
 

 

 
 
 
 

הסייבר במגזר  להגנת היחידה הנחיות -משרד הבריאות 
 הבריאות

  

 

  

 שם ההנחיה
לשימוש בכלים  והנחיות אבטחת מידע לעבודה מהבית 

 ידאולשיחות ו
 טכנולוגיה 10פרק 

 99315351 סימוכין
 1.0 מהדורה

 2020 מרץ תאריך בתוקף מ



 הסייבר במגזר הבריאות  להגנת היחידה הנחיות -משרד הבריאות 
 

 1.0 מהדורה טכנולוגיות  10פרק 

שם 
 ההנחיה

לשימוש בכלים  והנחיות אבטחת מידע לעבודה מהבית 
 ידאולשיחות ו

 2020מרץ  בתוקף מ

 מתוך 2 עמוד  93153519 סימוכין 
10 

 

 

 בלמ"ס                               הנחיות אבטחת מידע      2                                                    משרד הבריאות 

 

 

 תוכן עניינים

 2 ................................................................................................. עניינים תוכן

 3 .............................................................................. כללי': א פרק .1

 3 (ר"מב)  הבריאות במגזר הסייבר להגנת היחידה וסמכויות רקע 

 3 יעד קהל .

 3 ההנחיה מטרת 

 4 ומושגים הגדרות 

 4 תכולה 

 4 אחריות 

 5 .............................................מזוהה מידע בהוצאת האיומים': ב פרק .2

 5 מידע זליגת או חשיפה 

 5 מידע שבוש או אובדן 

 5 המידע זמינות אובדן 

 6 ......................................................... ההנחיה יישום עיקרי': ג פרק .3

 6 עבודה הנחיות 

 9 ובקרה אחריות 

 9 ודיווח מעקב 

 9 ..................................................................................... נספחים .4

 10 ............................................................................. גרסאות ניהול .5

  



 הסייבר במגזר הבריאות  להגנת היחידה הנחיות -משרד הבריאות 
 

 1.0 מהדורה טכנולוגיות  10פרק 

שם 
 ההנחיה

לשימוש בכלים  והנחיות אבטחת מידע לעבודה מהבית 
 ידאולשיחות ו

 2020מרץ  בתוקף מ

 מתוך 3 עמוד  93153519 סימוכין 
10 

 

 

 בלמ"ס                               הנחיות אבטחת מידע      3                                                    משרד הבריאות 

 

 

 פרק א': כללי  .1

 )מב"ר( במגזר הבריאות  הסייבר להגנת היחידה רקע וסמכויות

בנושא קידום אסדרה לאומית  15.2.2015מיום  2443ממשלה מס'   להחלטתהתאם ב 

של משרדי הממשלה הלים הכלליים הונחו המנ והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר

מונה  ,מתוקף החלטת הממשלהויחידות הסמך לפעול לשיפור רמת הגנת הסייבר. 

סייבר והוקמה יחידת סייבר אשר אמונה על הנחיית  במשרד הבריאות ממונה הגנת

 ארגוני הבריאות במדינת ישראל.

תקני אבטחת המידע והגנת הסייבר מחייבים את ארגוני חוק הגנת הפרטיות בישראל ו 

הגנה מפני דלף מדגישים את הצורך לביצוע  ,-27799ISO"י ת  הבריאות בישראל,

 .בפרטפגיעה בזמינות ובשלמות של מידע פרטי מזוהה ככלל ומידע רפואי רגיש  ,מידע

-הוראת שעה, התש"ף בידוד בית והוראות שונות נגיף הקורונה החדש צו בריאות העם 

 .שעה בהתאם להתפתחות והנחיות מב"רמאגד הוראות ה 2020

יאות בעקבות משבר הקורונה ובמטרה לשמר את הרציפות התפקודית של מגזר הבר 

מחוץ לרשת המחשוב לאפשר גישות נדרשים רגוני הבריאות אכחלק מתהליכי העבודה, 

 .וידאולארגון ולמצוא פתרונות ושילוב כלים לשיחות 

 קהל יעד

 .הסמך חידותארגוני בריאות וי נהלימ 

 .הסמך ויחידות הבריאותארגוני ב מנהלי מערכות מידע 

 .הסמך ויחידות בריאותארגוני ב הסייבר והגנת מידע אבטחת מנהלי 

 מטרת ההנחיה

מימוש חיבוריות בעת  אבטחת מידעבאשר לקיום תהליכי עד הי קהל את הנחותל 

 ידאו.לשימוש בכלים  לשיחות וולעבודה מהבית 

לנושא קיום שיחת  בארגון הרפואי  המשפטי ץיש לוודא קיום תהליך באישור הייעו 

באשר  םטכניים ורפואיי םוהנחיית צוותיקבלת הסכמה מדעת מצד המטופל  , וידיאו

 לדרישות הגנת הפרטיות .
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 הגדרות ומושגים

 משרד הבריאות. -  ב"רמ 

 הוראות יחידת הסייבר המגזרי במסגרת הוראות משרד הבריאות. – הנחיה 

  ן שירותים בריאות והוא אחד מאלה:מוסד רפואי הנות - בריאות/רפואי ארגון 

המשרד, קופת חולים, ומוסדותיה, בית חולים  משרד הבריאות יחידות הסמך של

, ומרפאות/ארגונים אחרים בית מרקחת, ארגוני פינוי והצלה )ציבורי או פרטי(,

 .החייבים ברישויי לפי פקודת בריאות העם

 .קובץ נתונים המאוחסן באמצעי ממוחשב - אגר מידעמ 

 .הפרטיות הגנת חוק להגנת הנתון מידע  - פרטי מידע 

   מידע, כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, לרבות ידיעות על ענייניו  - מידע מזוהה 

הפרטיים של אדם ולרבות מידע כאמור שאינו מזוהה, אם הוא ניתן לזיהוי, כשלעצמו 

 או במצטבר עם מידע נוסף. 

טכנולוגיה המשתמשת באותות אלקטרוניים לשם צילום, הקלטה,   – וידאושיחת  

 .בין שני משתמשים או יותר רצפים של תמונותאחסון, ולאחר מכן שידור וצפייה ב

מאפשר באמצעות 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' שיטת עבודה  – חיבור מרחוק  

בכל  שימוש מאפשרר לאותה רשת או לאינטרנט. להתחבר למחשב שבו פועל ושמחוב

בדומה התוכניות, הקבצים ומשאבי הרשת מהמחשב שלך בעבודה במחשב הביתי, וזה 

 מול המחשב בעבודה. לישיבה 

 תכולה

 . ארגוני הבריאות ויחידות הסמך דיניות זו חלה על כללמ 

 אחריות

להגנה על המידע  םאחראי נהלי בתי חולים, מנהלי מרפאות, מנהלי קופות חוליםמ 

על מעקב ו הוצאת מידע מזוההוהפרטי מפני סיכונים העלולים להיות בעת  הרפואי

 נים אלו.אחר ביצוע פעולות למניעת סיכו

 .זו הנחיה לקיום ואחריות סמכות -/מנהל אבטחת המידע  הסייבר הגנת מנהל 

 .במשרד המידע מערכות על וביצועית ניהולית אחריות - מידע מערכות מנהל 
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 .המידע מערכות למנהל ודיווח יישום על תפעולית אחראיהתשתיות  תחום מנהל 

 מידע הקשורים לאיומים פרק ב':  .2

בחינת כלים בעת  את השפעתם לשקול יש אשר איום ותרחישי לסיכוניםלהלן מספר דוגמאות 
חינת תהליכי וב מחוץ לארגוןבכללו שיחות וידיאו וחיבוריות  מידע מזוהה וטכנולוגיות להעברת

 הבקרה להפחתת הסיכון.

  מידע זליגת או חשיפה

 להלן דוגמאות. תרחישים ממספר כתוצאה להיגרם יכולים מידע זליגת או חשיפה יומיא
 :נפוצים לתרחישים

 שאינו שיפוט בתחום מידע שמירת ,זרה ממשלה של משפט בית צו עקב מידע חשיפת 

הגוף  פועל בהם הממשלות של ותקנות לחוקים המידע את חושף אל,ישר מדינת

 המזוהה. המידע את ומאחסןהמקבל 

בסיום  ומאחסן את המידע אצל הגוף המקבלאו הושאר  הועבר אשרהמידע  זליגת 

 שכזה מידע על להגן בכדי נדרשות אשר מספקות בקרות ללאעמו, ההתקשרות 

  .הרלוונטיים ודרישות החוק להגנת הפרטיות בישראל  האיומים למתאר והותאמו

 גישה יכולת בעל , את המידע הגוף המקבלשל  שלישי צד עובדי י"ע מידעה חשיפת 

בין אם מתוך הארגון או מחוצה לו בשימוש ביכולת האזנה  חוץ למיקור בדומה למידע

 בקשר קשורים אינם אשר נוספים גורמים מערב  ,הקלטה ואחסון של שיחה פעילה/

 גוף המספק את המידע.ה עם ישיר

 מידע או שבוש אובדן

 מפריצה או מתקלה כתוצאה שיבוש המידעאו  לאובדן  ןחסי ואינ גוף המקבל את המידעה

 .למערכת

 :הבאים תחת התרחישים שיבושאו מידע  אובדן של האיום את לבחון יש ,ככלל

 הגוף המקבל את המידע. אצל מתקלה כתוצאה  המידע או שיבוש אובדן 

 .למערכות של הגוף המקבל את המידע התקפה שחדרה עקב המידעאו שיבוש  אובדן 

 המידע זמינות אובדן

 או מתקלה כתוצאה למערכת זמינות לאפשר יכול אינו גוף המקבל את המידעה 

 .(DDOS) למניעת שירות התקפה
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 בחיבור מתקלה כתוצאה למערכת להתחבר יכולת מאבדהגוף המעביר את המידע  

 .שירות למניעת או התקפה לרשת

 של הפרה או התקפה ,מתקלה כתוצאה במערכת נחסםהגוף המעביר את המידע  

 .השירות תנאי

 כתוצאה השירות את להפסיק נאלץ או/לפעול ורות חדל יאשר מספק את השהגוף  

 .פיננסית/ עסקית החלטה/ תקנות/ של חוק הפרה/ משפט בית צו/של תקלה 

 עיקרי יישום ההנחיה': גפרק  .3

 הנחיות עבודה

של המשק לעבודה מרחוק, הוגברה בצורה  המידיוהמעבר  קב המשבר הנוכחיע 

 מידילצד זאת עלתה באופן בתפקודו התקין של מרחב הסייבר,  משמעותית התלות

 רמת החשיפה של הארגונים לתקיפות סייבר. 

קשר עם מטופלים  ,בכללם עקב הצורך לאפשר קישוריות מרחוק של פעילויות רבות 

חבים ומעלים את רמת הסיכון לתקיפות . איומי הסייבר מתרוניהול שיחות וידיאו 

 .מגזר הבריאותסייבר על 

לנצל את מרחב הסייבר כתשתית לפגיעה בארגונים,  עויניםכל אלו מאפשרים לגורמים  

 .במגזרים ובתפקוד המדינתי

מתן גישה מרחוק לארגון ושימוש בכלים למימוש בעת , נדרש להגדיר תהליכי עבודה 

 שיחות וידיאו. 

אבטחת נושאי בחינה של , עבורם תהליך ניהול סיכוניםיש לעשות שימוש בכלים שנערך  

המידע וחסיון המידע בדגש מידע ובוצעה קונפיגורציה מותאמת לשמירה מיטבית של 

  .על מידע רפואי

  חידוד דגשים לעבודה מרחוק

לעובדים באמצעות  עבודה מרחוק הנגשהנדרש לבצע התאמה למדיניות הארגון ו 

 :מרכזית תניות סיסמאוידרישות ספציפיות ואכיפה באמצעות מדחתימה על 

  יש להימנע ככל הניתן מהתחברות דרך רשתWI-FI  מזדמנת ולא מוכרת )לדוגמא של

 שכן, בית עסק וכו'( .

 יש עדיפות להשתמש ב-SIM .המשרדי 



 הסייבר במגזר הבריאות  להגנת היחידה הנחיות -משרד הבריאות 
 

 1.0 מהדורה טכנולוגיות  10פרק 

שם 
 ההנחיה

לשימוש בכלים  והנחיות אבטחת מידע לעבודה מהבית 
 ידאולשיחות ו

 2020מרץ  בתוקף מ

 מתוך 7 עמוד  93153519 סימוכין 
10 

 

 

 בלמ"ס                               הנחיות אבטחת מידע      7                                                    משרד הבריאות 

 

 

  במידה וניתן להתחבר רק מרשתWI-FI  הביתית יש לוודא כי הרשת הביתית מוגנת

 יסמה.סבאמצעות 

 מספר  תווים הכוללת: תו, סימן,  8השתמשו בסיסמה המכילה לפחות  -סיסמה חזקה

 םעבור הארגון לאתרי אינטרנט ויישומי תלהשתמש בסיסמאו שלא )בדגש ואות גדולה

 .מחוץ לארגון( 

  אין להשאיר את המחשב פתוח ומחובר למשרד ללא השגחה, יש להקפיד לנעול את

 קלה.המחשב אפילו לצורך הפסקה 

  .מומלץ להגדיר עדכוני תוכנה אוטומטים לכלל התוכנות והדפדפנים 

 המגיעות כביכול  עות חשודות המציעות שינויי סיסמהיש לנקוט משנה זהירות בהוד

אבטחת המידע בארגון ואת יחידת הסייבר במשרד מאנשי מחשוב וכד', יש לעדכן את 

 וח את ההודעה.על כל ניסיון כזה ובכל מקרה אין לפת הבריאות

  אחת לעבודה  להפריד את תיבת הדואר הפרטית מזו המשרדית כך שתהיה תיבהיש 

 ואחת לפעילות פרטית.

  מחוץ לרשת המשרד לרבות כל מידע השייך לארגון  או מידע על מטופלים  אין לשמור

 .מחויב בהגנת הפרטיות או מהווה מידע פנים ארגוניאשר מידע  ,המחשב הפרטי

  לבין סביבת העבודה  על הפרדה בין סביבת העבודה לשימוש הפרטייש להקפיד

  .האירגונית

  התקנת תוכנות ויש להקפיד על חובת הזהירות הכללית כגון גישה לאתרים לא ידועים

 ם.ופרסומות שאינם מוכרי קישוריםלא מוכרות או לחיצה על 

 יש להקפיד  ,יש לשים לב לניסיונות התחזות גם אם ניראה שאתם מכירים את השולח

 אמת את זהות השולח.ללנסות וולבחון כל הודעה 

 בכל חשש  ,כניסה זדונית ממחשב של עובד לרשת הארגונית יכולה לגרום נזק רב לארגון

ממונה יאמת וידווח ליחידת ה ממונה אבטחת המידע בארגון,לדווח לאו חשד יש 

 .הסייבר המגזרית

 :או וידשיחות 

 בחינה בו יש להעדיף שימוש בכלי שבוצעה  ,כלים שונים למימוש שיחות וידיאו םיימיק

בעדיפות על  ,קיים עבורו רישויוסייבר האבטחת מידע והגנת דרישות בארגון מבחינת 

  .TEMESבמסגרת   OFFICE 365 יייעוד אירגוניאחסון שימוש בשטח  



 הסייבר במגזר הבריאות  להגנת היחידה הנחיות -משרד הבריאות 
 

 1.0 מהדורה טכנולוגיות  10פרק 

שם 
 ההנחיה

לשימוש בכלים  והנחיות אבטחת מידע לעבודה מהבית 
 ידאולשיחות ו

 2020מרץ  בתוקף מ

 מתוך 8 עמוד  93153519 סימוכין 
10 

 

 

 בלמ"ס                               הנחיות אבטחת מידע      8                                                    משרד הבריאות 

 

 

  אפשרות ו שיתוף של שולחן העבודהחלק מהכלים למימוש שיחות וידיאו מאפשרים

שימוש  ןמאופשרות או שלא נעשה בה ןיש לוודא שאופציות אלו אינ -להעברת קבצים 

 .לרעה במהלך שיחת וידיאו ע"י המטופל או המטפל

  לקיום שיחות מטופל מטפל ולהימנע  "אפצווא"יש להימנע משימוש באפליקציות
האפליקציה מאפשרת זאת מכיוון שת ארגוני הבריאות ובמסגרבאפליקציה שימוש מ

הקשר הוא ישיר ואינו   ,וקבלת קבצים ללא תהליכי הלבנה שימוש על גבי מחשבים
)  םיפבכמות משתת גבלתומאפשר מעקב אחר השיחות שבוצעו בארגון וכן  השיחה מ

 .(כיום לארבעה משתתפים

 דרכי ההתקשרות באמצעות או המייל ארגוני  הארגון הרפואי נדרש לשלוח באמצעות
בין רופא בקהילה למטופל את הקישור לשיחת הווידאו במטרה להימנע מחשיפת 

 למטופל )בנוסף לאי יכולת מעקב אירגוני(. באופן ישירהשיחה באמצעות שליחתה 

  יש לנסח טופס הודעה עבור המטופל לגבי הסיכונים הכרוכים בשימוש בפלטפורמת 
 . בתיאום בין מחלקת אבטחת המידע ליעוץ המשפטי בארגון שיחות וידיאו

 יינים נוספים כגון : יש להגביל את השיחות לווידאו ואודיו בלבד ללא שימוש במאפ
 שיתוף מסך או השתלטות מרחוק.  ,העברת קבצים, הקלטת שיחות

  ם נוספים שיתוף משתתפיימנע מטופל ולבתחילת השיחה הגורם הרפואי יבצע זיהוי
אינדיקציה לקיום מספר משתתפים או הכלים מאפשרים מתן במהלך השיחה. )

 (. במהלך השיחה עצמה לחליפין צירוף של משתתפים

  הטיפול מרחוק" במסגרת התיק הקלינייש לבצע תיעוד של שיחת הווידאו". 

 ית מרשמים יבוצעו בפלטפורמה הארגונחלוקת  ,נדרש להקפיד שהמשך הטיפול
 בלבד.  לכךשאושרה 

 דגשים בהגדרת קונפיגורציה :

 דרשת הצפנה עבור נקודות קצה של צד שלישינ (H323 / SIP)  תופעל עבור כלל ש
 .המשתמשים בשיחות

 אופציה להקלטת ענן תושבת. 

 ט מוצפן יופעל. שימו לב אם אפרטי המכשיר / המשתמש בכניסה ודיווח צ' תהסר
 .ההפעלהושבת, שלחו בקשה להצ'אט 

 'הודעות לא מקוונות יהיו זמינות רק והודעות טקסט מוצפנות  ,ט מוצפנותאתכונות צ
  .החלפת מפתחות מוזלאחר שכל הצדדים י
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 אופציהביטול   ,שליחת תמונות תיאופציל וטיב ,מסךל אופציה ללכידת וטיב 

 .השתלטות והעברת קבציםל

 : מצורפים קישורים לכלים 

 TEAMS  

 ZOOM 

 WEBEX      

 אחריות ובקרה

יהיו אחראיים ד עם מנהל מערכות המידע ומנהל התשתיות נהל אבטחת מידע, יחמ 

 .לבצע בקרה על הפתרון המוצע, בחינת תקינותו ומעקב אחר תקלות

מנת  בכלים שנבחרו עלהשימוש לבחינת צוות מערכות מידע יהיה אחראי לבצע סקרים  

 בארגון.העבודה ניתן את תהליך הולייעל ככל  לוודא ביצוע בהתאם לפתרון המוצע

 ודיווח מעקב

 יישום הפתרוןמעקב שוטף אחר  מערכות המידע ינהלונהל אבטחת המידע ומנהל מ 

 בארגון.

במסגרת ועדת  להנהלה הבכירה חוידוומנהל אבטחת המידע ומנהל מערכות המידע  

בדבר תכנון מול  לאבטחת מידע והגנת הסייבר או בישיבות שלא מן המניין ההיגוי

 באם נדרשו. ומעקב שיפור ליקויים  הפתרון הנבחרביצוע של 

  באשר לכל חריגה מהנחיה זו.ריאות לדווח למשרד הביש  

 

 נספחים .4

 השוואה בין כלים למימוש שיחת וידאו –נספח א' 

-teams/compare/zoom-software/a/microsoft-https://www.getapp.com/collaboration
webex/-cisco-vs 

 

 

 

https://products.office.com/he-il/microsoft-teams/download-app
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://www.getapp.com/collaboration-software/a/microsoft-teams/compare/zoom-vs-cisco-webex/
https://www.getapp.com/collaboration-software/a/microsoft-teams/compare/zoom-vs-cisco-webex/
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  יהול גרסאותנ .5

 

 תאריך עדכון שם מספר גרסה פירוט העדכון

 21/03/2020 ועדי טליאז יניב פז  1.0 גיבוש טיוטה ראשונית 

 21/03/2020 יניב פז 1.1 עדכון הנחיה 

 22/03/2020  ררונה קייז 1.2 אישור ההנחיה 

 1.3 אישור ההנחיה
 - גרוטואיתמר  'פרופ

 למשנה למנכ"
22/03/2020 

 
 
 


