
 

 

 

 

 

 ד"סב

 580270395 המושר התומע ךלמ תב רתאה תועצמאב המורת ןונקת

 

 רתאה ךרד המורת ןתמ .1
o תומילא תעינמ תוינכתל תוליעפה םשל התומעל םורתל םישמתשמל רשפאמ רתאה 

 .ןהידליו תוכומ םישנל עויסלו החפשמב
o םיטרפה תא ,רתיה ןיב ,רוסמל שמתשמה שרדיי רתאה ךרד תיפסכ המורת עוציב םשל 

 תינובשח תחילש ךרוצל תוברל( ל"אוד תבותכ ,אלמ םש :םקלח וא םלוכ ,םיאבה םיישיאה
 תורשפאב ,ףסונב .ז"ת רפסמו יארשאה סיטרכ יטרפ ,)הדות יבתכמ תרבעהו המורתה ןיגב
 .ןופלט רפסמ ןכו רוויד תלבק םשל ותבותכ תא רוסמל שמתשמה

o ךותב תאז תושעל לכוי ,רתאה ךרד התשענש המורתה תא לטבל / רזחאל שקביש שמתשמ 
 יטרפ"(  רתאה תיתחתב םיעיפומה תורשקתהה יטרפ תועצמאב המורתה עוציבמ םימי 14
 .אלמה םוכסב שמתשמה תא הכזת התומעה הז הרקמב .)"תורשקתהה

o  

 .]שדח חסונ[ הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפל סמ יכרצל תרכומ ךלמ תב תתומע •
 םיעיפומה תורשקתהה יטרפ תועצמאב התומעל תונפל שמתשמה לע תומורת אשונב היינפ לכב •

 .)"תורשקתהה יטרפ"( רתאה תיתחתב

 תויטרפ תוינידמ .2 
o לכ תוארוהל םאתהב תלעופ ,שמתשמה תויטרפ לע הרימשב הבר תובישח האור ךלמ תב 

  .הל רסמנש עדימה לע תואיכ רומשל תנמ לע םיבר םיצמאמ השועו ןיד
o רוסמיש םולשתה יעצמא תודוא עדימל טרפ ,התומעל שמתשמה רוסמיש םינותנה לכ 

 תודוא עדימה תרימש .התומעה ידי לע ורמשיי ,)"שמתשמה תודוא עדימ"( שמתשמה
 יאנת יפלו 1981 -א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח תוברל ,ןיד לכ יפל השעת שמתשמה
 ורושיא אלל והשלכ ישילש דצל שמתשמה תודוא עדימה ריבעת אל התומעה .שומישה
 .ןיד לכל םאתהב וא ךמסומ ףוג וא ןיד לכ יפ לע ביוחת םא טעמל ,שמתשמה לש שארמ

o שמתשמה תודוא עדימב חוור תורטמל וא ירחסמ שומיש לכ השעת אל התומעה.  
o ףסונב .ונקתלו התומעה ידי לע רמשנש ויתודוא עדימב ןייעל שקבל שמתשמה תורשפאב, 

 םשל .התומעה לש עדימה ירגאממ ויתודוא עדימה תקיחמ תא שורדל תוכזה שמתשמל
 .תורשקתהה יטרפ תועצמאב רשק רוציל שמתשמה לע ,הז ףיעסב רומאה עוציב

o תנפצהב חטבואמ הז ףד SSL 2048bit. תויחנהל םאתהב ןפצומ הלועפה תודוא עדימה 
 .ימואלניבה PCI ןקת

o התומעה ןיא ,תאז םע .שמתשמה תודוא עדימה תחטבאל םיריבס םידעצ תטקונ התומעה 
 יתלב תורידח ןיטולחל עונמלו תרושקתהו עדימה תוכרעמ תא טלחומ ןפואב חטבאל הלוכי

 שומישו יוליג לש םירקמב תוירחא לכב אשית אל התומעה .עדימב רוסא שומישו תושרומ
 לכ לע רתוומ רתאב שמתשמהו םירחא לש תושרומ יתלב תורידחמ םיעבונה רומאה עדימב
 .רומאכ תורידח בקע המעטמ ימ וא התומעה דגנ העיבת וא השירד ,הנעט

 


