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 .1מטרה
 .1.1להגדיר דרישות אבטחת המידע בתהליכי ההתקשרות עם ספקים ונותני שרות
קבועים או חד-פעמיים אשר יקבלו יכולת גישה לציוד המחשב ,לתוכנה ולנתונים.
 .1.1לנקוט בצעדים לאבטחת המהימנות של גורמים אלה ולמנוע גישה בלתי מורשית
למידע ואפשרות פגיעה בו בשוגג או בזדון.
 .1מסמכים ישימים
 .1.1אין.
 .3הגדרות
 .3.1ספקים -ספקי ציוד ,חומרה ,תוכנה וכיו"ב אשר לצורך עבודתם הינם בעלי
הרשאת גישה לציוד המחשב ,לתוכנה או לנתונים במכללה .בכלל זה כל ספק אשר
יכול לבוא במגע עם מידע ע"ג נייר ,כולל עובדי ניקיון.
 .3.1נותני שירות חיצוניים  -עובדים בגוף חיצוני למכללה אשר נותנים שירותים
בפיתוח מערכות המידע הממוחשבות או בתחזוקתן ,או באים במגע עם מידע של
המכללה.
 .4השיטה
 .4.1כללי
 .4.1.1ספקים ונותני שרות חיצוניים ,יתחייבו לשמור על אבטחת מידע לפני
קבלת גישה למערכות המכללה.
 .4.1.1ההתחייבות תתבצע בין הספק לבין המכללה ,ובין כל עובד של הספק כלפי
מעסיקו ,או ישירות כלפי המכללה ,בהתאם לאופי התפקיד.
.4.1.3

הספקים ונותני השירות יוחתמו על טופס הצהרת סודיות( .נספח
) 1.1

 .4.1.4לא תתאפשר גישה מרחוק של עובדים חיצוניים למערכות המחשוב של
המכללה ,למעט חריגים ובכפוף לאישור של מנהל מחשוב ותקשורת.
 .4.1.4הגישה מרחוק תתבצע דרך שירות  VPNבצורה מאובטחת ומוצפנת תוך
הגבלת הנגישות וההרשאות למטרת הטיפול בלבד.
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 .4.1התקשרות עם ספקים ונותני שירות חיצוניים למערכות מחשוב
 .4.1.1אין לאפשר גישה של ספקים ונותני שרות חיצוניים למערכות מחשוב או
למידע של המכללה ללא התחייבות מקדימה.
 .4.1.1באחריות מנהלי המחלקות לבצע את הליך ההתקשרות עפ"י המקובל
במכללה האקדמית צפת (ראה נספח .)1.3
 .4.1.3ההתקשרות תבוצע בהתאם לנוהל זה ולנספחיו (ראה סעיף .)1
 .4.1.4מבצע ההתקשרות ישמור העתק של כל הסכמי ההתקשרות ורשימת
התקשרויות (נספח  )1.1לתקופה של חצי שנה מסיום העבודה.
 .4.1.4כל מנהל מחלקה הנזקק לשירותים של ספקים חיצוניים חייב לפנות
למנהל מחשוב ותקשורת לקבלת אישורו.
 .4.1.1מנהל מחשוב ותקשורת יבדוק אם קיים הסכם התקשרות תקף ,ואם לא -
יבצע את ההתקשרות הנדרשת ויודיע על כך למנהל המחלקה (נספח .)1.3
 .4.3תכולת התקשרות
.4.3.1

פירוט של הגדרת מהות השירות.

.4.3.1

המחלקה עבורה יבוצע השירות.

.4.3.3

הרשאות הגישה הנדרשות לביצוע הפעילות הנדרשת.

.4.3.4

שמות העובדים של הספק שיבצעו את השירות.

.4.3.4

פעילות התחזוקה השוטפת שתיכלל בשירות.

 .4.4עובדי הספק
 .4.4.1נציגי הספק יוחתמו על הצהרת סודיות מול מעסיקם ,והספק מול
המכללה.
.4.4.1

נציגי הספק יתחייבו להחתים את עובדיהם על הצהרה כנ"ל (נספח
.)1.1

 .4.4.3בעת ההתקשרות למתן שרות במערכת חיונית ,תתחייב החברה לדווח את
שמות העובדים שיועסקו בפרויקט ולהעבירם למנהל מחשוב ותקשורת
לאישורו.
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 .4.4מתן "זיהוי משתמש" לגורמים חיצוניים
 .4.4.1כל מתן שרות ע"י ספק חיצוני ,הדורש גישה למערכות הממוחשבות -
לתוכנה או לנתונים  -מחייב מתן "זיהוי משתמש" לנותני השרות
החיצוניים.
 .4.4.1מנהל המחלקה המקבלת את השרות ,יפנה ליחידת המחשוב לקבלת
"זיהוי המשתמש" לעובדים הנדרשים ,בהתאם לנוהל "טיפול בחשבונות
משתמשים" מספר .45-51
 .4.4.3בטופס הבקשה תצוין באופן ברור התקופה עבורה נדרש "זיהוי
המשתמש".
 .4.4.4באחריות יחידת המחשוב להקצות לכל נותן שירותים חיצוני אשר יקבל
הרשאת גישה למערכות" ,זיהוי משתמש" שיהיה שונה באופן מובחן מזה
של עובדי המכללה.
 .4.4.4באחריות מנהלי המחלקות לדווח למנהל מחשוב ותקשורת על סיום
עבודתם של נותני השרות החיצוניים.
 .4.4.1עובדי יחידת המחשוב ינהלו רשימות של כל המשתמשים החיצוניים
המוגדרים במערכות (נספח  )1.4ויבדקו את תוקפם אחת לחצי שנה
לפחות.
 .4.1הרשאות
 .4.1.1על מנהל המחלקה לדאוג לבקשת הרשאות גישה ,רק למידע ההכרחי
לצורך ביצוע הפעילות.
 .4.1.1הרשאות העובד יקבעו לפי הנתונים בטופס הגדרת המשתמש ,ובהתאם
לפרופילי ההרשאות שהוגדרו (נוהל .)45-51
 .4.1.3בקשות הרשאות ,שאינן נגזרות אוטומטית מהפרופיל (הרשאות חריגות),
יאושרו ע"י מנהל מחשוב ותקשורת או איש מחשוב ממונה מטעמו.
 .4.1.4הרשאות המשתמש של נותן שירותים תהיינה לתקופה מוגבלת ,על פי
הנדרש בהסכם ההתקשרות.
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 .4.1.4הרשאת המשתמש של נותני שירותים חיצוניים אשר אינם עובדים באופן
קבוע במכללה ,תהיה במצב מושעה או מוקפא.
.4.1.1

ההרשאה תשוחרר רק לזמן עבודתם ,ותושעה שוב לאחר גמר
העבודה.

 .4.4גישה בתקשורת מרוחקת למערכות המחשוב של המכללה
 .4.4.1ככלל ,תחסם אפשרות לגישה מרוחקת של עובדים חיצוניים למערכות
המחשוב של המכללה ,באמצעות תקשורת.
 .4.4.1כל גישה בתקשורת מרוחקת למערכות המכללה ,תבוצע בהתאם וכמפורט
בנוהל המכללה להתחברות בתקשורת מ/אל רשת המכללה .וזאת לאחר
אישור הגורמים האחראיים ביחידת המחשוב.
 .4.4בקרה
 .4.4.1אחת לחצי שנה לפחות יבדוק איש מחשוב את רשימת העובדים
החיצוניים ויעדכנה.
 .4.4.1אנשי המחשוב יפנו למנהלי היחידות לבדיקת המשך העסקתם של
העובדים החיצוניים.

 .4.4.3איש מחשוב ידאג מיידית לביטול "זיהוי משתמש" של עובד שסיים
עבודתו.
 .4.4.4אם מנהל מחשוב ותקשורת ימצא שנעשה שימוש ב"זיהוי משתמש" ע"י
גורם שאינו תחת ההרשאה של " זיהוי משתמש"( .עובד מכללה או עובד
אחר של הספק  -יבוטל "זיהוי המשתמש" .במידת הצורך יפתח "זיהוי
משתמש" חדש בהתאם לתהליך המפורט בסעיף  4.4לעיל .הודעה תשלח
למנהל המחלקה ובאחריותו להדריך את העובדים ולמנוע הישנות מקרים
כאלה.
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 .4.4.4אחת לחודש יבדוק מנהל מחשוב ותקשורת או ממונה מטעמו את תאריך
השימוש האחרון של "זיהוי משתמש" השייכים לגורמי חוץ .במידה
והתגלה "זיהוי משתמש" שלא נעשה בו שימוש במשך חודש ,יפנה איש
המחשוב למנהל המחלקה לבירור צורך עתידי ב"זיהוי המשתמש" .במידה
ולא קיים צורך תוך  3חודשים הבאים יוקפא או יבוטל " זיהוי
המשתמש".
 .4.4.1באחריות מנהל מחשוב ותקשורת לבדוק ,אחת לחצי שנה או שנה ובכפוף
לחידוש תשלום ,קיום הסכמי התקשרות כנדרש ,ויבדוק שאין נותני שרות
חיצוניים המועסקים שלא במסגרת הסכם מראש.
 .4.4.4אם ימצא עובד חיצוני המועסק שלא במסגרת הסכם התקשרות  -ינעל
"זיהוי המשתמש" שלו מיידית .ויעודכנו הגורמים המתאימים .שחרור
"זיהוי המשתמש" יבוצע רק לאחר ביצוע ההתקשרות כנדרש.
 .4אחריות
 .4.1אחריות ביצוע הנוהל :
.4.1.1

יחידת מחשוב ותקשורת

.4.1.1

מנהלי המחלקות השונות

 .4.1אחריות בקרה:
.4.1.1

_________ (מנהל המחלקה המבקש לבצע התקשרות).

.4.1.1

מנהל מחשוב ותקשורת.

 .4.3תדירות בקרה:
.4.3.1

אחת לחודש ע"י _______ (מי שאחראי על ההתקשרויות).

.4.3.1

אחת לחצי שנה ע"י מנהל מחשוב ותקשורת.

 .4.4אחריות לעדכניות הנוהל:
.4.4.1

מנהל מחשוב ותקשורת.

 .4.4תדירות עדכון הנוהל:
.4.4.1

אחת חמש שנים ,ע"י מנהל מחשוב ותקשורת או עם שינוי מהותי
בתהליכי העבודה ובעלי התפקידים.
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 .1נספחים
 .1.1נספח א :התחייבות לשמירת סודיות.
 .1.1נספח ב :רשימת התקשרויות עם גורמי חוץ.
 .1.3נספח ג :בקשת אישור לקבלת שירות מגורמי חוץ.
 .1.4נספח ד :רשימת עובדים של גורמי חוץ.
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נספח  :1.1כתב התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד
מנהל מחשוב ותקשורת _______
המכללה האקדמית צפת
הנדון :כתב התחייבות לשמירת סודיות
החתום מטה ,בעל תעודת זיהוי

אני

מתחייב בזה

כדלהלן:
.1

לא להיכנס לשום מערכת מידע או מידע ממוחשב של המכללה שלא הותר לי להיכנס
אליו במפורש ע"י האחראי עלי במכללה ,לצורך מילוי המטרות שהוגדרו לי.

.1

לא להדפיס או להעתיק כל מידע ממערכות המחשב של המכללה או מציוד ומצעים
מגנטיים שימסרו לטיפולי.

.3

לשמור בסוד כל ידע ו/או מידע ו/או סודות אחרים של המכללה שנמסרו לי או הובאו
לידיעתי במסגרת תפקידי .לא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לגלותם ו/או
לפרסמם ,כולם או מקצתם בכל צורה ואופן ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בארץ
ובין בחו"ל ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת לכך מגורם מוסמך במכללה.

.4

לא למסור פרטים כל שהם אודות המערכות הממוחשבות ,תפעולן ואפשרויות הגישה
והשימוש בהן.

.4
.1

לדווח על כל חשש לפגיעה באבטחת מידע המתגלה לי במהלך עבודתי במערכת.
ידוע לי שעלי להחזיר למכללה כל פלט נייר או מצע מגנטי שנמסר לי.

התחייבות זו מחייבת אותי הן במשך פעילותי הנוכחית והן לאחר שאפסיק את עבודתי זו.
ולראיה באתי על החתום ,לאחר שקראתי והבנתי את המסמך:

שם

חתימה

תאריך
טופס 45-51/51

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

דרישות אבטחה מספקים
נוהל מספר05- 06 :

מהדורה1 :

בתוקף מתאריך 11:ינואר 9551

עמוד  1מתוך 19

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

נספח  :1.1רשימת התקשרויות עם גורמי חוץ
ספק

מטרת

מחלקות

מספר

דרישה

תדירות

תאריך

ההתקשרות

מקבלות

עובדים

ל"זיהוי

תחזוקה

תוקף

משתמש"

שוטפת

התקשרות

שרות

חתימת מנהל המחלקה

תאריך
טופס 45-51/51

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

דרישות אבטחה מספקים
נוהל מספר05- 06 :

מהדורה1 :

בתוקף מתאריך 11:ינואר 9551

עמוד  15מתוך 19

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

נספח  :1.3בקשת אישור לקבלת שירות מגורמי חוץ
חלק א:
אל:
מאת:
הנדון :בקשה לאישור העסקת גורם חיצוני
מטרת הפעילות:
ספק השירות:
מספר עובדים נדרשים:

(פירוט שמות העובדים ומספר הזהות מצ"ב)

תקופת העסקה נדרשת:
חתימת מנהל המחלקה

תאריך הבקשה

חלק ב
אל:
מאת:
הנני מאשר/לא מאשר את העסקת הגורמים המבוקשים.

חתימת מנהל מחשוב ותקשורת

תאריך האישור

טופס 45-51/53

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

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

(ע"ר)

יחידת מחשוב ותקשורת

דרישות אבטחה מספקים
נוהל מספר05- 06 :

מהדורה1 :

בתוקף מתאריך 11:ינואר 9551

עמוד  11מתוך 19

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

נספח  :1.4רשימת עובדים של גורמי חוץ
זיהוי

שם

משתמש

העובד

שם החברה

מחלקה

תאריך סיום הערות

מקבלת

צפוי

שרות

טופס 45-51/54

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

דרישות אבטחה מספקים
נוהל מספר05- 06 :

מהדורה1 :

בתוקף מתאריך 11:ינואר 9551

עמוד  19מתוך 19

מאשר הנוהל :ישיבת הנהלה מס'  67מיום 21/2/1991
[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור העדכון

10

1161/60100

6.1./

תוספת" :אחת ל060
שנה"..

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 :

