
 

 

 

 Zoom Meeting -בשימוש מאובטח 

 כללי:

( הפכה בשנים Video Conferenceהטכנולוגיה המשמשת לצורך קיום שיחות וידאו )

יכולות רבות נוספו לה כמו כן, לקהל הרחב ופופולרית ונגישה להאחרונות 

לא פעם ככלי עבודה המאפשר קיום ממשקי ומגוונות. טכנולוגיה זו משמשת 

עבודה עם עובדים וספקים מרוחקים ובכך לייעל את תצורת העבודה במצבים 

האתגרים האבטחתיים העומדים בפני ארגון המיישם פתרונות  המאפשרים זאת.

 טכנולוגיים אלו נובעים ממספר היבטים :

 

 סי בו נעשית השיחה לא תמיד מאפשר פרטיות.הפי המיקום 

  אינטרנטי ולא תמיד מאובטח.לרוב התווך בו מועברת השיחה הינו 

 .שיחות וידאו עובדות לעתים עם פרוטוקולים לא שגרתיים 

  ברוב התוכנות הקיימות המשמשות לשיחות וידאו, קיימות אפשרויות 

 נוספות כגון העברת קבצים והשתלטות.

  אלו באמצעים טכנולוגייםהמועבר המידע  בסינוןקיים קושי. 

 . Meeting Zoomהוא כיום הנמצאים בשימוש אחד המוצרים הפופולריים  -

 :אותם יש ליישם בזמן השימוש במוצרן מספר דגשים בתחום אבטחת המידע להל -

 .העביר מידע מסווג או רגיש באמצעות תוכנות המשמשות לשיחות וידאואין ל .1

 הבאים:יות טאבטחת המידע והגנה על הפרני עומדת בתק  Zoomתוכנת  .2

a. SOC2 

b. TRUSTe 

c. EU-US Privacy Shield 

d. FedRAMP 

 

 יש לוודא ככל הניתן כי השיחה תתבצע ממקום המאפשר פרטיות. .3



 

 

 מרשת האגון יש להתחבר באמצעות דפדפן ולא על ידי התקנת האפליקציה. .4

 על פי נתוני היצרן.יש לוודא כי גרסת התוכנה בה משתמשים היא עדכנית  .5

 .TLS-מוצפן בומועבר בתווך  AES 256 Bit משתמשת במנגנון הצפנה   Zoomתוכנת  .6

 .תוגן באמצעות סיסמהשיחת הועידה  .7

 
 (.Email, SMSיש לשלוח את הקישור באמצעים בהם ניתן לוודא את זהות הנמען ) .8

 .Zoom-ההעברת קבצים באמצעות אין לאפשר  .9

 
 ה זו.באמצעות תוכנ אין לאפשר שליטה מרחוק .10

 



 

 

, יש לשתף את בכדי לשמור על פרטיות המידעעם זאת,  מסכים. לשתףניתן  .11

 .מצגת בלבדלדוגמא: שיתוף . מסךהאפליקציה הרצויה בלבד ולא את כל ה

 

)אפשרות זו קיימת בגרסה  לשמור הקלטות של שיחות הוידאו על גבי הענן אין .12

 במקום מאובטח.מקומית . במידת הצורך יש לשמור בתשלום בלבד(

 
פעולות ע"י מנהל אחד השולט ביש לוודא כי השיחה מנוהלת בצורה מרכזית  .13

  .מיקרופון, מצלמה, שיתוף מסךהמשתתפים כגון: 

לאחר קיום השיחה בצורה  עבור כלל המשתתפים  תמתנתקיש לוודא כי השיחה  .14

 .מוחלטת

 

 

 

 



 

 

 (.(Wait For Host Login שיחהה מנהל אישוררק לאחר  תתבצע  הצטרפות לשיחה .15

 המופיעות מטה: תוכנות אחרות עםשל התוכנה  בממשקים השתמשאין ל .16

 

  Attention Trackingמומלץ לבטל את אופציית  .17

 

 

 

  ל קישורלהלן-Security White Paper  של חברתZoom. 

 

  FWב  application controlמומלץ להפעיל  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/security
https://zoom.us/security

