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 י"ט אב, תש"פ
 2020אוגוסט,  9

 
 לכבוד

 טיפול שפכיםמתקן  /מנכ"ל מתקן התפלה 
 

 שלום רב,
 

 הל התחברות מרחוקונ  הנדון:
 

 :כללי .1

שרות קיימת אפ .םהסייבר על מתקני מים וביוב שוני בעת האחרונה עלה גל תקיפות

 לי אף מעבר לכך. וסבירה כי תדירות ועצימות התקיפות ימשכו וא

אנו נמצאים בעיצומה של מגפת ה"קורונה" המשנה את חיינו בצורה  ,בנוסף לכך

ם בעבר לא העלינו על דעתנו כי קיים תרחיש בו איוש אנשי תפעול אמשמעותית ו

ותחלואה הרי  , הדבקהים יהיה בסכנה בשל בידוד חברתיש"מט/במפעלי ההתפלה

 י.רשברור כיום כי תרחיש כזה הינו אפש

יש לציין כי בכדי לאזן בין הסיכונים והצרכים "תאושר" הפעלה מלאה של מתקן 

 ש מרחוק ע"י נציגי רשות המים בלבד:"מט/התפלה

 וסייבר. מידע אגף התפלה ואגף ביטחון מים חרוםי ע" –לגבי מתקני התפלה  .א

 חרום עירוניים ואגף ביטחון מים ע"י אגף מפעלי מים -ים בתאגידים ש"לגבי מט .ב

 וסייבר. מידע  

 וסייבר.מידע חרום ע"י אגף תפעול ואגף ביטחון מים  -ים אחרים ש"לגבי מט .ג

 

 המטרה .2

מטרת הנוהל להבטיח רצף תפעולי מאובטח בזמן התחברות מרחוק לתוך רשת 

 התפלה  תחזוקת מערכות שונות למתקניתפעול ולצורכי  OT/SCADAתמ"ח/

 ך .בעת ובמידת הצור שים"ומט

 יש להדגיש כי ניתן לבצע פעולות אלו רק במידה ואכן נמנעת אפשרות הגעה פיזית

 רכיב הנדרש ./למתקן     

 

 הגדרות .3

 חיוניותתשתיות מידע  -תמ"ח 

 סימן מחשיד -סמ"ח 

 סדרי תקשורת - סד"ת

 לוחמת מידע -לו"מ 

  מנהל חרום וביטחון  - מנב''ט

 ל אבטחת מידעאחראי על הרשת החיונית מטעם מנה -ממונה תמ"ח 
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 תכולת הנוהל .4

  - תיחום הנוהל  .4.1

 הגדרת קישור תחזוקה מרחוק

 הנחיות התחברות מרחוק .4.2

 יישום הנחיות התחברות מרחוק .4.3

 הגדרת אחריות לבעלי תפקידים .4.4

 שרטוט התחברות מרחוק תמ"ח .4.5

 v1.1הוראת עבודה התחברות חירום מרחוק לרשת קריטית  .4.6

 

 הגדרת קישור תחזוקה מרחוק .5

קיימים קשר אל סביבת התמ"ח כגון: קישור לצרכי תפעול קישורים חיצוניים המ .5.1

ותחזוקה, שליטה מרחוק. הקישורים יבוצעו בהתאם למאפייני הקישור כמו: חיבור 

מודם צד ג' להוצאת נתונים, חיבור תחזוקה מרחוק עובד פנימי, חיבור תחזוקה 

ר מרחוק ספק חיצוני )שרשרת אספקה(, הוצאת נתונים לגורם רגולטורי, חיבו

מרחוק קבוע לספק חיצוני. ההנחיות ואישור סופיים יינתנו על ידי מנחה מקצועי 

 מטעם רשות המים.

תמיכה מרחוק במערכת תבוצע על פי צורך ואישור מקדים של רשות המים בלבד.  .5.2

, כאשר כל שלב יאושר על ידי מנחה CDRו PDRלאחר קבלת האישור יבוצע שלב 

 מקצועי מטעם רשות המים.

 

 התחברות מרחוקהנחיות  .6

היוזמה לתחזוקה תהיה מצד מט"ש/מתקן התפלה וכדומה, כאשר יבוצע זיהוי  .6.1

לוודא כי אכן העובד  ל מנתוהיכרות עם הגורם המתחזק קודם ביצוע תחזוקה, ע

מטעם החברה הנותנת שירותי של ספק המים או  הרלוונטי הינו עובד מוסמך

 תחזוקה. 

שירה למערכת אלא מול מערכת ביניים, תהליך החיבור המרוחק לא יבוצע בצורה י .6.2

 .DMZאו  Jump Stationכגון 

 וקצה עמדת מחשב נפרדת/מחשב נייד, ייעודית לתחזוקה מרחוק.ת .6.3

אלא באישור פרטני  ,לא תתאפשר העברת נתונים באמצעות פעולת העתקה/הדבקה .6.4

 ממונה תמ"ח בארגון./CIO/CISOמוחרג על ידי 

 .MFAהזדהות תתבצע באמצעות  .6.5
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 חודשים מינימום. 3כלל תהליך התמיכה מרחוק ינוטר, יבוקר ויוקלט למשך  .6.6

 ייקבע ניתוק לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. .6.7

 יתבצע ניתוק  ידני/פיזי וטכנולוגי לאחר שעתיים של חוסר פעילות. .6.8

 בסיום פעולת התחזוקה יחזור מחשב ביניים למצב התחלתי. .6.9

 VPNתקשורת יתקיים ע"ב תווך  .6.10

 

 

 ות התחברות מרחוקיישום הנחי .7

 לכל קבלן המבצע תחזוקה מרחוק ייקבע רפרנט מטעם החברה  .7.1

 אחריות הרפרנט:  .7.1.1

 ע"מ להתחבר לטרמינל תחזוקה. VPNקבלן המתחזק יתקין   .7.1.1.1

  הגשת בקשה לשם משתמש וסיסמה עבור הקבלן לקבלת גישה   .7.1.1.2

 לטרמינל ההתחברות.            

 לקבלן כי ההתחברות לטרמינל תתבצע בהודעה מראש. יש להגדיר  .7.1.1.3

 געה לטרמינל תוקלט פעילות התחזוקה. בה  .7.2

 ע"ב TRANSPARRENTלאחר מכן ייפתח בודל חד כיווני או בודל דו כיווני   .7.3

 ש וקבלן יקבל גישה תחנת עבודה."טכנולוגיה מתאימה במט 

 קבלן יבצע הזדהות נוספת מול המערכת בתוך התחנה./עובדה  .7.4

וני או ינותק בתוך הבודל חד כיו BYPASSלאחר סיום פעולת תחזוקה ינותק   .7.5

SESSION  בבודל דו כיווני ורפרנט יוודא כי הקבלן התנתק מטרמינל גישה

 החיצוני.

 

 הגדרת אחריות לבעלי התפקידים הנדרשים .8

 

 

ממלא מקום  סד"ת אחריות תפקיד בחברה   שם
 בהיעדרותו

 פלוני +972 ממונה תמ"ח מהנדס מט"ש 

מנהל אבטחת  

 מידע בחברה

 פלוני +972 כללית על החברה
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 שרטוטים    .9

 

 סכמתי

 

 פירוט טופולוגיה

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ה, כ ר ב ב                                                                                              
 

                                                                                 
 דניאל לקר                                                                                  

 וסייברמידע  ,חרוםם ביטחון מימנהל אגף             
 
 
 
 
 

 העתק:  
 מר גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים והביוב

 מנהלת אגף התפלה ,גב' הילה גיל
 מנהל אגף )מפעלי מים וביוב עירוניים( ,מר איתי שגיא

 וסייבר מידע האגף לביטחון מים חרום 
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 מאשר : מנהל האתר )מנכ"ל( מאשר : ממונה תמ"ח
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