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 שימוש בכלים מקוונים לניהול פגישות ושיחות עבודה|  פרטיות בתקופה של עבודה מרחוק

 לקוחות וידידים נכבדים, 

כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה ומתוך מטרה למנוע את התפשטותו, סקטורים רבים במשק נאלצו להעביר את תצורת 
זאת על מנת לאפשר את המשך פעילות  –עבודתם ל"עבודה מרחוק" )עבודה ממחשבים פרטיים ומחוץ לרשת הארגונית( 

מקום עבודה מאידך. אמנם העבודה מרחוק הארגון מחד ולעמוד בתקנות שעת החירום בדבר הגבלת מספר העובדים ב
הכרחית לצורך שמירה על הרציפות התפקודית של ארגונים שונים, אך לעיתים, ובפרט כאשר ההיערכות לתצורת עבודה 
חדשה זו לא כללה הערכת סיכונים ובניית סט הנחיות מוגדר מראש, היא טומנת בחובה אתגרים בנושא הגנה על פרטיות 

 ואבטחת מידע.

עדכון זה נתייחס להנחיות חדשות שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות בדבר המעבר לסביבת עבודה מרחוק, וכן לסוגיות ב
 מיוחדות הנוגעות לשימוש בכלים מקוונים לניהול פגישות ושיחות עבודה.

 התייחסות הרשות להגנת הפרטיות לעבודה מרחוק

"דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק  , פרסמה הרשות להגנת הפרטיות מסמך2020במרץ  24ביום 
. במסגרת המסמך פירטה הרשות עקרונות חשובים בדבר ההתנהלות הטכנולוגית של ארגונים 1אל מול הרשת הארגונית"
, הרשות מדגישה את החשיבות של עדכון מדיניות האבטחה הארגונית ואת הצורך ברמת ההנהלהועובדיהם בעבודה מרחוק. 

, הרשות מנחה להתאים את מנגנוני ברמה הטכנולוגיתתייחסות לדפוס עבודה חדש זה בניהול הסיכונים הארגוני. בה
האבטחה הרלוונטיים לגישה לרשת הארגון מבחוץ אל התמורות בתצורת העבודה, ובכלל זאת מדגישה את הצורך בהקשחת 

 נהלי ומנגנוני האבטחה והגברת מודעות העובדים לחשיבותם.

כן, הרשות מציינת כי פעולות בסיסיות רבות, המתחייבות מעצם העבודה מרחוק, מייצרות איומים רבים לרשתות כמו 
מחייב שימוש  ארגוניות ולמידע הקיים בהן. כך למשל, מדגישה הרשות כי שימוש ב"מחשב זר" בעת גישה לרשת המשרדית

אינטרנט הביתית וכן שימוש בסיסמאות בתוכנות אבטחה מתאימות עבור הגנה הן על המחשב והן על רשת ה
חזקות בכניסה אליהם. סוגיה נוספת לגביה הרשות התייחסה היא הסכנה שבהעברת מידע ארגוני בתשתית 

שכן זו מגדילה את הסיכוי שגורמים שאינם מורשים  -פומבית, קרי, בתוכנות למסרים מידיים או במייל הפרטי 
שות להגביר את מודעות הארגונים ועובדיהם לגידול במספר ייחשפו למידע רגיש. בצד אלו, מבקשת הר

"( phishingהניסיונות לביצוע פעילויות הונאה שונות המבקשות לנצל את מצב החירום לטובת ניסיונות דיוג )"
 והוצאת כספים במרמה.

 להלן מספר צעדים אותם נמליץ לארגון לבחון בשים לב להנחיית הרשות:

ניהול הסיכונים הארגוני במסגרתה ידונו סיכוני אבטחת המידע והפרטיות הנובעים מעבודה קיום ישיבת הנהלה בנושא  .1
 מרחוק.

 פרסום מסמך מדיניות אבטחה ארגונית בנושא עבודה מרחוק ווידוא הטמעת עקרונותיו בקרב כלל העובדים. .2
 עדכון נוהל אבטחת מאגרי המידע של הארגון. .3

 לסביבת העבודה המרוחקת. בחינת הסכמים עם ספקי שירות שרלוונטיים .4

 ניהול פגישות עבודה באמצעות אפליקציות מקוונות 

סוגיה מרכזית במסמך הדגשים של הרשות, לגביה אנו רואים צורך להרחיב בנפרד, היא ניהול פגישות עבודה 
באמצעות שימוש בכלים מקוונים. העבודה מרחוק לא צמצמה את הצורך בקיומן של פגישות ושיחות עבודה 

                                                 
המסמך המלא שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות נגיש באתר הרשות:  1

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona_work/he/CORONA_%D6%B9WORK_%D6%B9PRIVACY.pdf. 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona_work/he/CORONA_%D6%B9WORK_%D6%B9PRIVACY.pdf
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ורך משמעותי זה מוצא מענה נוח, יעיל וזול )לעיתים כלל ללא עלות( בפלטפורמות שונות שהנפוצות בהן הן וצ
. ככלל, ניתן לומר שבשם אספקת חווית משתמש טובה יותר כלים אלו Webex-, וZoom ,Teamsהאפליקציות: 

ספים(. מבין פרטי המידע אוספים מידע רב על המשתמשים )הן ביחס ליוזם השיחה והן ביחס למצטרפים הנו
שאוספים הכלים ניתן למנות: פרופיל המשתמש ומיקומו הפיזי )שם מלא, מספר טלפון כתובת מייל וסיסמא, 
תמונת פרופיל, מקום עבודה ולעיתים תפקיד(, מידע נלווה אודות פגישות המתנהלות דרך האפליקציה )נושא, 

נו התחברו(, קבצים והודעות טקסטואליות שנשלחו וסוג המכשיר ממ IPתיאור, שמות המשתתפים, כתובת 
במסגרת הפגישה ובמקרים מסוימים האפליקציה אף עשויה לשמור בשרתיה הקלטה של הפגישה. כמו כן, 

 האפליקציות דורשות לקבל גישה למצלמת המכשיר ולרמקול דרכם מופעל השירות. 

טרם השימוש בשירותים, על מנת לוודא עמידה  שימוש בכלים אלו מעורר מספר סוגיות משפטיות אותן יש לבחון
, ובפרט מכוח תקנות הגנת 1981-בכלל החובות החוקיות החלות מתוקף חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 . 2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

 בשל כך, נמליץ לארגון המקיים פגישות עבודה באמצעות כלים מקוונים כאמור לבחון את הפעולות הבאות:

ביצוע אפיון של סוגי המידע הנשמרים בכלי הרלוונטי ווידוא שהארגון קיבל את ההסכמות הנדרשות, הן מעובדיו והן  .1
 מלקוחותיו, לשימוש במידע האמור והעברתו לספק השירות.

המידע הנשמר באפליקציות מאוחסן בשרתים הממוקמים מחוץ לישראל. על כן, יש לוודא היכן המידע נשמר והאם  .2
-עומדת בהוראות תקנות הגנת הפרטיות )העברת מידע ממאגר מידע אל מחוץ לגבולות המדינה(, התשס"א העברתו

2001. 

בחינת תקן ואמצעי אבטחת המידע שספק השירות מתחייב אליו ווידוא כי תקן זה עומד בהוראות החלות על הארגון  .3
 במסגרת תקנות אבטחת מידע.

ת עבודה כמתואר לעיל הינו בגדר התקשרות עם ספק חיצוני. מאחר ששירות השימוש בכלים מקוונים לצורך קיום פגישו .4
זה, כמוזכר לעיל, כרוך בגישה למידע המצוי במאגרי המידע של הארגון, יש לוודא כי הסכם ההתקשרות מול הספק עומד 

ספק  בעל מאגר מידע עם לתקנות אבטחת מידע, הקובעת חובות באשר לאופן ההתקשרות של 15בהוראות תקנה 
 המקבל גישה למידע שבמאגר. 

( DPAיצוין כי מרבית הכלים המכוונים הנפוצים כוללים תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והסכמי עיבוד מידע )
הנותנים מענה, ולו חלקי, לסוגיות הנ"ל. עם זאת, הם נבדלים זה מזה )ולעיתים אף שונים זה מזה כאשר אותו 

 בתשלום(, ועל כן מחייבים בחינה פרטנית.שירות מוצע הן בחינם והן 

לבסוף, נדגיש כי חובת הציות לרגולציה המובאת בתקנות הגנת הפרטיות השונות נעשית מורכבת ומחמירה 
יותר כאשר תוכן השיחות שמתנהלות באפליקציות כולל מידע רגיש אודות לקוחות, משתמשי קצה או עובדים, 

גם מידע עסקי רגיש וחסוי עלול להיות חשוף לסיכון דומה בשל שימוש  וכי בנוסף לסיכוני הפרטיות האמורים,
 בכלים אלו. 

 

 ידי ספיר שרון.-עדכון זה נכתב על

 

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

 adat@fbclawyers.com   6941320-03  עו"ד עמית דת

 orachum@fbclawyers.com   0694132-03 טוויג-עו"ד עמרי רחום

............................................................................................................................... 

ן וול כל הזכויות שמורות לפישר בכר ח  הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 newsletter@fbclawyers.com  -להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה   אוריון ושות'.
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