
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.4.20 תאריך:  
                           ,לכולם שלום

 

 אבטחת מידע ופרטיות בימי קורונה הנדון:

 

בימים האחרונים זכות היסוד לפרטיות כופפה ראשה בפני זכויות אחרות בשל נגיף הקורונה 

(Covid-19אשר משפיע על חיי כולנו ).  חר אזרחי א, לדוגמה, הותר לשירות הבטחון הכללי לעקוב  כך

 ישראל לצורך מניעת הדבקה.

. כך למשל, רבים הפרטיות ואבטחת המידעעם זאת, דווקא בימים אלו, כדאי לתת דגש לנושא 

שימוש תכוף בפגישות ועידה חזותיות )וידאו( לצורך ניהול ישיבות לעבוד מהבית כולל  מאיתנו החלו  

"עבודה מהבית" כוללת פעמים רבות שימוש בכלי "השתלטות מרחוק" על מחשבים במשרד,   עבודה.

פותח פתח נרחב לסכנות אבטחת מידע ואפשרות של זליגת מידע ופגיעה, חלילה, בחומרים דבר ה

 סודיים של המשרד ושל הלקוחות.

יש צורך לתת תשומת לב  ועורכי דין רבים מחזיקים בחומרים שחלקם סודיים ורגישיםמאחר 

והאישית זוהי הזדמנות למסד את אבטחת המידע המשרדית  מירבית לפרטיות ואבטחת מידע.

 "להרוויח" משהו מהתקופה הלא פשוטה העוברת על כולנו.ואולי 

הרשות להגנת הפרטיות ומערך הסייבר וגמת מספר גופים העוסקים בפרטיות ובאבטחת מידע, כד

פרסמו עדכונים רלוונטיים לתקופת מגיפת הקורונה וכדאי ורצוי להתעדכן באתרים שלהם   הלאומי

 .להלן נסקור נקודות חשובות בעינינו וניתן דגשים לעורכי הדין בנקודות רלוונטיותבאופן תדיר. 

נתחיל מההמלצות הפשוטות והטריוויאליות ביותר, הנובעות משימוש במחשב או טלפון סלולרי 

יהיו מוגנים ויעשו שימוש בטכנולוגיות  המחשבים במשרד ,לצורך גישה למידע הרגיש. לרוב

שים ממחשב פרטי או מטלפון סלולרי הוא הופך להיות "החוליה שר אנו ניגכאהמתקדמות ביותר.  

 .החלשה" ועלול לאפשר גישה למידע לבלתי מורשים

ת למחשב בבית או לטלפון הנייד מוגבלת באמצעות הגישה הפיזיחובה לוודא כי  ראש וראשית  לכן  

ת מדי מספר תווים, הכוללים תווים מיוחדים( המוחלפ 8)אנו ממליצים על לפחות  סיסמה חזקה

 ו/או טביעת אצבע במכשירים התומכים בכך. שבועות

 .או מסרון)עדיף(  google authenticatorכגון  OTPמתצורת אימות נוסף בנוסף רצוי להוסיף 

 רצוי לגשת ממחשב קבוע ומרשת קבועה ככל הניתן.

ואנטי וירוס   (FireWallומת אש" )"חתוכנות    מותקנותוכי    מערכת ההפעלה מעודכנתיש לוודא כי  

 .העדכונים מוגדרים כאוטומטייםדכונים חשוב מאד ויש לוודא כי הדגש על הע .מעודכנות

גיעו בכל המדיות, הן דווקא בימים אלו. נסיונות אלו י לנסיונות "דיג"יש להיות עירניים מאד 

שימו לב האם מי שיצר איתכם קשר הוא אכן מי שהוא מתיימר להיות.  לכן –בטלפון, הן בדוא"ל 

מי שיצר איתכם קשר פנה מטעמו. אין הרלוונטי כדי לוודא שאכן  בכל מקרה של חשד פנו לגורם

 .כאןלהרחבה ראו  לתת סיסמאות בטלפון או לחשוף כל פרט שיאפשר גניבת זהות או מידע.

https://www.gov.il/he/departments/news/vishing
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המופיעים בהמלצות של באמצעות מספר צעדים  תיתהבי wifi-הנתב של רשת היש לאבטח את 

 .כאן -מערך הסייבר הלאומי 

ולא באמצעות השתלטות מרחוק עדיף   VPNמי שיכול להתחבר לרשת הארגונית באמצעות  בן כי  מו

 .כאןהמופיעות להמלצות שיעשה זאת ובהתאם 

 .כאןך הסייבר הלאומי ניתן ללחוץ לכלל המלצות מער

, נסיונות דיג, מתקפות בכל מקרה של ארוע סייבר, כדוגמת גניבת מידע, השחתת אתר אינטרנט

 24, הפועל ירועי סייברי לניהול אהמרכז המבצעוכדו' ניתן לפנות לעזרת  כופר, (DDoSהשבתה )

 .team@cyber.gov.ilאו במייל  119שעות ביממה, בטלפון 

של  קורס מתוקשבולכל מי שיש כעת זמן הוא יותר ממוזמן ללמוד על הגנה בסייבר באמצעות 

 .כאן –" ILלהשכלה גבוהה ב"קמפוסהמשרד לשיוויון חברתי בשיתוף המועצה 

כי גם במצבי חירום, כאשר קיימת , עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא "גם בכל הנוגע לפרטיות

 ול בהתאם לפגיעה בפרטיות כלל הציבור או חלקים ממנו, יש להקפיד לפע צדקה לכאורהה

פרטיות, ועל כך שהפגיעה הנגרמת כתוצאה מהפעילות לא חורגת מהנדרש  לעקרונות ההגנה על

 ".בנסיבות העניין

עובד שחלה או מעסיק רשאי לדווח לעובדים או מבקרים שלו אודות  כך, למשל, הרשות הבהירה כי  

זאת יש לעשות רק באמצעות מסירת המידע , על מנת למנוע הדבקות בנגיף, אולם יש חשש שחלה

 .העובד, כגון מידע אישי ופרטי אודות הכרחיובלא להעביר מידע שאינו ניין הרלוונטי בנסיבות הע

 שהדבר אפשרי.כמו כן יש להקפיד להעביר את המידע רק לגורמים הנדרשים ככל 

עוד התייחסה הרשות לאפשרות להעביר מידע בין גופים ציבוריים והבהירה כי הדבר אפשרי אולם 

עברה מתאימה ליישום המטרה; האם מדובר באמצעי הפחות פוגע מבין רק לאחר בחינה האם הה

 האמצעים האפשריים; האם קיים יחס סביר בין המטרה לפגיעה.

יומיומי, כגון אפליקציית "זום". יש התייחסות נוספת הינה לשיחות הוידאו בהן אנו עושים שימוש  

כמו כן יש לשים לב . ם רביםלשים לב כי במסגרת השימוש נאספים על המשתמשים פרטים אישיי

. בעקבות ביקורות עולמיות שינתה חברת מורשיםלאפשרות של זליגת מידע רגיש לגורמים שאינם  

שימוש ב"חדר המתנה". זום את ברירות המחדל שלה והיא מחייבת כעת סיסמה לכל שיחה וכן 

 ם "מטרילים" אותן.תתפים בשיחות שלכם ואינשימו לב שגורמים שאינם רלוונטיים אינם מש

שהוציאה הרשות להגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף  מסמך "שאלות ותשובות"ניתן לקרוא 

 .כאן –הקורונה 

משרד זילברברג מלין ממשיך לעבוד גם בימים אלו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה משפטית 

 כתמיד. בהתייעצות עסקיתו

 

 

 ,ופסח כשר ושמח בברכת בריאות שלמה

 

 ו"ד ישי זילברברג וצוות המשרד.עו"ד עדו מלין, ע
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