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 העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפשהנדון: 
  בעניין הסודיות הרפואית ,  19/1996מס':  המנהל הכללי חוזר  סימוכין:

  בנושא "העברת מידע רפואי בין רופא  42/2009חוזר מנהל רפואה מס':  
 יכיאטר לבין רופא מטפל ראשוני בקהילה"פס

 אגף אבטחת מידע": הנחיות  מסמכים ישימים
  ;2015, יולי קופות לניהול המידע הפסיכיאטרי במסגרת הרפורמה לבריאות הנפשהנחיות ל

 ;2014, אוקטובר סיווג מידע 7.2 -נוהל אבטחת מידע א
 ;2012,ספטמבר טיפול במצעים 10.7 -נוהל אבטחת מידע א

תהליך העברת מידע ממרפאות לקופות  -נוהל רפורמה בבריאות הנפש  10.8.1 -הל אנו
 ;2014, נובמבר החולים

 
 

בהמשך לסימוכין ולמסמכים הישימים המצ"ב כנספחים לחוזר זה להלן עקרונות בנושא 
 שבנדון: 

 
 
 :כללי .1

והאחריות הביטוחית לתחום  בריאות הנפשבלתוקפה הרפורמה  נכנסה 1.7.2015-ב 
אחת ממטרותיה העיקריות של רפורמה זו הינה . בריאות הנפש עברה לקופות החולים

 התייחסות לטיפול בגוף ובנפש כמכלול אחד תוך שמירה על איכות ורצף הטיפול. 
מהלך זה דורש העברת מידע בין המטפלים ובעיקר העברת מידע בין הרופא הראשוני  

בבריאות הנפש וכן העברות מידע בין )רופא משפחה או רופא ילדים( לבין המטפלים 
 המטפלים בבריאות הנפש בינם לבין עצמם. 

 העברת מידע על פי כללים מקובלים תמנע חשיפת מידע רגיש שלא לצורך.   
 
 עקרונות שמירה והעברה של מידע בתחום בריאות הנפש:   .2

מצעים מידע בתחום בריאות הנפש הינו מידע "חסוי ביותר" ולכן יש לנקוט במירב הא
הנדרשים בכל הנוגע לאבטחת המידע למניעת חשיפת מידע לגורמים לא מוסמכים או 
 לחשיפתו מעבר לנדרש. על מנת לקיים עיקרון חשוב זה יש לפעול על פי הכללים

המפורטים בנספחים לחוזר זה בכל הנוגע לטיפול במידע בבריאות הנפש ובכלל זה, 
 לן:סיווגו, העברתו ושמירתו, כפי שיפורט לה
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במסגרת  בבריאות הנפשלניהול המידע החולים באשר הנחיות לקופות  .2.1

 :הנושאים הבאים אשר מסדיר את ,נספח א' לחוזר זה – 2015 יוליהרפורמה, 
בבריאות נדרשים לקיום מידור ולהגבלת גישה למידע התהליכים ה .2.1.1

 בלבד. לגורמים מורשים בלבד ובהיקף הנדרש הנפש
בבריאות דרישות אבטחת מידע ממערכות הקולטות מאגרי מידע  .2.1.2

 ואופן מידור המידע.  הנפש
 הגדרת מנגנוני בקרה ופיקוח. .2.1.3

 
, נספח ב' לחוזר זה – 2014סיווג מידע, אוקטובר  7.2 -נוהל אבטחת מידע א .2.2

 :הנושאים הבאים אשר קובע
 .משרד הבריאותע"י ללים לסיווג מידע כ .2.2.1
 ו.כללים להעברת מידע על פי רמת סיווג .2.2.2
 .הגדרת הגנות נדרשות על פי רמת הסיווג .2.2.3

 
ספטמבר  ,(מצעיםמידע בבריאות הנפש )טיפול  10.7 -נוהל אבטחת מידע א .2.3

מתאימים להגנה על  בע נהלי פעולהוקאשר  ,נספח ג' לחוזר זה – 2012
 מסמכים ומצעי מדיה מנזק, גניבה וגישה לא מורשית.

 
תהליך העברת מידע ממרפאות  -נוהל רפורמה בבריאות הנפש  ,10.8.1 -נוהל א .2.4

מגדיר את תהליך  , אשרנספח ד' לחוזר זה – 2014לקופות החולים, נובמבר 
, כולל העברת המידע ממרפאות בריאות הנפש ובתי החולים אל קופות החולים

, הגדרת מיקום קבצי המקור לשליחהם, מבנה הקבצים שיש ליצור ותוכנ
ותהליך  הגדרת מיקום קבצי יעד בקופות החולים, רת התווך להעברת מידעהגד

 .בקרהה
 

 כללים לקביעת הסדרים להעברת מידע בין המטפלים: .3
 

 :רלוונטיות המידע .3.1
מתן או ל בירור תלונות רפואיותתיקבע בהתאם למידת החשיבות של המידע ל

 . תרופתירפואי וטיפול 
 

 מים מטפלים:הנחיות כלליות להעברת מידע בין גור .3.2
אין להעביר מידע מתחום בריאות הנפש למטפלים אחרים אלא אם  .3.2.1

 סבר הרופא המפנה כי מידע זה רלוונטי להמשך הטיפול.
על אף האמור לעיל מידע אודות הטיפול התרופתי יועבר לידיעת כל  .3.2.2

 רופא מטפל אחר.
אין להטיל מגבלות על העברת מידע בתחום בריאות הנפש בין מטפלים  .3.2.3

 בבריאות הנפש.שונים 
 

 העברה מידע מבריאות הנפש לרופא הראשוני .3.3
לרופא הראשוני, מתוקף תפקידו כמתכלל הטיפול במטופל, תהיה גישה למידע 
לצורך מילוי תפקידו כמאגד את כל ההיבטים הרפואיים והטיפולים הקשורים 

 במטופל.
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 ועץהעברה מידע מרופא ראשוני לרופא י .3.4

הרופא הראשוני יעביר לרופא יועץ, על פי שיקול דעתו, מידע בתחום בריאות 
הנפש רק במקרים בהם מידע זה רלוונטי ובכל מקרה יידע אודות הטיפול 

 התרופתי כמפורט לעיל.
 

 העברת מידע מרופא משפחה / יועץ למטפל בתחום בריאות הנפש .3.5
ופני רלוונטי יועבר רופא המשפחה ו/או הרופא היועץ יקבע איזה מידע ג

לפסיכיאטר המטפל או למטפל אחר בתחום בריאות הנפש ובהתאם לשיקול 
 דעתו.

 
 
 
 
 
 
 בכבוד רב,        

 
 

 משה בר סימן טוב        
 
 
 
 

 , שר הבריאותיעקב ליצמןח"כ הרב העתק: 
            84014415 



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק

לניהול המידע החולים הנחיות לקופות  שם הנוהל
הפסיכיאטרי במסגרת הרפורמה לבריאות 

 הנפש

 2015 יולי בתוקף מ

 6 מתוך 1 עמוד   מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 ניהול שינויים: .1

 שינוי גרסה מחבר תאריך

 מקור 1.0 אורנסק 14/01/2015

 עדכון 1.1 תמיר פלדמן 19/01/2015

 טיוטא להפצהאישור  1.1 אמיר שי 20/01/2015

 עדכון נוהל כללי 2.0 תמיר פלדמן 11/05/2015

 אישור טיוטא להפצה 2.0 אמיר שי 15/05/2015

 אישור להפצה 2.0 אמיר שי 25/06/2015

 

   כללי .2

ממשרד  שירותי בריאות הנפשרוב מתן הביטוחית להאחריות  תועברהרפורמה בבריאות הנפש  במסגרת

הפרעות  לאנשים עם זאת במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהלך זה יאפשרו הבריאות לקופות החולים

במסגרת קופת החולים בה הם , ככל אדם הסובל מבעיה רפואית, נפשיות לקבל מענה טיפולי לצרכיהם

 .או סטיגמה מבלי לסבול מאפליהמבוטחים, 

תחום בריאות הנפש )בתי חולים פסיכיאטריים, מחלקות הליך נדרשים גורמי הטיפול בכחלק מיישום הת

 פסיכיאטרי( להעביר מידע  ים בבריאות הנפשים אמבולטורושירותי בבתי חולים כלליים תפסיכיאטריו

בריאות הנפש לקופות החולים לצורך המשך הטיפול המקבלים שירותי מזוהה אודות המטופלים פרטני 

יות השונות מול תחשבנוהוה ו/או תיאום עם גורמי טיפול אחרים בקהילה )כגון רופא המשפחה( בקהילה

 .הקופות

כיאטרי מוגדר ע"י משרד הבריאות כמידע "חסוי ביותר" הנידרש להגנה ואבטחה מיוחדת בהיבט ימידע פס

 הגבלת חשיפתו לגורמים מצומצמים ומורשים בלבד.תוך סודיותו 

 

 

 מטרה .3

 אבני דרך ליישום הגנות אבטחת מידע בתחומים הבאים:נוהל זה מגדיר 

  החוליםלקופות וממרפאות בריה"ן מידע מבתי החולים ההעברת.  
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לניהול המידע החולים הנחיות לקופות  שם הנוהל
הפסיכיאטרי במסגרת הרפורמה לבריאות 

 הנפש

 2015 יולי בתוקף מ

 6 מתוך 2 עמוד   מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 ובהיקף  לגורמים מורשים בלבד פסיכיאטרי הגבלת גישה למידעלמידור ו תהליכים נדרשים לקיום
 .הנדרש בלבד

  מידור המידע אופןופסיכיאטרי  הקולטות מאגרי מידע דרישות אבטחת מידע ממערכות. 

  והפיקוחבקרה ההגדרת מנגנוני. 

 

סעיפים שבאופן מפורש ייושמו במועד מאוחר יותר כפי את הנוהל יש ליישם מיד עם תחילת הרפורמה, מלבד 
 שמפורט.

 

 

 הגדרות .4

/ קופת החולים  למשרד הבריאותמידע אשר חשיפתו לגורם בלתי מוסמך עלולה לגרום  - מידע חסוי

דוגמאות למידע  .גוף הבריאות האחראי על המידע, נזק או שעצם חשיפתו מהווה עבירה על החוק / 

 ./ קופות החולים וכו' חסוי: מידע רפואי של אזרחי ישראל, מידע אישי על עובדי משרד הבריאות

מידע  רגיש מאוד ומסווג ברמת החיסיון הגבוהה ביותר. דוגמאות למידע חסוי  – מידע חסוי ביותר

מידע גנטי, מידע על טיפולי פוריות, מידע על מחלות חשוכות מרפא, מידע מידע פסיכיאטרי, ביותר: 

   על אימוץ, מידע על אלימות במשפחה, מידע על מומים מולדים וכו'.

רופא משפחה )או רופא ילדים במקרה של קטין( המהווה הגורם הטיפולי הראשוני  – רופא ראשוני

 והמתכלל בקהילה.

שקיבל  )כולל במרפאת חוץ של בית חולים(פל בשירות מרפאתי כל מטו –)במרפאה(  מטופל פעיל

  החודשים האחרונים 6-להלן( אחד לפחות ב 5.7שירות )סעיף 

 365 -ועד ליום שחרורו או עד היום ה)בבית חולים( מטופל מיום קבלתו לאשפוז   – מאושפז פעיל

 לפי המוקדם מביניהם.  לאשפוזו )כולל(, 

 366 -מטופל מאושפז מיום אשפוזו ה – ממושךמאושפז 

 קובץ נתונים המאוחסן באמצעי ממוחשב. – מאגר מידע

 המנהל הממונה על מאגר מידע )בעל המידע(.   - בעל המאגר

 תשתית לשליחת קבצים אלקטרונים ברשת בתווך מאובטח. -כספת 

CSV - פורמט מקובל להעברת מידע באופן פשוט. 



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק
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 הנפש

 2015 יולי בתוקף מ

 6 מתוך 3 עמוד   מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

PDF -    ממערכת קלינית כגון פרומתיאוס או באופן אחרמבנה קובץ שיופק. 

 מסמכים ישימים .5

  13.1.201מיום נ"ברה רפורמת מנהלת דיון סיכום .5.1

 2012-התשע"ביה והשלישית לחוק(, י)שינוי התוספות השנצו ביטוח בריאות ממלכתי  .5.2

 סיווג מידע 7.2-אנוהל אבטחת מידע  .5.3

 טיפול במצעים 10.7-אנוהל אבטחת מידע  .5.4

 תהליך העברת מידע ממרפאות לקופות החולים -נוהל רפורמה בבריאות הנפש  10.8.1-אנוהל  .5.5

 

 אחריות ליישום .6

 מנכ"לים בארגוני הבריאות ומטעמם אנשי המחשוב המבצעים .6.1

 ו/או מנהל אבטחת מידע של כל יחידה בבית חולים ומרכז רפואי. מנמ"ר .6.2

 מנמ"ר ו/או מנהל אבטחת מידע של כל קופת חולים. .6.3

 .או קליטתו כלל העובדים העוסקים בתהליך הפקת המידע .6.4

 .עובדים במעורבים בפרויקט לרבות מנהל הפרויקט וצוות הפיתוח –אגף המחשוב  .6.5

 .אבטחת מידע משרד הבריאותמנהל  .6.6

  

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Mental-reform_13012013.pdf
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לניהול המידע החולים הנחיות לקופות  שם הנוהל
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 2015 יולי בתוקף מ
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 טהשי .7

 כללי .7.1

לקופות החולים הפסיכיאטרים משרד הבריאות קבע מסגרת לאופי המידע שיועבר מבתי החולים  .7.1.1

 ולו עליו. חוכללי המידור שי

העברת המידע ושמירתו תיעשה לפי נהלי אבטחת  1.7.15 מעת כניסת הרפורמה לתוקף בתאריך .7.1.2

יש  אולםעיקרם של הנהלים  . להל"נ2013גרסה  27799ודרישות תקן אבטחת מידע  מידע קיימים

 :המתעדכנים מעת לעת הנהלים התקפים במשרד ללהתייחס לכל

 אבטחה במערכות המסווגות חסוי ביותר 12.6-א .7.1.2.1

 סיווג מידע 7.2-א .7.1.2.2

 טיפול במצעים 10.7-א .7.1.2.3

 תהליך העברת מידע ממרפאות לקופות -נוהל רפורמה בבריאות הנפש  10.8.1-א .7.1.2.4

 .וליםהח

 פיתוח, תמיכה ותחזוקת מערכותאבטחה בתהליכי  12.5-א .7.1.2.5

 הל פיתוח מערכות מאובטחותנו 7.9.2-א .7.1.2.6

 הנחיות אבטחת מידע לעובד 8.2-א .7.1.2.7

 ניהול גישת משתמש 11.2-א .7.1.2.8

 

בשל הצורך להיערך טכנולוגית לרפורמה הנושאים הבאים יקבלו הארכת זמן  –התאמת מערכות .7.1.3

 לביצוע. כל חריגה בזמן צריכה לקבל אישור של משרד הבריאות.

 

וביצוע פסיכיאטרי מאגרי מידע /מקושרות לממערכות הקולטותדרישות אבטחת מידע  .7.1.3.1

 .2017ינואר  – מידור המידע

 נובמבר - הערכות לביצוע שלימות ואימות נתונים, כגון: בדיקות קלטים ופלטים. .7.1.3.2

2015. 

בר נובמ -הערכות לביצוע  והצפנה.שנמצא במאגרי מידע  ,מידע רגישו פרטיות,סודיות  .7.1.3.3

2015. 
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לניהול המידע החולים הנחיות לקופות  שם הנוהל
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 הנפש

 2015 יולי בתוקף מ
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, זיכרון cookiesאין לבצע שמירה של מידע רגיש בקובצי הגדרות, קבצים זמניים,  .7.1.3.4

מטמון וכו'. במידה ומידע נשמר במקומות אלו באישור חריג, נדרש לממש הצפנת 

 .2017ינואר  –הערכות לביצוע  המידע הרגיש.

 

מופע ע"י קביעת  Session hijackingמניעת האפשרות לבצע  -מאובטח  Sessionניהול  .7.1.3.5

)כלומר יהיה ניתן לפתוח מספר  אחד ויחיד עבור כל משתמש מתחנה של משתמש

אפליקציות של משתמש רק אם ההפעלה בוצעה מאותה תחנה, אין לאפשר הפעלה 

 .2015ר נובמב –הערכה לביצוע  המתבצעת מתחנה נוספת(.

 – וביניהןמניעת מתקפות אפליקטיביות מסוגים שונים בהתאם לטכנולוגיה המפותחת  .7.1.3.6

  .2017ינואר 

הערכה  .VPNיבוצע על ידי תווך מוצפן  במידת הצורך חיבור לממשקים החיצוניים  .7.1.3.7

 2017ינואר  –לביצוע 

יש לקיים מנגנוני חיווי ובקרה על כלל התשתיות המרכיבות את המערכת )שרתים,  .7.1.3.8

יש לתעד אירועי אבטחת מידע ובכללם  .תחנות, ציוד תקשורת, כלי אבטחת מידע וכו'(

 2017ינואר  –הערכה לביצוע  .'וכוניסיונות גישה כושלים, גישה לקבצים מסווגים 

ינואר  –הערכה לביצוע חודשים.  6יש לשמור את הלוגים הנאספים לתקופה של לפחות  .7.1.3.9

2017 

הערכה לביצוע  ה.לפחות לחודש אחור  םולשמר שוטףיש לגבות את קבצי הלוג באופן  .7.1.3.10

 2017ינואר  –

 :2017ינואר  –. הערכה לביצוע הגנה מפני מתקפות פיזיות מתקפות לוגיות וקוד עוין .7.1.3.11

  End Point Securityכל השרתים והתחנות במערכת יהיו מוגנים על ידי מערכת  .א

  בסביבת ווינדוס. Anti-virusהכוללת לפחות מערכת 

בתוך  24/7חסוי ביותר יהיה אתר מאובטח האתר בו מאוכסן קלטות גיבוי עם מידע  .ב

, לחלופין ניתן לשמור באתר חיצוני חדר מנוטר על ידי אחראי ביטחון של האתר

 המקובלים. םי הסטנדרטיחיצוני עפ" גיבוימאובטח דהיינו לרכוש שרות 

 יוגדר מועד קבוע לביצוע סקר חוזר לבדיקת יישום תיקון הליקויים. .ג
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ביקורות תאם לצורך, האו בשנתיים אחת למשרד הבריאות יבצע  – הבריאות  בקרה ופיקוח ע"י משרד .8

לווידוא מימוש ההנחיות ועבודה לפי נוהל זה. הביקורות יבוצעו ברמת התהליכים )ראה בקופות החולים 

 נספח ב'( וברמת מערכות מידע / מאגרי מידע הרלוונטיים )ראה נספח ג'(.

 

 חתימה .9

ודא כי הנוהל תואם את הדרישות המובאות וים של מסמך זה והינו האחראי למנהל אבטחת המידע הינו הבעל

 במנא"מ. 
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 ניהול שינויים: .0

 

 תאריך מחבר הגרס שינוי

 1/3/07 רן אדלר 1.0 מסמך ראשוני

 1/5/07 יהושע פסין 1.1 עריכה

 10/08 יהושע פסין 1.2 "שיטה לסיווג מידע" 6הוספת סעיף 

מספור הנוהל בהתאם לתקן + הוספת 
 9/8/09 מורנו נאור 1.3 .6.2+  5.4.3סעיפים 

 ISO 27799 1.4התאמה לתקן 
 טליה זמיר

 יהושע פסין
05/02/2012 

 ISO 27799 1.5התאמה לתקן 
 טליה זמיר

 תמיר פלדמן
22/08/12 

 30/09/2012 שי אמיר 1.6 אישור הנוהל

אודות א' נספח והוספת  5.3שינוי סעיף 
 סיווגוהוראות לטיפול במידע לפי 

 29/09/14 גבי פטליס 1.7

נדרשות עפ"י רמת הסיווג של  הגנותהגדרת 
 המערכת

 05/05/2015 גבי פטליס 1.8

 07/05/2015 תמיר פלדמן 1.9 כלל המסמך ותיקוף  תיקון

 25/06/2015 שי אמיר 1.9 אישור הנוהל

 

 

 

 

 

yonatan.amster
Typewritten Text
נספח ב'
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 מטרה .1

 קביעת כללים לסיווג מידע במשרד הבריאות .1.1

 נספח א' – מידע על פי רמת הסיווג של המידע קביעת כללים להעברת .1.2

 נספח ב' –נדרשות על  פי רמת הסיווג של המערכת  הגנותהגדרת  .1.3

 הגדרות .2

 .סגרת תפקידו משתמש במערכות מידעאו גורם חיצוני, אשר במ ארגוןהעובד  -משתמש  .2.1

 מקבץ נתונים המאוחסן באמצעי ממוחשב. –מאגר מידע  .2.2

צורך להגן על סודיותו, והגישה אליו מותרת  משרד הבריאותמידע אשר אין ל –מידע פומבי  .2.3

 לכל אדם, באשר הוא, לכל מטרה. לדוגמא: נתונים אשר מפורסמים בעיתונות.

למשרד מידע אשר חשיפתו לגורם בלתי מוסמך עלולה לגרום  –/ חסוי ביותרחסוי מידע  .2.4

 .הבריאות נזק או שעצם חשיפתו מהווה מעבר על החוק

 מסמכים ישימים .3

 2005משרד ראש הממשלה  -נהלי מסגרת לאבטחת מידע  .3.1

 "התאמה לדרישות שע"פ דין 15.1 - א" – אבטחת מידע נוהל  .3.2

 הנוהל אחריות ליישום .4

 .במשרד הבריאות)כולל עובדים חיצוניים( המנהלים והעובדים כלל  .4.1

 .מנכ"לים בארגוני הבריאות ומטעמם אנשי המחשוב המבצעים .4.2

 מנהלי בתי חולים. .4.3

 ו/או מנהל אבטחת מידע של כל יחידה בבית חולים ומרכז רפואי. מנמ"ר .4.4

 מנמ"ר ו/או מנהל אבטחת מידע של כל קופת חולים. .4.5

 כלל העובדים העוסקים בתהליך הפקת המידע או קליטתו. .4.6

 עובדים במעורבים בפרויקט לרבות מנהל הפרויקט וצוות הפיתוח. –אגף המחשוב  .4.7
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 מנהל אבטחת מידע משרד הבריאות. .4.8

 

 השיט .5

 תהליך סיווג המידע .5.1

פי רגישותו. רגישות המידע תקבע -קביעת עקרונות לרמות סיווג של המידע תיעשה על  .5.1.1

 פי מספר פרמטרים:-על

 האם המידע מוגן מתוקף חוק הגנת הפרטיות.  - חיסיון הפרט   .5.1.2

  .משרד הבריאותלפיננסי  האם חשיפת המידע תגרום לנזק  –מסחרי  חיסיון  .5.1.3

 עקב חשיפת המידע. משרד הבריאותלהיקף הנזק שעשוי להיגרם   .5.1.4

 

 :הינן הקיימות הסיווג רמות 5.2

 מידע גלוי – "סבלמ 5.2.1

 אי, מידע על עובדי המשרדמידע עסקי, מידע רפו – חסוי 5.2.2

: חולי איידס, חולי נפש, בדיקות גנטיות, נושאים הבאיםמידע רפואי הנוגע לנושאים  – ביותר חסוי 5.2.3
 .מוץאיומחלות חסרות מרפא, פוריות, להקשורים 

רמת סיווג למסמכים, אשר קשה לסווגם ע"פ העקרונות הכלליים שנקבעו,  תקבע  5.2.4

בהתייעצות עם היועצת  ומנהל מאגר המידע הרלוונטי מנהל אבטחת המידע ע"י 

 המשפטית של משרד הבריאות.

כל סוג מידע חדש הנכנס לשימוש במשרד הבריאות יסווג ע"פ הקריטריונים  5.2.5

 .מנהל/בעל המאגרספק, יקבע הסיווג ע"י ה של שנקבעו. במקר

 

 סימון מידע מסווג  5.3

 " יסומן באופן בולט.ביותר חסוי""חסוי" או מסמך שסווג כ 5.3.1
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סיווג תקליטורים, קלטות ומדיה אחרת, תיעשה ע"י הדבקת מדבקה הכוללת את  5.3.2

 הסיווג. ציון רמת

מסמכים המופקים ממערכות מידע ממוחשבות, ע"י המערכת עצמה באופן  יסווגו 5.3.3

 .אוטומטי

 

 מידע מסווגוהשמדת  העברתסון, חא, שמירת 5.4

מסווג, מסומן ריותו חבאחריות כל גורם המטפל במידע לוודא כי המידע שבא  5.4.1

 מאוחסן, נשמר, מועבר ומושמד בהתאם לסיווגו. 

"סיווג  –הנחיות לטיפול במידע בהתאם לסיווגו מפורטות בנספח א' לנוהל זה   5.4.2

 " סיווגו לפי במידע לטיפול הוראות - הבריאות במערכתמידע 

מידע עסקי רגיש )סודות מסחריים / קנין רוחני / כספי(, יטופל בהתאם לנוהל  5.4.3

 " התאמה לדרישות שע"פ דין 15.1  -אבטחת מידע של משרד הבריאות "א 

פי  ומטופל על מסווג – מדינית וא תביטחוניבטחוני: מידע בעל רגישות  מידע 5.4.4

 2005משרד ראש הממשלה  -נהלי מסגרת לאבטחת מידע המפורטות בהנחיות 

 

 חדשותמידע טיפול במערכות  5.5

 מידע.למערכת  סיווג קבועינוי במערכת קיימת יש לבעת תכנון מערכת חדשה או ש 5.5.1

 .נוהל זההסיווג יבוצע לפי הוראות  5.5.2

 מידעמערכות שיטה לסיווג  5.6

 .טבלהכלל האפליקציות בארגון ימופו לתוך  5.6.1

 תכיל נתונים טכניים הנוגעים במערכת כגון: הטבלה 5.6.2

 למה משמשת המערכת  5.6.2.1

 איזה סוג מידע מכילה 5.6.2.2

 סיווג המידע 5.6.2.3



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 5 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 כמה משתמשים יש בה 5.6.2.4

 האם המערכת היא בעלת ממשקים למערכות אחרות או לאינטרנט 5.6.2.5

 בעל המידע )תפקיד( 5.6.2.6

 האם נתמכת ע"י ספק חיצוני ע"י חיבור מרחוק? 5.6.2.7

 האם נתונים מסווגים מוצפנים? 5.6.2.8

 

 

 זו תשמש את המשרד לצרכים הבאים: טבלה 5.6.3

של המערכות וגזירה, כתוצאה מכך, של  והקריטיות קביעת רמת הסיכון 5.6.3.1

רמת האבטחה אשר יש ליישם במערכות אלו וכן תדירות הבדיקות 

 במערכות אלו.)סקרי סיכונים ומבחני חדירה( 

שייקבע לפי רמת הזמינות הנדרשת  DRPתכנון נכון של מערך ה  5.6.3.2

 מהמערכת.

 רשימת שאלות בנושאים השונים: 5.6.4

 סודיות 5.6.4.1

 הציון מטרת השאלה השאלה מס'

האם המערכת   .1

חשופה 

 לאינטרנט?

מערכות החשופות 

לאינטרנט נמצאות ברמת 

סיכון גבוהה יותר לדליפה 

על כן יש  -של נתונים

להגדיר כי הן נמצאות 

 ברמת סיכון גבוהה יותר

המערכת אינה חשופה  -1

 לאינטרנט

המערכת מאפשרת חיבור  -3

מרחוק )כגון על ידי 

קונקטרה( של מספר גורמים 

 מצומצם.

 פתוח לאינטרנט באופן מלא -5
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האם המערכת   .2

אוגרת מידע 

רפואי של 

 אזרחים?

מערכות האוגרות מידע 

רפואי  פרטני של אזרחים 

מערכות ברמת סיכון הינן 

גבוהה על פי חוק הגנת 

 הפרטיות.

 לא -1

 1000אוגרת מידע של פחות מ  -כן -3

 אזרחים.

 1000אוגרת מידע של מעל  -כן -5

 אזרחים.

 

האם הגישה   .3

למערכת 

מתבצעת 

באמצעות כרטיס 

 חכם?

גישה באמצעות כרטיס 

חכם מקשה באופן ניכר על 

גורמים לא מורשים לחדור 

 אל המערכת.

 כן -1

3-  

 לא -5

 

סביבת ההתקנה   .4

 של המערכת

 האם המערכת מותקנת ב:

סביבה מאובטחת . 1

 ומבודדת

 סביבה מאובטחת. 2

 סביבה לא מאובטחת. 3

 סביבה מאובטחת ומבודדת. 1

 סביבה מאובטחת. 3

 סביבה לא מאובטחת. 5

האם בוצע סקר   .5

סיכונים בעבר 

במערכת והאם 

הוטמעו 

 הממצאים

בעבר  מערכת אשר עברה

סקר סיכונים וממצאיו 

או בוצע בה תהליך  -יושמו

 -של ליווי פיתוח מאובטח

רמת הסיכון לדליפת מידע 

 הולך וקטן. -בה

בוצע תהליך פיתוח מאובטח+  -1

 סקר סיכונים שממצאיו יושמו.

 בוצע תהליך פיתוח מאובטח בלבד -2

בוצע סקר סיכונים בלבד  -3

 שממצאיו יושמו.

 שום ממצאים.בוצע סקר ללא יי -4

 לא בוצע כלום. -5

מיקור חוץ   .6

 במערכת

במידה והמערכת 

מתוחזקת באופן שוטף על 

המערכת אינה מתוחזקת על ידי  – 1

 גורם חיצוני
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עולה  -ידי גורם חיצוני

רמת הסיכון של המערכת 

 לזליגת מידע

המערכת מתוחזקת על ידי גורם  -3

חיצוני. קיימת בקרה על גישת הגורם 

)כגון אישור מראש לכניסה למערכת, 

לפי קריאה  FWפתיחה של חוקים ב 

וכו'( ויש לספק זיהוי חזק כגון 

TOKEN 

המערכת מתוחזקת על ידי גורם  -4

חיצוני. קיימת בקרה על גישת הגורם 

)כגון אישור מראש לכניסה למערכת, 

לפי קריאה  FWפתיחה של חוקים ב 

 וכו'(.

יש גישה חופשית של גורם חיצוני  -5

 אל המערכת.

 

 זמינות  5.6.4.2

 הציון מטרת השאלה השאלה מס'

האם חוסר זמינות  .1

המערכת מונע 

מהמשרד מידע 

הדרוש להתנהלות 

היומיומית אשר אינו 

יכול להיות מושלם 

 ?באופן ידני

ככל שההתנהלות היומית 

תלויה במערכת וקיים פחות 

ניירת עם המידע כך עולה 

 חשיבות זמינות המערכת.

יש אפשרות לספק את המידע באופן  -1

 .מלא באופן ידני

תיקים וניתן  \המידע קיים גם בניירת -2

 .לאתר אותו באופן חלקי

אך  -תיקים \המידע קיים גם בניירת -4

 .אין אפשרות לאתר אותו באופן זמין

 .יש מידע הקיים רק במערכת -5
 

תוך כמה זמן מעת  .2

נפילת המערכת יש 

  חזרה?להעלותה 

בהתאם לקריטיות של 

זמן ההעלאה  לארגוןהמערכת 

 לאויר לאחר קריסה מתקצר.

 מעל עשרה ימים  -1

 בין יומיים לעשרה ימים -2

 עד יומיים -4

 מיידית -5
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המידע במערכת האם  .3

צריך להיות זמין 

באופן מיידי לעיון 

 וכד' ?רופאים  \חולים

רמת הקריטיות של המערכת 

עולה או יורדת בהתאם 

לחיוניות זמינות המידע 

 בזמן אמת.הרפואי שבה 

 לא -1

 כן -5

האם בעת נפילת  .4

המערכת קיים חשש 

 ?לחיי אדם

מערכת מוגדרת קריטית כאשר 

 קיים חשש לחיי אדם.

 לא -1

 כן -5

כמה משתמשים יש  .5

 במערכת?

 

ככל שיש  יותר משתמשים 

במערכת, המערכת קריטית 

 יותר להתנהלות המשרד.

 ועד בכלל 20עד  -1

 200 - 21בין  -2

 1000 - 201בין  -4

 מעל אלף  -5

/ מאגר המערכתהאם  .6

רשום בפנקס 

המאגרים במשרד 

 במשפטים?

 

התאמה לחוק הגנת הפרטיות 

דורשת לרשום מאגרים 

חסויים בפנקס המאגרים ולהן 

 על המאגר בצורה נאותה.

 . כן1

 . לא5

 

 אמינות  5.6.4.3

 הציון מטרת השאלה השאלה מס'

האם מערכות אחרות  .1

על המידע מסתמכות 

 המוחזק במערכת?

ככל שיותר מערכות מסתמכות 

על הנתונים במערכת, כך 

חשיבות דיוק הנתונים 

 במערכת עולה.

 לא, אף מערכת  -1

 כן, מספר מערכות -3

 כן, הרבה מערכות -5

האם שינויים במידע  .2

שמחזיקה המערכת 

לנזק  עלולים לגרום 

 למשרד הבריאות

מערכת מוגדרת קריטית כאשר 

מחזיקה מידע חיוני היא 

 להתנהלות משרד הבריאות.

  לא -1

 כן -5
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שינוי בנתוני האם  .3

המערכת עלול 

  להשפיע על חיי אדם?

מערכת מוגדרת קריטית כאשר 

 קיים חשש לחיי אדם.

  לא -1

 כן -5

 

האם בעת נפילת  .4

המערכת קיים חשש 

 ?לחיי אדם

מערכת מוגדרת קריטית כאשר 

 קיים חשש לחיי אדם.

 לא -1

 כן -5

כמה משתמשים יש  .5

 במערכת?

 

ככל שיש  יותר משתמשים 

קיים סיכון גדול יותר של 

פגיעה בשלמות הנתונים 

 במערכת.

 ועד בכלל 20עד  -1

 200 - 21בין  -2

 1000 - 201בין  -4

 מעל אלף  -5

 

 

 

 מילוי ערכי התשובות לשאלונים במחשבון הערכת סיכונים יסייע בקביעת ערך לרמת      5.6.4.4     

 הסיכון של המערכת.

 זמינות, שלמות, חיסיון. -על בסיס ניקוד השאלות, יחושב ערך ממוצע לכל היבט   5.6.4.4.1

 משקולות. -בכל מערכת תבוצע גם הערכת חשיבות של כל אחד מהיבטים אלה   5.6.4.4.2

 אח"כ יבוצע ממוצע משוקלל המגדיר את רמת הסיכון במערכת.  5.6.4.4.3

 השאלונים ימולאו באופן תקופתי, בכל פעם שתבוצע הערכת סיכונים.   5.6.4.4.4

       ולהשוואת רמת הסיכון בין הציון הסופי ישמש אמצעי להערכת רמת הסיכון  5.6.4.4.5 

 המערכות השונות:

 הערכת סיכונים במערכת לדוגמא: להלן מחשבון 5.6.4.4.6
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הסופי הינו ממוצע משוקלל של שלושת ההיבטים חיסיון, זמינות ואמינות, אשר נוקדו הציון 

 באמצעות השאלונים.

 

 

 

 

 דוגמא -הערכת סיכונים במערכת  מחשבון

   שם המערכת

   תאריך ביצוע הערכה

  

סרגל 
 ערכים

1 2 3 4 5 

 גבוה מאד גבוה בינוני נמוך נמוך מאד

  

   הערכת משקולות

-מינות( בערכים מזיש להעריך את המשקל של כל אחד מהיבטי אבטחת המידע במערכת )חיסיון, שלמות, 
 . על הערכים לבטא את החשיבות של כל היבט במערכת בפני עצמו וביחס לאחרים.5)נמוך ביותר( עד  1

משקל 
זמינות 

 3 במערכת

משקל 
חיסיון 

 4 במערכת

משקל 
אמינות 

 5 במערכת

  

ציוני 
 שאלות
 זמינות

ממוצע 
 זמינות

ציוני 
שאלות 

 ממוצע חיסיון חיסיון
ציוני שאלות 

 אמינות
ממוצע 
 אמינות

1 

1.8 

5 

4.6 

4 

3.2 

2 5 3 

3 3 2 

2 5 3 

1 5 4 

            

 3.316666667 ציון סופי
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 סימון וטיפול במידע  5.7

 "בקרת רשומות". 4.3.3סימון המידע המסווג יהיה בהתאם לנוהל  5.7.1

 

 חתימה .7

מנהל אבטחת המידע הינו הבעלים של מסמך זה והינו האחראי לודא כי הנוהל תואם את הדרישות 
 המובאות במנא"מ. 

 

הנוהל אושר ונחתם בחתימה דיגיטאלית על ידי מנהל אבטחת המידע של משרד הבריאות או 
 בא כוחו ומוגדר כנוהל רשמי של משרד הבריאות.
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 נספח א'

 הבריאות במערכתסיווג מידע 

 סיווגו לפי במידעושימוש  לטיפול והוראות

 הליםשבנ הוראות או והתקנות החוקים הוראות את מחליפה ואינה, בנושא ההוראות את תמציתי באופן מרכזת זו טבלה
 אלה בעניינים המפורטים

 

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

הגדרת סוג 

הנתונים 

 בכל סיווג

 מידע לא פרטני 

  שאין)מידע אגרגטיבי 

בו כדי לזהות אדם 

 (.מסויים

 סטטיסטיקה 

 חוזרים 

 פרסומים 

  מידע כללי המופיע

 באינטרנט

 

 מידע פרטני מזוהה רפואי. 

  גם )כל מידע פרטני מזוהה

שאינו ( שאינו רפואי או עסקי

ס ואינו חסוי ביותר "בלמ

פניות , כגון מידע על עובדים)

 (ציבור וכדומה

 
 

למידע פרטני ומזוהה  *ייעודיותמערכות 

 בנושאים הבאים:

 איידס 

 פסיכיאטריה 

 התמכרויות וסמים 

 הפסקות הריון 

 בדיקות גנטיות ונתונים גנטיים 

 בדיקות קשרי משפחה 

 תרומות זרע 

  תרומת ביציות 
 טיפולי פוריות 

 אימוץ 
 מקרי אונס או תקיפה מינית 
 מחלות מין 
  אלימות במשפחה-  

כל מידע פרטני מזוהה בנושאים  כולל

 אלה, לרבות זימון תורים. 

 שליבת מערכת היא ייעודית מערכת*

 בה השמור המידע מרבית או פעילותה

 אלה בנושאים מידע ;מסוים בנושא הוא

 חסוי שסיווגן במערכות להימצא עשוי

 המערכת סיווג על להשפיע בכך ואין

 .כולה
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 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

ניטור 

מערכות 

 המחשוב 

 מיוחדותללא הנחיות 

( בנושא 18/12עפ"י חוזר מנכ"ל )

הגנה על מערכות ממוחשבות,  

 9.15בדגש על סעיף 

 י "ניטור עפ - בנושאים אלה

 : ההוראות לסיווג חסוי ביותר 

 מים"מידע רפואי אישי של אח 

  מידע על רישיונות קנאביס

 רפואי

 תורמי ומושתלי אברים 

הפעלת חוקים ומנגנונים להתרעות 

 במקרה של חריגות 

 הגנה פיזית

 מתחם מוגן  ללא הנחיות מיוחדות

 חדר נעול בעת שאינו מאוייש 

  ( מדיה, נייר)שמירת מידע

 בארון או מגירה נעולים

 מתחם מוגן 

 שמירה בכספת 

 מגירה /אם אין כספת אלא רק ארון

יש לוודא כי המקום מצולם : נעולים

במעגל סגור ומוגן י מצלמה "ע

 באמצעות אזעקה

 השמדה

 איסוף מרוכז של נייר לגריסה   מיחזור או גריסה

 י "גריסה מאובטחת בלבד ע

חל איסור )ספק מורשה 

 (לשלוח חומר חסוי למיחזור

 או:

  גריסה מקומית באמצעות

 מגרסת פתיתים

  או פח )שמירת נייר בפח גריסה נעול

 . עד לגריסה( בחדר נעול

 י ספק "גריסה מאובטחת בלבד ע

חל איסור לשלוח חומר חסוי )מורשה 

 (ביותר למיחזור

 או:

 מיד בתום השימוש, גריסה מקומית ,

 באמצעות מגרסת פתיתים
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 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

 יש נייר שאינם מדיה סוגי 

. מיםימתא באמצעים להשמיד

 איחזור יאפשר שלא באופן

 המידע

  אין להשתמש בנייר עודף

 כניירות טיוטה

  יש להשמיד סוגי מדיה שאינם נייר

באופן שלא יאפשר  באמצעים מתאימים

 איחזור המידע

  אין להשתמש בנייר עודף כניירות

 טיוטה

 

שליחה 

בדואר 

 אלקטרוני

העברת המידע בתוך הרשת   ללא הנחיות מיוחדות

הארגונית  המאובטחת של 

 הארגון

  שליחת המידע רק לגורמים

בתוך הארגון הזקוקים לו 

 לצורך מילוי תפקידם

 חוץ לגורמי ל"דוא שליחת 

 להצפנת במערכת שימוש תוך

 מיילים

  בדיקת נכונות הכתובות

למשלוח ורשימת הנמענים 

במקרה של )בטרם שליחה 

השלמה אוטומטית של 

כתובות ושל שימוש 

 "(השב לכולם"באפשרות 

  במשלוח לאדם מידע חסוי על

 -ל לפי בקשתו "עצמו בדוא

ל "יש לקבל את כתובת הדוא

 ל רגיל"אסור לשלוח בדוא 

  ניתן לשלוח באמצעות כספת

וירטואלית או מערכת מאושרת 

להצפנת מיילים וזאת  תוך בקרה 

 .לאבטחת המידע בקצוות
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 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

באופן אישי מראש מהאדם 

ולהבהיר לו , לאחר זיהויו

הסיכונים לפרטיותו בהעברת 

 .מידע חסוי בדרך זו

 הדפסה

הדפסה במדפסת שאינה   ללא הנחיות מיוחדות

לגורמים לא מורשים נגישה 

או הנמצאת במקום הנתון 

 .לפיקוח או השגחה

  יש לוודא לקיחת מסמך

 מהמדפסת מיד בתום ההדפסה

  ליד המדפסת יהיה פח

למיחזור וגריסה או מגרסה 

 כאמור בפרק על השמדה

 

 הדפסה במדפסת ייעודית בלבד 

  המדפסת נמצאת במתחם ממודר שאינו

 נגיש לציבור ולגורמים לא מורשים

  לוודא לקיחת מסמך מהמדפסת מיד יש

 עם סיום ההדפסה

  ליד המדפסת יהיה פח למיחזור וגריסה

 או מגרסה כאמור בפרק על השמדה

שליחה 

 בדואר

 (רגיל)שימוש בדואר ישראל   ללא הנחיות מיוחדות

  משלוח במעטפה שהסיווג

 אינו מסומן עליה" חסוי"

  אישי " –על המעטפה יכתב

 "למכותב בלבד

 עליה מצוי  משלוח במעטפה

המידע המינימלי ההכרחי על 

אם יש במידע זה כדי  ,השולח

 להעיד על תוכן המעטפה

 או דואר שליחים , שימוש בדואר רשום

או , או שליח מקומי, של דואר ישראל

חברת שליחויות המאושרת על ידי 

 . של הארגון ןמנהל הביטחו

  המעטפה תסומן באמצעות מדבקה

ובה המידע , ייחודית למוסד השולח

 .המינימלי ההכרחי על השולח

 על  –בשיטת מעטפה כפולה  שימוש

" חסוי ביותר" יצויןהמעטפה הפנימית 
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

  על המעטפה יהיו הוראות

בדבר החזרה לשולח במקרה 

 של אי מסירה

 סיווג יצויןועל המעטפה החיצונית לא 

 "אישי למכותב בלבד" – יכתבאך 

 על המעטפה יהיו הוראות בדבר החזרה 

 לשולח במקרה של אי מסירה

שליחה 

באמצעות 

 מכשיר פקס

 פקס)לעניין 

 יש ממוחשב

 להתייחס

 אל כמו

 "ל(דוא

שליחת פקס לאחר וידוא   ללא הנחיות מיוחדות

 המספר

 וידוא קבלת הפקס טלפונית 

  סימון הפקס באזהרה והודעה

, על כך שהוא מכיל מידע חסוי

ובקשה ממקבל שאינו הנמען 

לשולח הנכון להודיע 

 .ולהשמיד את הפקס

  במשלוח לאדם מידע על עצמו

קבלת  -בפקס לפי בקשתו 

המספר מראש מהאדם באופן 

ולהבהיר , אישי לאחר זיהויו

לו הסיכונים לפרטיותו 

 .בהעברת מידע חסוי בדרך זו

 מסמך ריק  :שליחה ראשונית של פקס

 " בדיקה"עליו מצוין 

 לאחר אישור קבלת הפקס הראשוני ,

 חיוגמשלוח החומר החסוי באמצעות 

 '.ולא חיוג מחדש של המס חוזר

 וידוא קבלת הפקס טלפונית. 

  סימון הפקס באזהרה והודעה על כך

ובקשה ממקבל , שהוא מכיל מידע חסוי

שאינו הנמען הנכון להודיע לשולח 

 .ולהשמיד את הפקס

  במשלוח לאדם מידע על עצמו בפקס

קבלת המספר מראש  -לפי בקשתו 

, מהאדם באופן אישי לאחר זיהויו

ולהבהיר לו הסיכונים לפרטיותו 

 .ביותר בדרך זו בהעברת מידע חסוי

גישה 

 לאינטרנט

אמצעי הגנה כגון חומת אש,  ללא הנחיות מיוחדות

 .SPYאנטי וירוס, אנטי 

 מעמדות לאינטרנט הגישה אסורה 

 נגישות  או ביותר חסוי חומר המכילות

 .ביותר חסויות למערכות

 ברמה הגנות להבטיח יש מנוס אין אם 

 תוכנות התקנת מניעת: גבוהה
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

,  נשלפת מדיה הכנסת מניעת, חיצוניות

בנוסף לאמצעי ההגנה כמו על מידע 

 חסוי

רשת 

 ארגונית

 ניטור שוטף של הרשת 

  ביצוע בקרת אירועים

 חריגים

  עדכון שוטף של מערכות

 ההגנה

  ביצוע סקרי סיכונים

 חודשים 36 -אחת ל

  הגנה על המערכות באמצעות

FW ו- FW אפליקטיבי. 

 ניטור שוטף של הרשת 

 ביצוע בקרת אירועים חריגים 

  עדכון שוטף של מערכות

 ההגנה

 ביצוע סקרי סיכונים אחת ל- 

 חודשים 24

  אם המערכת עצמאית ואין הכרח

יש ליישמה , לקשרה לסביבות אחרות

 ( stand alone)בסביבה נפרדת 

 ישור לסביבות אם המערכת מחייבת ק

יש לאפיין תשתיות הגנה , אחרות

מתאימות על הקישור ולקבל אישור 

לצורך  ,מנהל אבטחת המידע בארגון

החיבור ואופי חיבור המערכת לסביבה 

 .האחרת

  חיבור מערכת לרשת יבוצע בסגמנט

 נפרד וייעודי

  הסגמנט הנפרד יאובטח על ידי: 

o firewall   
o IPS (Intrusion Prevention 

System   ) שיוטמע לצד ה

Firewall  
o Application level firewall 

שיוטמע גם הוא בסגמנט הנפרד 

 .שהוגדר עבור המערכת
 ניטור שוטף של הרשת 

 ביצוע בקרת אירועים חריגים 

 עדכון שוטף של מערכות ההגנה 

 24 -ביצוע סקרי סיכונים אחת ל 

 חודשים

גישה 

 מרחוק

 מתבצעת בתווך מוצפן   ללא הנחיות מיוחדות
  אסורה גישה ישירה! 

 גישה מרחוק תאושר רק בהתקיים: 
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

  מתבצעת באמצעות הזדהות

 factor 2)שלבית -דו

authentication) 

o  באמצעות התקן )גישה דו שלבית

 (תוך רשתי

o הזדהות חזקה 

o תווך מוצפן ומוקשח 

o י ממונה אבטחת "אישור הפתרון ע

 מידע במשרד הבריאות

 גיבוי

יש לשמור את הגיבוי בכספת   הנחיות מיוחדותללא 

 חסינת אש

  יש למקם את הכספת במקום

מרוחק מהמקום בו נמצאות 

 .תשתיות המערכת

  מידי חודש יתבצעו בדיקות

 שחזור לגיבויים

 גיבוי חומר חסוי ביותר יהיה מוצפן 

  יש לשמור את הגיבוי בכספת חסינת

בנפרד משאר הגיבויים המוחזקים , אש

 באתר

  למקם את הכספת במקום מרוחק יש

מחדר השרתים בו נמצאות תשתיות 

 .המערכת

  מידי חודש יתבצעו בדיקות שחזור

 לגיבויים

גישת 

ספקים 

מרחוק 

לרשת 

 הארגון

  רק במקרים נחוצים

ובכפוף להסכם עם 

הספק המגדיר את 

 התנאים

  רק בפיקוח של גורם

 מוסמך מטעם הארגון

  לא יורשה מצב בו לספק

ניתנה גישה ללא הגבלה 

 ופיקוח אל רשת הארגון 

 רק במקרים הכרחיים 

  רק בפיקוח גורם מוסמך

 גוןמטעם האר

  רק לאחר עריכת הסכם עם

, הספק המגדיר את התנאים

וחתימה של הספק ושל עובדיו 

על התחייבויות לשמירת 

, סודיות ולהשמדת מידע עודף

 אסור
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

  הארגון יפתח את תווך

ההתחברות של הספק 

כאשר ההתחברות 

ובשאר הזמן , נדרשת

תווך ההתחברות יהיה 

 חסום

  כל התחברות של ספק

תהיה מנוטרת ותירשם 

 ללוג של המערכת

השמדת מידע לאחר /והחזרת

 גמר ההתקשרות

  לא יורשה מצב בו לספק

ניתנה גישה ללא הגבלה 

 ופיקוח אל רשת הארגון 

  הארגון יפתח את תווך

פק כאשר ההתחברות של הס

ובשאר , ההתחברות נדרשת

הזמן תווך ההתחברות יהיה 

 חסום

  כל התחברות של ספק תהיה

מנוטרת ותירשם ללוג של 

 המערכת

מסירת 

מידע רגיש 

 בטלפון

מסירת מידע לפי חוקים 

ונהלים ספציפיים 

 הרלוונטיים לנושא

  אסורה  מסירת מידע פרטני

, רפואי למתקשרים בטלפון

כגון )למעט במצבי חירום 

 (. ן"אר

  ניתן למסור מידע בהתקשרות

למספר , יזומה מצד המוסר

 .י  המקבל"שנמסר ע

  ניתן לקבל ולמסור מידע ברף

כגון זימון )הנמוך של רגישות 

לאחר וידוא זהות ( תורים

מקבל המידע  בטלפון באמצעי 

 אסורה 
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

לפי סוג , הזדהות שיוגדרו

השירות ולאחר בחינה 

 משפטית פרטנית

  זיהוי מרחוק באמצעות שני

פריטי מידע שלפחות אחד 

מהם אינו מופיע במרשם 

האוכלוסין ואינו  מפורסם 

כגון )לציבור בדרך אחרת 

 (בספר הטלפונים

 מסירת

 מידע

 למטופלים

 באמצעות

 אתר

/  אינטרנט

  אפליקציה

 מול האתר הזדהות לאחר  בקרה על מהימנות המידע

 ושם סיסמא באמצעות

 למטופל שנמסרו משתמש

לאחר שזוהה  ,פנים אל פנים

באמצעות תעודה מזהה 

 הכוללת תמונה

 ברף מידע ולמסור לקבל ניתן 

כגון ) רגישות של הנמוך

 זהות וידוא לאחר ( תורים

 באמצעי  המידע מקבל

 סוג לפי, שיוגדרו הזדהות

 בחינה ולאחר השירות

 זימון כגון) פרטנית משפטית

 (תורים

  לשחזור כגון )זיהוי מרחוק

רק באמצעות פרטים  -(סיסמא

 אסורה 
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

ושאינם , שמסר המטופל

מופיעים במרשם האוכלוסין 

 או בפרסום פומבי אחר

מסירת 

מידע פנים 

 אל פנים

מסירת מידע לפי חוקים 

ונהלים ספציפיים 

 הרלוונטיים לנושא 

 לאחר זיהוי  – למטופל

באמצעות תעודה מזהה או 

 היכרות קודמת

  מותר אם  –לקרוב משפחה

המטופל אישר למסור לו 

פרטים ולאחר זיהוי באמצעות 

או להורה של , תעודה מזהה

קטין לאחר זיהוי באמצעות 

תעודה מזהה או היכרות 

 קודמת

 מותר בהצגת  – למיופה כוח

י עד "ייפוי כח תקף וחתום ע

מקור או העתק )מהימן 

ולאחר זיהוי ( מתאים למקור

 באמצעות תעודה מזהה

 מותר לאחר  – לאפוטרופוס

הצגת צו אפוטרופסות לגוף 

מקור או העתק מתאים )

ולאחר זיהוי ( למקור

 באמצעות תעודה מזהה

 מותר לאחר הצגת  – לשוטר

מקור או העתק )צו מתאים 

 באמצעות לאחר זיהוי – למטופל

  תעודה מזהה

  מותר אם המטופל  –לקרוב משפחה

אישר למסור לו פרטים ולאחר זיהוי 

באמצעות תעודה מזהה או להורה 

לקטין לאחר זיהוי באמצעות תעודה 

  מזהה

 מותר בהצגת ייפוי כח  – למיופה כוח

מקור או )י עד מהימן "תקף וחתום ע

ולאחר זיהוי ( העתק מתאים למקור

 זההבאמצעות תעודה מ

 מותר לאחר הצגת צו  – לאפוטרופוס

מקור או העתק )אפוטרופסות לגוף 

ולאחר זיהוי באמצעות ( מתאים למקור

 תעודה מזהה

 מותר לאחר הצגת צו מתאים  – לשוטר

או לפי ( מקור או העתק מתאים למקור)

באחריות השוטר )הוראת דין אחרת 

 (לנמק ולספק מקור לסמכות

  חביטו חברות) –לצד שלישי אחר ,

מותר לאחר הצגת  -'( וכו דין עורכי
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 חסוי ביותר חסוי בלמ"ס 

או לפי הוראת ( מתאים למקור

באחריות השוטר )דין אחרת 

 (לנמק ולספק מקור לסמכות

 חברות) –שלישי אחר  לצד 

 –'( וכו דין עורכי, ביטוח

 ויתור כתב הצגת לאחר מותר

 הרלוונטי רפואית סודיות

י המטופל "וחתום ע, לנושא

מקור או העתק מתאים ) ועד

 צוהצגת  לאחר או(, למקור

מקור או ) מנומק משפט בית

 (.העתק מתאים למקור

  במקרים אחרים לפי הנחיות

נהלים ספציפיים ונוהל בנושא 

 ויתור סודיות

כתב ויתור סודיות רפואית הרלוונטי 

מקור )י המטופל ועד "לנושא וחתום ע

או לאחר (, או העתק מתאים למקור

מקור או )הצגת צו בית משפט מנומק 

 המתייחס( העתק מתאים למקור

 .המבוקש המידע לנושא מפורשות

  במקרים אחרים לפי הנחיות נהלים

  ונוהל בנושא ויתור סודיות ספציפיים
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 'בנספח 

עפ"י סיווג המידע של ודרישות טכנולוגיות בפיתוח מערכות  הגנות
 המערכת

 או והתקנות החוקים הוראות את מחליפה ואינה, בנושא ההוראות את תמציתי באופן מרכזת זו טבלה
 אלה בעניינים המפורטים שבנהלים הוראות

 

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

זיהוי ואימות 
בגישת 

 משתמשים

למערכות בעלות גישה 
למידע חסוי ביותר קיימת 
הזדהות חזקה, חד ערכית, 
באמצעות אמצעי צד 

 Token, Smartשלישי )
card  .)'וכו 

 

 נדרש 

קיימת הגנה מפני חשיפה 
ושינוי של נתוני הזדהות 
קשיחים ע"י שימוש 

 בהצפנה מתאימה

 

 נדרש נדרש

חשבון משתמש הגישה 
)אנושי או אפליקטיבי( 

 Least -מוגדר לפי עיקרון 
Privileges   

 

 נדרש נדרש

תווך תקשורת בתהליך 
 ההזדהות  תמיד מוצפן 

 
 נדרש נדרש

מנגנוני 
הרשאות 

וניהול 
 הרשאות

משתמש מקבל את  
מינימום ההרשאות 
הדרושות לו כדי לבצע את 

 עבודתו.

 

 נדרש נדרש

מערכת ההרשאות פועלת  
על פי העיקרון: "הכול 
אסור אלא אם כן הוגדר 

 אחרת". 

 

 נדרש נדרש

המשתמשים והקבוצות 
ינוהלו במערכות ההרשאה 
 הסטנדרטיות של הקופה  

 
 נדרש נדרש
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 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 24 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

נאכפות הרשאות 
המשתמש בכול גישה 
לאובייקט, מסך, פעולה, 
פונקציה, ולא מסתמכים 
בשום צורה על בדיקות 
שבוצעו בשלב הזדהות 

 הראשונית של המשתמש

 נדרש נדרש 

ניהול ההרשאות מבוצע 
ע"י ממשק ייעודי. 
הממשק מאפשר גמישות 
ככל הניתן,  שינוי ברירות 
מחדל, ופרמטרים בנושאי 

 אבטחת מידע. 

 נדרש נדרש 

ניהול 
 סיסמאות

סיסמאות למערכות  
המכילות מידע חסוי 
ביותר לא מועברות 

שלישי או באמצעות צד 
כטקסט לא מוגן )טקסט 

 גלוי( בדואר אלקטרוני.

 נדרש נדרש 

סיסמאות לא מאוחסנות 
במערכת המחשב בצורה 
לא מוגנת והגדרת 
reversible encryption 

 לא יופעל.

 נדרש נדרש 

חשבון משתמש ננעל 
ניסיונות  5לגישה לאחר 
 גישה כושלים.

 נדרש  

חשבון משתמש שננעל    
על ידי מנהל משוחרר רק 

רשת ורק לאחר שהוא 
זיהה באופן ודאי את בעל 

 החשבון.

 נדרש  

סיסמאות הינן באורך    
( 8של לפחות שמונה )

תווים, המורכבות 
מאותיות, מספרים ותווים 

 מיוחדים.

 נדרש נדרש 
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 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 25 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

המערכת מכריחה 
משתמשים חדשים 
הנכנסים אליה לשנות את 
סיסמתם הראשונית 
 לסיסמא העומדת בתקן

שנקבע עבור סיסמאות וכן 
תכפה דרישה לשינוי 

 90סיסמא בתדירות של 
 יום לכל סיסמא.

 נדרש נדרש 

 6רת המערכת זוכ
סיסמאות אחרונות שהיו 

תלוי ) משתמש.ש בשימו
 ותלוי מדיניות(.תשתית 

 נדרש נדרש 

שלימות 
ואימות 

נתונים, כולל 
בדיקות 
קלטים 
 ופלטים

בדיקות האימות 
מתבצעות גם בצד 
 המשתמש וגם בצד השרת.

 
 

 נדרש
 נדרש 

מתקיימות בקרות קלט: 
 type –בדיקות סוג הקלט 

, האם מסוג מספר, 
 מחרוזת, וכו'

 
 

 נדרש
 נדרש נדרש

בקרות הקלט: בדיקות 
 maxערך  –לגודל הקלט 

 minוערך 
 נדרש נדרש 

בקרות הקלט :בדיקת 
לתבנית הקלט כגון תאריך 

 ושעה.
 נדרש נדרש 

הקלט :בדיקה בקרות 
לוגית ספציפית כגון 
בדיקה של מספר תעודת 
זהות או מספר כרטיס 
אשראי לפי  אלגוריתם 

 קיים

 נדרש נדרש נדרש

בקרות הקלט :שימוש 
ע"י  white listבשיטות 

 regularשימוש ב 
expression  כאשר רוצים

לאפשר סוגי קלט שונים 
 לפי תבניות

 נדרש נדרש נדרש
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 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 26 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

סודיות, 
מידע פרטיות 

 רגיש והצפנה

קיימת הצפנת תווך ע"י 
שימוש בפרוטוקולי 

 \ SSL \ VPNהצפנה כגון 
IPSEC  . 

 נדרש נדרש 

הצפנת מידע רגיש ברמת 
המסר מתבצעת כאשר 
מתבצעת העברה של מידע 
רגיש ברשת ציבורית ללא 
הצפנת תווך, או כאשר 
הצפנת התווך מתבצעת 
ע"י מחשב שאינו נחשב 

 בטוח(.לבטוח)באזור 

 נדרש נדרש 

מידע רגיש האגור על גבי 
 בסיס הנתונים מוצפן

 נדרש  

מתבצע שימוש 
באלגוריתמי הצפנה 
חזקים סטנדרטיים בלבד 

וכו', אין  AES ,RSAכגון 
שימוש באלגוריתמים 

 שפותחו בצורה עצמית.

 נדרש נדרש 

אין שמירה של מידע רגיש 
בקובצי הגדרות, קבצים 

, זיכרון cookiesזמניים, 
מטמון וכו'. במידה ומידע 
נשמר במקומות אלו 
באישור חריג, נדרש לממש 

 הצפנת המידע הרגיש

 נדרש נדרש 

במידה ונדרש לשמור 
סיסמאות משתמשים 
בבסיס מידע, יש לשמור 

 בלבד.  hashבצורת 

 נדרש נדרש 

מנגנוני בקרה 
 ותיעוד

קיימים מנגנוני בקרה 
ותיעוד שיבטיחו כי 

יוכל להתכחש משתמש לא 
 לפעולות שביצע במערכת.

 נדרש נדרש 

שמירת מידע לגבי מי עשה 
ומה לפי הגדרות זמן 

 מוגדרים מראש

 
 נדרש נדרש נדרש
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 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 27 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

שמירת אירועי אבטחה 
חודשים  6לתקופה של 

 לפחות.

 
 נדרש נדרש נדרש

מימוש גישה 
בטוחה 

לבסיסי 
 נתונים ובכלל

ממומשת גישה באמצעות 
Stored Procedures  ולא
 SQLלבצע שאילתות 

 דינאמיות

 נדרש נדרש 

קיימת הגדרת משתמש 
 Leastגישה מסוג  

Privileges  והגדרת
הרשאות גישה ספציפיות 

 –בטבלאות ובסיס נתונים 
יצירה, מחיקה, קריאה 

 וכו'

 
 
 

 נדרש

 נדרש נדרש

 Sessionניהול 
 מאובטח

 sessionשמירת  נתוני 
בצורה בטוחה במהלך חיי 

 המערכת
 נדרש נדרש 

מניעת האפשרות לבצע 
Session hijacking  ע"י

קביעת מופע אחד ויחיד 
עבור כל משתמש מתחנה 
של משתמש )כלומר יהיה 
ניתן לפתוח מספר 
אפליקציות של משתמש 
רק אם ההפעלה בוצעה 
מאותה תחנה, אין לאפשר 
הפעלה המתבצעת מתחנה 

 נוספת(.

 נדרש נדרש נדרש

האפליקציה תאפשר 
בצורה  sessionסגירה של 

מסודרת ונוחה בכל אזור 
אפליקטיבי בו נמצא 
המשתמש מיד לאחר 
ביצוע ההזדהות של 
המשתמש למערכת. כמו 
כן יוגדרו פרמטרים 
לניתוק אוטומטי של 
המערכת במידה ולא 
בוצעה בה כל פעילות 

 למשך זמן מוגדר

 נדרש נדרש נדרש
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 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 28 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

תבטיח  sessionסגירה של 
כי משתמש לא יוכל לבצע 
שימוש חוזר במערכת ללא 
ביצוע הזדהות מלאה 

 מחדש. 

 נדרש נדרש 

ניהול הגדרות 
(Configuration

 Management) 

הרצת המערכת תחת 
חשבון עם רמת ההרשאות 

 הנמוכה ביותר הניתנת.
 נדרש נדרש 

הגדרת גישה מאובטחת 
לביצוע תהליכי 

 אדמיניסטרציה במערכת.
 נדרש נדרש 

הגנה על הגדרות המערכת  
בפני שינויים בלתי 

 מורשים.
 נדרש נדרש נדרש

מניעת 
מתקפות 

 אפליקטיביות

XXS נדרש נדרש נדרש 

SQL injection נדרש נדרש נדרש 

DOS נדרש נדרש נדרש 

Buffer Overflow  נדרש נדרש נדרש 

פיתוח 
 מאובטח

מתחילת תהליך הפיתוח  
משולב יועץ אבטחת מידע, 
שמפקח על כל היבטי 
אבטחת המידע לרבות 
תכנון, אפיון, עיצוב 
ופיתוח לפי נהלי פיתוח 

 Codeמאובטח, ביצוע  
Review  אבטחתי לרכיבים

קריטיים במערכת )כגון: 
רכיבי זיהוי, רכיבי 
הרשאות, פעולות 
קריטיות וכו'( וכן ליווי 
 תכנון ויישום

 הארכיטקטורה במערכת

 

 נדרש נדרש
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 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 29 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

לפני העלאת האפליקציה 
לייצור,  הספק )במידה 
ומדובר במערכת 
המפותחת על ידי ספק 
חיצוני( או  מנהל המערכת 
)במידה ומפותחת 

מוצר מדף(  \עצמאית
מבצע בדיקות קוד על מנת 
לאתר פרצות אבטחת 
מידע. ביצוע בדיקה זו 
תהיה על ידי גורם צד 

 תלוי שלישי בלתי

 

 נדרש נדרש

מתוקנות חולשות אבטחת 
המידע בהתאם לממצאי 
הבדיקות במערכת לפני 

 העלאתה לאוויר

 

 נדרש נדרש

קיימת הפרדה של סביבות 
הפיתוח והבדיקות 
מסביבת הייצור ובכלל זה 
הגבלת גישה ממפתחים 

 למידע ייצורי

 

 נדרש נדרש

 ממשקים

במידה והמערכת הינה 
בסביבה עצמאית ויושבת 

אשר אינה דורשת חיבור 
לממשקים חיצוניים, ו/או 
החיבור לממשקים 
חיצוניים אסורה לפי 
הנחית בעל המאגר, יש 
ליישמה בסביבה נפרדת 

(Stand Alone  סביבה .)
כוללת גישה נפרדת לצרכי 
תחזוקה, גישה נפרדת 
לצרכי גיבוי וכו'. תחנות 
הקצה שיעבדו מול 
המערכת יהיו מנותקות 

אחרת ויהיו  מכל רשת
 ייעודיות למערכת

 

 נדרש 
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 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 30 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

 קישור סביבות

במידה והמערכת דורשת 
קישור לסביבות אחרות, 
קיים אישור ממנהל 
אבטחת המידע בקופה 
לצורך עצם החיבור ואופי 
החיבור של המערכת 
לסביבה האחרת. במידה 
והמערכת תחובר לרשת 
יבוצע הדבר באופן 

 מאובטח 

 

 נדרש 

 סגמנטציה

הקמת המערכת בסגמנט 
נפרד ברשת.  תחנות הקצה 
המשתמשות במערכת 
ישבו בסגמנט זה בלבד. לא 
מתאפשרת גישה למערכת 
מכל איזור אחר ברשת 
הארגון מלבד הסגמנט 

 הייעודי

 

 נדרש 

Firewall 

 Network Fireמוטמע  
wall  ייעודי המפריד בין

הסביבה שהוגדרה עבור 
המערכת לבין שאר הרשת. 

זה מפריד  Firewallרכיב 
גם באופן פנימי בין 
רכיביה השונים של 
המערכת, כגון בסיס 
הנתונים, שרת 
האפליקציה, משתמשי 
האפליקציה וכו'. סגמנט 
זה יהיה מוגן על ידי 
 המערכות הבאות:
Intrusion Prevention 

System - IPS -  מוטמע
. על Firewallלצד ה 

המערכת לעבוד באופן 
 \פרואקטיבי ולחסום

לדווח על אירועים בזמן 
או  SMSאמת כגון על ידי 

 מייל.

 

 נדרש נדרש
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 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

 Application 
level  

Firewall 

  Application levelמוטמע 
firewall -  בסגמנט נפרד

שהוגדר עבור המערכת. 
מטרתו הינה הגנה בפני 
מתקפות אפליקטיביות 
מצד תחנות המשתמשים 

 במערכת.

 

 נדרש 

PT 

מבוצע לפחות אחת לשנה 
ניסיון חדירה מבוקר 
מכיוון הרשת אל המערכת 
על מנת לוודא כי המערכת 
מוגנת מפני חדירת גורמים 

 בלתי מורשים

 

 נדרש 

 הגבלת גישה

קיימת הגבלת גישה 
למערכת משאר הרשת 
ולתווך הגישה מכיוון 
המערכת אל העולם דרך 

שאינו   Middlewareשרת 
מחובר לשני הצדדים 
באופן רציף.  השרת 
המתווך ייזום את הגישה 
כלפי חוץ ולא להיפך. 
המערכת תיזום את הגישה 

 ים \ים המתווך\לשרת

 

 נדרש 

 חיבור ממשקים
חיבור לממשקים 
החיצוניים מבוצע על ידי 

 VPNתווך מוצפן  

 
 נדרש נדרש

 מרחוקתתקיים גישה  גישה מרחוק
מבוקרת ומאובטחת 

 מרחוקתחזוקה או עבודה 
למערכות המסווגות 

 ."בסיווג "חסוי ביותר
בדגש על תווך מוצפן, 
הזדהות חזקה, בקרה 
ותיעוד של הפעילות 

 מרחוק.

 

 נדרש נדרש



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 32 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

 חיווי ובקרה

קיים מנגנוני חיווי ובקרה 
על כלל התשתיות 
המרכיבות את המערכת 
)שרתים, תחנות, ציוד 

אבטחת תקשורת, כלי 
 מידע וכו'

 

 נדרש נדרש

יש לתעד אירועי אבטחת 
מידע ובכללם ניסיונות 
גישה כושלים, גישה 

 לקבצים מסווגים וכו'.

 

 נדרש נדרש

יש לשמור את הלוגים 
הנאספים לתקופה של 

 חודשים.  6לפחות 

 
 נדרש נדרש

קיים גיבוי לקבצי הלוג 
באופן שוטף  לתקופה זהה 

 לשאר הגיבויים במערכת

 

 נדרש נדרש

הגנה מפני 
מתקפות 

פיזיות 
מתקפות 

לוגיות וקוד 
 עוין

כל השרתים והתחנות 
במערכת  מוגנים על ידי 

 End Pointמערכת 
Security   הכוללת לפחות
 Anti virusמערכת 

 

 נדרש נדרש

נקודות תקשורת ברשת 
חסויה ביותר יוקשחו כך 
שאך ורק מחשבים 
מוגדרים מראש יוכלו 

 להתחבר אליהן. 

 

 נדרש 

 גיבויים

הגיבויים המכילים מידע 
אטרי נשמרים יפסיכ

 באופן מוצפן.

 

 נדרש 

עדכוני אבטחה 
והקשחת 
 המערכת

מערכות ההפעלה  
והאפליקציות השונות 
מעודכנות באופן שוטף 
בעדכוני האבטחה 

 האחרונים.

 

 נדרש נדרש



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.7 מהדורה ניהול נכסים 7-אפרק 

 2014אוקטובר  בתוקף מ סיווג מידע שם הנוהל

 33 מתוך 33 עמוד  7.2 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 בקרות נושא
 

חסוימידע  בלמ"ס  
חסוי  מידע

 ביותר

לפני העלאת מערכת 
המכילה/מקושרת למידע 
חסוי ביותר לייצור מבוצע 
תהליך הקשחה של 
מערכות ההפעלה 
והתקשורת על פי 
סטנדרטים מקובלים של 

 הקשחה.

 

 נדרש נדרש

כלל השרתים והתחנות 
נעולים לגישה של התקן 

 Disk Onמדיה חיצוני )
Key, CD הן לשמירה והן )

להעלאה. הנעילה יכולה 
להיות פיזית או לוגית 
באחריות הגורם המספק 
את המערכת לוודא כי לא 

 ניתן לעקוף חסימה זו.

 

 נדרש 

שמירת מידע 
חסוי ביותר על 
תחנת קצה, 
מחשב נייד, 

 ומדיה נתיקה

במידה ומערכת מאפשרת 
לשמור מידע חסוי ביותר 
על תחנת קצה, מחשב נייד 

 -ו/או מדיה נתיקה
המחשב/ המדיה  מוצפן 

 באופן מלא. 

 

 נדרש נדרש

היבטי   
אבטחת מידע 

 פיזיים

קיימת הגנה פיזית על 
מערכות הנגישות למידע 
חסוי ביותר ועל סביבת 

 העבודה . 

 

 נדרש 

 



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.6 מהדורה ניהול תקשורת ותפעול 10-אפרק 

 2012 פטמברס בתוקף מ טיפול במצעים שם הנוהל

 4 מתוך 1 עמוד  10.7 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 ניהול שינויים: .0

 

 תאריך מחבר גרסא שינוי

 1/3/07 רן אדלר 1.0 מסמך ראשוני

 1/5/07 יהושע פסין 1.1 עריכה

 8/8/07 יהושע פסין 1.2 הוספת סטנדרט למגרסות - 5.2.3שינוי בסעיף 

 9/8/09 מורנו נאור 1.3 לתקן.מספור הנוהל בהתאם 

 ISO 27799 1.4התאמה לתקן 
 טליה זמיר

 יהושע פסין
09/02/2012 

 ISO 27799 1.5התאמה לתקן 
 טליה זמיר

 תמיר פלדמן
22/08/2012 

 30/09/2012 שי אמיר 1.6 אישור הנוהל
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 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.6 מהדורה ניהול תקשורת ותפעול 10-אפרק 

 2012 פטמברס בתוקף מ טיפול במצעים שם הנוהל

 4 מתוך 2 עמוד  10.7 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 מטרה  .1

 מנזק, גניבה וגישה לא מורשית.ומצעי מדיה  מסמכים עלנהלי פעולה מתאימים להגנה  לקבוע

 הגדרות .2

 ישימיםמסמכים  .3

 אחריות ליישום .4

 .משרד הבריאותעובדי כלל  .4.1

 שיטה .5

 ניהול מצעים ניידים  .5.1

ככלל, חל איסור להוציא מידע ממערכות משרד הבריאות למדיות חיצוניות, ובעיקר כאשר  .5.1.1

 מדובר על מידע רפואי.

שלא נועדו ואושרו על ידי מנהל אבטחת המידע של משרד במדיות חיצוניות יגובה מידע לא  .5.1.2

 הבריאות.

מערכת מדיה חיצונית, יש  באמצעותבמקרים בהם יש צורך להעביר מידע של משרד הבריאות  .5.1.3

 .של המשרד לקבל אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע

מדיה מוצפנת בלבד כאשר שומרים מידע חסוי על גבי מדיה נתיקה, יש לאחסן אותו על גבי  .5.1.4

 ומאושרת על ידי מנהל אבטחת המידע של המשרד.

סנו במקומות מאובטחים כגון מגירות או ארונות נעולים. חשוב כיאוניירת או מצע מידע אחר  .5.1.5

 להקפיד על אבטחה שתמנע גניבות או שימוש לא נאות במצעים אלו.

או הוצאת מדיה  לאשרומנהל אבטחת המידע משרד הבריאות  היחידות באחריות מנהלי  .5.1.6

 .המשרד משטח חסויניירת האוגרים מידע 



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.6 מהדורה ניהול תקשורת ותפעול 10-אפרק 

 2012 פטמברס בתוקף מ טיפול במצעים שם הנוהל

 4 מתוך 3 עמוד  10.7 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 מגנטייםמצעים סילוק  .5.2

המידע ימחק באופן שאינו מאפשר מדיה נתיקה, על גבי  חסויבעת סיום הצורך בשמירת מידע  .5.2.1

 (.eraseשחזור של המידע )

יש להשמיד כוננים קשיחים של מחשבים אשר אין בהם צורך )תקולים או ישנים(. יש לאחסן  .5.2.2

  אחת לתקופה.ה טלגריאותם במקום ייעודי מאובטח ולהעבירם 

שישמיד את המדיות יהיה ספק שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע במשרד הבריאות הספק  .5.2.3

 כספק המורשה לטפל בחומרים מסווגים.

מידע של  / מכילה חל איסור להעביר / להחזיר לספקים או לכל גורם חיצוני מדיה אשר הכילה .5.2.4

 משרד הבריאות.

 כל מדיה מגנטית אשר אין בה כבר צורך, תושמד.  .5.2.5

 תוחזר ליצרן אלא תושמד.מדיה תקולה לא  .5.2.6

משרד הבריאות ינהל רישום של המדיות שהושמדו, ויקבל אישור מהספק שביצע את  .5.2.7

 ההשמדה על קבלת המדיות.

 האישור יתועד. .5.2.8

 

 נייר גריסת .5.3

 גריסת נייר תתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: .5.3.1

 :גריסה מקומית באמצעות מגרסה .5.3.1.1

 לגריסה.ניירות  לאיסוף גריסה / קרטונית אישית פח יהיהעובד מחלקה  כלל 

 ובכל מקרה לא יהיה נגיש לציבור. העבודה יום בסיום שיינעל בחדר ימוקם הפח 

 .באחריות כל עובד או נציג מחלקה, לגרוס את הניירת בסוף כל יום עבודה 

 בתקן תבמגרסה שעומד יגרסת הניירת DIN 32757  לפחות, דהיינו  4רמה

 מ"מ. X 15 2לים מ לאחר הגריסה ייוותרו פתיתים שאינם גדו



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.6 מהדורה ניהול תקשורת ותפעול 10-אפרק 

 2012 פטמברס בתוקף מ טיפול במצעים שם הנוהל

 4 מתוך 4 עמוד  10.7 –א  מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 שלישי צד או קבלן עובדי מול לפעילות האחראים יחידות יבאחריות מנהל 

 להעביר אליהם הנחיות אלו. חסוימידע  עםבניירות  המשתמשים

 גריסה באמצעות ספק חיצוני .5.3.1.2

  לגריסהבכל יחידה יהיה פח מיוחד לאיסוף ניירות . 

 ובכל מקרה לא יהיה נגיש לציבור הפח ימוקם בחדר שיינעל בסיום יום העבודה. 

  כאשר הפחים יתמלאו, יש להעביר את החומר לגריסה אצל ספק חיצוני, כגון

 אמניר, לגריסה מאובטחת.

 יחידות האחראים לפעילות מול עובדי קבלן או צד שלישי  יבאחריות מנהל

 עם מידע חסוי להעביר אליהם הנחיות אלו.בניירות  המשתמשים

 

 מידענוהלי טיפול ב .5.4

יש להימנע במידת האפשר משמירת מידע בניירות או בתדפיסים. יש עדיפות לשמירת מידע  .5.4.1

 .המיועדות לכךבמערכות ממוחשבות  חסוי

 

 חתימה .6

כי הנוהל תואם את הדרישות  אלוודמנהל אבטחת המידע הינו הבעלים של מסמך זה והינו האחראי 
  המובאות במנא"מ.

דיגיטאלית על ידי מנהל אבטחת המידע של משרד הבריאות או בא כוחו הנוהל אושר ונחתם בחתימה 
 ומוגדר כנוהל רשמי של משרד הבריאות.



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק

העברת מידע  –רפורמה בבריאות הנפש  שם הנוהל
 ממרפאות לקופות החולים

 2014נובמבר  בתוקף מ

 7 מתוך 1 עמוד  10.8.1 א מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 ניהול שינויים: .0

 שינוי גרסה מחבר תאריך

 מקור 1.0 גבי פטליס 12/11/2014
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 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק

העברת מידע  –רפורמה בבריאות הנפש  שם הנוהל
 ממרפאות לקופות החולים

 2014נובמבר  בתוקף מ

 7 מתוך 2 עמוד  10.8.1 א מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

  מטרה    .1

 של הרפורמה בבריאות הנפש היא להעביר את האחריות על מתן שירותי בריאות הנפשמטרתה  "

 ממשרד הבריאות לקופות החולים, זאת במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהלך זה יאפשר

או  מחלות נפש להשתלב בקהילה, ככל אדם הסובל מבעיה רפואית, מבלי לסבול מאפליה לאנשים עם

 "סטיגמה

 נפש ובתי החולים אל קופות החולים.את התהליך העברת המידע ממרפאות בריאות ה נוהל זה מגדיר

 :הנוהלתחום 

 מבנה הקבצים שיש ליצור ותוכנן .א

 קבצי המקור לשליחההגדרת מיקום  .ב

 הגדרת התווך להעברת מידע .ג

 קבצי יעד בקופות החוליםהגדרת מיקום  .ד

 בקרה .ה

 הגדרות .2

 פירוש מושג

אלקטרונים ברשת בתווך תשתית לשליחת קבצים  כספת

 מאובטח

CSV פורמט מקובל להעברת מידע באופן פשוט 

PDF  מבנה קובץ שיופק ממערכת קלינית כגון פרומתיאוס

 או באופן אחר

 

 מסמכים ישימים .3

 הנחיות אבטחת מידע לעובד 8.2-א

 החלפת מידע 10.8-א

 גיבוי –פעילות תחזוקה שגרתית  10.5-א

 

 

 

http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx


 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק

העברת מידע  –רפורמה בבריאות הנפש  שם הנוהל
 ממרפאות לקופות החולים

 2014נובמבר  בתוקף מ

 7 מתוך 3 עמוד  10.8.1 א מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 אחריות ליישום .4

 ו/או מנהל אבטחת מידע של כל יחידה בבית חולים ומרכז רפואי מנמ"ר (1

 מנמ"ר ו/או מנהל אבטחת מידע של כל קופת חולים (2

 כלל העובדים העוסקים בתהליך הפקת המידע (3

 עובדים במעורבים בפרויקט לרבות מנהל הפרויקט וצוות הפיתוח –אגף המחשוב  (4

 אבטחת מידע משרד הבריאות (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נהלי אבטחת מידע – משרד הבריאות

 

 1.0 מהדורה החלפת מידע  פרק

העברת מידע  –רפורמה בבריאות הנפש  שם הנוהל
 ממרפאות לקופות החולים

 2014נובמבר  בתוקף מ

 7 מתוך 4 עמוד  10.8.1 א מספר

 

 נהלי אבטחת מידע   בלמ"ס משרד הבריאות

 שיטה .5

לפני תחילת התהליך. יש למפות את רשימת מקורות המידע )בתי  תתבצעעורבים הגורמים המהגדרת 

חולים ומרפאות בריאות וכו(. להגדיר את איש הקשר בכל מקור מידע, לוודא שהתהליך מובן ובר 

 מידע פרטני לרבות מזוהה יועבר רק דרך כספות, כפי שיוגדר לעיל במסמך זה. ביצוע.

 (:דוגמאהמעורבים בתהליך ) רשימת האנשים

 אחריות שם אגף / בית חולים תפקיד

אגף בריאות  –לקוח 

 הנפש

בריאות  ממונה, הדני-שרונה עבר בריאות הנפש

 הנפש ושרותי בטחון

מנהל פרויקט 

 מחשוב

ניהול כלל התהליך  זהבית אטד מחשוב מב"ר

 תיאום ובקרה –

    

 

תחום מסמך זה אינו מגדיר את אופן כפי שיוזכר לעיל יש להגדיר תהליך בקרה וביצוע מדגם.  שלבבכל 

הפקת הקבצים מהמערכת. הוראות מפורטות להפקת המידע מהמערכות השונות יוגדרו על ידי מנהל 

מבצע התהליך יהיה  הפרויקט. הבקרות יוגדרו על ידי מנהל הפרויקט בהתאם לפתרונות שימציא.

תהליך הבקרה. רשימת הבקרות ורשימת הגורמים המעורבים תאושר על ידי מנהל תשתיות מעורב ב

 במשרד הבריאות או מי מטעמו ונציג בכיר מאגף בריאות הנפש.

 (:דוגמארשימת בקרות )

 אחריות פירוט הבקרה שלב בתהליך

 בדיקת שם הקובץ .CSV 1הפקת קובץ 

 בדיקת מבנה השדות .2

 מב"ר מנהל פרויקט .1

במרכז מנהל תהליך  .2

 בריאות הנפש

בדיקת מקור ויעד  .1 הפעלת תהליך כספת

תואמים לדרישה )למנוע 

שליחת קובץ לקופה הלא 

 נכונה(

 מנהל פרויקט מב"ר .1

מפעיל כספת בצוות  .2

 סיסטם
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 Sequence Diagram –תרשים זרימה 

 בית חולים / מרכז רפואי ציונה חקלאי כספת מב"ר קופ"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.1) 

 של מטופליה  CSVכל יחידה מפיקה קובץ 
 לתקופה כפי שיקבע

(5.2) 

הפקת קובץ ת.ז.  של 
 המטופלים

(5.3) 

צירוף קוד קופת 
חולים לת.ז של 

 (5.4) מטופל

עם   CSVעדכון קובץ 
 פרטי קוד קופה

(5.5) 

 PDF הפקת קבצי 
מטופלים עבור 

 אמבולטוריים

(5.6) 

עדכון קבצים בספריות ייעודיות 
 להעברה בכספת

(5.7) 

העברת מידע 
 דרך כספת מב"ר

(5.8) 

קבלת מידע 
 בקופות החולים

(*) 

העברת מידע 
 דרך הכספת

 מב"ר
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 CSVקבצי הפקת  .5.1

הרלוונטית כהגדרת אגף את רשימת המאושפזים  ATDכל מרכז בריאות יפיק ממערכת ה 

תהליך העברת מידע  -נספח א לאופן שמירת שם הקובץ ומבנה הקובץ ראה בריאות הנפש. 

 .ממרפאות לקופות החולים

 הפקת קובץ רשימה של ת.ז. .5.2

לכל רשומת מטופל יש להשוות אל מול רישום מידע ( Batchבאצווה )לשם הקבלת נתון קוד קופה 

ד אותה שולחים לאגף יש ליצור קובץ עם רשימת ת.ז בלבעדכני במוסד לביטוח לאומי. לשם כך 

 אם את הפעולה אל מול האגף ישירות )באחריות מנהל הפרויקט(.מידע במשרד הבריאות. יש לת

 צירוף קוד קופת חולים .5.3

)ציונה חקלאי(. האגף יצרף עמודה עם קוד קופה. את הקובץ הקבלת המידע תתבצע ע"י אגף מידע 

בקשות אלה יועברו דרך כספות יחזיר למרכז בריאות הנפש או מרפאה ששלחה את הבקשה. 

 בלבד.

 CSVעדכון קובץ  .5.4

. 5.1, שנוצר בסעיף CSVעדכני כפי שהתקבל מאגף המידע עבור כל קובץ  קוד קופהשדה צירוף 

ורק בקובץ אחד )ישויך לקופה אחת בלבד(. יש   CSVשל מטופל תופיע רק פעם אחת בקובץ  ת.ז.

 ליותר מקופה אחת. מידע אודות מטופלהעברת על ערך ת.ז. בכדי למנוע  Uniqueלהפעיל מתודה 

 עבור מטופלים אמבולטוריים PDFהפקת קבצי  .5.5

,  PDFיש להפיק קובץ סיכום טיפול בפורמט  CSVעבור כל מטופל המזוהה כשדה ת.ז. בקובץ 

 . תהליך העברת מידע ממרפאות לקופות החולים -נספח א בוזאת על פי ההוראות 

ישירות ממערכות קליניות באופן אוטו' אולם ישנה אפשרות לסרוק  PDFרצוי להפיק קבצי 

. הפקת הקובץ חייבת לעמוד בכללי אבטחת WORDבמעבד תמילים  PDFמסמך או ליצור קובץ 

ממודר ומוגן מפני גישה של משתמשים לא רלוונטיים, מחיקת  מידע כגון, שמירה לכונן ברשת,

 ובץ, תאריך, מבצע )תכנית מחשב או אדם(, יעד.תיעוד שנוצר קהקובץ אחרי העברה לכספת,  
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 יצירת ספריה לקריאת קבצים .5.6

כנגד כל מטופל. להפעיל  PDFאחד וקבצי   CSVיש ליצור ספריה עבור כל קופת חולים ובה קובץ 

 PDF. במידה וחסר קובץ CSVתואמת למספר הרשומות ב קובץ  PDFקבצי מתודה המוודאת שכמות 

 לא תיתכן. CSVכמות הרשומות ב מ PDF. כמות גדולה של קבצי CSVלשליחה יש להשמיטו מקובץ 

תהליך כספת יוגדר וינוהל על ידי צוות סיסטם במשרד הבריאות. המשרד אחראי על תהליך העברת 

הקבצים ממרפאות בריאות הנפש באשר הם אל קופות החולים. האחריות על תוכן העברה מוטלת על 

 תשתית ומנהלי התהליך במרפאות.אנשי ה

 הפעלת תהליך כספת .5.7

תהליך העברה של הקבצים באחריות המשרד, מחלקת סיסטם, בתיאום מנהל התהליך במרפאות 

בריאות הנפש וקופת החולים. מי מטעם המשרד ינהל את התהליך ויוודא שהמידע הועבר באופן תקין 

 ע הנהוגים במשרד. על פי ההנחיות במסמך זה והן על פי כללי אבטחת מיד

 קבלת המידע בקופות החולים .5.8

 מטעם כל קופה יוודא שהמידע המתקבל הגיע על פי הכללים במסמך זה ובנספח המוזכר.נציג מוסמך 

 חתימה .6

ודא כי הנוהל תואם את הדרישות ומנהל אבטחת המידע הינו הבעלים של מסמך זה והינו האחראי ל

 המובאות במנא"מ. 

בחתימה דיגיטאלית על ידי מנהל אבטחת המידע של משרד הבריאות או בא כוחו הנוהל אושר ונחתם 

 ומוגדר כנוהל רשמי של משרד הבריאות.


