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 תורדגה .1

 ,בשחמ תועצמאב ןיב ,טנרטניאה תשרב שומיש םישועה ,דיגאת תוברל ,םדא ינב רבח וא םדא :אוה שמתשמ/שלוג .1.1
 .תידיתע וא תמייק ,תרחא הידמ לכ תועצמאב ןיבו ,תיראלולס תרושקת תועצמאב ןיב

 .ומעטמ לעופש ימ לכ וא ,וידבועו ןוגראה ילהנמ תוברל ,ל״יחה תתומע "רתאה תלהנה" .1.2
 הז ללכבו ,)רתאב םיעצומה םיתורישהמ דחא לכב תוברל( רתאל הלעי וא/ו הלעה שלוגש ןכות לכ ,שלוג ינכת .1.3

 רשפאתמה רחא ןכות לכ וא ,לוק עמש ינכתו ואידיו לש בוליש ,הנכות ,)לוק( עמש ינכת ,ואדיו ,תונומת ,םילימ
 .רתאל ותוא תולעהל
  

 יללכ .2
 

 הבקנל םג סחייתמ רכז ןושלב הז ןונקתב רומאה לכ .דחאכ םינימה ינשל סחייתמ ךא ,רכז ןושלב חסונמ הז ןונקת .2.1
 .ךפיהלו םיברל םג סחייתמ ,דיחי ןושלב רומאה לכו ךפיהלו

 ךרוצל ןה הז ןונקתב תורתוכה .הז ןונקתב רשא תרחא הארוהמ תערוגכ הז ןונקת תוארוהמ הארוה תוארל ןיא .2.2
 .דבלב תוחונה

 ,הז ןונקת יאנתל ךדצמ המכסה הווהמו תאטבמ ,וב םיעצומה םיתורישב שומיש וא וילא הסינכ וא רתאב השילג .2.3
 ךנה ,םקלח וא םלוכ ,שומישה יאנתל ה/םיכסמ ךניא םא .רתאב יעצבת וא תעציבש הלועפ לכ לע ולוחי םהו

 .רתאב שומיש לכ תושעל אלש ת/שקבתמ
 התעד לוקיש יפל ,הז ןונקתב תוארוהה תא תעל תעמ קוחמל וא/ו ןכדעל תוכזה תא המצעל תרמוש ל״יחה תתומע .2.4

 .רתאב םמוסרפ עגרמ שלוגה תא ובייחי ולא םישדח םיאנתו ,שארמ יהשלכ העדוה תריסמב ךרוצ אללו תידעלבה
 .הז ןונקת תוארוה ולוחי תמיוסמ הארוה העבקנ אל ויבגלש רתאב אצמנה םוסרפ וא תוריש לכב .2.5
 תוארוה הנרבגת ,רתאב אוהש גוס לכמ םוסרפל תועגונה תוארוה ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב הריתס היהתש לככ .2.6

 .ל״יחה תתומע םע היסחיב שלוגה תא הנבייחת רשא ןהו ,הז ןונקת
 םירחא םיתורישב וא םימוסרפב תומיוסמ תוארוה עובקל תיאשר ל״יחה תתומע 2.6 ףיעסב רומאה ףא לע .2.7

 .הז ןונקת תוארוה לע תרבוג וז הארוהש שרופמ ןויצ ךות ,רתאב םיאצמנה
 תתומע ,תאז םע דחי הז ןונקת לש םיאנתה תא ומצע לע לבקמ אוה דוע לכ ,רתאב שמתשהל ןמזומ שלוג לכ .2.8

 םיתורישהמ קלחב )התושרל םידמועה םיעצמאה לכב( והשלכ שלוג לש תופתתשה ליבגהל /עונמל תיאשר ל״יחה
 תתומע ,הל תיארנה הביס לכמו ידעלבה התעד לוקישל םאתהב ,תלבגומ יתלב וא תלבגומ הפוקתל ,םלוכב וא
 תקדצומ הל תיארנה הביס לכמו תידעלבה התעד לוקיש יפלו ,הרובס היהתש לככ ןכ תושעל תיאשר היהת ל״יחה
 .רומאכ הטלחהל קומינ וא רבסה לכ ןתמ אלל ,הריבסו

 תפוקתב רחא שמתשמ םש תחת ףתתשהלו בושל יאשר היהי אל ,רומאכ הלבגוה/הענמנ ותופתתשהש שלוג .2.9
 .הלבגהה
 

 ל״יחה תתומע לש תויוכזה .3
 םיישילש םידדצ לש וא ,ל״יחה תתומע לש םניה םיתורישבו רתאב ינחורה ןיינקה תויוכז תוברל ,תויוכזה לכ .3.1

 .רומאכ םיתורישהו רתאה תרגסמב םהב שמתשהל האשרה ל״יחה תתומעל וקינעהש
 םינמיסבו תומשב ,רתאה לש םינותנה ירגאמב ידעלבה םילעבה הניה ל״יחה תתומע ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .3.2

 םיירחסמ תודוסב ,םימושר םניאש ןיבו םימושר םהש ןיב ,רתאה לש םימגדמבו םיטנטפב ,רתאה לש םיירחסמה
 ,תונכות ,תוברל ,ותלעפהב ךורכה יגולונכטה עדימב ,רתאה בוציעב ,םיתורישה תקנעהבו רתאה תלעפהב םיכורכה
 ינכת טעמל - וב לולכה רחא עדימ וא רמוח לכ וא/ו םיטסקט ,םיבשחמ ידוק ,םירחאו םייפארג םיצבק ,םימושיי
 .הז ןונקתב םתרדגהכ םישלוג

 ,םיצורע ןווגמ תועצמאב התומעה תוליעפל עגונה עדימ ךל חולשל היושע ל״יחה תתומע רתאב ךשומישמ האצותכ .3.3
 .חלשנה עדימה םע דחי ןיוציש ןפואב התומעל ךכ לע עידוהל יאשר ךנה רומאכ עדימ לבקל ןיינועמ ךניאש לככ
 

 רתאב עדימה .4
 ןפוא לע ןכו ,ובצוי ןה ןכיה ,רתאב ועיפויש םינכתה ןווגמ לע טילחהל ידעלבה תעדה לוקיש ןותנ ל״יחה תתומעל  .4.1

 .רתאב וגצויש ןמזה ךשמ לעו ,בוציעה
 ישילש דצל רוסמל וא רוביצה תושרל דימעהל ,יבמופב גיצהל ,תורזגנ תוריצי רוציל ,לפכשל ,ץיפהל ,קיתעהל ןיא .4.2

 ירחסמ שומיש תושעל וא ץיפהל ,רוכמל ,ריבעהל ,רדשל ,םסרפל ,תונשל ןיא .ונמיה קלח לכ וא/ו עדימה תא
 .רתאה תלהנה לש בתכבו שארמ רתיהב אלא ,ונממ קלח לכב וא עדימב והשלכ



 האצותכ ,אוהד ןאמל םרגי רשא ,אל וא ינוממ ,ףיקע וא רישי קזנ לכל תיארחא הניא רתאה תלהנה .4.3
 .רתאב אצמנה רחא תוריש לכ לע וא ,םינותנה/עדימה לע תוכמתסה/שומישמ

 לע תוירחאב אשית אלו ,םיישילש םידדצ י"ע םימסרופמה םינכת וא עדימל תוירחא לכב אשית אל רתאה תלהנה .4.4
 .רומאכ םינכת וא עדימ לע ,תוכמתסה וא שומישמ האצותכ אוהד ןאמל םרגיש ,אל וא ינוממ קזנ לכ

 תאז םע דחי ,םימוחת ןווגמב תורגסמו םיתוריש ןיגב ןתינה לככ יתוכיא עדימ תעל תעמ תמסרפמ רתאה תלהנה .4.5
 .רומאכ םיתורישהו תורגסמה לש הניקת תוליעפל הקנפשוג וא תובייחתה םיווהמ םניא םירומאה םימוסרפה

 ,םתונמיהמ תניחבמ הלא םירתאב םינכתל הבורע םיווהמ םניא םירחא םירתאל )"םיקניל"( םירושיק לש םתואצמיה .4.6
 .תרחא הניחב לכמ וא ,םתומלש

 םא ןיב ,רתאב םימסרופמה םינכתב וא עדימב תועט לכ לע תיארחא הניא ל״יחה תתומע ,רומאהמ עורגל ילבמ .4.7
 עדימב שומישה תעב תוריהז ינשמ טוקנל שלוגה לע תלטומ הבוחהו ,םיישילש םידדצ ידי לע םא ןיבו הדי לע
 .רומאכ םינכתבו

 תושעל שלוגה לע תלטומ הבוחה ,ןכ לע ,אוה רשאב יעוצקמ ץועיי לכ ףילחהל םיאב םניא רתאב םינכתהו עדימה .4.8
 .רתאב םיעיפומה םינכתבו עדימב שומישהו תוכמתסהה םרטב תומלוהה תוקידבה תא
 

 רתאב םישמתשמה י"ע םירסמנה םיטרפו עדימ .5
 רתאב םישמתשמה ידי לע םירסמנה םיישיא םיטרפל רשאב תטלחומ תוידוס לע רומשל תבייחתמ רתאה תלהנה .5.1

 םלואו ,תורשקתה םיטרפו ,ןנשיש לככ םולשת יעצמא רבדב עדימ הז ללכבו ,רוביצה ללכל םוסרפל םידעוימ םניאו
 .רתאב םינותנה ירגאמל הצירפ לש הרקמב רומאכ םישמתשמה יפלכ תוירחא לכב אשית אל רתאה תלהנה

 םא ןיב ףיקע םא ןיבו רישי אוה םא ןיב קזנ רבדב תוירחאב אשית אל רתאה תלהנה )1(5 ףיעסב רומאה ףא לע .5.2
 עגונה עדימל ףשחנ רשא ,אוהש לכ םרוג ידי לע רתאל הצירפמ האצותכ שמתשמל םרגנה ,אל םא ןיבו ינוממ
 .אל םא ןיבו ןווכתמב םא ןיב הז עדימב הערל שומיש השע םרוג ותואש םא ןיב ,רומאכ שמתשמל

 דצ לכל ,םיברב םסרופמ וניא רשאו ,שמתשמה ידי לע רסמנה טרפ לכ ריבעהל אלש תבייחתמ רתאה תלהנה .5.3
 בייחמה ןיד לכל ףופכבו ,רתאה תוחוקלבו רתאה תלהנהב ,רתאב העיגפ תעינמ םשל ץוחנ רבדה םא אלא ,ישילש
 .ןיינעה תוביסנב םיאתמה רחא הרקמב וא ,רומאכ עדימ ריבעהל רתאה תלהנה תא

 וב תושעל העינמ לכ היהת אל ,םיברב םסרופמ רשא שמתשמל עגונה עדימ לכל רשאב ,רומאהמ עורגל ילבמ .5.4
 ,םוליצ ,םוסרפ ,הקתעה ללוכ רומאכ שומיש ,רחא םרוג לכ ידי לע םא ןיבו רתאה תלהנה ידי לע םא ןיב ,שומיש
 .רחא ירשפא שומיש לכ וא

 ,בילעמ ,ירקש אוהש עדימ לכ רתאה תועצמאב ריבעהל וא םסרפל אוה רשאב רתאב שמתשמ לכ לע רוסיא לח .5.5
 .יקוח יתלב וא ,ינעזג ,ינימ יפוא לעב ,יפרגונרופ ,תלוזה תויטרפב עגופ ,םייאמ ,ץימשמ
  

 תומורת .6
 .יארשא סיטרכ תועצמאב הריהמו הלק ,תחטבואמ ךרדב התומעה יכרצ תבוטל ףסכ םורתל רשפאתמ הז רתאב .6.1

 .דבלב הלעמו 18 ליגמ תולבגומ יארשא סיטרכב תומורת
 לטבל ןתינ ,הקסע לוטיבו בויחה יטרפ יונישל השקבב ל״יחה תתומעל תונפל יאשר היהי המורתה תלועפ עצבמ .6.2

 יונישה תא עצבת ל״יחה תתומע .רתאה תועצמאב המורתה תלועפ העצובש םוימ םוי 14 ךותב רומאכ הקסע
 ל״יחה תתומע תא בייחת יארשאה תרבחש לככ .יארשאה תרבחב תע התואב הגוהנה תוינידמל םאתהב שרדנה
 .רומאכ הלמעב הלועפה עצבמ ביוחי ,הלועפה ןיגב הלמעב

 .1981 ןכרצה תנגה קוח י"פע ושעי הקסע ילוטיב .6.3
 םיכילהל יופצ וז הריבע לע רובעיש שלוג .תילילפ הריבע הנה םיבזוכ םיטרפ תשגה .םיבזוכ םיטרפ תתל ןיא .6.4

 .םייחרזאו םיילילפ ,םייטפשמ
 הלועפה תא םילשהל תנמ לע .המיאתמ העדוה הלועפה עצבמ לבקי ,יארשאה תרבח י"ע הרשוא אל הקסעהש לככ .6.5

 .ל״יחה תתומע םע רשק רוציל הלועפה עצבמ לע
 םרוג לכ ןיגב וא רתאב םיפתתשמ ידי לע השעיתש תיקוח יתלב תוליעפל תוירחא לכב אשית אל רתאה תלהנה .6.6

 .האלמה התטילשב וניאש רחא
 

 עדימה תוידוסו תויטרפ .7
 PCI ןקת תויחנהל םאתהב ןפצומ הלועפה תודוא עדימה ,2048bit SSL תנפצהב חטבואמ רתאב הקילסה דומע .7.1

 .ןתינה לככ יברמה ןפואב עדימהו םיטרפה ןויסיח תא חיטבהל ידכב לוכהו ,ימואלניבה
 .1981 - א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח יפ לע רמשיו ,רתאב שומישה ךרוצל דעונ רתאב ךדי לע רסמנה עדימה .7.2

 העיגפ לכסלו עדימה לע רומשל ידכ ,התושרל םידמועה םיעצמאב ,התלוכי בטימכ תושעל תבייחתמ התומעה
 אל איה ךכיפלו טלחומ ןפואב םישוביש לולשל הידיב ןיא ,תאז םע ךא ,ךדי לע רסמנש עדימה תויטרפב תירשפא
 .רומאכ ומרגיש םישוביש וא/ו תולקת ,תועיגפ בקע איהש תוירחא לכב אשית
 

 טופישה תוכמסו לחה ןידה .8
 וא ךוסכס לכו ,םהיפ לע שרופי הז ןונקת ,וב ךורכה וא ונממ עבונה לכ לעו הז ןונקת לע ולוחי לארשי תנידמ יניד .8.1

 .םילשורי זוחמב תכמסומה תיטופישה האכרעב הערכהל אבות וילא רשקב תיטפשמ הלאש


