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 .1מטרה
 .1.1לקבוע תהליך לטיפול בבקשה בהגדרת משתמש חדש /עדכון  /ביטול  /הקפאת
הרשאות למשתמש במחשבי המכללה.
 .2מסמכים ישימים
 .2.1נוהל  - 05-52תפעול מערך סיסמאות.
 .3הגדרות
 .3.1משתמש  -כל אדם (עובד ,מרצה ,סטודנט ,ספק ,נותן שרות וכיו"ב) ,אשר זקוק
לשירותי המחשוב של המכללה ואשר במסגרת תפקידו משתמש במערכות המידע
הממוחשבות בתוך המכללה ומחוצה לה .
 .3.2פרופיל משתמש  -הגדרות המאפיינות קבוצת משתמשים ,הקובעות את
ההרשאות הניתנות למשתמשים המשתייכים לאותה קבוצה.
 .3.3שם משתמש  -שם ייחודי אשר נקבע לכל משתמש ,לצורך זיהוי במערכות
הממוחשבות במכללה.
.3.3סיסמא  -שדה המכיל מחרוזת תווים הידועים אך ורק למשתמש ,אשר צריך
להקישם בצמוד לשם המשתמש בכדי לאמת את זהותו במערכת (ראה נוהל 05-
.)52
 .3.0סיסמא ראשונית  -סיסמא לגישה ראשונית למערכת ולאחריה תדרוש המערכת
מהמשתמש החלפת סיסמא.
 .3.3הרשאות  -מתן היתר למשתמש לגשת למידע ממוחשב ולמשאבי מחשב ,הדרושים
לו לצורך מילוי תפקידו.
 .3.3עקרון האחריות האישית  -עקרון מנחה באבטחת מידע ,לפיו ,יש לשייך לכל
משתמש את הפעולות אותן ביצע ,ולשייך כל פעולה למשתמש ספציפי ולקבוצה
מתאימה.
 .3.3עקרון הצורך לגשת  -עקרון מנחה באבטחת מידע ,לפיו כל משתמש יוכל לגשת
רק למידע לו הוא זקוק לצורך עבודתו או אופן השימוש ברשת.
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 .3השיטה
 .3.1כללי
נודעת חשיבות רבה להתאמה בין דרישות התפקיד של המשתמש ,לבין הרשאות
הגישה שלו למערכת המידע .על מנהלי המחלקות לדאוג למלא טופס הגדרת
חשבון משתמש (נספח  )3.1ולציין את ההרשאות הנכונות לכל משתמש עפ"י צרכי
תפקידו (עקרון הצורך לגשת).
לעדכן את מנהל המחשוב לצורך ההקצאה המתאימה.
 .3.2תהליך הגשת הבקשה
 .3.2.1ב עת צורך בשינוי מערך ההרשאות( ,עקב קבלת משתמש חדש ,עזיבת
משתמש ,שינוי תפקיד ,יציאה לחופשה ארוכה ,וכיו"ב) מנהל המחלקה של
המשתמש ימלא טופס להגדרת  /עדכון  /ביטול  /הקפאת חשבון משתמש.
 .3.2.2בטופס יכללו פרטיו האישיים של המשתמש ,סביבות העבודה להן הוא
זקוק וכן פרטי ההרשאות הנדרשות עבורו )ראה נספחים .) 3.2 , 3.1
 .3.2.3לצורך מילוי הטופס ,ניתן להיעזר באנשי יחידת המחשוב.
 .3.2.3הטופס המלא ,יועבר למנהל יחידת המחשוב ,אשר יבקר את הפרטים ,ואת
ההרשאות הנדרשות ,ויבצען במערכת או לחילופין יעביר לטיפול אנשי
המחשוב המתאימים.
 .3.2.0במקרי ספק ,במקרים חריגים ובמקרים מיוחדים אשר אינם ניתנים
לפתרון במסגרת המערכת הממוכנת ניתן להיעזר במנהל יחידת מחשוב
ותקשורת.
 .3.2.3המשתמש יקבל את האפשרות לקבוע את הסיסמא באופן עצמאי תוך
שמירה על מדיניות מערכת קשיחה של תבנית סיסמא מוגדרת מראש.
לדוגמא  :סיסמא בת  3תווים לכל הפחות ,שילוב של מספרים ואותיות.
 .3.2.3החשבון יוגדר במערכת ,אך יוקפא ,עד לזמן תחילת העבודה בפועל
והעברת תדריך בנושאי אבטחה באחריות מנהל מחשוב ותקשורת או ממונה
מטעמו.
11 Jerusalem st. P.O.B 160 Zefat 13206 Israel
רח' ירושלים  11ת.ד 165 .צפת 10956
Tel. +972-4-6927800 Fax. +972-4-6927810
טל 50-6196055 :פקס50-6196015 :
Operator: Tel +972-4-6927777
מרכזיה50-6196666 :
דואר אלקטרוניE-mail: nesi@zefat.ac.il :

המכללה האקדמית צפת

(ע"ר)

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

יחידת מחשוב ותקשורת

טיפול בחשבונות משתמשים
נוהל מספר05- 01 :

מהדורה1 :

בתוקף מתאריך 11:ינואר 9551

עמוד  0מתוך 0

מאשר הנוהל :ישיבת הנהלה מס'  67מיום 21/2/1991

 .3.2.3לאחר שהמשתמש עבר את התדריך או קרא את חוברת ההדרכה  ,יינתן לו
שם משתמש וסיסמא ראשונית .לאחר תהליך זה ,יפתח חשבון המשתמש
לשימוש שוטף.
 .3.2.4בעת הכניסה הראשונה למערכת ,תדרוש המערכת מהמשתמש החלפת
סיסמא( .לפי תבנית מוגדרת במערכת ) .החלפת סיסמא תדרש ע"י המערכת
כל  3חודשים.
 .3.2.15חל איסור מוחלט על משתמש למסור את פרטי המשתמש והסיסמא שלו,
או להשתמש בפרטים של עובד אחר.
 .3.2.11במקרים חריגים יינתן אישור לעבודה בחשבונות קבוצתיים .הדבר יעשה
באישור מנהל יחידת מחשוב ותקשורת במכללה ,לאחר שווידא שתנאי
העבודה אינם מאפשרים עבודה בחשבונות אישיים.
 .0אחריות
 .0.1אחריות לביצוע הנוהל :

 .0.1.1מנהל יחידת מחשוב ותקשורת.
 .0.1.2המנהלים במכללה.
 .0.1.3אנשי יחידת המחשוב.
 .3נספחים
 .3.1נספח א :טופס בקשה להגדרת  /עדכון  /ביטול חשבון משתמש
 .3.2נספח ב :טופס בקשה להקפאת חשבון משתמש.
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נספח  – 3.1טופס בקשה להגדרת  /עדכון  /ביטול חשבון משתמש
(מחק את המיותר)
אל :מנהל יחידת מחשוב ותקשורת ___________
מאת :מנהל מחלקה או מנהל משאבי אנוש _________ _________ _________
תפקיד
ת.ז
שם
עבור המשתמש_________ ___________ :
ת.ז
שם מלא

________
תפקיד

__________
שם משתמש (אם קיים)

פרטים באנגלית___________ ___________ :
שם פרטי
שם משפחה
אני מבקש להגדיר  /לשנות  /לבטל עבור העובד שלעיל הגדרות במערך המחשוב באופן
הבא:
הוספת מערכת

ביטול מערכת

שינוי הרשאות במערכת

===================================================
לשימוש מנהל יחידת מחשוב ותקשורת
מאשר  /לא מאשר הגדרת המשתמש בתצורה המבוקשת.
שם המשתמש שנקבע_____________ :
פרופיל הרשאות אליו ישויך המשתמש:
מערכת

פרופיל או קבוצה

הנחיות מיוחדות__________________________________________________ :

טופס 05-51/51
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נספח  – 7.1טופס בקשה להקפאת חשבון משתמש
אל :מנהל יחידת מחשוב ותקשורת ___________
מאת :מנהל מחלקה או מנהל משאבי אנוש _________ _________ ________
תפקיד
ת.ז
שם
עבור המשתמש_________ :
שם מלא

_________
ת.ז

________ ______________
שם משתמש
תפקיד

אני מבקש להקפיא את חשבון המשתמש של העובד שלעיל במערך המחשוב.
סיבת ההקפאה :חופשה ארוכה  /עזיבת תפקיד (הקפאה זמנית עד להצבת ממלא מקום) /
סיבה אחרת__________ :
תאריך מיועד לביטול ההקפאה (אם ידוע)___________ :
לשימוש מנהל יחידת מחשוב ותקשורת :
הועבר לטיפול אנשי ה:System -
מערכת

תאריך ביצוע ההגדרות

חתימת מנהל מחשוב

__________________
שם מנהל מחשוב ותקשורת

___________
תאריך

____________
חתימה

__________________
שם מבצע

___________
תאריך

____________
חתימה
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