
 ןונקת

 רתאב שומיש יאנתו ןונקת

 תשיכרל חונ יעצמא וניתוחוקל להקל קפסל הרטמב תידיה ןורטאיתה י"ע לעפומו םקוה רתאה
 .בחרה להקל דעוימ רתאה .םינקחשהו םירצויה ,תוגצהה ,ןורטאיתה לע עדימ תלבקלו םיסיטרכ

 רתאב שומישה

 בחרה להקל םיסיטרכ תשיכר

 ןופלט 'סמ ,החפשמ םש ,יטרפ םש :ןוגכ ,םינוש םיטרפ רוסמל שמתשמה שרדיי הנמזה עוציב ךרוצל
 םיטרפה .שמתשמה תושרבש יארשא סיטרכ יטרפ ,ינורטקלא ראוד תבותכ ,רשק תריצי ךרוצל
 אלמל ילבמ הנמזה עצבל לכוי אל שמתשמה .ךכל םימיאתמה תודשב שרופמב ונמוסי ,רוסמל הבוחש
 רושיאב תינתומ הקסעה .יארשא סיטרכ תועצמאב עצבתת םיסיטרכה תנמזה .הבוחה תודש תא
 ראודה תבותכל חלשיי הנמזהה עוציב םות םע .שמתשמה בייחתה הכרד רשא יארשאה תרבח
 העצוב הנמזההש ךכ לע העדוהו הנמזהה יטרפ תא ללוכה רושיא שמתשמה רסמש ינורטקלאה
 חולמ ,הגצה ףדמ :ףד לכ שארב אצמנה ישארה טירפתהמ עיגהל ןתינ םיסיטרכ תשיכרל .החלצהב
 .םיאתמ רותפכ תועצמאב רתאב םינוש םיפדמ וא הריהמ השיכר/םיסיטרכ תשיכרמ תוגצה

 םיסיטרכה ףוסיא

 תבצה םע .הגצהה ינפל העש יצח ןה הפוקה תחיתפ תועש .הפוקה תדמעב עצבתמ םיסיטרכה ףוסיא
 וא ליח תחנהב ושכרנ םיסיטרכהו הדימב .ןורטאיתה לש יבולב םיסיטרכ תריכמו ףוסיא תודמע
 .ףקותב הדועת תא גיצהלו הפוקה ךרד רובעל שי טנדוטס

 ל"אודל הנמזהה רושיא תלבק יא

 הרסמנש ינורטקלאה ראודה תביתל יטמוטוא רושיא חלשנ ,יהשלכ הנמזה רובע םולשתה עוציב רחאל
 לבז ראוד תייקיתב קודבל שי ,סנכנה ראודה תביתב לבקתה אל רושיאהו הדימב .הנמזהה עוציב תעב
)SPAM(, תבותכ תנזהב תועט התיהש ןכתי ,אצמנ אל תאז לכב רושיאהו הדימב .תומוד תויקיתב וא 
 תועצמאב תידיה ןורטאית לש תוחוקלה תורישל תונפל ןתנ הז הרקמב .הנמזהה עוציב תעב ל"אודה
 .דומע לכב ישאר טירפתב ישומיש עדימב וא דומע לכ לש תיתחתב עיפומה "רשק רוצ" רותפכ

 -הגצהל העגה יא

 םוימ הנש יצח ךשמל ותוכזל רמשנ סיטרכה ,איהש הביס לכמ ,הגצהל עיגה אל חוקלה וב הרקמב
 .)הפוקה תא העגה ןכדעל שי( עיגה אל הילא הגצה התואל יונפ םוקמ סיסב לע ושממל ןתינו ,הגצהה
 הגצהה רקובב רשקתהל ,ונלש רתאה יפל הגצהה יכיראת רחא בוקעל שי תואכזה תא שממל ידכ
 ,עוריאל הרוגס וא הלטוב אלו תמייקתמ ןכא הגצההש אדוול תנמ לע  077-5301381 דקומל
 .םיסיטרכה םע ,חוקלל הפטעמ ריאשהל גיצנה תוירחאבו

 

 

 שומיש יאנתו תוינידמ

 .םיאנתה לכ תא ןויעב ארק אנא

 



 שומישה .ןלהל םיטרופמה שומישה יאנתל ףופכ ,)"רתאה" – ןלהל( הז טנרטניא רתאב שומישה
 .שומישה יאנתב רומאל )"חוקלה" וא "שמתשמה" ןלהל( רתאב חוקלה תמכסה לע דיעמ רתאב
 תמדקומ העדוה ךכ לע רוסמל ילבמ ,תעל תעמ רתאב שומישה יאנת תא תונשל יאשר תידיה ןורטאית
 רכז ןושלב םיחסונמ רתאב שומישה יאנת .םמוסרפ םע אהת םייונישה לש םפקות תליחתו ,שארמ
 .דחאכ םירבג לאו םישנ לא םינפומו ,דבלב תוחונ ימעטמ

 אלו היוסח הרוצב ורמשיי םיטרפה לכ .וב םירקבמה ,םישלוגה לש תויטרפה תא לע רמוש רתאה
 לכ םהב השעי אלו שמתשמה רושיא אלל ןונקתה י"פע וא ןיד י"פע ךכל השרומ וניאש ימל ורבעוי

 .ןלהל םיטרופמה םישומישה טעמל שומיש

 עדימה תחטבאו עדימה רגאמ

 אל שמתשמה ,םלוא .ומצע תודוא םינותנ וא עדימ רוסמל הבוחה שמתשמה לע הלח אל ,קוח יפ לע
 םינותנהו עדימה .הז עדימ רוסמל ילבמ ,רתאה תועצמאב ןודעומל םשריהל וא תונמזה עצבל לכוי

 ןורטאית לש עדימה רגאמב ורמשיי ,רומאכ ,רתאה ךרד השיכר עוציב תעב רתאל שמתשמה רוסמיש
 .שמתשמה ידי לע רסמנה עדימה תחטבאל םיריבסה החטבאה יעצמא לכב טוקני ןורטאיתה  .תידיה
 לש ויטרפ תרימשלו עדימ תחטבאל תוכרעמ ותרגסמב תולעופו PCI DSS ןקתב דמוע רתאה
 תועצמאב שמתשמה ידי-לע רבעומה עדימל ףקשנה ןוכיסה תא תומצמצמ תוכרעמה .שמתשמה
 יתלב תורידח ינפמ תמלשומ החטבא חיטבהל לוכי וניא רתאה תאז םע דחי .טנרטניאה תכרעמ
 תונומתו עדימב שומיש לש םירקמב ,הפיקע וא הרישי ,תוירחא לכב אשי אל רתאה ךכיפל .תושרומ
 האצותכ וא םירחא לש ןגוה יתלב שומישמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עבונה שמתשמה ידי לע ורסמנש
 .רתאה תטילשב םניא רשא םילדחמ וא/ו םישעממ

 עדימב שומיש

 תחטבא תוינידמ יאנת יפ לע השעיי ,ליעל רומאכ ,שמתשמה רוסמיש םינותנב וא עדימב שומישה
 םיעפומו תוגצהל םיסיטרכ תשיכרו תונמזה עוציב :ןלהלש תורטמלו ,ןידה תוארוה יפ לע ,עדימה
 לש ינורטקלאה ראודה תבותכל ןורטאיתל עגונב םימוסרפו עדימ חולשמ .ןורטאיתב םימייקתמה
 עדימ תלבקב ןיינועמ וניא אוה יכ ,תע לכב תידיה ןורטאיתל עידוהל יאשר שמתשמה .שמתשמה
 .עציבש הנמזהל רשקב שמתשמה םע רשק תריצי .ולא םינכתו

 ,םיישילש םידדצל שמתשמה לש ויטרפ תריסממ ,רשפאה לככ ,ענמיהל בייחתמ ימוא תידיה ןורטאית
 וא שמתשמה הלעהש השקב ךרוצל שרדנ רבדהש וא שמתשמה ידי לע ךכל האשרה הנתינ םא אלא
 תוארנה תולועפ רתאה תועצמאב עציב וא רתאב שומישה יאנת תא רפה שמתשמהש הרקמב
 הרומה יטופיש וצ לבקי תידיה ןורטאיתש הרקמב וא הלא ןיעמ תולועפ עצבל ןויסינ וא ןידל תודגונמכ
 .ישילש דצ לכל שמתשמה תודוא םיטרפ רוסמל ול

 שמתשמה תוירחא

 שומישה ןיגב ול ומרגייש דספה וא/ו קזנ לכל ןוכיסו תוירחא לכב אשי דבלב אוה יכ םיכסמ שמתשמה
 .ישילש דצ תוברל ,רתאב המושרה היצמרופניאב

 רתאה תונימז

 יכ בייחתמ אל ןורטאיתה תאז םע דחי ,ותלוכי בטימכ רתאה תא קזחתלו לפטל בייחתמ ןורטאיתה
 ונא ןכ-ומכ .ןקותי תורישב יוקיל וא םגפ לכש וא תויועט אללו תע לכב ןימז היהי רתאב שומישה
 .תמדקומ העדוה לכ אלל רתאה תוליעפ תא קיספהל תוכזה לע םירמוש

 םירצוי תויוכזו ינחור ןינק



 תועיבת וא תויוכז שיאל ויהי אלו ןיאו ,תידיה ןורטאית לש ינחור סכנ אוהו תידעלב תולעבב וניה רתאה
 .תידיה ןורטאית י"ע םותחו בותכ הזוח אלל ,דיתעב וא הווהב רתאב ןהשלכ תוינחור וא תויפסכ
 ןורטאיתמ תויוכזב ןגומ רשא הנומת וא עדימ לכ לפכשל וא/ו ץיפהל ,ריבעהל יאשר וניא שמתשמ
 .תידיה

 טופיש תוכמס

 לכו וב שומישה יאנת תוברל ןונקתה אשונל רשקהב םידדצה ןיב תקולחמ וא ךוסכס לש הרקמ לכב
 ןונקת לע .הרדחב ךמסומה טפשמה תיבל תידוחיי טופיש תוכמס אהת םהב ךורכה וא/ו םהמ עבונה
 .דבלב םהיפ לע ושרופי םהו לארשי תנידמ יניד ולוחי ויאנתו הז

 .הליעיו הנהמ השילג םלוכל םילחאמ ונא

 .ןכרצה תנגה קוחל ףופכ תוחוקלה תוריש ןונקת

  תידיה ןורטאית

 077-5301381 – תונמזה / תוחוקל תוריש

 רתאה ןונקת | ח.ל.ט  תידיה ןורטאיתל תורומש תויוכזה לכ

 

 PCI ןקת יפל SSL תועצמאב תחטבואמ רתאב םיסיטרכה תשיכר

 

  תיבה רתא תבותכ– תידיה ןורטאית

 

 

 


