
 

 https://yahav.cio.gov.il, 02-6664888היחידה להגנת הסייבר בממשלה )יה"ב(, רשות התקשוב הממשלתי, טלפון: 

 

 ניסן תש"פ ו"כ

 2020, באפריל  20

 Zoom Meeting -בשימוש מאובטח 

 

 מערכת זו.הגדיר שימוש מאובטח עבור משתמשי מטרת מסמך זה הינה ל

 וידאו. אין להעביר מידע מסווג או רגיש באמצעות תוכנות ענן המשמשות לשיחת .1

 יש לוודא ככל הניתן כי השיחה תתבצע ממקום המאפשר פרטיות. .2

 על מנהל השיחה לוודא כי לא הצטרפו משתמשים שאינם מורשים. .3

להשתמש בגרסת הדפדפן של המוצר. במידה ונעשה שימוש באפליקציה, יש לוודא כי  יש .4

 עדכנית על פי נתוני היצרן.  נהגרסת התוכנה בה משתמשים הי

שיחת הועידה תוגן באמצעות סיסמה.  .5

 
 (.Email, SMSיש לשלוח את הקישור באמצעים בהם ניתן לוודא את זהות הנמען ) .6

. Zoom-אין לאפשר העברת קבצים באמצעות ה .7

 
 אין לאפשר שליטה מרחוק באמצעות התוכנה. .8
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ניתן לשתף מסכים. עם זאת, בכדי לשמור על פרטיות המידע, יש לשתף את האפליקציה  .9

הרצויה בלבד ולא את כל המסך. לדוגמא: שיתוף מצגת בלבד. 

 

על גבי הענן )אפשרות זו קיימת בגרסה בתשלום  ולשמור הקלטות של שיחות הווידא אין .10

בלבד(. במידת הצורך יש לשמור מקומית במקום מאובטח. 

 
פעולות המשתתפים ע"י מנהל אחד השולט ביש לוודא כי השיחה מנוהלת בצורה מרכזית  .11

  מיקרופון, מצלמה, שיתוף מסך.כגון: 
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 Enableהצטרפות לשיחה תתבצע  רק לאחר אישור מנהל השיחה .יש לסמן את האפשרות  .12

Waiting room  .בזמן ההגדרה הראשונית של השיחה

 
לשיחה יש  לבצע  "נעילת פגישה" , על מנת  למנוע הצטרפות לאחר הצטרפות כל המוזמנים  .13

 משתמשים נוספים.

 
 יש לוודא כי השיחה מתנתקת עבור כלל המשתתפים  לאחר קיום השיחה בצורה מוחלטת.  .14
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 אין להשתמש בממשקים של התוכנה עם תוכנות אחרות המופיעות מטה: .15

 

 :App Marketplaceעם אפליקציות נוספות באמצעות  אין לבצע אינטרגרציה .16

 
 יש לוודא ביטול אפשרות השתלטות מצלמה על ידי משתמש: .17

 
 ( בלבד:Hostמאופשרת למנהל השיחה ) chatיש לוודא  כי שמירת ה  .18

 

  Attention Trackingמומלץ לבטל את אופציית  .19

 

 

 


