
 

 
 

 

 

 

 

 

 מרחוק גישה

 דגשי אבטחת מידע
  



 :כללי .1

עולה הצורך במתן גישה ם משתנים כגון עבודה מהבית וגמישות במודל ההעסקה, צרכיבכדי לתת מענה ל

צורך בהנחיות אבטחת מידע להגנה על מרחוק לרשת הפנימית ולמערכות המידע של המשרד. בשל כך, קיים 

מערכות הארגון עקב הסיכון הנובע מהגישה מרחוק. מסמך זה מתייחס לאופן היישום עבור עובדי המשרד ולא 

 עבור ספקים חיצוניים.

  :מטרה .2

 ולמערכותקביעת מדיניות לגישה מאובטחת מרחוק לרשת הפנים ארגונית להנחות את קהל היעד בדבר               

 המידע של המשרד.       

 :איומים .3

גישה מרחוק מעצימה את האיומים עקב קושי בשליטה על פעילות מחוץ לחצרות הארגון המתבטאים בעיקר 

העדר הגנות פיזיות  בהגברת איומים לרבות התחזות, ציתות לתעבורה ברשת ציבורית, זליגת מידע ועוד.

 הפונות מרחוק לארגון מגדילה את הסיכונים לפגיעה בהגנה על המידע.ולוגיות מספקות של עמדות קצה 

 :אופן היישום .4

בעת מתן אישור חיבור מרחוק יש להגדיר וליישם תהליך של הערכת סיכוני סייבר בהתאם למתאר  4.1

 ברמת החשיפה של יעדי ההגנה של האיומים ובקרות ההגנה המיושמות במשרד. ,משרדשל ההסיכונים 

תחנות העבודה שיאפשרו גישה מחוץ לרשת המשרד יסופקו ע"י המשרד לאחר הקשחת מערכת ההפעלה          4.2

הכוננים הניידים. אפשרות נוספת הנה שימוש בסביבת עבודה ייעודית שהוגדרה ע"י המשרד  והצפנת 

 לצורך גישה מרחוק. 

 מנהל אבטחת המידעידי -רשת המשרד יוגדרו על אלהקריטריונים למתן הרשאות להתחברות בתקשורת   4.3

 . הפרמטרים שיוגדרו: העובדבשיתוף מנהל 

 .מי מורשה להתחבר 

  באילו ימים )למשל, האם כולל סופי שבוע( ובאילו  -טווחי הזמנים בהם מותרת ההתקשרות

 שעות של היום. 

   .לאילו מערכות מותרת הגישה 

  ות ושימוש בשרותי התקשורת השונים. רמת ההרשאות במערכ -הפעילויות המותרות 

 4.4בסעיף למערכת וזאת אחרי הזדהות לרשת כמו שמוסבר  הנדרשת  רמת ההזדהות  . 

 

 :תהליך ההתחברות – גישה מרחוק לרשת המשרד  4.4

 מוצר בשם בממשל זמין קיים שרות התחברות מרחוק של Pulse Secure  , אשר ניתן להשתמש 

 בתנאים הבאים: יעמודזה  פתרוןמש ממבו לצרכים אלו. משרד אשר לא  

 . FA2, MFAגישה מהמחשב נייד תתאפשר באמצעות הזדהות  4.4.1

 .   על תווך הגישה להיות מוצפן 4.4.2



אשר לא עברו וכו' TeamViewer  , Any deskכגון אין להשתמש בשירותי השתלטות מרחוק  4.4.3

  .מסודר תהליך בדיקה 

 .( על מנת לאפשר גישה מרחוקFA2,  MFAעל המשרד לממש תצורת הזדהות חזקה )הזדהות  4.4.4

  ההתחברות, ניתן לממש באמצעות יש לזהות ולאמת באופן ייחודי מכשירים מהם מתבצעת   4.4.5

 .םתעודות דיגיטליות  המונפקות למחשבי קצה ומחשבים ייעודיי          

 הגישה למערכות המשרד  אין לאפשר גישה ישירה לשרתי הארגון.לאחר תהליך הזדהות חזקה,   4.4.6                 

  רכיב זה יופרד באמצעות  .רכיב ייעודי מוקשח )כגון שרת טרמינל( תתבצע אך ורק דרך                                     

 .FW -באמצעות השתיאכף  סגמנטציה                                      

 

 

 לרשת המשרד. מרחוקבהם ניתן להתחבר המשרד יאכוף מדיניות הגבלת שעות   4.4.7       

 .דקות 15של אחרי פרק זמן  יתנתקחיבור לא פעיל   4.4.8        

 , כגון אינטרנט קפה, יש להימנע ככל האפשר מחיבור באמצעות רשתות אינטרנט ציבוריות   4.4.9

  שדות תעופה.           

 יש לנעול משתמש לאחר מס' ניסיונות כושלים ע"פ מדיניות המשרד.   4.4.10       

 במידה ובידי המשרד מערכת להקלטת התעבורה מרחוק יש לוודא שימוש במוצר זה.      4.5      

 קבעו ע"פ מדיניות המשרד.מישראל בלבד למעט מקרים חריגים שי IPשרד יגביל גישה מכתובות המ      4.6   

 .יש למנוע שימוש במדיה נתיקה      4.7

 במידה ובידי המשרד מערכת לאכיפת מדיניות גלישה יש ליישם זאת גם במחשבים אלו.       4.8

 .וכו' Gmail, OneDrive במערכות העברת מידע חיצוניות כגון העברת מידע רגיש למנועיש       4.9

  בדיקה זו תתבצע באמצעות רכיב  .אנטי וירוסת לרשת, על המשרד לוודא כי מותקנמחשב  בעת חיבור    4.10

 .ועוד( Juniper ,Fortinet  ,Checkpointהחומרה )           

 מקומי במחשב המתחבר מרחוק. FWיש להפעיל     4.11

 ובמידת הצורך לאפשר גישה    Non Split Tunnel וודא כי כל תעבורת הרשת אל המשרד עוברת דרך יש ל    4.12

 לאינטרנט באמצעות תווך זה.                              

  המשרד יקבע מדיניות סדורה באשר לחיבור מחשבים ששימשו לחיבור מרחוק בעת חיבורם    4.13

 .לרשת המשרד חזרה           

 :הרשאות משתמשים  .5



 לגורמים מורשים בהתאם להגדרת תפקידם בלבד  ויינתנ ולמידע גישה למערכות המשרדהרשאות     5.1

 משרד.הובכפוף לאישור הנהלת          

 .יש להגביל את הרשאות המשתמשים למינימום ההכרחי     5.2

 ותחזוקה. יש לנקוט במדיניות  יש לצמצם עד כמה שניתן התחברות מרחוק למערכת לצורך ניהול   5.3

 .משתמשים בעלי הרשאות גבוהות  מחמירה עבור  

 , יש לוודא כי המוצרים בהם נעשה שימוש מעודכנים גישה מרחוקבשל רגישותם הגבוהה של מערכות   5.4

 לגרסה האחרונה הקיימת.        

 אחת לתקופה.יש לוודא כי הרשאות גישה מרחוק ניתנות למשתמשים בעלי צורך בלבד ויש לתקפם   5.5

 

 :בקרה וניטור גישה  .6

 (.Concurrent Sessionיש להגביל את מספר החיבורים המותרים בו זמנית ) 6.1

 המשרד. כי הניטור מתבצע בהתאם למדיניות יש לוודא 6.2

   .יש להגביל את מספר החיבורים המותרים בו זמנית של משתמש בודד 6.3

 

 

 


