגבולות ישראל ,יש לוודא עמידה בהוראות תקנות
הגנתהפרטיות(העברתמידעאלמאגרימידעשמחוץלגבולותהמדינה),תשס"א– .2001

הונאות וניסיונות דיוג
תזזיתיותהמידעוחוסרהביטחוןשכולנוחשיםבימיםכאלה,מהווהכרפעולהנוחלפעילותםשל
גופיםעבריינייםהמבקשיםלנצלאתהמצב,ו|לגזורקופון"עלידיאיסוףמידעושימושבלתיחוקי
בו.כך, בימיםהאחרוניםאנומקבליםדיווחיםמרחביהעולםעלפעילויותהונאהשונותהמנצלות
אתמצבהחרום,באמצעותניסיונותדיוגשנועדולאסוףפרטימידעלצורךביצועהונאותוהוצאת
כספיםבמרמה. 
קיימים דפוסים רבים של ניסיונות הונאה כאלה ,ובין היתר יצירת קשר באמצעות שימוש
בהודעות מייל או יצירת קשר טלפוני המתבססות על צורך בהול (אדם המתחזה להיות רופא
הנוקבבשמושלקרובמשפחהאשרלכאורהמאושפזבביתחוליםבעקבותהנגיףומצביעעלצורך
בהול בהעברת תשלום או באיסוף מידע אישי) היצע מוגבל (הצעה לרכישת מסכות וציוד רפואי
למולביקושעצום),מידערפואי(התחזותלאתררפואיהמספקהמלצותלדרכיהתגוננותמהנגיף
ומפנה לדוגמא למפת התפשטות עולמית ,כדי לפתות הקורבן ללחוץ על קישור שישתיל נוזקה
במכשירלשםהשתלטותוגניבתפרטיםאישיים) .

נספח א' – סט הנחיות למשתמש לעבודה מרחוק

 .1הגנה על המחשב המרוחק -
א .איסורשימושבמחשבציבורי.
ב .עדכוןגרסתמערכתההפעלהועדכוניאבטחה.
ג .התקנהועדכוןשלתוכנתאנטי-וירוס.
ד .עדכוניאבטחהשלתוכנותמותקנות.
ה .שימושבסיסמאותחזקות,נעילתסביבתהעבודהבעתהפסקתעבודה.
 .2הגנה על הרשת המרוחקת -
א .התקנהועדכוןשלתוכנתחומתאש.
ב .עבודהעםנתבמאובטח.
ג .שינויסיסמאותברירתהמחדלשלהנתבוהרשת.
 .3שימוש במערכות הארגוניות מרחוק -
א .שימוש מושכל וזהיר במערכות שאינן מנוהלות על ידי הארגון (כגון ג'ימייל,
רשתותחברתיות,מערכותלמסריםמהיריםוכד').
ב .מניעתאירועיאבטחהעלידיבחינהשלכלפעולתהעברתמידע-מההמידעולמי
הואמועברבפועל.
ג .מחיקהשלמידעהמועתקלסביבההמקומית.
 .4זיהוי ניסיונות דיוג והונאה -
א.

בהודעה-שימולבלזהותהשולחולקשרשלולתוכןההודעה.אםאינכםמכירים
אתהשולח -השתדלולאלפתוחאתהמיילבמידתהאפשר,ובוודאיאיןלפתוח
צרופותהמצורפותלהודעהאולהקישעלהקישוריםהכלוליםבה .
חפשוסימניםחשודים -
 .iגורםהמבקשמכםפרטיםאישייםכאשרהואאמורלדעתפרטיםאלה; 
 .iiניסיונות להלחיץ באמצעות מצג שווא למצב חרום ,סנקציה או מועד
אחרוןלהגשה; 
 .iiiתוכן וסגנון ההודעה אשר נראה חובבני ,כולל טעויות כתיב או תחביר
רעוע או אינו מתאים לתוכן המכתב (למשל :מכתב מבנק אשר נשלח
מתיבת .)Gmail
קישוריםלאתריםהנשלחיםאליכם-פיתחובנפרדבהקלדהיזומהבדפדפן .

ד.

אםקיבלתםהודעהחשודההמבקשתלעדכןפרטיתשלום,לפתוחחשבוןשנחסם
ועוד-צרוקשרישירותמולהחברההשולחתלכאורה .
זכרוכיפרטיהמשתמששלכםקבועיםבד"כעדאשרמיוזמתכםאתםמבצעים
שינוי,אףמוסדפיננסיאוארגוןוגםלאמערכותמידעוהתמיכהלאיבקשאת

ב.

ג.

ה.

פרטיכם האישיים ,אלא יבצעו את השינוי במסגרת אתר החברה ואחרי
שביצעתםהזדהות .

