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 בטיחות ברשת בעולם של עבודה ולמידה מרחוק
 <26.4.20 >סיכום וובינר

 

 דוברים:

 מערך הסייבר הלאומיהחטיבה הטכנולוגית,  ודי זק, ראש ה 

 , שי גויטה, סגן מנהל מינהל תקשוב וטכנולוגיה בשרד החינוך

, השרות הפסיכולוגי ייעוצי 105ילדים ברשת  מנהלת תחום חינוך, המטה הלאומי להגנה על ,  יאומנסקתמי  

 משרד החינוך

 אלעד פאר  הנחייה:

 ציטוטים נבחרים

השינוי המשמעותי ביותר בעבודה זה סביבת עבודה מהבית. הרשתות הביתיות הם במרבית המקרים הרבה   ".

 "פחות בטוחות.  

 הקדמה/קונטקסט

בתקופה האחרונה אנחנו עדים לשרשרת ארועים אלימה ברשת דרך פלטפורמת זום ופלטפורמות אחרות, 

ת, ואנחנו מבקשים לקדם שיח מקצועי שיעזור ליצר גבולות ומרחב בטוח פוקתוגם מעוז הייתה חלק מהה 

 .משתתפיםגם כשכאחראים על מפגשים אלו ו

 וספים בבית העלאת מודעות, שימוש של עובדים באמצעי אבטחה נ

עובדים מחוץ לרשתות ארגוניות באופן  ודה מהבית,  בהשינוי המשמעותי ביותר בעבודה זה סביבת ע ▪

, בפרט שבמרבית הארגונים הפתיחה נעשתה באופן חפוז ולא קבוע ונדרשים למערכות הכי רגישות

.  וחותשהרשתות הביתיות הם במרבית המקרים הרבה פחות בטמבוקר. אחת הבעיות המרכזיות הוא  

כמעט להכיל תוכנות זדוניות. מרבית העובדים לא טורחים לייצר בטיחות במערכת הביתית.   4סיכון של פי  

הארגון צריך גם להתקשר עם הרבה ספקים חדשים לאור המצב ובגלל הדחיפות הוא לא מספיק בודק את 

רנסינג, בראשם תוכנת רמת האבטחה של הספקים והדוגמא המובהקת ביותר זה שימוש בשירותי וידאו קונפ

 זום. 

  מה אפשר לעשות?

ארגונים שונים וצריך להשקיע מאמץ   "י ל ומנוצל עהתקיפות גדלכך שמרחב   העלאת מודעות ▪

ועבודה   . ניהול סביבה ארגוניתתשומת לב לאירועי פישינגקודם כל  .  וערנות ולמנוע נסיונות תקיפה

  ניהוליצירת הזדהות חזקה לעובדים )כמו הזדהות כפולה(, כגון:  מנהל אבטחה של הארגון    רבה של

שהעובד עובד    אלווד, ושלמשאבים רגישים יש גישה רק למי שצריך.  ארגוןה משאבים וגישות למשאבי

המחשב הארגוני, ולהפריד בין אפליקציות רגישות למייל ארגוני. למתקדמים, מממחשב קבוע ובשאיפה  

קישור בין נכסים. לוודא שיש מערך גיבוי מסודר למידע קריטי כדי למנוע מצב שהתקפה   vpmמוש ב  שי

  לפעול בסביבהלדרוש מעובדים שירותי אבטחת מידע לארגון שיש משאבים.    Msspתנעל אותו.  

בטוח ולא   wifiבין מייל פרטי לארגוני, הזדהות חזקה, שימוש ב  פרדה ה   כגוןולהפקיד על כללים  מאובטחת 

מזדמן, אנטי וירוס. חשוב לוודא שעובדים משתמשים בתוכנות מעודכנות, פורצים מנצלים שאנשים לא 

מעדכנים דפדפן או מערכת הפעלה. גם נתב ביתי משמש פרצת אבטחה ומי שמסוגל שיעדכן שם את 

 קבועה  ipהססמא שתהיה שונה מהדיפולט שבידי היצרן, כתובת  
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יכולת לחבר כמות גדולה של משתמשים בו זמנית. מערכת לא מאובטחת, עם תפעול נוח ו  -תוכנת זום ▪

רצוי להשתמש  ידועים    שהמשתמשיםבין ארגוני  /פניםמפגש  אם ניתן לפחות ל  .פגיעות די חמורות  מספר

, שכוללת הגנה יותר טובה וסינון גיאוגרפי של משתמשים. יש מתחזים או וובקס מיטבתוכנות כמו  

 . וצריך להזהר אפליקציות דומות לזום  שנותנים קישורים או

הודעות   פרסוםמעקב אחרי אבטחה של ארגונים, סיוע בתיקון פרצות,    פעילו מערך הסייבר הלאומי: ▪

אפשר לדווח על פגיעה ולקבל תמיכה. המשבר   -מוקד לציבורהפעלת  אתר ואמצעי תקשורת,    ה דרך  למשק

 משבר והם מבצעים חשיבה פנימית על הנושא. העלה הרבה שאלות ומוסכמות לגבי תפקיד ממשלה בזמן  

ילדים ברשת מוגנות רגשית וחברתית והגנה על  צירת מרחב של   י

ת פגיעה אז יש יכולות יתרבות ארגונית, שכשקורית  ארגון נבנ: בחברתיתצירת מרחב של מוגנות רגשית וי

החינוך מנחה איך מייצרים מוגנות להתמודד. חשוב לייצר תרבות שמבוססת על שייכות ומערכות יחסים. משרד  

רגשית חברתית גם במרחב מקוון. לדוג' לשים לב במרחב המקוון לקשר האישי בין המורה לתלמיד והתלמידים 

בינם לבין עצמם, איך מייצרים מרחב שייכות בכתה וירטואלית, איך מייצרים אקלים בטוח. לבדוק נוכחות, לייצר 

 ר כללים של תרבות דיבור והתנהלות.שיח רגשי מעבר ללמידה. חשוב לייצ

ושבים שם שוטרים שמקבלים פניות, מפקחות מהשירות פסיכולוגי י  :רשתהגנה על ילדים במטה הלאומי לה

ייעוצי שמומחיות בפגיעות רשת, עוסים לחוק נער ממשרד לשירותים חברתיים, נציגים של פרקליטות ועוד. 

, הסרת תמונות אובדנות, פגיעות מיניות זו קטגוריה רחבה שתות,  פוסטים בר אלף ארועים ביניהם:  17-טיפלנו ב

ולהתייעץ איך   105-היכולת לקבל החלטה במוקד גבוהה ומידית. במקרה של התלבטות ניתן לפנות ל.  וסרטונים

 נכון להתמודד עם פגיעה. 

. לנסות לראות 3  . תיעוד פגיעה.2הדבר הראשון שצריך לעשות זה לצאת. לא להיות שם.    :פגיעת רשתתגובה ל 

איך הילד רואה את זה, התגובה של המבוגר קריטית, להשאר רגוע, עם המון הקשבה והיעדר שיפוטיות. לחזק 

. לא להשאר לבד, יש אנשי מקצוע 4את הילד/נער שפנה ולהזכיר שהפגיעה זמנית, ולשדר אופטימיות ומסוגלות  

 מעולים שיכולים לסייע בהתמודדות עם הפגיעה. 

, 105למוקד    נותלהוציא את הגורם העוין, לפ  -: למידה מהירה  פריצה במעוז-מקרה של הפגיעהניתוח ה 

נשלחה הודעה למשתתפים שלוקחת אחריות על מה שקרה ונותנת תוקף לחוויה רגשית קשה והבטחה שהארגון 

את מעגלי היבטים רגשיים ואבטחת מידע, וזה הביא את הארגון למפות    –חקירה של הארוע  ילמד את הנושא.  

הפגיעה ולהציע תמיכה. וגם הוובינר הזה זו הבנה מעמיקה שאנחנו בעולם משתנה ומסתגלים כל הזמן והוובינר 

 הזה מטרתו ללמוד מהעולמות השונים ולהעביר את זה הלאה וזה מודלינג מצוין לאיך נכון לארגן להתנהל. 

בות  שאלות ותשו

   לייצר סביבת לימודים בטוחה?איזה המלצות כדאי לתת לאנשי חינוך כדי   ▪

 להתחיל בהחמרה, וליצור כברירת מחדל את הסביבה המוגנת ביותר.  היבט טכנולוגי:

היבט רגשי: מודעות זה הסיפור. הגנה על ילדים ברשת זה לא סיפור של נעילה הרמטית ואפליקציות לפיקוח 

הורי. זה טוב ויפה אבל לא מספיק. ככל שהציבור יותר מודע לאיך מתנהלת הרשת, למרחבים דיגטליים, 

נמחק. משרד החינוך להגדרות פרטיות. לאיך נכון להתנהל, למה ואיך משתפים, שכל מה שעולה לרשת לא 

פעמים בשנה סביב שבוע של גלישה בטוחה, המטה הלאומי יוצא בקמפיינים, סרטונים ופוסטים של   3

הורים הם המומחים לילדים  הסברה. לא צריך להיות מומחה בטכנולוגיה כדי להבין את המרחב המקוון.  

 שלהם, והם נדרשים למומחיות גם במרחב הזה.

כום וסיום  סי

ות וחשיפה לתוכן פוגעני מעבירה אותך ממצב של אפס למאה. לרשת יש תפקיד קריטי בחוסן פגיעה בפרטי

 לאומי והמלחמה נגד גורמים עוינים היא קריטית להמשך המהפכה הדיגיטלית. 
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