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המידע במצגת זו הוא כללי בלבד  
 ואינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני
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 ?על מה נדבר

  איך לגשת לתקנות –הערות מקדימות? 
 
 הוראות התקנות 

 
  היחס בין התקנות לבין רגולציה

 מקבילה
 
 הערות לסיכום 
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 ?איך לגשת לתקנות –הערות מקדימות 

 מנהלים ומחזיקי , בעלים –תחולה
 מאגרי מידע

 
 לא תוצאה, התקנות מתוות תהליך 

 
  יישום התקנות צריך להתאים

 למידות הארגון
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 רמות אבטחה –התקנות הוראות 

 :רמות אבטחה( וחצי)שלוש 

 

כל מאגר מידע למעט מאגר המנוהל בידי יחיד –הגדרה שיורית : רמת אבטחה בסיסית 

 

 רמת אבטחה בינונית: 

 ביומטרי וכד, אישי רגיש, כלכלי, מידע רפואי -מאגרי מידע רגישים' 

 בעלי הרשאה 10למעט מידע שנאסף על עובדים בלבד והגישה אליו מוגבלת לעד 

 

 רמת אבטחה גבוהה: 

 100-איש ומעלה או שיש אליו גישה ל 100,000מידע על + רמת אבטחה בינונית  
 איש ומעלה

 

  אך למעט, (בעלי הרשאה 2פלוס )מאגר המנוהל בידי יחיד: 

מאגרים שמיועדים לצורך מסירת מידע על דרך עיסוק 

איש   10,000-מאגרים בהם מידע על למעלה מ 

מאגרים הכפופים לחובת סודיות מקצועית 
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 ממשל תאגידי –הוראות התקנות 

 (אם מונה לפי חובה בדין או באופן וולונטרי)ממונה אבטחת מידע 

עצמאות הממונה על אבטחת מידע 

ל או לנושא משרה בכיר"כפיפות הממונה למנכ 

הקצאת משאבים דרושים לאבטחת מידע 

 

מסמכי מדיניות 

 (עבור כל מאגר)מסמך הגדרות המאגר 

 

מדיניות ונהלי אבטחת מידע: 

מסמך מדיניות כללי 

 התייחסות לכל חובות התקנות –נהלי אבטחת מידע 

 

המסמכים ייקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה בכירה וייבחנו אחת לשנה 
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סקר , מיפוי מערכות –הוראות התקנות 
 תיעוד אירועים, סיכונים

 מיפוי מערכות מידע 

 עליהםהאבטחה החלים ציוד קצה ואמצעי , תוכנה, חומרהכולל 

 

  סקרי סיכונים ומבדקי חדירה 

 18-אחת לחדירה יבוצעו סיכונים ומבדקי סקרי  –ברמת אבטחה גבוהה  

 חודשים
 

תיעוד אירועי ונתוני אבטחה 

 אירוע המעלה חשש לפרצת אבטחהתיעוד כל 

 דיון אחת לשנה באירועי האבטחה –ברמת אבטחה בינונית 

 דיון אחת לרבעון –ברמת אבטחה גבוהה 

 חודשים 24שמירת נתונים למשך 

 נתונים אלו יגובו וניתן יהיה לשחזרם –ברמת אבטחה בינונית וגבוהה 
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 אדם וניהול הרשאות כח –הוראות התקנות 

אדם כח 

הגישה למאגר מותנית בבחינת התאמת העובד לרגישות המידע 

בטרם הענקת גישה יש לבצע הדרכות לעובדים 

 לפחות  , הדרכה תקופתית לכל בעלי הגישה למאגר –ברמת אבטחה בינונית וגבוהה
 אחת לשנתיים ובסמוך לאחר תחילת תפקיד חדש

 

ניהול הרשאות גישה 

  קביעת הרשאות גישה בהתאם להגדרות התפקיד ולמידע הנדרש לביצוע התפקיד
 בלבד

רישום מעודכן של תפקידים והרשאות גישה שניתנו לעובדי בעל המאגר 

 נקיטת אמצעים מקובלים לזיהוי ואימות 

 הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי וייקבעו מגבלות   –ברמת אבטחה בינונית וגבוהה
 על אפשרויות התחברות למאגר

 ניהול מנגנון תיעוד אוטומטי לביקורת גישה  –ברמת אבטחה בינונית וגבוהה
 חודשים 24למערכות המידע ושמירת נתוניו למשך 

 תפקידוביטול הרשאות של עובד שסיים את 
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 אמצעי אבטחת מידע –הוראות התקנות 

 פיזיתאבטחה 

 

אבטחת מערכות מידע 

 המידעהפרדה לוגית ופיזית של מערכות 

 (לרבות תוכנה)עדכונים שוטפים של מערכות המאגר 

הגבלת חיבור של התקנים ניידים למערכות המאגר 

 

אבטחת תקשורת 

 ברשתות ציבוריותמידע הצפנת 

איסור על חיבור לרשת האינטרנט ללא אמצעי הגנה מתאימים 

 

ביקורת תקופתית 

 חודשים  24-ביקורת תקופתית אחת ל –ברמת אבטחה בינונית וגבוהה

 בדבר עמידה בהוראות התקנות
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 מיקור חוץ –הוראות התקנות 

 בחינת סיכוני האבטחה הכרוכים במיקור חוץ 

 

 הטמעת שיקולי אבטחת מידע בהתקשרות 

 

  נקיטת אמצעי פיקוח ובקרה על עמידת נותן השירותים
 בהוראות ההסכם
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 רשם מאגרי המידע –הוראות התקנות 

חובת דיווח לרשם על אירוע אבטחה חמור 
 
סמכות להורות על דיווח לנושאי המידע 

 
  סמכות הענקת פטור מלא או חלקי או

 החלת חובות נוספות ביחס למאגר מסוים
 
 סמכות למתן פטור מלא או חלקי לגוף

 שעומד בתקן או כפוף לרגולציה אחרת
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 היחס בין התקנות לבין רגולציה מקבילה

חוזר גופים מוסדיים 

 

 361ניהול בנקאי תקין 

 

כ לפי חוק להסדרת הביטחון"הוראות השב 
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 הערות לסיכום

אחריות גורמים בארגון 

 

 זמן להיערכות –תחילת ההוראות 

 

מדיניות אכיפה 

 

משפטיים וטכנולוגיים, היבטים ניהוליים 
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