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2010בינואר10:תארי�
ע"תשהטבתבד"כ

נייר עמדה בנושא תקנות אבטחת מידע להגנת פרטיות

והזמנה ליו� עיו� בנושא

בזאת להערות הציבור נייר עמדה מטעמה מפרסמת) הרשות�להל�(ומידע הרשות למשפט טכנולוגיה
, ובו הסדר מוצע בתחו+ חובות אבטחת מידע על בעל מאגר ומחזיק לפי חוק הגנת הפרטיות

אבטחת מידע בהקשר של הגנת הפרטיות"לקראת יו+ עיו� בנושא,)החוק–להל�( 1981�א"התשמ
."במאגרי מידע

ה)AEPD(יתו. פעולה ע+ רשות הגנת המידע הספרדית יו+ העיו� נער� בש � במסגרת תוכנית
twinningובו יוצגו ג+ הגישות של נציב הגנת המידע האישי הספרדי והבריטי, המתקיימת עמה
ביו+ העיו� יוצג. עוד תשתת. ביו+ העיו� נציגה בכירה של איגוד מבקרי המידע הספרדי. בנושא זה

.ל"� בו דיו� לאור דברי האורחי+ מחווייער, ג+ נייר עמדה זה

ב אביב בחדר�תל, 125בגי�'רח, בקריית הממשלה 20.01.2010�יו+ העיו� ייער� בקריית הממשלה
,ש+(ל ע+ פרטי הנרש+"לרישו+ ליו+ העיו� יש להרש+ בשליחת דוא. 13:30�09:00בשעות 101

�ל) ארגו�, תואר תפקידtwinning@justice.gov.ilמספר המקומות מוגבל!

– בכתובת הבאהג+ נית� להורדהו,ב"מצנייר העמדה

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashutTech/TwinningProject/Iruim/takanot+avtahat+meida.htm

�ל"לדוא 15.2.2010הערות לנייר העמדה נית� להעביר לרשות עד יו+

ilita@justice.gov.il

אודות נייר העמדה

זהנייר העמדה מופ/ לציבור בשלב זה על מנת להניע דיו� בנו של, שא במסגרת תוכנית העבודה
זה, הרשות הפצתו כעת נעשית לצור� קבלת הערות. וכחלק ממהל� הסדרה מקי. יותר של תחו+
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על, מקדמיות של בעלי עניי� לקראת עיו� ודיו� מול מחלקת ייעו/ וחקיקה במשרד המשפטי+ האמונה
.החקיקה וחקיקת המשנה בתחו+ הגנת הפרטיות

פרטיות+ אבטחת המידע משמשות אד� מרכזי עליו מבוססת ההסדרה בתחו+ הוראות בתחו, כידוע
. משו+ שהוראות אלה מביאות לצמצו+ החשש מפני שימוש לרעה או פגיעה במידע, מאגרי המידעב

ולל נייר העמדהמטרת הקשורי+ בעיבוד מידע אישי במאגרי קבוע את עקרונות אבטחת המידע פרט
מטרת יישו+ העקרונות בהקשר של מאגרי מידע נועד לסייע.י+בהתבסס על תקני+ מקובל, מידע

הפוגע מפני שימוש לרעה, ושאי המידע במאגר המידענכלומר הגנה על זכויות� חוקהתכליות במימוש 
כי, ע+ זאת. בפרטיות+ עמידה בעקרונות המוצעי+ תבטיח כי התנהלות הארגו� בתחו+ נית� להניח

. המידע באופ� כללי תהיה תקינה

לחלק, שמטרת+ הפיכת אבטחת המידע במאגר, מנגנוני+ וכלי+ פני+ ארגוני+נייר העמדה מציע
מטרת המנגנוני+ לכוו� באופ� מוחשי וברור יותר. משגרת ניהול המידע בפרט וניהול הארגו� בכלל

כ�. לחובותיה+ ואחריות+ בתחו+ אבטחת המידע נדרש כי הארגו� יקבע נהלי+ בתחו+ אבטחת בשל
את. שיסדירו בצורה מפורטת וברורה יותר היבטי+ אלה, מידעה החובה לקבוע מסמכי+ המפרטי+

ומאפשרות הנחלה של עקרונות, הנהלי+ נגזרת מעקרונות יסוד של אבטחת מידע ושל ניהול תקי�
.לות בתו� הארגו�הההתנ

 ורש+בתי משפט, ספקיו, לקוחותיו–לארגו� ג+ להציג לצדדי+ שלישי+ יאפשרוהנהלי+, בנוס.
בעת אירוע שמהווה פגיעה,כ�. את אופ� פעולתו ואופ� התמודדותו ע+ חובותיו לפי החוקמאגרי מידע

יהיה, מצבו של ארגו� שנקט באמצעי+ סבירי+ למנוע את התרחשות הפגיעה, בפרטיות במאגר מידע
.שונה מארגו� שלא נקט אמצעי+ סבירי+ כאלה

מ מחיל חובות ברמה בכ� שהוא, מודלורי נייר העמדה הוא, ידע אישיבשל מגוו� הארגוני+ המעבדי+
הינה משמעותית, בהקשר החוק, עולה וגדלה ככל שהארגו� הוא ארגו� שפעילות עיבוד המידע שבו

זו. יותר מוצאתושל אבטחת מידע נות יסוד של חובות מודלוריות נגזרת ישירות מעקרו, תפיסה
.ביטויה ג+ במסמכי+ דומי+ בעול+

בעזרת+ של המתמחי+ מור�,ד יצחק גורדו� מהמחלקה המשפטית ברשות"המסמ� חובר על ידי עו
עו, בר .היוע/ המשפטי של הרשות,ד עמית אשכנזי"אד+ שלשבסקי ויוסי טהר ובהנחיית

,בברכה

ד"עו, יור+ הכה�
 טכנולוגיה ומידע, ראש הרשות למשפט
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 נייר עמדה בנושא

ל הגנת תקנות אבטחת מידע

 פרטיות במאגרי מידע

ע"ד בטבת התש"כ
 2010בינואר 10
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מבוא

קובע הוראות שונות וחובות המוטלות,)החוק–להל�( 1981�א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות
אחת החובות המרכזיות היא חובת אבטחת. מחזיק במאגר ומנהל מאגר, על בעל מאגר

או, המידע לחוק הגנת17סעי.. פגיעה במידעשמטרתה צמצו+ החשש מפני שימוש לרעה
: הפרטיות קובע כי

כל אחד מה� אחראי, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, בעל מאגר מידע"
."לאבטחת המידע שבמאגר המידע

: לחוק באופ� הבא3מוגדרת בסעי." אבטחת מידע"ואילו

והכל, ימוש או העתקהש, או הגנה על המידע מפני חשיפה, הגנה על שלמות המידע"
";ללא רשות כדי�

מטרת התקנות המוצעות לפרט ולקבוע את עקרונות אבטחת המידע הקשורי+ בניהול

בהתבסס על תקני אבטחת מידע מקובלי+ בעול+, ובשימוש במידע במאגרי מידע
בשונה.∗

, שמטרתה להג� על המידע של ארגו� כנכס של אותו ארגו�, מאבטחת מידע באופ� כללי
כלומר הגנה על זכויות נושאי המידע�המטרה של ההסדר המוצע הוא מימוש תכליות החוק

נית� לומר כי עמידה, יחד ע+ זאת. מפני שימוש לרעה במידע אודותיה+, במאגר המידע
. יהיה תקי��תבטיח כי ניהול המידע בארגו� באופ� כללי, בעקרונות המוצעי+ בתקנות אלה

שמטרת+ הפיכת אבטחת המידע, ארגוניי+�וע מנגנוני+ וכלי+ פני+התקנות מבקשות לקב
לחלק משגרת ניהול המידע בפרט וניהול הארגו�, בהתא+ למאפייני המאגר, במאגר המידע

מטרת המנגנוני+ להמחיש בצורה ברורה יותר את חובותיה+ ואחריות+ של ארגוני+. בכלל
. בתחו+ אבטחת המידע

ברובד הראשו� נדרש בעל המאגר לקבוע מהו: קי+ למספר רבדי+המנגנוני+ המוצעי+ נחל
נדרש הארגו� לייעד נושא משרה, ברובד השני. המידע המוג� ומה+ הסיכוני+ הקשורי+ אליו
כ�, בארגו� שאבטחת המידע היא חלק מתפקידו . ועליו להיות אחראי בתו� הארגו� על

: תובנה מקובלת בתחו+ אבטחת המידע הינה כי

האבטחה שנית�. רכות מידע רבות לא נועדו מלכתחילה להיות בטוחותמע"
והיא זקוקה לתמיכה הולמת של ניהול, להשיג באמצעי� טכניי� היא מוגבלת

. זיהוי אמצעי הבקרה המתאימי� דורש תכנו� זהיר ושימת לב לפרטי�. ונהלי�
.י�ניהול אבטחת המידע בארגו� נזקק קוד� כל לשיתו� פעולה של כל העובד

וא�, לקוחות או בעלי מניות, לפעמי� יש ג� צור  בשיתו� פעולה של ספקי�
הכללת אמצעי הבקרה לאבטחת המידע. בייעו! של מומחי� שמחו! לארגו�

תהיה באופ� משמעותי זולה יותר ואפקטיבית, בשלב הגדרות הדרישות והתוכ�
[יותר לעומת הכללת� בשלב מאוחר יותר ]2'עמ, מבוא, 7799י"ת."

שיסדירו בצורה מפורטת, בשל כ� נדרש כי הארגו� יקבע נהלי+ בתחו+ אבטחת המידע
החובה לקבוע מסמכי+ המפרטי+ את הנהלי+ נגזרת. וברורה יותר את ההיבטי+ האלה

ומאפשרת הנחלה של עקרונות אלה בתו�, מעקרונות יסוד של אבטחת מידע ושל ניהול תקי�
.הארגו�

ב∗ הפיצוי� כי כיו+ קיימי+ כבר הסדרי+ בנושא אבטחת מידע תנאי החזקת מידע ושמירתו(רטיות תקנות הגנת
א� מדובר בהסדרי+,)התקנות הקיימות–להל�( 1986–ו"התשמ,)ציבוריי+ וסדרי העברת מידע בי� גופי+

כאשר טיוטת התקנות הנוכחית תבשיל לקראת הפיכתה לתקנות, בהמש� הדר�, לפיכ�. המחייבי+ עדכו�
ובכלל זה ביטול של הוראות שיוחלפו בהוראות, הקיימות יהיה צור� ג+ בעריכת תיקוני+ בתקנות, פורמליות

שיאפשרו תקופת, בנוס. לכ� תידרש התאמה של הוראות תחילה לתקנות.חדשות במסגרת התקנות המוצעות
.היערכות מתאימה להוראות השונות של התקנות
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מא, בנוס. בתי, ספקיו, לקוחותיו–פשרי+ לארגו� ג+ להציג לצדדי+ שלישיי+ הנהלי+
ע+, רש+ מאגרי המידע ורגולטורי+ אחרי+, משפט את אופ� פעולתו ואופ� התמודדותו

מצבו של ארגו�, בעת אירוע שמהווה פגיעה בפרטיות במאגר מידע,כ�. חובותיו לפי החוק
יהיה שונה מארגו� שלא נקט, שנקט באמצעי+ סבירי+ למנוע את התרחשות הפגיעה

.אמצעי+ סבירי+ כאלה

בכ� שה�, לריותוהתקנות המוצעות ה� מוד, בשל מגוו� הארגוני+ המעבדי+ מידע אישי
, מחילות חובות ברמה הולכת וגדלה ככל שהארגו� הוא ארגו� שפעילות עיבוד המידע שבו

זו. היא משמעותיות יותר, בהקשר של חוק הגנת הפרטיות לריותושל חובות מוד, תפיסה
נגזרת ישירות מעקרו� היסוד של אבטחת מידע שלפיה התמודדות ע+ סיכוני האבטחה 

.והיא מוצאת ביטויה ג+ במסמכי+ דומי+ בעול+, נבחנת בהתא+ לפעילות של המאגר

1981)א"התשמ, נוסח מוצע לתקנות מכוח חוק הגנת הפרטיות

לעניי� אבטחת מידע במאגרי מידע

�בתקנות אלה.1ותהגדר

,לחוק הגנת הפרטיות7מנהל המאגר כהגדרתו בסעי.–" אחראי האבטחה"

1981�א"התשמ
1

וא+ מונה ממונה על אבטחת מידע,)החוק–להל�(

;ג+ הממונה–ב לחוק17כאמור בסעי.

�ה"התשנ, כהגדרת+ בחוק המחשבי+–" פלט"ו" מחשב","חומר מחשב"

19952.

�" עובד"

לרבות יחיד המבצע פעולות בקשר למאגר�ביחס לבעל מאגר)1(

;ולמעט עובד של מחזיק,מטעמו של בעל המאגר ועל פי הרשאתו

לרבות יחיד המבצע פעולות בקשר למאגר�ביחס למחזיק)2(

;מטעמו של המחזיק ועל פי הרשאתו

מח�" התק� נייד" ;שב מחשב נייד או התק� נתיק המשמש לאחסו� חומר

מאגרי מידע מ� הסוגי+�" מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית"

; המפורטי+ בתוספת הראשונה

מאגרי מידע מ� הסוגי+�" מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבטחה הגבוהה"

; המפורטי+ בתוספת השנייה

.128'עמ,א"ח התשמ"ס1
.366'עמ,ה"ח התשנ"ס2
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1953�ג"התשי, כמשמעותו בחוק התקני+�" תק� ישראלי"
3

.

אחריות כוללת

אבטחת המידעל

במאגר

–להל�(בעל מאגר יגדיר במסמ� המחייב ג+ את עובדי המאגר)א(.2

:את כל הענייני+ האלה, לכל הפחות,)הגדרות המאגר

בשי+, תיאור של סוגי המידע השוני+ הכלולי+ במאגר המידע)1(

וכ� הערכת, לתוספת הראשונה)3(1לב לרשימת סוגי המידע שבפרט

;מידעהרגישות של כל סוג

; המטרות המותרות של השימוש במידע שבמאגר)2(

� פירוט לעניי� העברת מידע מהמאגר מחו/ לגבולות המדינה)3(

;מטרת ההעברה וזהות הנעבר,אר/ היעד

;פירוט לעניי� ביצוע פעולות עיבוד מידע באמצעות מחזיק)4(

חשיפתו או, הסיכוני+ המרכזיי+ לפגיעה בשלמות המידע)5(

.ואופ� ההתמודדות אית+, בו שלא כדי�שימוש

�בעל מאגר)ב(

הנוגע, יעדכ� את הגדרות המאגר בכל שינוי שחל במאגר)1(

או לענייני+ אחרי+ שהוא כבר כלל)א(לענייני+ המנויי+ בתקנת משנה

;בהגדרות המאגר

,א+ יש צור� בעדכו� הגדרות המאגר, יבח� אחת לשנה לפחות)2(

).1(כאמור בפסקה

יבח� בעל, על מנת להפחית את סיכוני אבטחת המידע למידע שבמאגר)ג(

כי,המאגר לפני הקמת מאגר המידע ולכל אור� פעילותו של מאגר המידע

המידע הנאס. והנשמר על ידו אינו מעבר לנדרש לצור� מימוש מטרות

.המאגר

את פעילות המאגר ואת מערכותיו, ככל הנית� מראש, בעל מאגר יתכנ�)ד(

.באופ� שיפחית את סיכוני אבטחת המידע למידע שבמאגר

ממונה על אבטחת

מידע

מונה ממונה על אבטחת מידע במאגר,2בלי לגרוע מהוראות תקנה)א(.3

יהיה הממונה אחראי על אבטחת המידע,)ממונה על אבטחה–להל�(המידע

.במאגר

.30'עמ,ג"ח התשי"ס3
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ה ברורהסמכויותיו ותפקידיו יוגדרו בצור, זהות הממונה על אבטחה)ב(

.על ידי בעל המאגר

.הממונה על אבטחה יהיה כפו. ישירות לבעל המאגר)ג(

הממונה על אבטחה לא ימלא תפקיד נוס. שעלול להעמידו בחשש)ד(

.לניגוד ענייני+ במילוי תפקידו לפי תקנות אלה

)נוהל האבטחה–להל�(נוהל אבטחת מידע יערו� אחראי האבטחה)א(.4 אבטחהנוהל

ועל בסיס סקר הסיכוני+, ות אלה ובהתא+ להגדרות המאגרבהתא+ לתקנ

. ככל שנער� כזה,השנתי

למערכותגישה נוהל האבטחה יחייב את כל העובדי+ שיש לה+)ב(

או לכל מידע או רכיב הנדרש לצור� הפעלת המאגר או,המחשוב של המאגר

.)5)(א(5לצור� גישה אליו כאמור בתקנה

:התייחסות לכל אלה,� היתרבי, לוליכ נוהל האבטחה)ג(

ותיאור מבנה)א(5כאמור בתקנה רכיבי המערכותשל תיאור)1(

;הרשת שבה פועל המאגר

;8קביעת הרשאות גישה למידע במאגר בהתא+ לתקנה)2(

הוראות למורשי הגישה למאגר המידע לצור� שמירה על)3(

.אבטחת המידע במאגר בעת השימוש בו

יכלול, עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוההבמאגר מידע שחלה)ד(

: התייחסות ג+ לכל אלה,)ג(בנוס. לאמור בתקנת משנה,נוהל האבטחה

הוראות בעניי� האבטחה הפיזית והסביבתית של מתקני המאגר)1(

;6כאמור בתקנה

ובכלל זה רישו+ של, אופ� הבקרה על השימוש במאגר המידע)2(

;המאגרהגישה למערכות המחשוב של

בטחת מערכות התקשורת אל מערכות המאגראהוראות לעניי�)3(

;וממנו

הוראות לעניי� ניהול והעברה של אמצעי אחסו� והתקני+)4(

;ניידי+

;ושחזורו מידעה הוראות לעניי� אופ� גיבוי)5(
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קיומ+כדי לוודא הוראות לעניי� ביצוע ביקורות תקופתיות)6(

.טחה לפי נוהל האבטחה ולפי תקנות אלהותקינות+ של אמצעי האב

עת יהיה האבטחה נוהל)ה( בכל פע+ וייבח� מחדש,עדכני בכל

המאגר או ככל שיש בכ� צור�תומערכבשינויי+ מהותיי+שמתבצעי+

.תהתקופתי מהביקורתתוצאהכ

מיפוי וביצוע סקר

סיכוני+

שותבעל מאגר יערו� רשימת מצאי של מכלול רכיבי המערכות המשמ)א(.5

זה,)מערכות המאגר–להל�(את המאגר �ובכלל

לרבות ציו� של מיקומ+, רכיבי תקשורת, מערכות חומרה)1(

;הפיזי

;לרבות ציו� זהות האד+ העושה בה+ שימוש, התקני+ ניידי+)2(

לניהול, מערכות התוכנה המשמשות להפעלת מאגר המידע)3(

; שלו ולאבטחתו לניטור, לתמיכה בפעילותו,המאגר ותחזוקתו

;תוכנות המשמשות לתקשורת אל מערכות המאגר ומה�)4(

כל מידע או רכיב אחר הנדרש לצור� הפעלת המאגר או לצור�)5(

. ושיש לו חשיבות מבחינת אבטחת מידע,גישה אליו

בעל המאגר אחראי, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה)ב(

;)סקר סיכוני+�להל�(אבטחת מידעלכ� שייער� סקר לאיתור סיכוני

אשר ידונו,תוצאות סקר הסיכוני+ יועבר לאחראי האבטחה ולבעל המאגר

ויבחנו את הצור� בעדכו� הגדרות המאגר או נוהל האבטחהבה+

.ככל שנתגלו, ויפעלו לתיקו� הליקויי+ שנתגלו במסגרת הסקר,בעקבותיה�

ייערכו מדי, לפי העניי�,זורשימת מצאי וסקר סיכוני+ כאמור בתקנה)ג(

. בדצמבר 31שנה עד יו+

אבטחה פיזית

וסביבתית

יישמרו)א(5אחראי האבטחה יבטיח כי המערכות המפורטות בתקנה)א(.6

והתוא+ את אופי, המונע חדירה וכניסה אליו בלא הרשאה,במקו+ מוג�

.פעילות המאגר ורגישות המידע בו

ינקוט�או הגבוההה הבינונית במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטח)ב(

אחראי האבטחה אמצעי+ סבירי+ לבקרה ולתיעוד של הגישה לאתרי+

של הגישות,)מתקני המאגר–בתקנות אלה(שבה+ מצויות מערכות המאגר

.ושל הכנסה והוצאה של ציוד אל מתקני המאגר ומה+,שבוצעו בפועל
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אבטחת מידע

בניהול כח אד+

,המחייבות שימוש במידע ממאגר המידעקליטת עובדי+ למשרות)א(.7

תיעשה תו� נקיטת אמצעי+ סבירי+ לבירור כי אי� חשש להתאמת+ לגישה

אמצעי+ אלה יינקטו בשי+ לב לרגישות המידע שבמאגר ולהיק.;למידע

,הרשאות הגישה לתפקידי+ שאליה+ מיועדי+ העובדי+ הנוגעי+ בדבר

.8כאמור בתקנה

לקיו+,)א(עובדי+ כאמור בתקנת משנה בעל מאגר יפעל להדרכת)ב(

. בטר+ יקבלו גישה למידע ממאגר המידע,החובות לפי תקנות אלה

יחתמו בטר+ קבלת גישה למידע)א(עובדי+ כאמור בתקנת משנה)ג(

ממאגר המידע על התחייבות לשמור על סודיות בנוגע למידע שבמאגר

את החובות לפי ועל התחייבות לקיי+, לחוק 16בהתא+ להוראות סעי.

.תקנות אלה

יקיי+�או הגבוהה במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ד(

נוהל האבטחה, בדבר הגדרות המאגר,בעל המאגר פעילות הדרכה תקופתית

ובדבר חובות העובדי+, לפי החוק ולפי תקנות אלהת המידעאבטחוהוראות

.לפיה+

ניהול הרשאות

גישה

ה של עובדי+ למאגר המידע ייקבעו על בסיס הגדרתהרשאות הגיש)א(.8

ל;תפקיד ביצועהרשאת הגישה לכל תפקיד תהיה בהיק. ובמידה הנדרשי+

.בלבד תפקידה

הרשאות הגישה, תפקידי+של ינהל רישו+ מעודכ� אחראי האבטחה)ב(

רשימת ההרשאות–להל�( ועובדי+ הממלאי+ תפקידי+ אלה,שנקבעו לה+

 ).התקפות

:יתקיימו ג+ כל אלה, מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוההב)ג(

ובכלל זה, מידור הגישה לחלקי+ רגישי+ של מערכות המאגר)1(

כ�,11�ו 10מערכות האחסו� של המידע ומנגנוני התיעוד לפי תקנות

אלא א+ כ� הדבר,שלעובד יחיד לא תהא גישה לכל החלקי+ הרגישי+

;המאגרחיוני לפעילותו של בעל

;שליטתו של עובד אחד בלבדב ביצוע פעולות חיוניות לא יהא)2(

ואפשרות)א(קביעת ההרשאות כאמור בתקנת משנה,לעניי� זה

ייחשבו כפעולה,העתקתו של כלל מאגר המידע או חלק מהותי ממנו

.חיונית
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המ)א(.9זיהוי ואימות ידעבמאגר המידע יופעלו אמצעי+ לוידוא כי הגישה למידע במאגר

.נעשית רק בידי עובד המורשה לכ� ובהתא+ לרשימת ההרשאות התקפות

א+, או הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ב(

בעלי+מבוסס)א(האמצעי+ כאמור בתקנת משנה יקבע,סיסמאותשימוש

,מספר הניסיונות השגויי+, הוראות לעניי� אור� הסיסמההאבטחהנוהל

שתיקבע ות החלפת הסיסמאותריתדו, ול בתקלות ובאימות זהותאופ� הטיפ

. ובכל מקרה לא תעלה על ששה חודשי+,בהתא+ לתפקיד של מורשה הגישה

ידאג לביטול ההרשאות של עובד שסיי+ את תפקידו אחראי האבטחה)ג(

מיד ע+ סיו+, שהעובד עשוי היה לדעת,ולשינוי ססמאות וקודי גישה למאגר

.ובדתפקידו של הע

ינוהלאו הגבוהה במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)א(.10תיעוד גישה

זו(למערכות המאגר כל ניסיו� גישהמנגנו� תיעוד אוטומטי שיתעד –בתקנה

התארי�, המשתמש זהות:ובכלל זה את כל הנתוני+ האלה,)מנגנו� התיעוד

נ, של ניסיו� הגישהוהשעה הגרכיב המערכת שאליו בוצע סוג, ישהיסיו�

וה יישמרו הנתוני+, א+ הגישה אושרה; הגישה אושרה או נדחתהא+הגישה

.ישההמאפשרי+ זיהוי רכיב המערכת שאליו בוצעה הג

.מנגנו� התיעוד לא יאפשר ביטול או שינוי של הפעלתו)ב(

והוא,התיעוד יהיה נתו� לשליטתו הישירה של אחראי האבטחה�מנגנו)ג(

דו,ש לפחות את נתוני התיעודיבח� פע+ בחוד של הבעיות שהתגלוח"ויערו�

.וצעדי+ שננקטו בעקבותיה�

.חודשי+ לפחות24של מנגנו� התיעוד יישמרו למש� שו+ירה נתוני)ד(

אחראי האבטחה יידע את העובדי+ במאגר בדבר קיומו של מנגנו�)ה(

.תיעוד המתעד את ניסיונות הגישה למערכות המאגר

ירועיאשלתיעוד

אבטחה

המעלי+ חשש לפגיעהאירועי+ אחראי האבטחה אחראי לתיעוד)א(.11

ככל;)אירועי אבטחה�להל�(בשלמות המידע או לשימוש בו בלא הרשאה

.הנית� יבוסס התיעוד האמור על רישו+ אוטומטי

יוגדרו, או הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ב(

ניי� דיווח לבעל המאגר על אירועי אבטחה ועלבנוהל האבטחה הוראות לע

.פעולות שננקטו בעקבותיה+
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ידו� בעל, או הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ג( 

המאגר באירועי האבטחה ויבח� את הצור� בעדכו� הגדרות המאגר או נוהל

.האבטחה בעקבותיה+

ייער� דיו� כאמור,הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה)ד(

.אחת לרבעו� לפחות)ג(בתקנת משנה

ניהול והעברה של

מסמכי+ והתקני+

ניידי+

העתקה של מידע מהמאגר על גבי התקני+ ניידי+ תיעשה באופ�)א(.12

;ותו� נקיטת אמצעי הגנה סבירי+ ומקובלי+,המונע שימוש לרעה בה+

כנ,לעניי� זה קיטת אמצעי+שימוש תקי� בשיטות הצפנה מקובלות ייחשב

.סבירי+

יישאו על גביה+, שמאוחס� בה+ מידע מהמאגר התקני+ ניידי+)ב(

"כתובת בולטת לעי� ".מידע מוג� לפי חוק הגנת הפרטיות:

:פלט של מידע מהמאגר יופק בלווית כתובת בולטת לעי� בכל עמוד)ג(

".מכיל מידע מוג� לפי חוק הגנת הפרטיות"

רמ)ד( יערו�, או הגבוההת האבטחה הבינונית במאגר מידע שחלה עליו

אחראי האבטחה רשימת מצאי של התקני+ ניידי+ המכילי+ מידע ממאגר

עת,המידע ויקיי+ מנגנו� לתיעוד, באופ� שיאפשר מעקב אחר מיקומ+ בכל

חשש לגישה לא; התקני+ ניידי+ולמעקב אחר משלוחי+ נכנסי+ ויוצאי+ של

ייחשב אירוע אבטחה, לרבות אובדנו,מורשית להתק� נייד או לפגיעה בו

.11ויחולו לגביו הוראות תקנה

שמירת, או הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ה(

מחו/ למתקניהמכילי+ מידע הוצאת התקני+ ניידי+,מידע בהתקני+ ניידי+

ייעשו רק באישור מראש של, מחו/ למתקני המאגרמידע עיבודאו,המאגר

.הנדרשת במצבי+ אלואת רמת האבטחה אשר יקבע, אי האבטחהאחר

יתויג המידע, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה)ו(

שבמאגר באמצעי+ טכנולוגי+ המאפשרי+ מעקב אחר העתקה של מידע

.מהמאגר ואחר השימוש שנעשה בו

אבטחת תקשורת

וניהול מאובטח של

מערכות המאגר

בי� מערכות, בהיק. ובמידה הסבירי+ האפשריי+, בעל המאגר יפריד)א(.13

לבי� מערכות מחשוב אחרות המשמשות,המאגר אשר נית� לגשת מה� למידע

.את בעל המאגר
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מערכות המאגר לא יחוברו לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת)ב( 

ללא התקנת אמצעי הגנה סבירי+ מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות

. מחשב או לחומר מחשבלרו+ נזק או שיבושהמסוגלות לג

ברשת, העברת מידע ממאגר המידע ברשת תקשורת אלחוטית)ג(

.תיעשה תו� שימוש באמצעי הצפנה,ציבורית או באינטרנט

,במאגר מידע שנית� לגשת אליו מרחוק באמצעות רשת תקשורת)ד(

ש,)ג(�ו)ב(בנוס. לאמצעי אבטחה כאמור בתקנות משנה ימושיש לעשות

באמצעי זיהוי ואימות המאפשרי+ לזהות באופ� סביר את זהות המתקשר

.לביצוע הפעילות מרחוק ואת היק. ההרשאה הרשאה שלוהולאמת את

אחראי האבטחה ידאג לכ� שיתבצעו עדכוני+ שוטפי+ של המערכות)ה(

לרבות חומר המחשב,והתוכנות המשמשות להגנה על המידע במאגר המידע

.ת�הנדרש לפעול

המתקשר ע+ גור+ חיצוני לצור� קבלת שירותי עיבוד שלבעל מאגר)א(.14מיקור חו/

או שירות אחר הכרו� במת� גישה, כולו או חלקו,המידע שבמאגר המידע

�) השירות�להל�(למאגר המידע

בשי+ לב לסיכוני אבטחת, יבח� לפני ביצוע ההתקשרות כאמור)1(

דק לבצע את השירותהא+ מוצ,המידע הכרוכי+ בהתקשרות

;באמצעות גור+ חיצוני בכלל ובאמצעות הגור+ המסוי+ בפרט

זו(יקבע במפורש בהסכ+ ע+ הגור+ החיצוני)2( )ההסכ+–בתקנה

:את כל אלה

;המידע שרשאי הגור+ החיצוני לעבד)א(

;מערכות המאגר שהגור+ החיצוני רשאי לגשת אליה�)ב(

שה)ג( ;גור+ החיצוני רשאי לעשותסוג העיבוד או הפעולה

;מש� תוקפה של ההתקשרות)ד(

החובות בתחו+ אבטחת המידע החלות על הגור+)ה(

וכ� הנחיות נוספות לעניי� אמצעי,החיצוני לפי תקנות אלה

; ככל שקבע,אבטחת מידע שקבע בעל המאגר
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חובתו של הגור+ החיצוני להחתי+ את עובדיו על)ו( 

להשתמש במידע רק, סודיות המידע לשמור עלהתחייבות

אמצעי האבטחהלצור� העיבוד המותר בחוזה ולייש+ את

;)ה(כאמור בפסקת משנה,הקבועי+ בהסכ+

אובמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)ז(

סמכותו של בעל המאגר לפקח על פעילותו של הגור+�הגבוהה

).4(החיצוני כאמור בפסקה

בנ)3( והל האבטחה של המאגר את הענייני+ המנויי+ירשו+

וכ� יפנה בצורה מפורשת להסכ+ ולנוהל,)ה(עד)א)(2(בפסקה

).ב(האבטחה של הגור+ החיצוני כאמור בתקנת משנה

� או הגבוהה במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)4(

וניינקוט אמצעי בקרה ופיקוח כדי לוודא את עמידתו של הגור+ החיצ

.בהוראות ההסכ+ ובהוראות תקנות אלה

יחולו,)א(גור+ חיצוני שהתקשר ע+ בעל מאגר כאמור בתקנת משנה)ב(

,4כאמור בתקנה אבטחהעליו הוראות תקנות אלה והוא יערו� נוהל

וירשו+ בו ג+ את ענייני+ המנויי+ בתקנת משנה,בשינויי+ המחויבי+

ה)ז(עד)א)(2)(א( .מאגרואת זהותו של בעל

מחיקת מידע

מהמאגר

מידע המצוי במאגר מידע שכבר אי� בו צור� לתפעולו השוט. של)א(.15

גיבוי; יימחק אלא א+ קיי+ צור� על פי די� לשומרו לצרכי גיבוי,המאגר

כאמור יישמר בנפרד באופ� שיפחית את סיכוני אבטחת המידע לשימוש לא

.מורשה בו

יי יושמד�ד למחיקההמיועהמכיל מידע אמצעי אחסו�כל)ב( מחק עלאו

או אמצעי+נקיטתידי שחזור שלו בשלבשנועדו למנוע גישה למידע הכלול בו

.מאוחר יותר

תיער�,במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה)א(.16תקופתיותתוביקור

את עמידתו שתוודא, ביקורת פנימית או חיצונית, לפחותפע+ בשנתיי+

. וראות תקנות אלהבה

לא יהיה המבקר מי שנושא בתפקיד, א+ נערכת ביקורת פנימית)ב(

.ממונה אבטחה של המאגר
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עלהח"דו)ג(  לנוהל האבטחה האבטחה אמצעי התאמתביקורת ידווח

ו יזהה,ולתקנות אלה ,לתיקו� המצב הדרושי+ציע אמצעי+יליקויי+

.ב של בעל המאגרויסתמ� ג+ על ממצאי+ ממערכות המחשו

אשר ידו�, יועברו לאחראי האבטחה וכ� לבעל המאגרביקורתהותדוח)ד(

ויבח� את הצור� בעדכו� הגדרות המאגר או נוהל האבטחהבה+

.בעקבותיה+

שחזור,גיבוי

והתאוששות

יקבע, או הגבוההבמאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית)א(.17

�אחראי האבטחה

אלא א+, לכל הפחות, עבודה לביצוע גיבויי+ מדי שבוע נהלי)1(

;המידע לא עודכ� במהל� אותו זמ�

עתשכדי להבטיח,התאוששותנהלי)2( נית� יהיה לשחזר אתבכל

.אובד� או הרסשיתרחש ברגעהמידע למצבו המקורי

אימות של ייער� שישה חודשי+כי מדי יבטיחאחראי האבטחה)ב(

ושחזורי+הנהלי+ עבור יצירת גיבוישל יישו+והותפעולה,ותההגדרנכונות

.)א(כאמור בתקנת משנה, מידעהשל

ג+,11במסגרת תיעוד אירועי אבטחה כאמור בתקנה)ג( הליכי יתועדו

זו מידעהשחזור מי, לפי תקנה הליכיאת שביצע ובכלל זה יתועדו זהותו של

שופרטיהשחזור .וחזרשהמידע

נלש+)ד( נדרש,)2)(א(כאמור בתקנת משנה ההתאוששות הליביצוע

.אחראי האבטחהאישור של

ע, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה)ה( ותק גיבוייישמר

אשר,)2)(א(ההתאוששות כאמור בתקנת משנה של נהליושל המידע

מחו/ למתקני,מתקיימות ג+ לגביו דרישות אבטחת המידע לפי תקנות אלה

אתו המידע את שלמות שיבטיחו שייעשה שימוש באמצעי+וא,המאגר

.במקרה של אובד� או הרס המידעאפשרות השחזור של

בכל, הרש+ רשאי לתת הוראות או הנחיות לגבי כלל מאגרי המידע)א(.18סמכויות הרש+

לרבות פירוט של אמצעי,עניי� הנוגע לאבטחת מידע וליישו+ תקנות אלה

תקני+ ושיטות אבטחה, ובמקרי+ שוני+האבטחה שיש לנקוט במצבי+

.מקובלי+ שיש להשתמש בה+
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הרש+ רשאי לפטור סוגי מאגרי מידע או מאגרי+ מסוימי+ מחובות)ב( 

סוג המידע, בי� היתר בהתחשב בגודל המאגר,אבטחת מידע לפי תקנות אלה

.או מספר העובדי+ במאגר, היק. הפעילות של המאגר,שנמצא בו

רות כי עמידה בהוראות תק� מקובל או בהנחיות שלהרש+ רשאי להו)ג(

תפטור מתחולת תקנות אלה כול� או,רשות מוסמכת בעניי� אבטחת מידע

זה;חלק� �לעניי�

רשות בישראל המוסמכת על פי די� לתת הנחיות�" רשות מוסמכת"

;בעניי� אבטחת מידע

או–" תק� מקובל" תק� של גו. תק� אבטחת מידע שהוא תק� ישראלי

זה, מוכר שאיננו ישראלי . שהרש+ אישר לעניי�

על מאגרי מידע שאינ+ מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית)א(.19תחולה

,)ד(4למעט תקנות, יחולו הוראות תקנות אלה�או רמת האבטחה הגבוהה

�ו)ז)(2)(א(14,)ו(עד)ד(12,)ד(עד)ב(11,)א(10,)ב(9,)ג(8,)ד(7,)ב(6,)ב(5)4(,

).ה(�ו)א(17�ו)א(16

יחולו הוראות�על מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית)ב(

).ה(17�ו)ו(12,)ד(11,)ג(8,)ב(5למעט תקנות,תקנות אלה

יחולו בנוס.� על מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבטחה הגבוהה)ג(

חה הבינוניתלהוראות התקנות החלות על מאגרי+ שחלה עליה+ רמת האבט

�).ה(17�ו)ו(12,)ד(11,)ג(8,)ב(5ג+ הוראות תקנות

בשינויי+, הוראות תקנות אלה יחולו ג+ על מחזיק של מאגר)ד(

המחזיק של"יראו כאילו כתוב" בעל המאגר"ובכל מקו+ שכתוב,המחויבי+

 ".מאגר

ות יחיד שאינו תאגידעל מאגר מידע אשר בבעל,על א. הוראות תקנות אלה.20פטור מתחולה

,)א(6,)א(5,)ד(�ו)ג(2יחולו הוראות תקנות,אשר רק לו יש גישה אל המאגר

.בלבד15�ו13,)א(12,)א(9

 תוספת ראשונה

)1תקנה(

:מאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית.1

מאגר מידע המשמש לשרותי דיוור ישיר או למכירה של מידע באופ�)1(

;אחר
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;לחוק23מאגר מידע שבבעלות גו. ציבורי כמשמעותו בסעי.)2( 

:מאגר מידע הכולל מידע שהוא אחד מאלה)3(

; מידע על צנעת חייו האישי+ של אד+)א(

; מידע רפואי או נפשי)ב(

20004�א"התשס, מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי)ג(;

;הצריכה של אד+לרבות מידע אודות הרגלי, מידע כלכלי)ד(

; מידע אודות דעות פוליטיות ואמונות דתיות)ה(

;הרגלי+ ומעשי+ מיניי+, מידע אודות נטיות)ו(

;מידע אודות עברו הפלילי של אד+)ז(

סמכויות(בחוק סדר הדי� הפלילי נתוני תקשורת כהגדרת+)ח(

2007–ח"התשס,)נתוני תקשורת–אכיפה
5

;

אמידע שהוא)ט( הנית� למדידה, ייחודי, נושי פיזיולוגימאפיי�

.ומשמש לזיהוי–ממוחשבת

זו)3(1על א. האמור בפרט.2 יראו, מאגר מידע המקיי+ אחד מאלו, לתוספת

ויחולו לגביו,אותו כאילו אינו מאגר שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית

):א(19הוראות תקנה

או)ח(,)ז(,)ד(,)ב)(3(1בפרט המאגר כולל מידע מ� הסוגי+ המפורטי+)1(

זו)ט( ,א� ורק אודות העובדי+ או הספקי+ של בעל מאגר המידע, לתוספת

;למטרות ניהול העסק בלבדובלבד שהמידע נדרש

; מאגר המידע מפורס+ לכלל הציבור לפי סמכות כדי�)2(

על)3( .10מספר המועסקי+ אצל בעל המאגר אינו עולה

יחולו לגביו, במאגרי מידע השייכי+ לחמישה בעלי+ שוני+ לפחותמחזיק.3

ויראו אותו כמחזיק במאגר שחלה עליו רמת האבטחה)ב(19הוראות תקנה

1א. א+ מאגרי המידע שבהחזקתו אינ+ מאגרי+ כאמור בפרט,הבינונית

הוראות פרט זה לא יחולו לגבי מאגרי מידע שמתקיי+ בה+;לתוספת זו

זו)2(או)1)(2(האמור בפרט . לתוספת

62'עמ,א"התשסח"ס4
.72'עמ,ח"ח התשס"ס5
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 תוספת שניה 

)1תקנה(

:מאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הגבוהה

שיש בו מידע אודות, לתוספת הראשונה)1(מאגר מידע כאמור בפרט)1(

.אנשי+ ומעלה100,000

ר הסב י  ר ב  ד

 הגדרות–1תקנה

:ההגדרות העיקריות בתקנות המוצעות ה� אלה

מוטלות על מנהל המאגר, חובות אבטחת המידע השוטפות–" אי האבטחהאחר
מונה ממונה וא+,)החוק–להל�( 1981�א"התשמ, הגנת הפרטיות לחוק7כהגדרתו בסעי. 

.ג+ על הממונה–ב לחוק17על אבטחת מידע כאמור בסעי. 

 מטרת ההגדרה להתמקד בחובות של מי שיש לו גישה למידע במסגרת–" עובד"
משו+ כ� המוקד אינו דיני. ולצור� כ� המבח� הוא פונקציונאלי וגמיש, פעילותו בארגו�

אלא מכלול בעלי ההרשאות לגישה למאגר שגישת+ למידע נקבעת בידי הארגו� בעל, העבודה
מאחר. מעביד וג+ עובד קבל��ובכלל זה עובד שמתקיימי+ ביחס אליו יחסי עובד, המאגר

ע כאמור(ל מחזיק במאגר שקיבל את המאגר לעיבוד מבעל המאגר שתקנות אלה חלות ג+
לכ� ג+ ביחס למחזיק יחולו ההוראות האמורות של ההגדרה,)המוצעת)ד(19בתקנה 

. של המחזיק" עובד"לעניי�, בשינויי+ המחויבי+,"עובד"

מאגרי מידע מ� הסוגי+–" מאגרי� שחלה עליה� רמת האבטחה הבינונית"
שנקבעה, מאגרי+ אלה הינ+ מאגרי+ בעלי רגישות בינונית. ספת הראשונההמפורטי+ בתו

). סוג המידע המעובד(ופרמטר מהותי) היק. המועסקי+(בהתא+ לשילוב של פרמטר כמותי 
הפרמטר הארגוני נבחר כפרמטר כמותי מוביל משו+ שהיק. מורשי הגישה הלגיטימיי+ 

ובהתא+ לכ�, החשיפה של המידע ה+ שקובעי+ במידה רבה את היק., למידע בארגו�
זה, מהווי+ אינדיקציה למידת הסיכו� שבתפעול המאגר ולצור� בהתמודדות ע+ סיכו�

.באמצעות כלי+ בתחו+ אבטחת המידע

אלה ה+ מאגרי+ שרגישות+–"מאגרי� שחלה עליה� רמת האבטחה הגבוהה"
,)ק. המידע במאגרהיק. המועסקי+ והי(נקבעה בהתא+ לשילוב של פרמטרי+ כמותיי+ 

, ההנחה היא כי סיכוני+ מערכתיי+). היק. המידע(וכמותי) סוג המידע המעובד(מהותי
זה, לאוכלוסיות גדולות ;ממוקדי+ במאגרי+ מסוג

 אחריות כוללת לאבטחת המידע במאגר–2תקנה

)ב()ו)א(תקנות משנה

פעילות עיבוד המידע מטרת התקנה לקבוע כי בעל מאגר המידע צרי� להכיר את
את, דרגות הרגישות שלו, האפיו� של המידע המצוי במאגר, המבוצעת על ידו ולבחו�

הגדרה ברורה של הנהלת הארגו�. הסיכוני+ השוני+ לפעילות זו ואופ� ההתמודדות אית+
בנושא זה משמשת נקודת מוצא חיונית לקבלת החלטות ומימוש האחריות הניהולית של 

ומה+ הנזקי+, ור� כ� על בעל המאגר להגדיר מה+ האיומי+ על המידעלצ. בעל המאגר
. בשל תקלה או פריצת אבטחת מידע, והפגיעות שיגרמו לנושאי המידע
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על הארגו� להגדיר את הדברי+ במסמ� אחיד ג+ על מנת לוודא תיאו+ בי� נושאי המשרה
אל, השוני+ בתו� הארגו� כגו� מנהל מערכות(ה בהקשר לחובותיה+ השונות לפי תקנות

).ט וכדומה"קב, מנהל משאבי אנוש, המידע

נדרש כיו+ בעל מאגר לכלול חלק מפרטי+ אלה בבקשת רישו+, לחוק9בהתא+ לסעי.
:לחוק)ב(9ובכלל זה בהתא+ להוראות סעי., המאגר

"
;ומעניה� בישראל, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, זהות בעל מאגר המידע)1(
;טרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלה� נועד המידעמ)2(
;סוגי המידע שיכללו במאגר)3(
."פרטי� בדבר העברת מידע מחו! לגבולות המדינה)4(

–להל�(על בעל מאגר ומחזיק לעדכ� את רש+ מאגרי המידע, לחוק)ד(9ולפי הוראת
. בדבר שינויי+ בפרטי+ אלה) הרש+

)ד()ו)ג(תקנות משנה

מטרת הוראות אלה לקבוע כי יש לנקוט אמצעי+ סבירי+ בכל השלבי+ של תפעול
להפחית את סיכוני אבטחת, ובכלל זה בשלב המקדמי של עיצוב�, מערכות מאגר המידע

שעדי. להטמיע את שיקולי, בהקשר זה התקנה נועדה לבטא ג+ תובנה מקובלת. המידע
זו. אבטחת המידע בעת עיצוב המערכת לבחו� הא+, בי� היתר, על בעל המאגר במסגרת

וכ� לשקול, המידע הנאס. והנשמר על ידו אינו מעבר לנדרש לצור� מימוש מטרות המאגר
א+ מטרות המאגר מאפשרות שימוש במידע בדר� שתאפשר שמירה על האנונימיות של 

 ). אנונימיזציה(נושא המידע 

 ממונה על אבטחת מידע–3תקנה

ג+17בנוס. לאחריות+ לפי סעי., לחוק נדרשי+ גופי+ מסוימי+ב17לפי סעי. למנות
נקבע כי החובות המנויות, ביחס לגופי+ אלה. שהינו בעל הכשרה מתאימה" ממונה אבטחה"

. יחולו בנוס. על הממונה, בתקנות למנהל מאגר

והסמכויות נקודה משמעותית שיש לתת עליה את הדעת היא להגדיר מה+ הכלי+
דברי+. לממונה על אבטחה בתו� הארגו� על מנת שיוכל לממש את חובות הארגו� בתחו+ זה

חלה עליו חובהא+אפילו, אלה נכוני+ ג+ לגבי ממונה על אבטחה שמונה בידי בעל מאגר
.ב לחוק17למנות ממונה לפי סעי. 

 נוהל אבטחה–4תקנה

מטרתו של הנוהל היא.� נוהל אבטחה ארגוניהתקנה מחייבת את אחראי האבטחה לערו
, לקבוע כללי+ ונהלי+ המחייבי+ את כל עובדי הארגו�, לייצר מדיניות אבטחה ארגונית

וליצור מודעות לסוגיית אבטחת המידע במאגרי הארגו� ולחשיבות העמידה בכללי+
, המידע קיו+ של נוהל אחיד ומחייב מאפשר אחידות בסדרי העבודה מול מאגרי. שנקבעו

ומאפשר קיו+ תשתית להתחייבות כל עובד לעמוד, נגישות להוראות במקרה של ספק
.בתנאיה

ברמה הבסיסית. נוהל האבטחה ייער� ברמת פירוט ובהיק. משתנה בהתא+ לסוג הארגו�
פירוט ההרשאות למערכות, נדרש נוהל זה לכלול מיפוי של מערכות המידע של הארגו�

במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית. על הוראות אלה המידע ואופ� השמירה
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יידרש הנוהל לכלול, ובהתא+ לחובות המהותיי+ החלי+ לעניי� רמות אלה, או הגבוהה
. הוראות נוספות

.ה� את מצב המערכת וה� את התקנות, על הנוהל להיות מעודכ� ותוא+ בכל עת

 מיפוי וביצוע סקר סיכוני�–5תקנה

)א(תקנת משנה

את, גו. המבקש לגשת לאבטחת המידע המצוי במאגר המידע שלו צרי� קוד+ כל למפות
כדי שנית� יהיה להג� עליה+ בצורה יעילה בעזרת אמצעי אבטחה, רכיבי מערכות המידע שלו

. מתאימי+

ב לכ� בשלב הראשו� נדרש בעל מאגר לערו� רשימה מסודרת של כל רכיבי מערכות המחש
לרבות ציוד מחשב וציוד תקשורת, המשמשות להפעלת מאגר המידע או הקשורות אליו

:כמפורט להל�,)רכיבי התוכנה(ותוכנות מחשב,)רכיבי החומרה(

, תחנות עבודה, שרתי מחשב, מחשבי שולח�: מערכות החומרה כוללות בי� היתר•
, ראוטרי+, אש פיזיי+�התקני חומת�אמצעי מיתוג ובקרה כגו�, מדפסות
, התקני+ ניידי+ המתחברי+ לרשת כמו מחשבי+ ניידי+, ומודמי+, מתגי+

.ואמצעי זיכרו� ניידי+, מחשבי כ. יד

יישומי+, מערכות הפעלה של המחשבי+: מערכות התוכנה כוללות בי� היתר•
, יישומי+ לעיבוד נתוני+, לגישה לנתוני+ שבבסיסי הנתוני+ במאגר) אפליקציות(

) פיירוול(אש�חומת, וירוס�אנטי: רת נתוני+ ומערכות הגנה כגו�יישומי תקשו
.רוגלות�ותוכנות אנטי

על, קיומה של רשימה מסודרת של רכיבי החומרה ורכיבי התוכנה מסייעת לאחראי
ללא החמצת התייחסות, לבצע מעקב מתמיד אחר מצאי רכיבי המערכת, האבטחה במאגר

המתקבלת מהרשימה המלאה מעניקה לאחראי התמונה הכללית. לא. אחד מהרכיבי+
על" המאפשר זיהוי נקודות תורפה וסיכוני+ ונקיטת אמצעי+ אבטחה הולמי+" מבט

.לטיפול בה+

כל, מעבר לעריכת רשימת רכיבי מערכות המחשב יש צור� לציי� את מיקומ+ הפיזי של
מאחר שהוא, רבה למיפוי של מיקו+ הרכיבי+ השוני+ יש חשיבות. אחד מרכיבי החומרה

ואת היחס בינו לבי� הרכיבי+, מדגיש את מקומו של כל רכיב בתו� המערכת הכללית
, ובמקרה של ליקוי אבטחה, מיפוי זה מאפשר זיהוי של תהליכי העבודה במערכת. האחרי+

.מאפשר לזהות את מקורו ואת תחומי השפעתו

)ב(תקנת משנה

אי� להסתפק, יה+ רמת האבטחה הגבוהההתקנה קובעת כי במאגרי מידע שחלה על
אלא יש לבסס את אבטחת המידע על מסמ� מקי. ומעמיק יותר,)א(בדרישות תקנת משנה 

לסקר הנער� בידי בעל מקצוע בעל" סקר סיכוני+"הכוונה בביטוי ". סקר הסיכוני+"–
הכשרה מתאימה במטרה לזהות ולדרג את רמת הסיכו� הקיימת בכל אחת ממערכות 

. על סמ� מאפייני סיכו� שייקבעו, שוב שבמאגר המידעהמח

אשר ידונו בה+ ויבחנו, תוצאות סקר הסיכוני+ יועבר לאחראי האבטחה ולבעל המאגר
ויפעלו לתיקו� הליקויי+, את הצור� בעדכו� הגדרות המאגר או נוהל האבטחה בעקבותיה�

.ככל שנתגלו, שנתגלו במסגרת הסקר
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)ג(תקנת משנה 

של)ב(�ו)א(תקנה קובעת כי המיפוי והסקר האמורי+ בתקנות משנהה יבוצעו בתדירות
מערכות תוכנה וחומרה נתוני+ באופ� מתמיד לאפשרויות. פע+ בשנה קלנדרית לפחות

משפיע באופ�, כל שינוי כזה במערכת החומרה או התוכנה. ושינוי רכיבי+, עדכו�, שדרוג
ב . היות+ תלויי+ ברכיב שהשתנה או שהוא תלוי בה+ישיר על רכיבי+ אחרי+ במערכת

, או ליצור שינוי במבנה המערכת, ההשפעה של כל שינוי עלולה לייצר סיכוני אבטחה חדשי+
. המחייב התייחסות בראי אבטחת המידע

ע+ גילוי פרצות או חשיפות במערכות, איומי אבטחה נוצרי+ חדשות לבקרי+, בנוס.
כדי להפיק תמונת, לקיי+ בחינה חוזרת של מבנה המערכת ורכיביהיש צור�, לכ�. נפוצות

את, ובמאגרי מידע המחויבי+ בסקר סיכוני+. מצב עדכנית ונאמנה למקור קיי+ צור� לעדכ�
קביעת תדירות החובה לביצוע. סקירת הסיכוני+ במערכת בהתא+ לשינויי+ שנעשו

ת בזמ� שחל. מאז הבדיקה הבדיקות נותנת מענה למעקב אחר השינויי+ שחלו במערכ
.האחרונה

 אבטחה פיזית וסביבתית–6תקנה

התקנה מחייבת שמירה על מידור פיזי של מערכות החומרה הקשורות לניהול מאגרי
שכניסה אליו מתאפשרת רק לעובדי+ בעלי הרשאה, המערכות ימצאו במקו+ מוג�. המידע

. בהתא+ לסיווג+ הביטחוני, מתאימה

ע ל אבטחה פיזית של המערכות מונעת גישה של גורמי+ לא מורשי+ אל מערכות הקפדה
מניעת גישה זו חשובה מאוד לאור העובדה כי הגדרות הליבה של המערכת ואמצעי. המידע

ההגנה הלוגיי+ שלה ניתני+ לשינוי ועדכו� בשיטות שונות המתאפשרות על ידי הגישה 
ת אמצעי האחסו� הפיזיי+ ובכ� שימוש לא גישה פיזית א. עלולה לאפשר גניב. הפיזית

. מורשה במידע

יש לתעד את הכניסות, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה
והוצאת, וכ� לתעד הכנסת ציוד אל המתקני+, והיציאות של העובדי+ אל מתקני המאגר

באמצעות התיעוד.תיתיעוד מלא מאפשר מעקב ובקרה במקרה של כשל אבטח. ציוד מה+
.ולנקוט באמצעי פתרו� מתאימי+, נית� להצביע על גור+ הכשל

 אבטחת מידע בניהול כח אד�–7תקנה

תובנה מקובלת. הגור+ האנושי הינו גור+ סיכו� משמעותי בתחו+ אבטחת מידע
מלמדת כי שיעור גבוה של אירועי אבטחה נובע, המבוססת על לימוד של אירועי אבטחה

. מהתנהלות כוח האד+ בארגו�

כי, כחלק ממער� הצעדי+ הננקטי+ על מנת לשמור על אבטחת המידע שבמאגר יש לוודא
זו, ייקלטו לעבודה הקשורה למאגר המידע מבחינת אמינות+, עובדי+ המתאימי+ לעבודה

ש, את רמת הסיווג הנדרש יש להתאי+ לרגישות המידע במאגרי+. ויושר+ בו ולאופי הארגו�
.מתעתד המועמד לעבוד

יש, לאחר שהוחלט כי המועמד אכ� מתאי+ לעבודה הנוגעת למאגרי המידע, בשלב הבא
, את חובותיו לפי חוק הגנת הפרטיות, בטר+ יקבל גישה למאגרי+, להבהיר לעובד החדש

, את הבהרת חובותיו נית� לממש בצורה של הדרכה מובנית לעובדי+ חדשי+. ולפי התקנות
ורצוי א. באמצעות, או על ידי גור+ מתאי+ אחר, בר על ידי אחראי אבטחת המידעשתוע

מוב� כי היק. העיסוק בנושא משתנה בי� ארגוני+. חוברת מידע בסיסית המבהירה נושא זה
. בהתא+ לתפקיד
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יחתו+ העובד, ולאחר הבהרת החובות לפי חוק לעובד החדש, טר+ קבלת הגישה למאגר 
ל שמירת סודיות בקשר למידע אליו הוא נחש. במסגרת עבודתו ע+ מאגרי על התחייבות

. לחוק16התחייבות זו תואמת להוראות סעי., המידע של הארגו�

על מנת לרענ� את חשיבות אבטחת המידע ואת החובות הנובעות, בנוס. על האמור לעיל
או, ממנה יחוייב בעל, הגבוהה מוצע כי במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית

פעילויות ההדרכה יכללו סקירה של מסמכי. המאגר לערו� פעילויות הדרכה תקופתיות
. והחובות לפי התקנות, נוהל האבטחה, הגדרות המאגר: האבטחה המחייבי+ בארגו�

יש לוודא כי עובדי+ מודעי+ לסיכו� שגורמי+ שוני+ ינסו לרמות או להונות אות+ על
ואת חובת+ לבדוק כי מידע המופק,+ להוציא מידע מהמאגר בדרכי מרמהמנת לגרו+ לה

. מהמאגר נית� למי שזכאי לכ�

 ניהול הרשאות גישה–8תקנה

התקנה מחייבת לוודא כי הגישה למידע במאגר תתאפשר רק לאותו עובד אשר קיי+
על ידי ניהול פעולה זו מתבצעת. צור� לאפשר את גישתו למידע בהתא+ להגדרת תפקידו

את, לכל עובד מוצמדת רמת הרשאה המתאימה לתפקידו. הרשאות גישה והמאפשרת לו
" צרי� לדעת"הקצאת ההרשאות תבוסס על גישת. היק. הגישה למידע על פי רמת הרשאתו

את, א+ העובד לא צרי� גישה למידע מסוי+ לצור� עבודתו: שמשמעותה אזי לא נאפשר לו
.הגישה לאותו מידע

הוא נדרש להקיש ש+ משתמש, כאשר עובד מבצע כניסה למחשב האישי שלו, לרוב
את, באמצעותו המערכת מזהה אותו. או לספק אמצעי זיהוי אחר, וסיסמא ומאפשרת לו

.הגישה בהתא+ לרמת ההרשאה שנקבעה לו מראש

יש לייש+, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, בנוס.
הדורשות פיצול הסמכות לבצע פעולות, תובנות מתקדמות יותר בתחו+ אבטחת המידע

. באופ� שמפחית את איומי האבטחה, קריטיות במערכות רגישות או חיונית בי� שני אנשי+

 זיהוי ואימות–9תקנה

)א(תקנת משנה

לו, כדי לאמת שמי שניגש למידע במאגר המידע הינו אכ� עובד מורשה ודא כי תשוי� יש
של. זהות פיזית להרשאה כפי שהוגדרה במערכות המחשב של המאגר זאת כדי למנוע גישה

. גורמי+ עויני+ מחו/ לארגו� או שימוש לרעה מתו� הארגו�

, ש+ משתמש וסיסמה: קיימי+ מספר מנגנוני+ המאפשרי+ אימות זהות של משתמש
או שילוב של שניי+ או יותר, ביומטריזיהוי,)כגו� כרטיס חכ+(אמצעי חומרה פיזי

. מהאמצעי+ הללו

)ב(תקנת משנה

על הארגו� לקבוע, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת אבטחת המידע הבינונית או הגבוהה
. בהתא+ לרגישות התפקידי+ וההרשאות, נוהל אבטחה לעניי� השימוש בסיסמאות

ל היא סיסמא שקשה לפרו/" חזקה"יסמהס. סיסמאות" חוזק"הנוהל יקבע קריטריוני+
של, מורכבת ממחרוזת תווי+ אקראית, הואיל והיא ארוכה, אותה ומשלבת סוגי+ שוני+
או,)כמו רצ. מספרי+(בעלת היגיו� פנימי, סיסמה חלשה תהיה לרוב קצרה, לעומתה. תווי+

). תארי� לידה או מספר תעודת זהות, כמו מספר הטלפו�(קשורה לבעלי+ שלה
.הקריטריוני+ יחייבו את העובדי+ ליצור סיסמה מספיק חזקה לצרכי הגישה שלה+ למידע
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כ�  יקבע הנוהל את מספר הניסיונות להזנת סיסמה שגויה לפני שהמערכת חוסמת, כמו
חסימה זו מיועדת למנוע מצב של פיצוח הסיסמה על ידי. את אותו משתמש מגישה למערכת

. צירופי+ שוני+ ניסיונות חוזרי+ ונשני+ של

הנוהל, וכ� במקרה של משתמש שנחס+, כדי למנוע התחזות לעובד ועקיפת מנגנוני ההגנה
. יקבע מי אחראי לברר ולאפשר גישה העוקפת את מנגנוני ההגנה

התקנה מחייבת כי החלפת. בנוס. נדרש שהנוהל יקבע מדיניות החלפת סיסמאות
החלפת הסיסמה היא אמצעי, בעת גישה למידע רגיש. הסיסמאות תתבצע לפחות פע+ בשנה

טווח, שהרי ג+ במקרה שהסיסמה תיחש. באופ� כלשהו, חיוני לשימוש לא נאות בסיסמה
.הנזק יצומצ+ לזמ� שיחלו. עד להחלפתה בלבד

(במערכות רבות קיימות סיסמאות ברירת מחדל לכניסה להגדרות המערכת דוגמא.
ש+,"Admin"שבו סיסמת ברירת היא, טי ביתינפוצה לכ� היא ראוטר אלחו וכ� ג+

על מנת למנוע ממי שאינו, על אחראי האבטחה לוודא את עדכו� הסיסמאות). המשתמש
. מורשה גישה להגדרות רכיבי המערכת

)ג(תקנת משנה

את, או שינוי בתפקידו, במקרה של עזיבת עובד את מקו+ העבודה התקנה מחייבת
יש. לעדכ� את רשימת הרשאות הגישה בארגו�אחראי האבטחה  במקרה של עזיבת העובד

. וכ� לשנות את הסיסמאות הכלליות שהשתמש בה+, לבטל את ההרשאות המוקצות לו
יש לעדכ� את הרשאותיו בהתא+ להרשאות המוקצות, במידה וחל שינוי בתפקידו של העובד

אחראי, לעדכוני+ הללו בהתא+. ולבטל את הרשאותיו הקודמות, לאותו תפקיד חדש
על מנת לקבל תמונה,)ב(8האבטחה יעדכ� ג+ את רשימת ההרשאות שער� לפי תקנה 

.עדכנית של מצב ההרשאות בארגו�

 תיעוד גישה–10תקנה

)א(תקנת משנה

מחייבת התקנה, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת אבטחת המידע הבינונית או הגבוהה
את ניסיונות הכניסה, עיל מנגנו� המתעד את הכניסות למערכתאת אחראי האבטחה להפ

כל פעולה שכזאת תתועד בצמוד. ואת הפעולות שבוצעו לאחר הכניסה למערכת, למערכת
. והמשאב הספציפי כלפיו כוונה הפעולה, לזמ� של ביצוע הפעולה, לזהותו של מבצע הפעולה

)ב(תקנת משנה

כולל, ללא אפשרות התערבות חיצונית,ל באופ� רצי.לפעו, על המנגנו� להיות עצמאי
בהתקני. ואמינות התיעוד, תישמר אמינותו של המנגנו�, באופ� כזה. התערבות של מפעילו

Firewallמשולב מנגנו� כזה במער� הניהול של ההתק�, פיזיי+ למשל.

)ג(תקנת משנה

.ד שהפיק המנגנו� מדי חודשהתקנה מחייבת את אחראי האבטחה לבחו� את נתוני התיעו
עליו. על אחראי האבטחה מוטלת החובה לבחו� את התיעוד באופ� מקצועי ומעמיק

–אלא א. לניסיונות כניסה שאושרו, להתייחס לא רק לניסיונות כניסה שהמערכת דחתה
במידה. תו� בחינת הלגיטימיות של האישור בניסיו� למצוא כניסות לא מורשות למערכת

דו, אכ� גילתה ליקויי+והבחינה  ח מסודר המפרט את הליקויי+"על אחראי האבטחה לערו�
.ואת הצעדי+ שננקטו, שנמצאו



להערות הציבור

23

)ד(תקנת משנה 

באופ� כזה תתאפשר. התקנה מחייבת לשמור את נתוני התיעוד האמור לפחות שנתיי+
ש נתיי+ בחינה מדוקדקת של התיעוד במקרה של אירוע נקודתי שהתגלה בטווח של עד

.מאוחר יותר

)ה(תקנת משנה

התקנה מחייבת את אחראי האבטחה ליידע את עובדיו בדבר קיו+ התיעוד של פעולות
יידוע זה נועד להבטיח את מודעותו של העובד למעקב אחר. הגישה שלה+ למערכת

וממילא בעל גישה למערכת לא יבצע פעולות שאינ� מורשות ביודעו כי פעולתו, פעולותיו
.מתועדת

 תיעוד של אירועי אבטחה–11תקנה

)א(תקנת משנה

על מנת להפיק מה+, ביחסי לאירועי אבטחה" זיכרו� ארגוני"מטרת תקנה זו ליצור
להתבסס ככל הנית� על רישומי+, מוצע ככלל מנחה שנועד להקל על תחקור כאמור. לקחי+

אי האבטחה או צוותו יעשו שימוש מוצע כי אחר. אוטומטי+ במערכות המידע של הארגו�
ג+ יוטמעו בארגו� מנגנוני+ ייעודי+, ובמידת הצור� ובהתא+ לארגו�, ברישומי+ סטנדרטי+

. המנהלי+ רישו+ אוטומטי אודות פעילות ברשת הארגו�

)ב(תקנת משנה

ייקבעו נהלי דיווח, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה
. רי+ אודות אירועי אבטחה לגורמי+ המוסמכי+מסוד

)ד()ו)ג(תקנות משנה

את, במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה מחייבת התקנה
אחראי האבטחה לדווח לבעל המאגר על אירועי האבטחה שזוהו על פי הוראות התקנות 

ועל פיה+ יבח� הא+ יש צור� לעדכ�, בעל המאגר ידו� בדיווחי אחראי האבטחה. הקודמות
במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה הגבוהה. את הגדרות המאגר או נוהל האבטחה

.ייער� דיו� כאמור אחת לרבעו�

ניסיונות חדירה, כניסה בלתי מורשית למאגר: כגו�(במקרי+ בה+ נתוני אירועי האבטחה
)ד בהרשאתו לצור� גישה למשאבי+ יחודיי+שימוש חריג של עוב, חיצוניי+ חוזרי+ ונשני+

את, או על חומרת+ המיוחדת, מצביעי+ על כמות גדולה של אירועי+ מתעורר הצור� לבחו�
מטילה, לכ�. לעדכ� את המסמכי+ המיישמי+ את המדיניות, ובהתא+, נהלי האבטחה

אח, התקנה את החובה על בעל המאגר ראי לשקול את עדכו� המסמכי+ בדונו על ממצאי
.אבטחת המידע מידי רבעו�

 ניהול והעברה של מסמכי� והתקני� ניידי�–12תקנה

 כללי

כ.: כוללי+ לעניי� תקנות אלה, התקני+ ניידי+ ואמצעי,יד�מחשבי+ ניידי+ ומחשבי
התקני+.ב"כונני גיבוי ניידי+ וכיו, כונני פלאש למיניה+, תקליטורי+: אחסו� נתיקי+ כגו�

מאחר שככלל מדובר בהתקני+, דורשי+ התייחסות מיוחדת, טבע+ כניידי+מעצ+, אלה
ולפיכ� קיי+ סיכו� כי מידע עלול לדלו., הניתני+ להעברה ממקו+ למקו+, קטני+ יחסית

יש לנקוט במספר צעדי+, כדי למנוע מצב כזה. החוצה באופ� לא מורשה על ידי שימוש בה+
:לפי הוראת התקנה
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)א(תקנת משנה 
על מנת, מוצע לחייב נקיטה באמצעי הגנה סבירי+ על המידע המצוי על ההתק� הנייד
קיימי+. להקשות על שימושו בידי מי שאינו מורשה במקרה של אובד� ההתק� או גניבתו

כי הצפנת המידע על ההתק�, התקנה קובעת. שיטות שונות להג� על מידע בהתקני+ ניידי+
בש, הנייד שימוש בתוכנה המשתמש, לדוגמה(יטות הצפנה מקובלות על ידי שימוש נכו�

.תיחשב נקיטת אמצעי+ סבירי+,)PGP: בשיטות הצפנה כמו

)ג()ו)ב(תקנות משנה

וכ� פלט של מידע, שמאוחס� בה+ מידע מהמאגר התקני+ ניידי+מוצע לחייב כי
הנייד מכילי+ מהמאגר יישאו על גביה+ כתובת בולטת לעי� שתתריע כי המסמ� או ההתק�

.מידע מוג� לפי חוק הגנת הפרטיות

)ד(תקנת משנה

כדי לאפשר לאחראי אבטחת המידע לפקח על ההתקני+ הניידי+ הנמצאי+ בשימוש
מוצע לחייב את אחראי האבטחה לערו� רשימה של ההתקני+, ועל השימוש בה+, העובדי+

. פרטי העובד המחזיק בה+ ואת, הניידי+ המשמשי+ לשמירת מידע שנשל. ממאגר המידע
כמו כ� מחויב אחראי האבטחה לקיי+ מנגנו� לתיעוד ולמעקב אחר משלוחי+ נכנסי+

. מתאפשר מעקב אחר מיקומ+ של ההתקני+, באופ� כזה. התקני+ ניידי+ ויוצאי+ של
שיש לאסור על שימוש בהתקני+ ניידי+ שאינ+ מופיעי+ ברשימה שער� אחראי, כמוב�

ש, האבטחה ).ה(כאמור בתקנת משנה, מירת מידע ממאגרי המידע של הארגו�לצור�

בו, במקרה של אבד� או גניבה של התק� נייד המופיע ברשימה על אחראי, או פגיעה
ומוטלת עליו החובה לנקוט, האבטחה להתייחס למקרה כמקרה של אירוע אבטחה

ל, תיעוד מקרה האבטחה, דהיינו.11באמצעי+ לפי תקנה  בעל המאגר במסגרת שאר ודיווח
.אירועי האבטחה המדווחי+ לו

)ה(תקנת משנה

באופ� עצמאי, לאחסו� מידע ממאגר המידע, התקנה אוסרת על שימוש בהתקני+ ניידי+
עובד המעוניי� להשתמש. ללא שקיבל על כ� אישור מראש מאחראי האבטחה, על ידי עובד

שישקול את הסיכו� שבשימוש, אי האבטחהחייב לפנות אל אחר, בהתק� נייד לצרכי+ אלו
בנוס. יעדכ� האחראי את הרשימה. ויחליט הא+ לאשר את השימוש בהתק�, מול הצור�

).ד(שהכי� לפי תקנת משנה 

)ו(תקנת משנה

יתויג המידע שבמאגר באמצעי+, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה
בוטכנולוגי+ המאפשרי+ מעקב אחר העתקה של  .מידע מהמאגר ואחר השימוש שנעשה

 אבטחת תקשורת וניהול מאובטח של מערכות המאגר–13תקנה

)א(קנת משנהת

א+. נית� לגשת מכל מחשב ברשת לכל מחשב אחר ברשת, ברשת מחשבי+ ארגונית ג+
אי� זה אומר כי המאגר מוג�, הנעול בחדר מיוחד, מאגר המידע נמצא על מחשב אחד בלבד

של, העובדה כי המחשב מחובר ברשת לשאר המחשבי+. ני גישה לא מורשיתמפ גורמת סיכו�
.כניסה למחשב באמצעות הרשת

התקנה מחייבת את בעל המאגר להפריד ככל האפשר בי� המערכות המשמשות את מאגר
משאר, ותחנות הקצה בעלות גישה למאגר, כמו השרת שעליו מותק� המאגר, המידע

או, על מנת למנוע קישוריות בלתי רצויה, זאת. בי+ הארגוניותמערכות המחש אל מחשבי+
זו. מערכות אשר לא נזקקי+ להשתמש במאגר המידע לא, קישוריות עלולה לגרו+ שימוש

.נאות במאגר המידע
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זו  מערכת לחלוקת, מערכת חומת אש פנימית: וביניה+, קיימות מספר שיטות להפרדה
. ועוד, רשתות

)ב(משנה תקנת

במידה ומערכות המידע המשמשות את מאגר, בהמש� לסכנות שנמנו בתקנה הקודמת
אל–נוצר סיכו� של גישה חיצונית מתו� רשת האינטרנט, המידע מחוברות לרשת האינטרנט

. מערכות המידע של הארגו�

כי, אכ� : תובנה מקובלת היא

� עומדי� יותר ויותר מול ארגוני� ומערכות המידע ורשתות התקשורת שלה"
כגו�, איומי אבטחה שמקור� בקשת רחבה של גורמי� המסתייעי� במחשבי�

נזקי�, וכ� מול איומי שרפה או הצפה, ונדליז�, חבלה, ריגול, איומי הונאה
הפכו להיות, פריצה למחשבי� ובמניעת שירות, שמקור� בתקיפה של וירוסי�

. שלה� גדל כל העתוהתחכו�, יותר שכיחי� ויותר נועזי�
... 

מקשה, קישור בי� רשתות ציבוריות ופרטיות והשימוש המשות� במשאבי מידע
את. יותר ויותר על בקרת הגישה המגמה לבזר את שירותי המחשוב החלישה

[האפקטיביות של בקרה מרכזית מקצועית ].2'עמ, מהמבוא, 7799י"ת."

כי במידה והמערכות מתחברות, נה מחייבתהתק, על מנת להקטי� את הסיכו� למינימו+
לא, לרשת האינטרנט יש להתקי� על גבי המערכות אמצעי הגנה סבירי+ מפני חדירה

וירוס�תוכנת אנטי: אמצעי ההגנה הנפוצי+ היו+ כוללי+. או תוכנות מזיקות, מורשית
אש, רוגלות עדכנית�תוכנת אנטי, עדכנית . והתק� חומת אש פיזי, תוכנת חומר

, כולל בארגוני+ קטני+, מאחר שמערכות מידע רבות ביותר מתחברות לרשת האינטרנט
משו+ שבעיד� הנוכחי חובה עליה+ להג� על המידע, חלה תקנה זו על מכלול מעבדי המידע

. המצוי ברשתותיה+ מפני האיומי+ הכרוכי+ בחיבור לרשת האינטרנט

)ג(תקנת משנה

ינטרנט עלולה להיות חשופה להתחקות ומעקב על ידי העברת מידע באמצעות רשת הא
, מידע הנשלח באמצעות רשת האינטרנט. גור+ זר המעוניי� בהעתקת המידע ובשימוש בו

אשר איננו מסוגלי+ להבטיח את רמת האבטחה, תחנות רבות, עד הגיעו ליעדו, עובר בדרכו
נטרנט או רשת ציבורית התקנה מחייבת להצפי� את המידע הנשלח באמצעות האי, לכ�. בה�

. אחרת

)ד(תקנת משנה

ד של' מטרת תקנת משנה לוודא כי הסיכוני+ שנוצרי+ בעת אפשרות של גישה מרחוק
ולא תהיה פגיעה ברמת, ימצאו פתרו�, למערכות הארגו�, ספקיו ולקוחות, עובדי הארגו�

שיבטיחו כי רק לצור� כ� נדרש הארגו� לשמור על מנגוני+. האבטחה הכוללת בשל כ�
. מורשי+ יגשו למידע

)ה(תקנת משנה
ומתגלות חולשות ופגימויות חדשות מעת, מאחר שאיומי אבטחה נוצרי+ באופ� שוט.

. יש צור� בניטור ועדכו� שוט. של מערכות ההגנה, לעת

 מיקור חו!)14תקנה

 כללי

באמצעות, ות במיקור חו/מטרת התקנה להבהיר את חובות בעל המאגר בעת ביצוע פעול
על בעל המאגר, מאחר שפעולת מיקור חו/ יוצרת סיכוני+ מיוחדי+ משל עצמה. מחזיק

על בעל המאגר, בהתא+ לכ�. להתמודד ע+ סיכוני+ אלה בעת ביצוע פעולת מיקור חו/
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כחלק בלתי נפרד מהגדרת שירות, להגדיר את דרישות האבטחה בעת פעולת מיקור החו/
ג+, על פי ההסדר המוצע. עצמומיקור החו/  מעטפת אבטחת המידע של בעל המאגר תוחל
על המחזיק תחול. תו� יישו+ ושימוש בכלי+ משפטי+ מתאימי+ למימושה, על המחזיק

. חובה לעמוד במסגרת זו

את, בהקשר זה הדעת נותנת כי קבלת שירות של מיקור חו/ מוסדרת בחוזה המסדיר
יש–+ של השירות ההיבטי+ העסקי+ והמסחריי מטרת התקנה להבהיר כי במסגרת זו

, ולהסדיר+ בהסכ+, להתמודד ע+ הסיכוני+ לאבטחת המידע הקשורי+ במיקור החו/
: כמפורט להל�

)א(תקנת משנה

, מחויב בעל המאגר לבחו� מראש את התועלת בהתקשרות ע+ הגור+ החיצוני, ראשית
זו מול הסיכוני+ של אבטחת המידע הכרוכי+ תו� שימת הדגש הראוי על זהות. בהתקשרות

. והערכת מידת אמינותו, הגור+ המועמד להתקשרות

יש להתייחס במפורש בהסכ+, א+ התקבלה ההחלטה כי יש הצדקה להתקשרות זו
ההתייחסות תכלול את סוג המידע אליו. לסוגיית אבטחת המידע, ההתקשרות בי� הצדדי+

סוג העיבוד אותו הגור+ החיצוני; ובאמצעות אילו מערכות,רשאי הגור+ החיצוני לגשת
חובות אבטחת המידע של הגור+, ציו� מפורש של מש� תקופת ההתקשרות, רשאי לבצע

כ�. והתחייבות עובדיו לעמוד בה�, החיצוני במאגרי מידע שחלה עליה+ רמת האבטחה, כמו
של בעל המאגר לפקח על הבינונית או הגבוהה יכלול ההסכ+ ג+ הסכמה בדבר סמכותו 

על מנת לבחו� שהוא אכ� מקיי+ את דרישות האבטחה שנקבעו, פעילותו של הגור+ החיצוני
.בהסכ+

מחייבת התקנה את עדכו� נוהל האבטחה של בעל, לאחר עריכת ההסכ+ בי� הצדדי+
. והפניה למסמ� שנחת+ בי� הצדדי+, תו� ציו� ההרשאות שניתנו לגור+ החיצוני, המאגר

למגבלות, עדכו� זה מעלה את מודעות אחראי האבטחה ושאר העובדי+ של בעל המאגר
זה, המוטלות על הגור+ החיצוני מאפשר פיקוח יעיל יותר על ביצוע פעילותו בתחו+, ובאופ�

.כפי שמחייבת התקנה, המוגדר לו

)ב(תקנת משנה

וכי הוא חייב לערו�,מוהתקנה מבהירה כי הוראות התקנות חלות על הגור+ החיצוני עצ
. תו� מגבלותיו בגישה ובעיבוד של נתוני המאגר של מזמי� השירות, נוהל אבטחה משלו
על, להבהיר את תחולת הסטנדרטי+ האמורי+ בתקנות, מטרת התקנה היא ומוחלי+ כבר

על מנת, זאת. נות� השירות, ג+ על הגור+ החיצוני,)בעל המאגר(הארגו� מזמי� השירות 
דר� מערכות הגור+, ולמנוע זליגת המידע או חדירה אליו,ר על רמת אבטחה מהימנהלשמו

.החיצוני

 מחיקת מידע מהמאגר–15תקנה

)א(תקנת משנה

זו. בתקנה זו מוצע לחייב מחיקת מידע שכבר אי� בו צור� לפי מטרות המאגר מחיקה
על, מסייעת מראש להקטנת הסיכו� שבשימוש לרעה במידע ידי משתמש פנימי וה� על ידי ה�

יש לשמרו בנפרד, ככל שקיי+ צור� לגיטימי בשימור המידע לצרכי ארכיו�. משתמש חיצוני
. על מנת למזער את סיכוני האבטחה הנשקפי+ מגישה לא מורשית אליו

)ב(תקנת משנה

את, התקנה קובעת שיש למחוק את המידע מאמצעי אחסו� המיועד למחיקה  או להשמיד
.באופ� שלא יאפשר אחזור של המידע בעתיד, אמצעי האחסו� עצמו

לרוב אינה מחיקה אמיתית של המידע מאמצעי, של מידע מחשב" רגילה"מחיקה
ה, האחסו� כמקו+ הפנוי–" מחיקה"אלא היא רק סימו� של אותו מקו+ שהתפנה בעקבות
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המ, על ידי שימוש בתוכנות ייעודית. לשימוש קו+ שבו אוחס� המידע מראש נית� לאתר את
כ( כל עוד לא נכתב על גבי אותו מקו+ מידע, ולקרוא ממנו את המידע,")פנוי"שעתה מסומ�

כא� יש דרישה. אינה מספיקה לעניי� עמידה בהוראות התקנה, מחיקה רגילה כזו. חדש
אלא בכתיבה של מידע אקראי, שאינה מסתפקת בסימו� המקו+ כמחוק, למחיקה אקטיבית

ש+, אותו מקו+ בנוס. לכ�ל . באופ� שלא יתאפשר שיחזור של המידע המקורי שנשמר
.ויש להשתמש בה�,)wipe(קיימות תוכנות רבות המאפשרות מחיקה כזו

 ביקורות תקופתיות–16תקנה

)א(תקנת משנה
, תחול חובת עריכת ביקורת, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה

קיומ+ של אמצעי אבטחה, שבמסגרתה ייבחנו מדיניות האבטחה במאגר, פע+ בשנתיי+
הביקורת יכולה להיות. תו� בחינה הא+ מאגר המידע עומד בתנאי התקנות–ומימוש+ 

.באמצעות גור+ חיצוני–או חיצונית, באמצעות עובדי הארגו�–פנימית 

)ב(תקנת משנה

חשוב לוודא כי עור� הביקורת אינו ממונה האבטחה, א+ הביקורת היא ביקורת פנימית
באופ� כזה יוכל ג+ הארגו� להציג. כדי לוודא כי הארגו� מבצע בקרה בלתי תלויה, בארגו�

. בתי משפט והרש+, לקוחותיו, לבעלי מניותיו, במידת הצור�, תוצרי+ אלה

)ג(תקנת משנה

וכ�, צעי האבטחה והתאמת+ לתקנותדוח הביקורת יכלול את מסקנותיו לגבי יעילות אמ
על דוח כאמור, כמקובל. והצעות לפתרונ+, א+ נמצאו, את מסקנותיו לגבי ליקויי אבטחה

.להסתמ� על ממצאי+ ישירי+ ממערכות המידע

)ד(תקנת משנה

על, לאחראי האבטחה, כי דוחות הביקורת יועברו למנהל המאגר, התקנה קובעת ויידונו
.ח שהופק"לחייב את התייחסות הגורמי+ המחליטי+ לדו, מטרת התקנה. ידי בעל המאגר

התקנה א. מחייבת את בעל המאגר לבחו� את הצור� בעדכו� הגדרות המאגר או נוהל
.ח"בעקבות ממצאי הדו, האבטחה

 גיבוי שחזור והתאוששות–17תקנה

התיישנות:י+בעטיי+ של גורמי+ שונ עלולות לקרוס באופ� פתאומי, מערכות מחשב
זר, תקלה טכנית, המערכת במקרה של אבד�. וירוס אלי+ ועוד, התקפה יזומה על ידי גור+

ולעיתי+ א. אינו, שחזור המידע כרו� בהשקעת משאבי+ רבי+, המידע השמור במערכת
כ�. אפשרי המערכת מושבתת עד לשחזור המידע מההתקני+, ג+ א+ השחזור אפשרי, כמו
. שניזוקו

 מוצע בתקנה זו כי במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה לפיכ�
וקביעת נהלי, תהיה חובה לקבוע מדיניות של שמירת גיבויי+ למידע השמור במערכת

.או מחיקתו, התאוששות מתאימי+ במקרה של קריסת מאגר המידע

ג יבויי+ מדי שבוע תקנה זו מחייבת את אחראי האבטחה לקבוע נהלי גיבוי לביצוע
עדכני לאותו זמ� שבו נוצר, יצירת עותק נוס. של המידע המגובה: משמעותו" גיבוי("

") לשחזר("ולהפיק, נית� לגשת לאותו גיבוי, א+ נמחק המאגר או שהמערכת קורסת). הגיבוי
כ�.ממנו את המידע האבוד על אחראי האבטחה לקבוע נהלי+ לשחזור המערכת, כמו

.� המידעבמקרה של אבד

והלי� השחזור יתועד, ביצוע נהלי השחזור מצרי� אישור מראש של אחראי האבטחה
.11ברישו+ אירועי האבטחה לפי תקנה 
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חלה דרישה נוספת שלפיה עותק גיבוי, במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה
מטרת. עצמו של המידע ושל נהלי השחזור יישמר במיקו+ פיזי אחר מאשר מיקו+ המאגר

נרחב אשר יפגע במאגר המידע ובגיבויי+ השמורי+ הוראה זו היא למנוע מצב של הרס
התקנה משאירה פתח ליישו+ פתרונות. כ� שלא תהיה אפשרות שחזור, באותו מקו+

ובלבד שה+ יאפשרו את אותה רמת, במקו+ האחסו� הפיזי המרוחק, טכנולוגיי+ אחרי+
.הרס או אבד�ביטחו� בשחזור המידע במקרה 

 סמכויות הרש�–18תקנה

)א(תקנת משנה

. התקנות מציגות מסגרת בסיסית המכילה את העקרונות לאבטחת המידע במאגרי מידע
ולהתוות באופ� מעשי את דר� המימוש, הרש+ רשאי לפרט את העקרונות שהוצגו בתקנות

ות הטכנולוגיות ולתקני להתפתחוי, בהתא+ לנסיבות המשתנות, המתאימה לעקרונות הללו
לגבי חלק, הרש+ רשאי לתת הנחיות לגבי כלל מאגרי המידע. אבטחת המידע המשתני+

.לפי הצור�, מה+ או לגבי מאגרי+ מסוימי+

)ב(תקנת משנה

מספר העובדי+ המועסקי+, היק. פעילות+, לעתי+ ישנ+ מאגרי מידע שבשל גודל+
מקו+ להקל את דרישות אבטחת המידע המוטלותיש, בה+ או בשל סוג המידע הכלול בה+

או. עליה+ לפי התקנות המוצעות לפיכ� מוצע לתת לרש+ סמכות לפטור סוגי מאגרי מידע
.על בסיס אמות המידה האמורות, מאגרי+ מסוימי+ מחובות אבטחת המידע לפי התקנות

)ג(תקנת משנה

+ ובי� שה+ תקני+ זרי+ או בי� שה+ תקני+ ישראליי, ישנ+ תקני אבטחת מידע שוני+
אשר עמידה בתנאיה+ מהווה החלה של רמת, הוראות של רשויות מוסמכות בתחו+ זה

זה, אבטחת מידע ראויה , שיש בה כדי להתמודד באופ� ראוי ע+ הסיכוני+ הקשורי+ בתחו+
לפיכ� מוצע לתת לרש+ סמכות. א. א+ אינ+ תואמי+ במדויק את הוראות תקנות אלה

, ידה בהוראות תק� מקובל או בהנחיות של רשות מוסמכת בעניי� אבטחת מידעלהורות שעמ
.תפטור מתחולת התקנות כול� או חלק�

 תחולה–19תקנה

, בשל מגוו� הארגוני+ המעבדי+ מידע אישי, כאמור לעיל במבוא לטיוטת התקנות
שמאגר ככל,להבכ� שה� מחילות חובות ברמה הולכת וגד, ריותולהתקנות המוצעות ה� מוד

היא, בהקשר של חוק הגנת הפרטיות, שפעילות עיבוד המידע שבו מאגרהוא המידע 
לשלוש קבוצות מחולקות לפי התקנות המוצעות רמות האבטחה לפיכ�. משמעותיות יותר

זו.1כאמור לעיל בדברי ההסבר לתקנה שונות של מאגרי מידע של חובות, תפיסה
ע+,ות מעקרו� היסוד של אבטחת מידעישירכאמור לריות נגזרתומוד שלפיה התמודדות

והיא מוצאת ביטויה ג+ במסמכי+, סיכוני האבטחה נבחנת בהתא+ לפעילות של המאגר
.דומי+ בעול+

 פטור מתחולה–20תקנה

אזי יהיה בעל, מוצע כי מאגר מידע אשר רק לאד+ אחד יש גישה אליו והוא בעל המאגר
בשל הסיכו� הנמו� יותר הנובע מכ� שאי� צור� לנהל,ת התקנותהמאגר פטור מהוראו

זאת למעט מספר הוראות בסיסיות של אבטחת מידע שיש. ולפקח אחר המורשי+ למאגר
:וה�, להחיל על כל מאגר מידע שהוא

להפחית אחריות כללית לאבטחת המידע במאגר מידע ולנקיטת אמצעי+ סבירי+�
לבחו� הא+ המידע הנאס. והנשמר, היתר בי�ו,את סיכוני אבטחת המידע

.אינו מעבר לנדרש לצור� מימוש מטרות המאגר במאגר
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.עריכת רשימת מצאי של רכיבי המערכת�

).'נעילת דלתות וכד(בטחה פיזית וסביבתית בסיסיתא�

).'וכד, ש+ משתמש וסיסמה(קיו+ מנגנו� זיהוי ואימות בכניסה למאגר�

.העברת התקני+ ניידי+יישו+ אמצעי הגנה סבירי+ בעת�

וירוס�אנטי,FIREWALLהתקנת('ל וכו"דוא, אינטרנט, אבטחת תקשורת�
).ב"ועדכוני+ שוטפי+ וכיו

או, מחיקת מידע מיותר� וכ� שלאחר המחיקה לא נית� יהיה לשחזרו מהמאגר
.מאמצעי האחסו�


