
ניהול סיכונים בהפרת
החוק: 

בסיסי אבטחת מידע של 
עובדים ולקוחות- הפרות 

ועונשן

כל הזכויות שמורות



מי הם שומרי הסף?

כל בעל משרה אתם

כל חדירה שתהיה למידע דרככם תסכן גם אתכם
כל הזכויות שמורות



הבחנה בין מידע רגיל למידע רגיש

שם, כתובת מגורים, כתובת הדואר האלקטרוני,
פרטי חשבון הבנק, פוסטים ברשתות
החברתיות, מידע רפואי, או כתובת ip של
המחשב בו האדם משתמש. או למאפיינים יותר
ספציפיים: לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית,
הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית

של אותו האדם.

רגיש 

רגיש

מעמדו האישי של האדם, כמו למשל: אילן יוחסין,
הכשרה מקצועית של אדם, כמו למשל: מקום

העבודה או דואר אלקטרוני.

רגיל

נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו,
מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו.
מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע

רגיש. 

חו"ל ישראל

ניתן לראות כי בחו"ל גם המידע הכי בסיסי מוגדר כ"רגיש"
כל הזכויות שמורות



רגולציית אבטחת המידע בישראל
חוק הגנת הפרטיות- תשמ"א-1981

תקנות להגנת הפרטיות(אבטחת מידע)- תשע"ז-2017

חוק הגנת הפרטיות הינו החוק המרכזי המסדיר את הזכות 
לפרטיות. חוק זה מגדיר באיזה מצבים הפגיעה בפרטיות מותרת 

ובאיזה מצבים אסורה.

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) מגדירות את רמת אבטחת 
המידע הנדרשת מכל גורם במשק בישראל, ציבורי ופרטי כאחד, המנהל 

או מעבד מידע אישי דיגיטלי אודות אנשים וקובעות מנגנונים שנועדו 
להפוך את אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון.

כל הזכויות שמורות



רגולציית אבטחת המידע בישראל
 

הרשות הלאומית להגנת הסייבר היא יחידת סמך במשרד
ראש הממשלה שאמונה על הגנת מרחב הסייבר האזרחי.

הרשות הלאומית להגנת הסייבר

הנחיות שהרשות נתנה בעבר

במקרה של הודעת דוא"ל שהופצה לאלפי עובדים בארגונים שונים
הרשות הנחתה את הארגונים להוציא לעובדים הודעות להעלאת 

המודעות לזיהוי דוא"ל חשוד. הרשות גם הנחתה לעדכן את תוכנת
האנטי וירוס במחשבים לגרסה האחרונה שלהן. 

כל הזכויות שמורות



רגולציית אבטחת המידע בישראל
 

הרשות להגנת הפרטיות הינה הגוף המסדיר, המפקח והאוכף על פי חוק 
הגנת הפרטיות בישראל. כרגולטור הפועל להגנה על זכות היסוד לפרטיות

ולהגנת מידע אישי בישראל, הרשות להגנת הפרטיות מופקדת על הגנת 
המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים ועל ביצורה של הזכות לפרטיות.

 

הרשות להגנת הפרטיות

הנחיות שהרשות נתנה בעבר

כל הזכויות שמורות



רגולציית אבטחת המידע בעולם

האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR - General Data Protection Regulation) (להלן:
"הרגולציה") היא אוסף של הוראות מחייבות שהוסדרו על ידי הפרלמנט האירופי, מועצת
האיחוד האירופי והנציבות האירופית על מנת להגן על נושאי המידע בטריטוריית האיחוד

האירופי בכל הנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלהם. 

 

GDPR

כל הזכויות שמורות



 
 

הוראות הרשות האירופאית חלות על כל חברה, בכל רחבי העולם, שנותנת שירותים
ובכך אוספת מידע על תושבי האיחוד האירופאי.

 
וזה כולל הטלת סנקציות: 

קנסות והליכים פליליים גם אם אתם ישראלים והחברה פועלת בישראל.
 
 
 

פגיעה בפרטיות – עבירה:
 

 הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, באחת הדרכים האמורות בסעיף 2(1), (3) עד (7) ו-(9) עד (11), 
דינו– מאסר 5 שנים.

רגולציית אבטחת המידע בעולם

כל הזכויות שמורות



סנקציות על הפקרת מידע בישראל

מתקדמים לקראת סנקציות חמורות: 

online 12/10/2022 מתוך מעריב

לאחרונה ממשלת ישראל הכריזה על עצמאות הרשות להגנת הפרטיות:
 

הרשות להגנת הפרטיות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויות
המוקנות לראש הרשות לשם מילוי תפקידה.

כל הזכויות שמורות



סנקציות על הפקרת מידע בחו"ל

13/07/2019 מתוך אתר אנשים ומחשבים

פריצת האבטחה של רשת המלונות Marriot כללה חשיפת פרטים
אישיים של 7 מיליון אזרחיים שהיו לקוחותיה, הרשת נענשה בקנס כבד

 של 125 מיליון דולר עקב אבטחה לא ראויה.

24/07/2019 מתוך אתר דן חי ברשת

סוכנות נדל"ן לונדונית הותירה מידע אישי של לקוחותיה באופן חשוף וללא
הגנה לתקופה של כמעט שנתיים. סוכנות הנדל"ן נענשה בקנס כבד של 

80 אלף ליש"ט.

כל הזכויות שמורות



עובדים 

נהלים 
טכנולוגיה 

חוזים

כל הזכויות שמורות



מעקב אחר מיילים 
 

מצלמות במשרד 
 

 

.
 

נפסק כי הפעלת מצלמות בחדרי העובדים,
מהווה פגיעה לא מידתית ולא סבירה

בפרטיותם של העובדים, וכי צילומו של אדם
ללא הסכמתו או ידיעתו, אף אם הוא מצוי
במקום עבודתו ולא בביתו הפרטי מהווה

פגיעה בפרטיותו.

התקנה מותרת בחללים ציבוריים לשם הגנה
על העסק מפני גורמים שונים חל איסור

להתקין מצלמה במשרד פרטי של העובד או
במקומות ציבוריים פרטיים כמו שירותים

וכדומה. ניתן להתקין מצלמות כאשר ישחשד
לגניבה אבל חייבים להסירם לאחר סיום

החקירה.

אחד התחומים הרגישים הוא תחום המיילים.
מבחינים בשלוש תיבות מיילים:

תיבות מקצועיות השייכות למקום העבודה
והמנהלים יכולים להצהיר מפורשות כי הם עוקבים

אחר המיילים הללו. 
 

תיבות מעורבות: במקומות תעסוקה רבים יש

הסכמה לערבוב מיילים אישיים עם מיילים השייכים
למקום העבודה. במקרים אלו, אסור למעסיק לנטר

מיילים אלו ולקרוא אותם אלא בהסכמת העובד. 
 

מיילים פרטיים: החדירה אליהם אסורה וניתנת רק
בצו בית המשפט. יחד עם זאת, מעסיק יכול לחסום

כניסת עובד לאתרים שלדעתו אינם ראויים ואשר
אינם משמשים לצרכי עבודה.

מהם החריגים לכך?

מעקב אחר פעולות העובדים

כל הזכויות שמורות



שימו לב:
תלושי שכר וכיוצ"ב זה בהכרח מידע רגיש המחייב הקמת

מאגר מידע.
 
ניהול, החזקה או שימוש במאגר מידע שחייב ברישום ולא נרשם
מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שנה, לפי סעיף 31א(א)(1)

לחוק הגנת הפרטיות.
 

.8 
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה:

מנהל, מחזיק או משתמש במאגר מידע בניגוד להוראות סעיף
 

החזקת מידע על העובדים

כל הזכויות שמורות



מידע של החברה

CISCO
סקר סיכונים ואבטחת 

מידע

חוזי ענן

כל הזכויות שמורות



CISCO
 

cisco security מציעה טווח רחב של
פתרונות Email מהמתקדמים בעולם.
המענה הרב שכבתי מאפשר לך להצפין
את הודעות הדוא"ל שלך כדי להגן על
מידע רגיש ועושה שימוש במגוון תכונות
מתקדמות כדי למנוע הורדת קבצים

זדוניים אל המערכת.

סקר סיכונים אבטחת מידע מאפשר לחברות 
וארגונים לקבל תמונת מצב בנוגע לחולשות 

במערכת המידע, ולהסיק מסקנות ולקחים שישפרו 
את רמת אבטחת המידע. השאיפה היא למצוא 

את"שביל זהב" בין צמצום החשיפה לסיכוני סייבר 
וצרכי הארגון לעבודה שוטפת, לשמור על יעילות 

תהליכי העבודה ולהכביד כמה שפחות על 
המשתמשים.

אם אינך יודע היכן מאוחסנים הנתונים הרגישים
שלך, אינך יודע כיצד להגן על הנתונים שלך. אם

תאפשר לתוקף גישה לרשת שלך, מידע רגיש
עלול ליפול לידי התוקף ולחשוף את המידע

האישי של לקוחותיך ועובדיך. צור נתוני גיבוי
מכיוון שאם הנתונים ניזוקו, הם יאבדו לנצח.

אירגונים ניצבים היום בפני אתגרים בניהול
מערכות מידע כמותם לא ידעו מעולם. השימוש

במשאבי מיחשוב ענן פותר חלק ניכר מן הבעיות
ועוזר להתגבר על האתגרים.

חוזי ענן

סקר סיכונים ואבטחת מידע

כל הזכויות שמורות

https://www.f-m.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/


מידע של הספקים

בדיקות אבטחת מידע
ISO תקנים

חוזים

כל הזכויות שמורות



ISO
קיום בדיקות אבטחה תכופות יסייע לזיהוי 
נקודות פגיעות במערכת האבטחה ומניעת

פריצות ואיבוד מידע בשל כך.

הוא תקן לניהול אבטחת מידע אבטחת
סייבר והגנת פרטיות בארגון כאשר
מטרתו להבטיח את שמירתו וניהולו
התקין שלהמידע בארגון, באמצעות

הקמת מערכת לניהול אבטחת מידע-
מנא"מ. 

התקן מאפשר לוודא ע"י יצירת מנגנון
לזיהוי סיכונים, כתיבת נהלים והגדרת
בקרות לכך שהנתונים בארגון בטוחים,

זמינים ונכונים בכל עת ואף מסייע
להתאוששות עסקית מהירה.

בדיקות אבטחת מידע

כל הזכויות שמורות



דרישת דוחות לוגים

כל הזכויות שמורות



הקמת מאגרי מידע
ופיקוח

כל הזכויות שמורות



מי שחייב ברישום המאגר וצריך לנהל או
להחזיק מידע במאגר, צריך להגיש
בקשה לרישום מאגר מידע כחוק. ניתן
להגיש אותה לבד או עם ייפוי כוח (עו"ד

או אחר).

אם אתם עסק שמקבל פניות של
לקוחות ומנהל מאגרי מידע של
ספקים ורשימת עובדים או
מתעניינים, עליכם להגן על הפרטיות
שלהם בצורת אבטחה מיטבית לפי

החוק.

איך? למה?

כל הזכויות שמורות



המלצות 

תוכנות אבטחת המידע הטובות
בעולם

BITDEFENDER INTERNET SECURITY
 
 

NORTON SECURITY

 
 

MCAFEE

 
דגש: ההמלצה היא על

תוכנת האבטחה שבתשלום
בלבד.

VPN

כל הזכויות שמורות

VPN הוא שירות להעברת מידע פרטי על גבי
תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית או

בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור.
 

השימוש בVPN נעשה ע"י
מסחריות וארגונים גדולים, כדי לשמור על 

תקשורת בטוחה בתוך הארגון
וע"י משתמשים פרטיים לצורך הצפנה של 
נתונים, שמירה על פרטיות והגנה מפני

 האקרים
 

צורך נוסף הוא הסתרת המיקום של
המשתמש, על ידי הסתתרות מאחורי המיקום

של השרת

.

.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%A8


המלצות להגנה על
המידע האישי

כל הזכויות שמורות



.

המלצות 

דוגמאות לאתרי פישינג

לא להתחבר לרשתות חינמיות לא במלונות
ולא במסעדות ולא בשום מקום המציע שירות

זה.
להיזהר מכניסה לקישורים בהודעות חשודות.
לא להוריד לפלאפון אפליקציות לא מוכרות.

בידקו אפליקציות שקופות. ליחצו על ערוך
מסך וראו אם יש איקס על משהו שקוף.

בידקו עם הממונים שלכם - מה יהיה גורלכם
אם דרככם נגרם נזק במתקפת סייבר מכל

סוג.
להקפיד על סיסמאות ארוכות ומסובכות.

 

כל הזכויות שמורות



אז אחרי שהבנתם את הסיכון -

שמירה על אבטחת מידע
תביא לשיפור התהליכים

בעסק והגנה מתביעות
כל הזכויות שמורות



תודה רבה לכם

כל הזכויות שמורות


