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 דוח הביקורת הפנימית :הנדון
 ואבטחת המידע והתקנות עמידה בדרישות החוק מאגרי מידע

  .לעילאת דוח ביקורת בנושא  ךמתכבד להגיש לעיונ יאנ
הביקורת בחנה את מידת העמידה של המועצה בכללי אבטחת מידע, בדגש לתקנות אבטחת מידע 

גנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז לתקנות ה 16)כנדרש בתקנה . 2018שנכנסו לתוקף במאי 
(2017.) 

 .התקבלו שולבו בפרקי הדוחמנהלי המאגרים, התגובות ש התייחסותלטיוטת הדוח הועברה 
כי המועצה אינה עומדת ברוב תקנות הגנת הפרטיות ואינה עומדת  מצאי הביקורת עולה,ממ

 אינם מאובטחיםבכללי אבטחת מידע מקובלים וכתוצאה מכך מאגרי המידע הרגישים שלה 
  .כנדרש

, חסרים המתאימהאין את ההכשרה )במועד הביקורת(  לממונה אבטחת המידע , כינמצא בין היתר
נהלי עבודה בתחום, נמצאו מאגרים רגישים שלא נרשמו אצל רשם המאגרים, לא בוצע מיון כנדרש 

נמצאו פערים בקבלת עובדים שעובדים עם נתונים רגישים ולא הועברה הדרכה לעובדים אלה, 
 באבטחה הלוגית והפיזית של מאגרים המידע ולא מבוצע ניטור של מאגרי המידע. 

 תהליכי אבטחת המידע אינם מוטמעים בהסכמים עם מחזיקי מאגר במיקור חוץ. נמצא, כי בנוסף
 

לביצוע עדיפות תינתן להטמעת המלצות דוח הביקורת, כאשר  לפעול בהקדם הביקורת ממליצה
 ות:פעולות הבאה
 

 או הכשרתו מינוי ממונה אבטחת מידע עם ההכשרה המתאימה. 

 .להוציא הנחיות ברורות בנושא אבטחת מידע לעובדי המועצה 

 .הטמעת כללי אבטחת מידע בניהול הרשאות וסיסמאות 

 .השלמת פערים באבטחה הפיזית של המחשבים/שרתים של המועצה 

 .הדרכת עובדים להם יש גישה למאגרי מידע רגישים 

 חייב את מחזיקי המידע במיקור חוץ לפעול על פי כללי אבטחת מידע ולעגן בהסכם כתוב.ל 

 .לאסור שמירת נתונים באמצעי אחסון לא מאובטחים 

  להטמעת יתר המלצות הדוח. – 2020-2021להכין תכנית עבודה לשנים 

 
 ת במועצה. להסדרת אבטחת המידע ויישום תקנות הגנת הפרטיו Iדוח זה מהווה שלב כי  ,יצוין

השלב הבא, הוא יישום המלצות הביקורת על בסיס תקנות הגנת הפרקטיות שיבוצע מיידית 
 בליווי של מומחה בתחום.

   
 עבודת הביקורת מתבססת על מדגם, ולפיכך אין הכרח כי תחשוף כל ליקוי, אם קיים.

 על הסיוע ושיתוף הפעולה. המוד יאנ
 
 
 

 בכבוד רב,
 אלי יהודה

 מבקר המועצה
 

 חברי ועדת הביקורת המועצתית. העתקים:
 , מנכ"לית.רינת זונשיין

גזבר המועצה. וויץ,   שגיא 
 מונה אבטחת מידענועם כהן, מ

  שני כ' באדר, תש"פ יום

 2020,  במרץ 16
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 הביקורת הפנימית

 , תגובות והמלצותתמצית ממצאים .א

 

 

 סעיף

 בדוח

 פירוט מהות

לסקירה שנתית של מאגרי מידע לצורך איתור  (,בוצעוממילא לא )לא נקבע נוהל  ממצא 1.ג

מאגרים המנוהלים בשרתי המועצה ו/או בענן או במערכות מידע חיצוניות וטרם 

 נרשמו למרות שהם עומדים בהגדרות המחייבות רישום.

להנהיג רוטינה לסקירת מאגרי מידע על ידי המנמ"ר וממונה אבטחת המידע לאיתור  המלצה

כוללים מידע רגיש ונדרשים ברישום ויישום הנחיות הגנת הפרטיות, מאגרים חדשים ה

 ולפעול לרישומם.

 .הכשרה מקצועיתלין ידע וניסיון בתחום והוא נדרש א לממונה אבטחת המידע ממצא 3.ג

 באופן חלקי בלבד. 3 כתוצאה מכך, המועצה עומדת בתקנה

פין למנות ממונה אבטחת מידע לחילו ע כנדרש אויר את ממונה אבטחת המידיש להכש המלצה

 בעל ידע מקצועי בתחום.

 כתב המינוי אינו מציין למי כפוף ממונה אבטחת המידע בהקשר למינויו זה. ממצא 3.ג

לגורם בכיר בארגון  –יש להגדיר את הכפיפות הארגונית של ממונה אבטחת המידע  המלצה

 )לכל הפחות למנכ"ל(.

 .י אבטחת מידע כתובים כנדרשלא נמצאו כלל נהל ,3נה אינה עומדת בתקהמועצה  ממצא 4.ג

כי הוא יבחן אחת  ,יש לגבש נוהל אבטחת מידע כתוב ומקיף על פי התקנות ולוודא המלצה 

 לשנה ויעודכן בהתאם לשינויים ו/או דרישות חדשות.

י הנדרשות על פה בטחאההנחיות  :לא גובש מסמך מדיניות אבטחת מידע המתווה את ממצא 4.ג

הגדרת אבטחת המידע, ההנחיות לעובדים בדבר דרישות לאבטחת מידע, הדרישה 

 לקיום הדרכות לעובדים בנושא ותיעוד שלהן וכיוצ"ב.

 יש לערוך מסמך מדיניות אבטחת מידע למועצה. המלצה

בנושא אבטחת מידע אשר נותן   ISO 270001מצה והטמיעה את תקן יהמועצה לא א ממצא 4.ג

 דול מדרישות התקנות.מענה לחלק ג

בנושא אבטחת המידע כתקן מוביל לקביעת  ISO270001לבחון אימוץ והטמעת תקן  המלצה

 מדיניות בנושא.

 .מידע שמופו ונרשמו על ידי המועצהמאגרים שאינם רשומים במסגרת מאגרי ה נמצאו ממצא 5.ג

והלים במחלקת קבצי אקסל חיצוניים המנ, ניהול פניות למוקד ומוקד ביטחון)כגון: 

 .(קבצי מידע ואקסל בנושא סייעות, הנוער

ולפעול  אותה המאגרים הקיימים במועצה ומשמשיםשל מיפוי וריענון יש לבצע  המלצה

 רישום מאגרים שטרם נרשמו.ל

ז את כל המידע הנדרש על פי לא קיים תיק מאגר מידע לכל אחד מהמאגרים המרכ ממצא 5.ג

כמו פירוט התוכנות והממשקים המשמשים לתקשורת  לא קיימים מסמכים ת.התקנו

 אל מערכות המאגר.

יאוחסן באופן מאובטח  מהתיקעותק  .יק מאגר מידע, לכל אחד מהמאגריםלגבש ת המלצה

 אצל מנהל המאגר. ,אצל ממונה אבטחת המידע ועותק

  .המועצה לא ערכה סקר סיכונים לאיתור סיכוני אבטחת מידע ממצא 6.ג

ם, לרשת הארגונים מבחני חדירות למערכות המידע המנהלות את המאגרילא נערכו 

 במטרה לבחון את עמידותן בפני ניסיונות תקיפה חיצוניים ופנימיים. ולמאגרים עצמם

על  .ידע לאיתור חשיפות ופערים קיימיםלבצע סקר סיכונים כולל בנושא אבטחת מ 1המלצה 

ת פערים אם על ידי כתיבת נהלים ואם יבוצע תהליך לצמצום וסגיר ,בסיס הממצאים
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 על ידי הטמעת מערכות והקשחת מערכות קיימות.

( על ידי גורם חיצוני מקצועי המתמחה בתחום penetration testלבצע מבחן חדירות ) 2המלצה 

לבחינת עמידות מערכות אבטחת המידע הקיימות בניסיונות תקיפה של מערכות 

 המידע ומאגרי המידע.

 7.ג

1) 

 (6אבטחה פיזית של משרדים )תקנה  ממצא

חדרי המשרדים בהם מנוהל מידע אישי פתוחים במהלך היום וקלסרים הכוללים מידע 

  .טחים בארונות נעוליםרגיש אינם מאוב

 מאוחסנים על מדפים גלויים ולא מאובטחים. מהקלסרים, חלק

וטרים חומרים ומסמכים משנים קודמות מאוחסנים בחלקם במחסנים שאינם מנ

 באמצעות מצלמה במעגל סגור.

  .ים בהם מאוחסן מידע רגישחדריש לנעול  1 המלצה

 את החומר בארון מאובטח ולהקפיד על סגירת הדלת ונעילתה.יש לאחסן 

לשקול התקנת מצלמות במעגל סגור שיתעדו את הכניסות לארכיב ומחסן מחלקת  2המלצה 

 מות.בהם מאוחסנים מסמכים משנים קוד ,החינוך

 7.ג

2) 

 (6)תקנה  חדר שרתיםאבטחה פיזית של  ממצא

, מצב םלהתריע במקרה של הצפת מי ם על מנתגלאי הצפה בחדר השרתי לא הותקן

 העלול לאפשר פגיעה בשרתים וארונות התקשורת.

 מים.ת עה במקרה של הצפמומלץ להתקין גלאי הצפה בחדר השרתים לאיתור והתר המלצה

 7.ג

3) 

ל ה לא קיים נוהל התאוששות מאסון וממילא לא מתבצעות הפעולות הנדרשות עבמועצ ממצא

 .פי נוהל זה

 הכין נוהל התאוששות מאסון ולתרגל אותו.ל מלצהה

 7.ג

3) 

מצלמה במעגל סגור, מערכת לכיבוי אש, מערכת  לא הותקנו בחדר השרתים החלופי ממצא

 גיבוי לאספקת חשמל וגלאי הצפה.

 :לבצעמומלץ במסגרת זו  ת רמת ההישרדות של חדר השרתים החלופי;יש לשפר א המלצה

 .DR –להתקין מצלמה במעגל סגור לתיעוד הכניסה לאתר ה  -

 להתקין מערכת מתאימה לכיבוי אש בגז בחדר השרתים החלופי. -

  .לוודא קיומה של אספקת מתח חשמלי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל -

 דרש בחדר השרתים המרכזי.כפי שנ ,להתקין גלאי הצפה -

 . קליטת עובדים-ול כוח אדםאבטחת מידע בניהל וגעבנ  7המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 8.ג

במועצה לא מתבצע הליך מיון מיוחד הכולל מבחני התאמה ובדיקת אמינות לעובדים 

 בהן נדרשת נגישות למאגרי המידע. ,חדשים המיועדים לקליטה במקומות העבודה

הליך לבדיקת התאמה ואמינות לעובדים  ,לגבש במסגרת נוהל קליטת עובדים חדשים ההמלצ

הצפויים להיחשף למאגרי המידע, בדגש למאגרים עם מידע רגיש ולפעול בהם כחלק 

  מעבודתם לה הם מיועדים.

 להקפיד במיוחד על ביצוע מבחני התאמה ואמינות לכל עובד מערכות מידע חדש.

: הדרכת עובדים-אבטחת מידע בניהול כוח אדםל וגעבנ 7נה עומדת בתקנה המועצה אי ממצא 9.ג

לא נערכת הדרכה לעובדים בעלי הרשאות בטרם יקבלו גישה למאגרי מידע כנדרש 

 . בתקנות

לא נערכות הדרכות תקופתיות לבעלי גישה למאגרי מידע בעלי רמת אבטחה בינונית 

 כנדרש בתקנות.

לכל העובדים העושים שימוש במאגרים בהקשר לדרישות  לקיים הדרכות מפורטות המלצה

  עבודה.קליטתם למועד אבטחת המידע והגנת הפרטיות ב
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 להחתים את העובדים על הצהרה שהבינו את הדרישות ומתחייבים לקיימן. יש 

 אחת לשנה ובכל מקרה של קליטת עובד חדש.לפחות יש לחזור על ההדרכה 

 :תזיהוי ואימו, ניהול הרשאותל געבנו 9-ו  8תקנות ה אינה עומדת בהמועצ ממצא 10.ג

הכולל תיאור מלא של מערכות  ס פורמאלי לפתיחת משתמשלא נעשה שימוש בטופ

  .המידע להן נדרשת גישה עבור המשתמש

  המידע. לא מבוצע תהליך תקופתי של סקירת משתמשים פעילים במערכות

ות בפועל במטרה להבטיח רמת לא הוגדרה מדיניות סיסמאות ואופן הגדרת הסיסמא

  .אבטחה גישה טובה

, עובדה זו מקשה 9 –סיסמאות )לעומת המקובל  24הוגדר במדיניות היסטוריה של   )

על המשתמש "להמציא" סיסמה חדשה בכל פעם, דבר שעשוי להביא לבחירת סיסמאות 

  .קלות לזכירה ו/או אף לרישום הסיסמה כדי לזכור אותה

ימים שהיא דרישה מקלה  170 –ם דרישה להחלפתה נקבע ל אורך חיי הסיסמה טר

  .יום( 90יחסית למקובל )

  .לא הוגדרה דרישה להפעלת מורכבות סיסמה

המקובלים(, עובדה  5-ניסיונות כניסה טרם נעילה המערכת )לעומת ה 7מוגדר רף של 

המעניקה אפשרויות נוספות לניסיון כניסה למערכת במקרה שהסיסמה 

  .ה/לא מוכרתשגויה/נשכח

( ( "ביצע שינוי במדיניות Administratorנמצא כי התאריך האחרון בו מנהל הרשת 

". המשמעות של תיעוד זה במערכת הינה שלא בוצעה 6.8.2008הסיסמאות הוא 

לכאורה בדיקה של מדיניות הסיסמאות על ידי מנהל הרשת לגבי שינויים שאולי בוצעו 

 בהגדרות המשתמשים.

 ות והסיסמאות כדלקמן:אניהול ההרש את אופן לחזק המלצה

 ולעשות שימוש בטופס פתיחת משתמש במערכות המידע ומאגרי המידע בו יפורט 

ם על ידי מנהל חתיי הטופסההרשאות, מערכות המידע ומאגרי המידע המשתמש. 

 ישיר.

 של ממונה  ורת משתמשים על ידי מנהלים בהנחייתאחת לשנה תבוצע סקי

וודא כי ההרשאות הקיימות תואמות את טופס ל על מנת מועצהאבטחת המידע ב 

 פתיחת המשתמש והשינויים שאושרו במהלך התקופה.

 י המקובללהגדיר היסטורית סיסמאות שניתן לממש על ידי המשתמשים וכפ. 

  ימים. 90לקבוע את אורך חיי הסיסמא לתקופה של 

 .להפעיל את הדרישה למורכבות סיסמאות 

 טרם נעילתה. ,ניסיונות 5 –כישלונות לכניסה למערכת ל להגדיר את מספר ה 

  במסגרת נוהל אבטחת המידע, להגדיר את תדירות בחינת ועדכון מדיניות

 הסיסמאות על ידי מנהל הרשת הארגונית.

  .בנושא בקרה ותיעוד גישה 10המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 11.ג

ם בכל אחד מהמאגרים לא קיים יומן מערכת המתעד את המשתמשים שפועלי

כתוצאה מכך קיים קושי לאתר  .שרתי המועצה בניגוד לנדרש בתקנותהמתנהלים ב

 פעילות חריגה במאגרים.

  LOG -שיתעד גישות לא מורשות למערכת/מאגרי המידע. ה LOGלהגדיר יומן מערכת  המלצה

לקת יבוקר באופן שוטף על ידי מנהל הרשת ו/או גורם אחר שימונה לכך מתוך מח

 מערכות המידע.
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  .בנושא תיעוד של אירועי אבטחת מידע 11המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 12.ג

( ( המתריעה על IDS- Intrusion Detection Systemלא קיימת מערכת התרעה 

למערכות המידע ומאגרי המידע  ,ניסיונות/הצלחות חדירה לרשת הארגונית ומשם

  .המנוהלים בשרתי המועצה

לא מבוצעת  ,כןלו LOGים תיעוד של אירועי אבטחה באמצעות יומן מערכת לא קי

 הפקת לקחים ועדכון מערך אבטחת המידע בעקבות כך.

לרכוש ולהטמיע מערכת התרעה לאירועי אבטחת מידע וניסיונות חדירה לרשת  המלצה

 .הארגונית, למערכות המידע ומאגרי המידע

אבטחת  ,אבטחת מידע על פי חוקיות ומדיניותלהגדיר מנגנון לאיתור ותיעד אירועי 

 המידע שתגובש.

  .בנושא התקנים ניידים 12המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 13.ג

לא קיים נוהל ו/או הנחייה ברורה לעובדים לגבי כללי ההתנהגות ואבטחת התקנים 

  .ניידים הנמצאים ברשותם

( ( או לחילופין לא קיימת DOKלא קיימת הנחיה האוסרת שימוש בהתקנים ניידים 

  ."עמדת הלבנה" בה יבדקו ההתקנים טרם חיבורם לעמדות המחשב

 כמו כן, לא קיימת הצפנה של המידע על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

 ם מחשבים ניידים והתקנים נתיקים.לגבש נוהל התנהלות ע 1 המלצה

 .ניות בנושא הצפנת התקנים ניידיםלגבש מדי 2המלצה 

לצורך בדיקות של מדיות  ,לבחון הצבתה של עמדת הלבנה במחלקת מערכות מידע 3המלצה 

 נתיקות טרם חיבורן למחשבים ותחנות העבודה.

 .בנושא ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר 13המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 14.ג

בין שאר תשתיות ל ,לא קיימת הפרדה ברורה בין המאגרים הכוללים מידע רגיש

 קיימים מאגרים המחוברים לרשת הארגונית. המחשוב הארגוני. 

תבוצע בקרה וסקירה לכלל המערכות לגבי מידת העדכון שלהן לעדכונים  ,כנוהל המלצה

 העכשוויים.

  .בנושא אבטחת תקשורת 14המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 15.ג

יהוי של הגורם שעושה שימוש בשם נמצאו שמות משתמש כלליים שאינם מאפשרים ז

  .המשתמש כדי להיכנס לרשת בחיבור מרחוק

לאיתור פעולות חריגות  ,לניטור ובקרה יומית של מנהל הרשתתיעוד כלשהו  לא נמצא

  .על ידי משתמשים המתחברים מרחוק

  .LOG'sלא קיימת מערכת שתחולל דוחות חריגים מתוך יומני המערכת 

שקיימת חשיפה  ,אינו מוצפן כך VPN-ת הארגונית הלרש קוקו ההתחברות מרח

 לגניבת מידע או חדירה זדונית באמצעות קו התקשורת.

  לחזק את אבטחת התקשורת, כדלקמן: המלצה

שמות משתמשים הניתנים לזיהוי חד חד ערכי עם המשתמש העושה שימוש  להגדיר

ניסה מרחוק בשם זה לכניסה לרשת הארגונית ובדגש על משתמשים המורשים בכ

  .VPN –באמצעות ה 

במטרה לאתר  ,לנטר ולבצע בדיקה שוטפת של יומן המערכת המתעד כניסות מרחוק

  .כניסות בעלות מאפיינים חריגים

לפי  ,י המערכתנלשקול שימוש במחולל דוחות חריגים שיפיק דוחות מתוך יומ

 .פרמטרים שיוגדרו

 .VPN –לשקול הפעלת מנגנון הצפנה לקו ה 
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  .בנושא מיקור חוץ 15המועצה אינה עומדת בתקנה  ממצא 160.ג

לא היו מרוכזים אצל גורם ממונה אחד במועצה ונגישים  ם עם ספקים חיצונייםהסכמי

  .לבדיקה

  .הוגדרו הסדרי אבטחת מידע אצל הספק החיצוני בהסכמים לא

לא קיימת הצהרה של כל אחד מהספקים לגבי רמת אבטחת המידע הנהוגה אצלם 

  ת.במועצה וההנחיות להגנת הפרטיו הקשר לניהול מערכות המידע/מאגרי המידעב

ופרק המפרט  SLA (service level agreement)ההסכמים אינם כוללים אמנת שירות 

 לאבטחת המידע והגנת הפרטיות. ,המידע הקיימות אצלן תאת מערכות אבטח

  להסכמי ההתקשרות. להוסיף נספח אמנת שירות המלצה

המפרט את מערכות המידע הקיימות  פקים החיצוניים דו"ח/נספח להסכםבל מהסלק

אצלם, נהלי אבטחת המידע הנהוגים על ידם ופירוט המורשים לפעול במערכות המידע 

 ומאגרי המידע המנוהלים במועצה. 

פסקה בקשר לאבטחת המידע הנדרשת, הפעולות להגנת  הסכמים עתידייםלהוסיף ל

של החברה והחתמת עובדיה על כך שלא יעשה שימוש במידע  הפרטיות והתחייבות

 ובנתונים להם קיימת גישה לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת בהסכם.

  .ביקורת תקופתית – 16המועצה עומדת בתקנה  ממצא 17.ג

 ביקורת תקופתית. – 16הביקורת הנוכחית נותנת מענה לדרישות תקנה 

את הנתונים הנצברים בהקשר לתיעוד פעילות במערכת, לשמור ( 17)תקנה  הנחיהה ממצא 18.ג

אינה מבוצעת כחלק  ,חודשים 24אבטחת המידע, פעילות משתמשים ומיקור חוץ למשך 

 מרוטינה של יישום תקנות הגנת הפרטיות.

לגבש הנחיה לשמירת יומני מערכת וגיבויים של פעילות מערכות המידע ופעילויות  המלצה

 חודשים. 24למשך  ,חריגות במערכת

: ביצוע גיבוי נתוני אבטחה באופן (18)תקנה  נדרש לגבש נהלי כתובים בנושאים ממצא 19.ג

במסגרת תיעוד אירועי אבטחה יתועדו ; 17שיחזור נתונים כנדרש בתקנה  תקופתי.

 הליכי שחזור מידע ובכלל זה זהות הגורם שביצע את תהליכי השחזור.

רת בנושא ניטור וגיבוי המערכות יש לגבש נהלי בנושא לאחר יישום המלצות הביקו המלצה

 גיבוי  נתוני ואירועי אבטחה.

 20.ג

 

1) 

 .1986לא הוקמה "ועדה להעברת חומרים" על פי הנדרש בתקנת הגנת הפרטיות משנת  ממצא

להקים וועדה ייעודית לנושא על פי הנחיות החוק והתקנות אשר תדון בכלל הנתונים  1המלצה 

 לגורמים חיצוניים למועצה )כגון יישובים, בתי ספר ועוד( שמועברים

בוצע יתקבע הוועדה לנושא כיצד  ,במקרה של העברת נתונים ומידע לגורמים חיצוניים 2המלצה 

  .חוקכההליך הנדרש 

על הצהרת סודיות והתחייבות לאבטחת מידע והגנת הפרטיות של יחתמו גורמים אלה 

 המידע. 

יגובש בנוהל ההנחיות בדבר העברת מידע  ,שום תקנות וחוק הגנת הפרטיותכחלק מיי 3המלצה 

 לגורמים חיצוניים גם לכאלה שהנתונים מיועדים לעיבוד ו/או אחסון חיצוני. 

 20.ג

 

2) 

על גבי אמצעי אחסנה מאגרים עם מידע אישי רגיש של מחלקות באגף החינוך נשמרים  ממצא

, קיימים DROPBOXבכונן הקשיח או ב  ,ים של העובדיםבמחשבים הפרט: חשופים

 קיצורי דרך לקבצים רגישים.

 נחיות בנוגע לשמירת מאגרי נתונים.להוציא ה  המלצה

 ,כי המידע יאוחסן בשרתי המועצה בלבד ולא בתחנות עבודה פרטיות ו/או  להקפיד

 במחשבים ניידים.
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  גישה  ,ו/אויש לאסור קיומם של קיצורי דרך על שולחן העבודה לקבציי נתונים

 למאגרי מידע.

  להימנע באופן מוחלט משימוש בתוכנות שיתופיות לצורך אחסון קבצי מידע

 . dropbox -ונתונים כדוגמת ה

  להימנע מיצירת קישור גישה מהירה על שולחן העבודה לקבצים/ספריות/תיקיות

 בהן מאוחסן מידע רגיש. 

 יות, כל המידע לאסור שמירת מידע וקבצי "אקסל" בתחנות המחשב המקומ

 והנתונים נדרשים להישמר בשרתי המועצה.

 20.ג

 

3) 

דת השירות מחשב נייד של עובנמצאו חשיפות באופן שימוש במחשבים ניידים:  ממצא

שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב  יםעוש םפסיכולוגיה, הפסיכולוגית נמצא ברכב

גם על המחשבים  התוכנה כךוריכוז, קיים מחשב אחד במחלקה עליו מותקנת 

  .האישיים

 קיימות הנחיות כתובות לאבטחת המחשבים הניידים והמידע המאוחסן בהם.לא 

 לקבוע מדיניות ולהגדיר נהלי עבודה ברורים בנוגע לשימוש במחשבים ניידים. 1המלצה 

פסיכולוגיות, עובדות השירות הפסיכולוגי, העושות שימוש במחשבים ניידים בהם  2המלצה 

 ישמרו את המחשבים צמודים אליהן בכל עת.  ,סן מידע רגישמאוח

 .מקום שאינו מאובטחבלא להשאיר מחשבים אלה  להקפיד

תינתן לפסיכולוגיות הדרכה נפרדת לגבי אופן האבטחה של מחשבי ניידים ואבטחת  3המלצה 

 המידע הרגיש אותו הן מייצרות ועליהן הן מופקדות. 

שמירת סודיות והתחייבות לאבטחת המחשב הנייד תחתום על הצהרה ל ,כל עובדת

 שברשותה.

 20.ג

 

4) 

ים בחלק ממשרדי המועצה לא מופעלים אמצעי אבטחה מספקים כדי לשמור על מסמכ ממצא

ים במנעול בחדרו של הקב"ס קיימים ארונות הננעל :כגוןפיזיים /פלטים רגישים. 

עול נעילה אוטומטי במטרה לא קיים מחזיר שמן לדלת ומנ ,פשוט ברמת אבטחה נמוכה

 הסייעות הצמודות האחראית על ,להבטיח סגירה ונעילה של הדלת ביציאה של העובד

מאוחסנים באופן גלוי על ההנ"ל ומתייקת אותם בקלסרים מכינה עותקים מהמידע 

 בחדרה. ארונית

ים על נייר יתויקו בקלסרדוחות, מסמכים וכל מידע ונתונים רגישים המופקים  1המלצה 

 ויאוחסנו בתוך ארונות מאובטחים ונעולים במנעול מסיבי. ייעודיים

ם בפעילות נוער מופק בדוחות ורשימות המשתמשיהחלק מהמידע הרגיש יש לגרוס  2המלצה 

 בסיום כל פעילות.  וילדים

יוחתמו על  ,הגורמים המקבלים את המידע לעיל לצורך קיומן של פעילויות נוער

 הפרטיות ותובהר להם החשיבות לכך. הצהרת סודיות והגנת

 20.ג

 

5) 

אינם מאובטחים באותה רמה כמו אשר  במועצה מנוהלים מאגרי מידע בקבצי "אקסל" ממצא

 מאגרי מידע אחרים.

ינעלו בסיסמה הידועה רק  ,קבצי "אקסל" המוגדרים כמאגרי מידע בעלי מידע רגיש המלצה 

 ים.לעובדים הנדרשים לעשות שימוש באותם מאגר
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 כללי ב.
 

 / הנחיות  הוראות חוק .1.ב

 

 2017 –נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז  2018מאי חודש ב

 1981 –(. התקנות הותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א "2017"תקנות )להלן: 

 (. :"החוק")להלן

 , ישנן תקנות נוספות כדלקמן:2017בנוסף לתקנה משנת 

 

ת הגנת הפרטיות )תנאים לעיון במידע וסדרי הדיון בערעור על סירוב לבקשת תקנו .א

 (."1981"תקנות )להלן:  1981 –עיון(, תשמ"א 

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים  .ב

 (."1986תקנות )להלן: " 1986 –ציבוריים(, תשמ"ו 

סדרת הנחיות מחייבות בנושא הגנת  נת הפרטיותפרסמה הרשות להגבנוסף לתקנות, 

 .1הפרטיות

( מחייבות את "הרשות"החוק, התקנות וההנחיות של הרשות להגנת הפרטיות )להלן: 

 המועצה כגוף המנהל מידע פרטי.

 
חוק מפורטים המקרים בהם קיימת פגיעה בפרטיות. להלן המקרים ל 2בסעיף 

 שרלוונטיים למועצה:
 

 ם;דסודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אפרה של חובת ה (7)

פרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש ה (8)

 או משתמע;

דם או מסירתה לאחר, שלא למטרה א ימוש בידיעה על עניניו הפרטיים שלש (9)

 שלשמה נמסרה;

 ( עד 1פרטיות לפי פסקאות )רסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפ (10)

 (;9( או )7)

סומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או פר (11)

 למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.
 

בחוק  7פרק ב' בחוק מתייחס ל"הגנת על הפרטיות במאגרי מידע"; במסגרת זו, סעיף 

 ושא, כדלקמן:מציג את ההגדרות הרלוונטיות לנ

 

הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא  -אבטחת מידע" " .א

 רשות כדין;

 –אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב, למעט  -"מאגר מידע"  .ב

 ( אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או1)

                                                 

 
 הנחיות אלה מפורטות באתר של הרשות להגנת הפרטיות. 1
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רכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות ( אוסף הכולל רק שם, מען וד2)

 לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;

אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת  -"מידע"  .ג

 הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

 –"מידע רגיש"  .ד

 ( נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו;1)

 ( מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש;2)

ל גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיכו מנהל פעיל ש -"מנהל מאגר"  .ה

 לענין זה;

מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית משפט השלום, והממשלה מינתה אותו,  -"רשם"  .ו

 ; 12הפנקס( כאמור בסעיף  -בהודעה ברשומות, לנהל את פנקס מאגרי מידע )להלן 

זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא  -"שלמות מידע"  .ז

 רשות כדין.
 

 
 בין היתר בתחומים: שי רגישבמחלקות המועצה מנוהל מידע אי

 

 נתוני מטופלים –מחלקת הרווחה ב .א

 , נתונים על ילדים בחינוך מיוחד, ילדים הנזקקים לסייעותנתוני קטינים –קב"ס מחלקת ב .ב

 מידע על מטופלים מלווים  –תחבורה והסעות  .ג

 נתוני קטינים מטופלים –שירות פסיכולוגי  .ד

 בי אנוש מחלקת משאנתונים על פעילויות נוער  - נוער .ה

 פרטים אישיים אודות עובדים לרבות שכרו ומאגר ביומטרי –מחלקת השכר  .ו

 הקלטות של פניות תושבים –המוקד העירוני  .ז

 

 .רמת אבטחה בינוניתככלל, מאחר שהמועצה היא גוף ציבורי, מדובר במאגרים שחל עליהם  

 :2017תקנות , מתוך 16להלן ציטוט של תקנה מספר  

שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, בעל המאגר אחראי לכך שתיערך,  במאגר מידע )א( .16

חודשים לפחות, ביקורת פנימית או חיצונית, על ידי גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת  24-אחת ל

 תקנות אלה. בהוראותבנושא אבטחת מידע שאינו ממונה האבטחה של המאגר, כדי לוודא את עמידתו 

רת ידווח המבקר על התאמת אמצעי האבטחה לנוהל האבטחה ולתקנות אלה, יזהה בדוח הביקו )ב( 

 ליקויים ויציע אמצעים הדרושים לתיקון המצב.

בעל מאגר המידע ידון בדוחות הביקורת שיועברו לו, ויבחן את הצורך בעדכון מסמך הגדרות המאגר  )ג( 

 או נוהל האבטחה בעקבותיהם.

 
 דוח מבקר המדינה

 
מבקר המדינה ביקורת בנושא אבטחת המידע  ערך 2017ינואר  - 2016קטובר בחודשים או

והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות. הביקורת כללה מעקב אחר אופן תיקון הליקויים 
 מונוסון ויקנעם עילית, רמו"ט-שהועלו בביקורת הקודמת בפעולותיהם של עיריות יהוד

נבדקו פעולותיהן  ,ושא האמור. כמו כןומשרד הפנים בנ )כיום הרשות להגנת הפרטיות(
-עיריות באר -בנושא של חמש רשויות מקומיות נוספות שלא נכללו בביקורת הקודמת 

מונד והמועצה האזורית הגליל -שבע, כרמיאל ונצרת עילית, המועצה המקומית תל
  במשרד ראש הממשלה.והתחתון. בדיקות השלמה נעשו ברשות הלאומית להגנת הסייבר 
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 והיקפה רת הביקורתמט .2.ב

 

 מטרת הביקורת

 
לבחון עמידת המועצה בחוק ותקנות הגנת הפרטיות ובהנחיות הרלוונטיות של הרשות 

לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז  16)כנדרש בתקנה  להגנת הפרטיות

(2017) . 

 

 היקף הביקורת

ותקנות  1981"א חוק הגנת הפרטיות תשמבדרישות עמידת המועצה  בחנה את הביקורת

מאגרי המידע . במסגרת הביקורת נבדקו 2017)אבטחת מידע( התשע"ז  רטיותהגנת הפ

וכן מאגרים ומערכות המנוהלים במיקור חוץ על ידי ספקים  המנוהלים בשרתי המועצה

את אבטחת המידע הקיימת ואופן הביקורת בדקה  ,. כמו כןבעבור המועצה חיצוניים

 נדרשים ברישום.הרישום של מאגרי המידע ה

 

 התמקדה הביקורת בנושאים הבאים: בין היתר

  בתחום הוראות ונהליםקיומן. 

  ומאגרי המידע בדיקת אבטחת המידע הנהוגה במערכות המידע 

  של הנתונים פיזיתהאבטחה הבחינת 

  הגנת הפרטיותתקנות לבקרה תקופתית על עמידה בדרישות קיום תכניות עבודה. 

 ת לשמירת ואבטחת מידע רגיש.קיומה של מודעות ותרבו 

 .רישום מאגרי מידע וקיום מסמך הגדרות מאגר  

 ,מינוי ממונה על אבטחת מידע 

 .מיפוי מערכות המאגר וביצוע סקרי סיכונים 

 ,ניהול הרשאות גישה וזיהוי ואימות 

 ,הגבלת השימוש בהתקנים ניידים 

 .בקרה ותיעוד גישה ואירועי אבטחה  

 הסכמים עם גורמים חיצוניים, 

 

 נהלי הביקורת שננקטו כללו, בין היתר:

  אצל רשם המאגרים פורמליים של מאגרי המידעהרישום ה מסמכיכלל סקירת 

 .ומסמכים נלווים

 מערכות סקירת  ,והמפרט הטכני שלהם םניהולבדיקת ביקור בחדרי השרתים ו

 .ואבטחת המידע המידע

  מנהל  ,מאגריםמידע שבב העושים שימוש עובדיםמנהלי המאגרים, שיחות עם

במיפוי וברישום של מעורבת  יתהשהיקרן המועצה ועובדת הרשת הארגונית 

 .המאגרים

 .הפקת שאלונים למנהלי מאגרי המידע וניתוח התשובות 

 רשימות בנושא אבטחת מידע שניתנו בתחילת התהליך בדיקת המסמכים, המצגות ,

לך תהליך המיפוי התיוג לביצוע וסיכומי ישיבה עם מנהלי המאגרים שהופקו במה

 והרישום של המאגרים.
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 לפי נושאים פירוט הממצאים .ג

 

 רישום המאגרים .1.ג

 

דורשים את  2בתקנה   -ותקנות אבטחת מידע 12עד  7חוק הגנת הפרטיות בסעיפים 

ותו של אדם, צנעת ירישומם של מאגרים המכילים מידע רגיש: א. "נתונים על איש

דעותיו, אמונתו." ב. "כל מידע ששר המשפטים ותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, יאיש

קבע בצו שהוא מידע רגיש" לרבות "הערכות על/ואו תכונותיו האישיות כדוגמת קורות 

חיים, ראיון אישי, העדפות מיניות, אשפוזים, בדיקות, תרופות, דעות פוליטיות, דת 

 וכד'".

אגרי מידע לצורך , לסקירה שנתית של מ(וממילא לא בוצענמצא כי לא נקבע נוהל ) 

איתור מאגרים המנוהלים בשרתי המועצה ו/או בענן או במערכות מידע חיצוניות וטרם 

 נרשמו למרות שהם עומדים בהגדרות המחייבות רישום.

 

יש להנהיג רוטינה לסקירת מאגרי מידע על ידי המנמ"ר וממונה אבטחת המידע לאיתור 

שום ויישום הנחיות הגנת הפרטיות, מאגרים חדשים הכוללים מידע רגיש ונדרשים ברי

 ולפעול לרישומם.

 

 יישום תקנות הגנת הפרטיות  .2.ג

 

קיימת בתקנות  ,תוהתשתית והבסיס לניהול מאגרי המידע, אבטחת המידע והגנת הפרטי

 ,החוק והתקנות בקשר עם ניהול מאגרי המידע במסגרת הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(.

ופרק  18, 17סעיפים בהקיימים במאגרים הנתונים נקבעו דרישות בנושא אבטחת המידע ו

 בתקנות )כפי שיפורט להלן(.  3-19 תקנות ,ד' לחוק ובנוסף

 . הדרישותהן דרישות מחייבות לאבטחת מידע וניהול מאגרי מידע ונתונים ,דרישות אלה

כחלק מניהול מערכות מידע ומאגרי מידע בארגונים בכלל ובכאלה  ,מקוימות בשגרה

 אגרי מידע בפרט.המנהלים מ

אנטי  ,(Firewallהדרישות כוללות התייחסות לנהלים, למערכות הגנה כמו חומת אש )

וירוס ומערכות גילוי והתרעה על ניסיונות ו/או חדירות של גורמים חיצוניים לרשת 

 IDS (Intrusionהארגונית ו/או למאגרי המידע המאוחסנים בשרתי המועצה, מערכת 

Detection System ,) ולקיומה של מודעות בקרב העובדים הפועלים עם ובמאגרי המידע

 לגבי הוראות אבטחת המידע הנדרשות.

 
  מינוי ממונה אבטחת המידע – 3תקנה  .3.ג

מאגרי  5-המחזיקים בנדרשים גופים  –  2017לתקנות  3ותקנה לחוק  ב'17סעיף על פי 

המועצה  כלומר,. למנות ממונה על אבטחת המידעמידע החייבים ברישום לפי החוק, 

מספר רב של מאגרי מידע הנדרשים ברישום וניהול בהתאם להנחיות  תהאזורית המנהל

נדרש למנות מנהל אבטחת מידע הבקיא בתחום ובדרישות  ,חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו

 בנושא. 
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ממונה אבטחה יהיה כפוף ישירות למנהל מאגר המידע או למנהל פעיל של בעל כי  ,נקבע

המחזיק בו, לפי העניין, או לנושא משרה בכירה אחת הכפוף ישירות למנהל  המאגר או

 ;(1) 3)תקנה  המאגר
  

את מנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי וחדשנות  25.8.19בתאריך מועצה מינתה הנמצא, כי 

 המידע.   לתפקיד ממונה אבטחת

יון בתחום כי לממונה אבטחת המידע של המועצה אין ידע וניס ,מבדיקת הביקורת עולה

המידע והוא נדרש בהכשרה מקצועית בנושא בכדי שיוכל לנהל את התחום  אבטחת

 בצורה מקצועית. כתוצאה מכך, המועצה עומדת בתקנה באופן חלקי בלבד.

 כתב המינוי אינו מציין למי כפוף ממונה אבטחת המידע בהקשר למינויו זה.

 

 התחום במקצועיות הנדרשת יש להכשיר את ממונה אבטחת המידע כך שיוכל לנהל את

 .למנות ממונה אבטחת מידע בעל ידע מקצועי בתחום ,לחילופין או

לגורם בכיר בארגון )לכל  – להגדיר את הכפיפות הארגונית של ממונה אבטחת המידעיש 

 .הפחות למנכ"ל(
 

 נוהל אבטחת מידע –( 2) 3תקנה  .4.ג

 

ע ויביאו לאישור בעל הממונה על אבטחה יכין נוהל אבטחת מיד( 2) 3על פי תקנה 

)א(  בעל מאגר המידע יקבע במסמך נוהל אבטחת מידע )להלן כי  ,תקובע 4תקנה  ר.המאג

אשר יחייב כל בעל  ,בהתאם למסמך הגדרות המאגר ותקנות אלה ,נוהל האבטחה( –

 הרשאה בהתאם לפרטים מהנוהל שאליו הוא חשוף לפי תקנת משנה )ב(.

 

 שנדרש לשלב בנוהל אבטחת המידע של המועצה: הטבלה שלהלן מציגה את הסעיפים

 

 פירוט הדרישה התקנה מס"ד

 כלל המאגרים

הוראות בעניין אבטחה פיזית וסביבתית של אתרי  (1)ג( ) 4 1

 )ב(-)א( ו 6בהתאם לתקנה  המאגר

בהתאם  הרשאות גישה למאגר ולמערכות המאגר (2)ג( ) 4 2

 8לתקנה 

תם להגן על המאגר ועל אור האמצעים שמטרית (3)ג( ) 4 3

 מערכות המאגר

 ות המאגרכהוראות למורשי הגישה למאגר ולמער (4)ג( ) 4 4

הסיכונים שחשוף להם המידע שבמאגר במסגרת  (5)ג( ) 4 5

הפעילות השוטפת של בעל מאגר המידע, לרבות אלה 

הנובעים ממבנה מערכות המאגר כמפורט בתקנה 

ופן הטיפול בהם, )א(, אופן קביעת סיכונים אלה, וא5

לרבות על ידי מנגנוני הצפנה מקובלים להגנה על 

 המידע השמור במאגר או במערכות המאגר

אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע כאמור  (6)ג( ) 4 6

 , לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע11בתקנה 
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 פירוט הדרישה התקנה מס"ד

הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש  (7)ג( ) 4 7

 12כאמור בתקנה בהם 

אבטחת מידע בתדירות של  נוהלבחינת הצורך בעדכון  )ה( 4 13

  אחת לשנה לפחות

 מאגרי מידע בעלי רמת אבטחה בינונית או גבוהה

אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגר ולמערכות  (1)ד( ) 4 8

 9המאגר, בהתאם לתקנה 

דע לרבות רוט אופן הבקרה על השימוש במאגר המייפ (2)ד( ) 4 9

 10המאגר, בהתאם לתקנה  תיעוד הגישה למערכות

הוראות לעניין עריכת ביקורות תקופתיות לווידוא  (3)ד( ) 4 10

קיומם ותקינותם של אמצעי האבטחה לפי נוהל 

  16האבטחה ולפי תקנות אלה כאמור בתקנה 

הוראות לעניין גיבוי הנתונים האמורים בתקנה  (4)ד( ) 4 11

 (1)א()18

הוראות לאופן ביצוע פעולות פיתוח ותיעודן, לרבות  (5)ד( ) 4 12

 הרשאות גישה לאנשי הפיתוח

 

  

 בארגונים בהם מנוהלים מאגרי מידע מקובל לערוך מדיניות אבטחת מידע.

בנושא אבטחת מידע אשר נותן   ISO 270001כי ארגונים רבים בוחרים לאמץ תקן  ,יצוין

 ת.מענה לחלק גדול מדרישות התקנו

 נמצא, כי: 

  בנושא נוהל עבודה. 3המועצה אינה עומדת בתקנה 

 2017כנדרש בתקנות כתובים אבטחת מידע נהלי כלל  במועצה לא נמצאו. 

  ,לא גובש מסמך מדיניות אבטחת מידע המתווה את הנחיות אבטחת המידע

המערכות לאבטחת מידע הנדרשות על פי הגדרת אבטחת המידע, ההנחיות לעובדים 

דרישות לאבטחת מידע, הדרישה לקיום הדרכות לעובדים בנושא ותיעוד בדבר 

 שלהן וכיוצ"ב.

  תקן המועצה לא אמצה והטמיעה אתISO 27001   בנושא אבטחת מידע אשר נותן

 מענה לחלק גדול מדרישות התקנות.

 
 הביקורת ממליצה:

 

 חת לשנה לגבש נוהל אבטחת מידע כתוב ומקיף על פי התקנות ולוודא כי הוא יבחן א

 ויעודכן בהתאם לשינויים ו/או דרישות חדשות.

 .לערוך מסמך מדיניות אבטחת מידע למועצה 

 תקן לבחון אימוץ והטמעת ISO270001  בנושא אבטחת המידע כתקן מוביל לקביעת

 מדיניות בנושא.
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 מיפוי מערכות המאגר  - 5תקנה  .5.ג

 
מים במועצה )כפי שהועברו השונים המתקיי םמערכות המידע בהן נעשה שימוש בתחומי 

 לביקורת על ידי מנהל הרשת הארגונית( הן כמופרט להלן.  

בה נעשה שמערכת מרכזית  אהי EPR–, מערכת ה מנתוני הטבלה כפי שניתן לראות

להתייחס לכלל המערכות  יש  ,עם זאת .שימוש במגוון רחב של תחומים פעילות

 ות:ככאלה המחייבות אבטחת מידע על פי החוק והתקנ
 

 
 שם בית התכנה שם התכנה תחום הפעילות מס"ד

מידע על 
פיתוח 
 התכנה

1 
 EPR EPRמערכת גביה  ניהול גביה

תוכנת 
 מדף

2 
 EPR EPRהנה"ח  ניהול כספי

תוכנת 
 מדף

3 
 EPR EPRתקציב  ניהול תקציב

תוכנת 
 מדף

4 
 EPR EPRרכש מלאי  ניהול לוגיסטי

תוכנת 
 מדף

5 
 חילן ר ותיק אישיחילן שכ ניהול הון אנושי

תוכנת 
 מדף

6 
 חילן חילן נוכחות ניהול נוכחות

תוכנת 
 מדף

7 
 מלם תים מימד מרשם האוכלוסין בתחום המועצה

תוכנת 
 מדף

8 
 EPR EPR רישום תלמידים למערכת החינוך

תוכנת 
 מדף

9 
 sms pro שיגור מסרונים SMS -שרות שיגור מסרונים ו

תוכנת 
 מדף

10 
   SHIFTהסעות חינוך מיוחד  תפעול מערך ההסעים

תוכנת 
 מדף

11 
 EPR EPRרווחה  ניהול לשכות רווחה

תוכנת 
 מדף

12 
 CITY PAY CITY PAY תשלום כ.אשראי ברשת

תוכנת 
 מדף

13 
 CRM-C CRM-C ניהול פניות מוקד

תוכנת 
 מדף

14 
 CONNECT CITY city connect ניהול פניות מוקד

תוכנת 
 מדף

15 
 טלדור טלדור-GIS כנוניעודי קרקע ומידע תיי

תוכנת 
 מדף

16 
 בר טכנולוגיות בר  רישוי ופיקוח ותהליכי תכנון

תוכנת 
 מדף

17 
 GREENQ GREENQ בקרת פינוי אשפה

תוכנת 
 מדף

18 
 SMARTTICKET SMARTTICKET מכירת כרטיסים למופעי בידור

תוכנת 
 מדף

19 
 ערדום איתם תפעול מערך הסעים

תוכנת 
 מדף

20 
 פויינטר פויינטר ול צי רכב/ניטור ותפע

תוכנת 
 מדף

21 
 MINIPAY MINIPAY תשלום כ.אשראי באמצאות אינטרנט

תוכנת 
 מדף

22 
 רמה מערכות רמה מערכות ניהול ובקרת רישוי עסקים

תוכנת 
 מדף

23 
 קומקס חניתה אכיפת חניה

תוכנת 
 מדף
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 שם בית התכנה שם התכנה תחום הפעילות מס"ד

מידע על 
פיתוח 
 התכנה

24 
 מגע"ר CRM POWERLING ניהול פניות תושבים

תוכנת 
 מדף

25 
 מגע"ר MAST גביה-מקוונים טפסים

תוכנת 
 מדף

26 
 מגע"ר BILL2MAIL דיוור חיובי ארנונה

תוכנת 
 מדף

תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות  27
 אתר אינטרנט

PAY24 מגע"ר 
תוכנת 

 מדף

28 
 מילגם שקד אכיפת חובות כספיים

תוכנת 
 מדף
 

29 
 SYSAID CONSIST ניהול מערך המחשוב ותמיכה

תוכנת 
 מדף

30 
   שועל ום פעילות בני נוערריש

תוכנת 
 מדף

31 
 א.ש בינה מלגות א.ש בינה ניהול פניות לקבלת מלגות

תוכנת 
 מדף

 

על פי מיפוי וריכוז נתונים מתוך מסמכי רישום מאגרי המידע כפי שהועברו לביקורת 

 מאגרי מידע בלבד כפי המפורט להלן: 20עולה כי במועצה רשומים 

  
 מס' נושאי מידע ל המאגרמנה מהות שם המאגר מס'

 501-10,000 לורי זית מאגר לקוחות בית האומניות  1

 501-10,000 ויקטוריה ליטביננקו מאגר לקוחות / ספקים הנח"ש 2

 501-10,000 ד"ר גלית וונדר מאגר לקוחות וטרינריה 3

 501-10,000 רון שיזף מאגר לקוחות טיפול בפרט )קבס( 4

 501-10,000 ריקי שמעוני וחותמאגר לק מכללת ותיקים 5

 500 מורן ניר מאגר סטודנטים מלגות 6

 10,001-100,000 גיל גוטמן גביה ומאגר לקוחות מנהל הכנסות גביה 7

 501-10,000 אלה אילת   מפעם 8

 10,001-100,000 מורן ניר מאגר מידע מרשם אוכלוסין 9

 10,001-100,000 תום אלבז הרשמה לפעילויות נוער 10

 501-10,000 נורית בן שושן מאגר לקוחות סב יום מועצה 11

 501-10,000 סיגל אהרון מאגר לקוחות -ספורט עממי  סב יום ספורט 12

 501-10,000 תמי אידלשטיין מאגר לקוחות -תרבות ופנאי  סב יום תרבות 13

 501-10,000 שגיא וייץ   עמותת ספורט 14

 מיליון 2מעל  נועם גיגי חות גחלתמאגר לקו פיקוח ואכיפה גחלת 15

 מיליון 2מעל  נועם גיגי מאגר לקוחות משרד התחבורה פיקוח ואכיפה משרד התחבורה 16 

 501-10,000 אתי גפן מאגר לקוחות קהילה ורווחה 17

 501-10,000 חת -שלומית קוזי רישום לקייטנות קייטנות 18

 501-10,000 שגיא וויץ ניהול תנאי העסקה ושכר שכר 19

 501-10,000 חיה רביב שפ"י שפ"י 20
 

בעל מאגר מידע יחזיק מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן קובעת כי  5תקנה 

. התקנה מגדירה את המידע אותו צריך רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר

 לכלול במסמך.
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גרי המידע במסגרת מא כי ישנם מאגרים שאינם רשומים ,נמצאבבדיקת הביקורת 

  :פירוט להלן .שמופו ונרשמו על ידי המועצה

 ניהול פניות למוקד ומוקד ביטחון .א

 קבצי אקסל חיצוניים המנוהלים במחלקת הנוער  .ב

 קבצי מידע ואקסל בנושא סייעות  .ג

  

כי לא קיים תיק מאגר מידע לכל אחד מהמאגרים המרכז את כל המידע הנדרש  ,נמצא

מים מסמכים כמו פירוט התוכנות והממשקים כמו כן, לא קיי .על פי התקנות

 המשמשים לתקשורת אל מערכות המאגר. 

 

 הביקורת ממליצה:

  לבצע מהלך לריענון מיפוי המאגרים הקיימים במועצה ומשמשים אותה בכלל

  .הפעילויות המתבצעות בה

  לניהולם ,רישום מאגרים שטרם נרשמו ולנקוט בצעדים נדרשים וקשוריםללפעול. 

 מאגר מידע, לכל אחד מהמאגרים שעותק ממנו יאוחסן באופן מאובטח  לגבש תיק

 אצל ממונה אבטחת המידע ועותק אצל מנהל המאגר.

  

 סקר סיכונים ומבחני חדירה – 5תקנה  .6.ג

  

)ג( ו )ד( נקבע כי במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה נדרש לבצע סקר  5בתקנה 

  חודשים. 18-סיכונים ומבחני חדירה אחת ל

למרות שמאגרי המידע של המועצה הן ברמת אבטחה בינונית, רצוי לבצע סקרי סיכונים 

 ומבחני חדירה.

המועצה לא ערכה סקר סיכונים לאיתור סיכוני אבטחת מידע ולא נערכו  נמצא, כי 

מבחני חדירות למערכות המידע המנהלות את המאגרים, לרשת הארגונים ולמאגרים 

 מידותן בפני ניסיונות תקיפה חיצוניים ופנימיים.עצמם,  במטרה לבחון את ע

 הביקורת ממליצה:

  לבצע סקר סיכונים כולל בנושא אבטחת מידע לאיתור חשיפות ופערים קיימים, על

בסיס הממצאים יבוצע תהליך לצמצום וסגירת פערים אם על ידי כתיבת נהלים ואם 

 על ידי הטמעת מערכות והקשחת מערכות קיימות.

  לבצע מבחן( חדירותpenetration test על ידי גורם חיצוני מקצועי המתמחה )

בתחום לבחינת עמידות מערכות אבטחת המידע הקיימות בניסיונות תקיפה של 

 מערכות המידע ומאגרי המידע.
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 אבטחה פיזית וסביבתית - 6תקנה   .7.ג

 

קום קיימת חובה לשמירה פיזית של תשתיות ומערכות החומרה המשמשות את המאגר במ

מוגן המונע כניסה אליו ללא הרשאה. מקובל כי מערכות החומרה יאוחסנו בחדרי שרתים 

 המנוהלים על פי המקובל בתחום. םייעודיי

 בנושא אבטחה פיזית וסביבתית באופן חלקי. 6נמצא כי המועצה עומדת בתקנה  

 
 אבטחה פיזית .1

ים וכ"ד בארונות אבטחה פיזית מתייחסת לשמירת חומרים מודפסים/דוחות/מכתב 

 מאובטחים ולגבי חומר להשמדה נדרשת גריסה ותיעוד של מידע רגיש שהושמד.

 נמצא, כי:  

 ים הכוללים רקלס, פתוחים במהלך היום ,חדרי המשרדים בהם מנוהל מידע אישי

ם מאוחסנים על מדפים גלויים ם מאובטחים בארונות נעולים, חלקמידע רגיש אינ

 ולא מאובטחים.

 מאוחסנים בחלקם במחסנים שאינם מנוטרים  ,סמכים משנים קודמותחומרים ומ

 באמצעות מצלמה במעגל סגור.

 

 יש לנעול את החומר בארון מאובטח ולהקפיד  ,בחדרים בהם מאוחסן מידע רגיש

 על סגירת הדלת ונעילתה.

  שיתעדו את הכניסות לארכיב ומחסן  ,לשקול התקנת מצלמות במעגל סגורמומלץ

  בהם מאוחסנים מסמכים משנים קודמות.מחלקת החינוך 

 חדר השרתים .2

הביקורת בדקה את חדר השרתים המרכזי ועמידתו בסטנדרטים מקובלים. להלן 

 הממצאים:

  
הערות /  סטאטוס / ממצא מערכת/פריט מס"ד

 המלצות
 תקין קיימת מצלמה במעגל סגור 1
מערכת לכיבוי בגז  2

 אוטומטית
 תקין קיימת

 מערכת ניטור 3
 טמפרטורה

 תקין SMSקיימת, התרעה נשלחת למייל/
 

 תקין מזגנים 2 מזגנים 4
 תקין קיים גלאי אש 5
המערכת קיימת ומתקבל דו"ח תחזוקה  UPSמערכת  6

 עצמית למייל המצביע על תקינותה
 תקין

במהלך הביקורת לא הייתה אינדיקציה  גלאי הצפה 7
 לקיומו של גלאי הצפה

נדרש 
 להשלים

 תקין החדר ננעל בקודן בקודן דלת החדר נעילת 8

 
נמצא כי קיים חוסר של גלאי הצפה בחדר השרתים שמטרתו להתריע במקרה של 

 הצפת מים בחדר, מצב העלול לאפשר פגיעה בשרתים וארונות התקשורת.

 
מומלץ להתקין גלאי הצפה בחדר השרתים לאיתור והתרעה במקרה של הצפת החדר  

 עקב חדירת מים.
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 DRחדר שרתים חלופי  -( DRPאוששות מאסון )הת .3

כחלק מניהול תקין של מערכות מידע בארגון, קיימת דרישה לקיום מערך של  

התאוששות מאסון במקרה של קריסת חדר השרתים המרכזי ודרישה להמשכיות 

 עסקית של הארגון והיכולת להשתמש במידע באופן זמין ומהיר.

וששות מאסון והמשכיות עסקית המגדיר את זמן לצורך כך, מקובל לגבש נוהל התא 

ההתאוששות הרצוי למערכות המידע מבלי לפגוע בשירותים הניתנים ובזמינות 

המידע. בנוסף, קובע הנוהל מה הקונפיגורציה של האתר החלופי, מה הפעולות 

הנדרשות בביצוע כמו תרגול תקופתי של האתר לבדיקת תקינות וזמינות ותיעוד 

 התרגול.

 

( אשר אמור להיכנס לפעולה Disaster Recovery) DRועצה חדר שרתים חלופי למ

 במקרה של קריסת חדר השרתים הראשי.

  

כי במועצה לא קיים נוהל התאוששות מאסון וממילא לא מתבצעות הפעולות  ,נמצא

 הנדרשות על פי נוהל זה ובכלל זה האמור לעיל.

כי חסרים בה מצלמה במעגל סגור,  ,את חדר השרתים החלופי ונמצא הביקורת סקרה

 מערכת לכיבוי אש, מערכת גיבוי לאספקת חשמל וגלאי הצפה. 

 ת את ממצאי הבדיקה:טהטבלה שלהלן מפר

 

הערות /  סטאטוס / ממצא מערכת/פריט מס"ד
 המלצות

נדרש  חסרה מצלמה במעגל סגור מצלמה במעגל סגור 1
 להשלים

מערכת לכיבוי אש אוטומטית  2
 בגז 

נדרש  מערכת לכיבוי אש חסרה
 להשלים

קיימת, התרעה נשלחת  מערכת ניטור טמפרטורה 3

 SMSלמייל/

 תקין
 

 תקין 1מזגן  מזגנים 4
 תקין קיים גלאי אש 5
לא קיימת מערכת גיבוי  UPSמערכת  6

 UPSלאספקת חשמל 

נדרש 
 להשלים

במהלך הביקורת לא הייתה  גלאי הצפה 7
אינדיקציה לקיומו של גלאי 

 פההצ

נדרש 
 להשלים

 תקין החדר ננעל בקודן נעילה בקודן 8
 

 נוהל התאוששות מאסון ולתרגל אותו. ערוךליש 
 

יש לשפר את רמת ההישרדות של חדר השרתים החלופי; במסגרת זו לבצע את הפעולות 
 הבאות:

  מוצע להתקין מצלמה במעגל סגור לתיעוד הכניסה לאתר ה– DR. 

 י אש בגז בחדר השרתים החלופי.להתקין מערכת מתאימה לכיבו 

 .לוודא קיומה של אספקת מתח חשמלי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל ממושכת 

 .להתקין גלאי הצפה חסר כפי שנדרש בחדר השרתים המרכזי 
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 קליטת עובדיםו מידע בניהול כוח אדםאבטחת  – 7תקנה   .8.ג

 

 :7בהתאם לתקנה 

ני שינוי היקף הרשאותיהם, יקיים בעל )ב(  בטרם יקבלו גישה למידע מאגר הידע או לפ"

מאגר מידע הדרכות לבעלי הרשאות בנושא החובות לפי החוק ותקנות אלה, וימסור להם 

 מידע על אודות חובותיהם לפי החוק ונוהל האבטחה.

)ג(   במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יקיים בעל המאגר  

י הרשאות שלו, בדבר מסמך הגדרות המאגר, נוהל פעילות הדרכה תקופתית לבעל

האבטחה והוראות אבטחת המידע לפי החוק ולפי תקנות אלה, בהיקף הנדרש לצורך 

ביצוע תפקידיהם, ובדבר חובות בעלי ההרשאות לפיהם; הדרכה כאמור תיערך אחת 

 סמוך ככל האפשר למועד –לשנתיים לפחות, ולגבי הסמכה של בעל הרשאה לתפקיד חדש 

 ."תחילת הסמכתו
 

אחד מגורמי הסיכון בהקשר לניהול אבטחת המידע הינו הגורם האנושי קרי עובדי 

הארגון. יש לוודא במהלך קליטת עובדים האמורים במסגרת עבודתם לגשת למאגרי 

המידע, לבצע בהם פעולות ולהיות חשופים למידע הקיים בהם, כי ינקטו אמצעים 

 עובדים ושיבוצם כמו מבחני התאמה ובחינת אמינות.סבירים המקובלים בהליכי מיון 

  

  :נמצא כי

  קליטת ו בנוגע אבטחת מידע בניהול כוח אדם  7המועצה אינה עומדת בתקנה

 עובדים.

  במועצה לא מתבצע הליך מיון מיוחד הכולל מבחני התאמה ובדיקת אמינות

ות למאגרי המיועדים לקליטה במקומות העבודה בהן נדרשת נגיש ,לעובדים חדשים

 המידע.

 

החוק והתקנות אינן מגדירות את תפקיד המנמ"ר בהיבט של ניהול ואבטחת מאגרי מידע  

יחד עם זאת, זהו הגורם הממונה על ניהול הרשת הארגונית על כל המשתמע מכך וניהול 

מערכות המידע, אבטחת המידע והקשר עם ספקים חיצוניים המנהלים מאגרי מידע של 

 . המועצה

 

  :כי עולה

 ללא שביצע חפיפה  ,הקודם התפטר במפתיע ועזב )מנמ"ר( מנהל מערכות המידע

  .עד לאיתור וגיוס מנמ"ר חדש שהחליף אותו מנהל הרשתמסודרת עם 

 עבר מבחני מיון ובדיקת אמינות  , כי העובד שממלא את מקום המנמ"ר לאנמצא

 .מעובדים הבאים במגע עם מאגרי מידע כמתבקש

  

  רת נוהל קליטת עובדים חדשים הליך לבדיקת התאמה ואמינות לגבש במסגיש

לעובדים הצפויים להיחשף למאגרי המידע, בדגש למאגרים עם מידע רגיש ולפעול 

 בהם כחלק מעבודתם לה הם מיועדים.

 .להקפיד במיוחד על ביצוע מבחני התאמה ואמינות לכל עובד מערכות מידע חדש 
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 הדרכה –אדם  אבטחת מידע בניהול כוח – 7תקנה   .9.ג

 
בשלבים  במהלך הבדיקה נמסר לביקורת על ידי חלק מבעלי התפקידים כי עברו הדרכה

לדברי מנהלת  , לדוגמה:הראשוניים למיפוי ורישום המאגרים ומינוי מנהלי המאגרים

  בנושא שמירת סודיות ואבטחת מידע. הלשכה נערכה לפני שנה הדרכה

העביר אותה ומה היה תוכנה, כמו כן לא  לא נמצא תיעוד להדרכה זו, לא ברור מי

קיימת רוטינה קבועה של הדרכות בנושא ולא נמצא תיעוד לביצוע ההדרכה ו/או 

 הנחיות שניתנו לעובדות המחלקה לצורכי יישום במהלך העבודה השוטף.

 נמצא, כי:

  רם יקבלו גישה למאגרי מידע כנדרש בטהדרכה לעובדים בעלי הרשאות  נערכהלא

 בתקנות.

 א נערכות הדרכות תקופתיות לבעלי גישה למאגרי מידע בעלי רמת אבטחה בינונית ל

 כנדרש בתקנות.
 

  לכל העובדים העושים שימוש במאגרים בהקשר  תלקיים הדרכות מפורטויש

קליטתם לעבודה )לפחות פעם מועד לדרישות אבטחת המידע והגנת הפרטיות ב

  .בשנה(

  הבינו את הדרישות ומתחייבים לקיימן. להחתים את העובדים על הצהרה שמומלץ 

 .יש לחזור על ההדרכה אחת לשנה ובכל מקרה של קליטת עובד חדש 

  
 זיהוי ואימות – 9ניהול הרשאות הגישה ותקנה  – 8תקנה  .10.ג

 

כחלק מאמצעי אבטחת המידע בגישה למערכות המידע ולמאגרי המידע יש לנהל מדיניות 

מקובל לנהל את תחום  ,המידע. במסגרת זוהרשאות גישה לרשת הארגונית ולמערכות 

. התקנות מנחות לגבי הכלים Active Directory -הרשאות הגישה ברובד הראשון דרך ה

באמצעות  ,לניהול המשתמשים והגבלת הגישה לרשת הארגונית לגורמים לא מורשים

הפעלת מדיניות סיסמאות. המדיניות קובעת בעצם את מידת המורכבות העומדת בפני 

 כדי להיכנס לרשת ולמערכות המידע. ,שתמשהמ

לתהליכי זיהוי ואימות מתייחסות  – 9מגדירה כללית לניהול הרשאות ותקנה  – 8תקנה 

 כגון שימוש בסיסמאות ו/או אמצעי זיהוי פיזיים.

  

 בנושא ניהול הרשאות וזיהוי ואימות. 9-ו  8כי המועצה אינה עומדת בתקנות  ,נמצא

 ניהול הרשאות (1

י לא נעשה שימוש בטופס פורמאלי לפתיחת משתמש במערכת הכולל תיאור כ ,נמצא

 מלא של מערכות המידע להן נדרשת גישה עבור המשתמש. 

בנוסף לאמור, וכחלק מניהול תקין של הרשאות משתמשים ברשת הארגונית ומערכות 

סקירת משתמשים על ידי המנהלים אחת לשנה המידע, וככלי בקרה, מקובל לבצע 

כי  ,ם ביוזמה של מנהל מערכות המידע/מנהל אבטחת המידע במטרה לוודאהישירי
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המשתמשים הפעילים המוגדרים במערכת עדיין עובדים בארגון וההרשאות שניתנו להם 

 הן ההרשאות העדכניות הנדרשות להם לביצוע עבודתם. 

 כי במועצה לא מבוצע תהליך תקופתי של סקירת משתמשים פעילים במערכות.  ,נמצא

 ניהול סיסמאות (2

לא הוגדרה מדיניות סיסמאות ואופן הגדרת הסיסמאות בפועל במטרה  ,במועצה

  להבטיח רמת אבטחה גישה טובה. 

 הטבלה שלהלן מציגה את המצב בפועל במועצה למול מדיניות הסיסמאות המקובלת:
  

 Active -בפועל ב סטנדרט פרמטר מס"ד

Directory 

 סטאטוס

 תהיסטורי 1
 סיסמאות

סיסמאות  9 עד
 אחורה.

הוגדרה היסטוריה של 
 סיסמאות אחורה. 24

הגדרה מחמירה 
 מעבר לנדרש

אורך חיי  2
 סיסמא

עומד במדיניות  ימים. 170-180בין  יום  90
 המקובלת

מורכבות  3
 סיסמה

חריגה ממדיניות  אינה מופעלת מופעלת
 מקובלת

נעילת מסך עקב  4
 אי שימוש זמני

מדיניות עומד ב דקות 10 דקות 15
 מקובלת

נעילת מחשב  5
לאחר ניסיונות 
כניסה כושלים 

באמצעות 
 סיסמא מוטעית

אינו עומד  ניסיונות 7 ניסיונות 5
 במדיניות מקובלת

בחינת מדיניות  6
הסיסמאות 

ותקפותה 
 במערכת 

אינו עומד  6/8/2008בוצע בתאריך  אחת לחצי שנה
 במדיניות מקובל

 

ה למנוע חזרה על אותה סיסמא בכל פעם שהמערכת הגדרת היסטורית הסיסמאות נועד

דורשת החלפת סיסמה. כדי להקשות על זיהוי הסיסמה על ידי גורם שאינו המשתמש 

הגרסאות האחרונות כדי לא לחזור על אותה  9מקובל שהיסטורית הסיסמאות תכיל את 

 סיסמה. 

  (.9 –סיסמאות )לעומת המקובל  24מדיניות היסטוריה של ה כי הוגדר ,נמצא

מקשה על המשתמש "להמציא" סיסמה חדשה בכל פעם, דבר שעשוי להביא  ,עובדה זו

 לבחירת סיסמאות קלות לזכירה ו/או אף לרישום הסיסמה כדי לזכור אותה.

אורך חיי הסיסמה קובע את פרק הזמן בו ניתן לעשות שימוש בסיסמא בטרם דורשת 

יום דבר שמאפשר  90תוחלף כל המערכת את החלפתה בסיסמה חדשה, מקובל שסיסמה 

 שינוי תדיר שלה. 

ימים שהיא דרישה  170 –נמצא כי אורך חיי הסיסמה טרם דרישה להחלפתה נקבע ל 

 יום(. 90מקלה יחסית למקובל )

דרישה נוספת במדיניות הסיסמאות היא דרישה למורכבות סיסמה. הכוונה היא להגדרת 

כדי להקשות על  א בזה,ת ומספרים וכיוצסיסמה הכוללת תווים קטנים וגדולים, אותיו

 ניחוש שלה. 

 לא הוגדרה דרישה להפעלת מורכבות סיסמה. ,במועצה
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תחנת העבודה נדרשת להינעל לאחר מספר ניסיונות כניסה כושלים לרשת הארגונית, 

ניסיונות כושלים טרם נעילת  5על ידי הקלדת סיסמה שגויה. מקובל שיוגדרו  ך כללבדר

 .המערכת

 5-מערכת )לעומת הניסיונות כניסה טרם נעילה ה 7כי בפועל מוגדר רף של  ,נמצא

מעניקה אפשרויות נוספות לניסיון כניסה למערכת במקרה זו,  עובדה המקובלים(.

 שהסיסמה שגויה/נשכחה/לא מוכרת.

 
 משתמשים לא מורשים לרשת הארגונית.היא כלי למניעת כניסת  ,מדיניות הסיסמאות

יבחן מנהל הרשת/ממונה אבטחת המידע את המדיניות ויעדכן  ,פהמקובל שאחת לתקו

  אותה במידת הצורך ואף יבחן שלא נעשה בה שינוי על ידי גורם חיצוני.

( "ביצע שינוי במדיניות Administratorנמצא כי התאריך האחרון בו מנהל הרשת )

 ,לכאורה ,המשמעות של תיעוד זה במערכת הינה שלא בוצע". 6.8.2008הסיסמאות הוא 

בדיקה של מדיניות הסיסמאות על ידי מנהל הרשת לגבי שינויים שאולי בוצעו בהגדרות 

 המשתמשים.

 
 הביקורת ממליצה: 

  לעשות שימוש בטופס פתיחת משתמש במערכות המידע ומאגרי המידע בו יפורט

בעבור עובד חדש במערכות המידע ומאגרי המידע להם נדרשות הרשאות לעובד, 

 רש להיות חתום על ידי מנהל ישיר.הטופס נד

 תבוצע סקירת משתמשים על ידי מנהלים ישירים בהנחיית וריכוז של  ,אחת לשנה

אבטחת המידע במועצה. בסקירה תוודא כי ההרשאות הקיימות תואמות את  ממונה 

 טופס פתיחת המשתמש והשינויים שאושרו במהלך התקופה.

  להגדיר היסטורית סיסמאות שניתן לממש על ידי המשתמשים וכפי המקובל

 סיסמאות(. 9)היסטוריה של 

  ימים. 90לקבוע את אורך חיי הסיסמא לתקופה של 

 .להפעיל את הדרישה למורכבות סיסמאות 

  ניסיונות טרם נעילתה. 5 –להגדיר את מספר הכישלונות לכניסה למערכת ל 

 להגדיר את תדירות בחינת ועדכון מדיניות הסיסמאות במסגרת נוהל אבטחת המידע ,

 על ידי מנהל הרשת הארגונית.

 
 בקרה ותיעוד גישה – 10תקנה  .11.ג

 

במערכות של מאגר מידע אשר חלה עליו רמת האבטחה הבינונית או " :10בהתאם לתקנה 

הגבוהה, ינוהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר 

מנגנון הבקרה(, ובכלל זה נתונים אלה: זהות המשתמש, התאריך והשעה של  –ה זו )בתקנ

ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, ואם הגישה 

 ."אושרה או נדחתה

 

שיאפשרו ביצוע בקרת גישה למערכות  LOGיש לנהל מנגנון אוטומטי/יומני מערכת 

כמו כן, יש לנקוט בהליך בקרה של יומני המערכת ובדיקת אירועים המידע והמאגרים. 

 חריגים.
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 נמצא, כי:

  בנושא בקרה ותיעוד גישה. 10המועצה אינה עומדת בתקנה 

  במועצה לא קיים יומן מערכת המתעד את המשתמשים שפועלים בכל אחד

 קיים ,כתוצאה מכך שרתי המועצה בניגוד לנדרש בתקנות.מהמאגרים המתנהלים ב

 קושי לאתר פעילות חריגה במאגרים.

 

  להגדיר יומן מערכת ישLOG  .שיתעד גישות לא מורשות למערכת/מאגרי המידע 

 ה- LOG   יבוקר באופן שוטף על ידי מנהל הרשת ו/או גורם אחר שימונה לכך מתוך

 מחלקת מערכות המידע.

 

 תיעוד של אירועי אבטחת מידע - 11תקנה  .12.ג

 

גר מידע אחראי לתיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע המעלה בעל מא" :11בהתאם לתקנה 

 –חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה )להלן 

 ."אירועי אבטחה(; ככל האפשר יבוסס התיעוד האמור על רישום אוטומטי

ע ניהול אבטחת מידע בארגון מחייב לימוד מתוך אירועים חריגים בתחום אבטחת המיד

במטרה להקשיח את המערכת ולזהות איומים חדשים ולא מוכרים ולתת להם מענה 

באמצעות המערכות הקיימות. בנוסף נדרשת מערכת להתרעה וחסימה של אירועי אבטחת 

 IDS (intrusion detection system.)מידע כמו מערכות 

 נמצא, כי:

  ת מידע.בנושא תיעוד של אירועי אבטח 11המועצה אינה עומדת בתקנה 

 ( במועצה לא קיימת מערכת התרעהIDS- Intrusion Detection System המתריעה )

על ניסיונות/הצלחות חדירה לרשת הארגונית ומשם למערכות המידע ומאגרי 

 המנוהלים בשרתי המועצה. ,המידע

  במועצה לא קיים תיעוד של אירועי אבטחה באמצעות יומן מערכתLOG לא  ,וכן

 ים ועדכון מערך אבטחת המידע בעקבות כך.מבוצעת הפקת לקח

  

  לרכוש ולהטמיע מערכת התרעה לאירועי אבטחת מידע וניסיונות חדירה לרשת יש

 הארגונית, למערכות המידע ומאגרי המידע. 

  להגדיר מנגנון לאיתור ותיעד אירועי אבטחת מידע על פי חוקיות ומדיניות אבטחת

 המידע שתגובש.

 

 דיםהתקנים ניי – 12תקנה  .13.ג

 

בעל המאגר יגביל או ימנע אפשרות לחיבור התקנים ניידים " :12בהתאם לתקנה 

למערכות המאגר במתכונת ההולמת את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר, את 

רגישות המידע, את הסיכונים המיוחדים למערכות המאגר או למידע הנובעים מחיבור 

בעל מאגר מידע  .מפני סיכונים אלה ההתקן הנייד ואת קיומם של אמצעי הגנה מתאימים

המאפשר שימוש במידע מהמאגר בהתקן נייד או העתקה שלו להתקן נייד ינקוט אמצעי 
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הגנה בשים לב לסיכונים המיוחדים הקשורים לשימוש בהתקן נייד באותו מאגר מידע; 

לעניין זה יראו שימוש בשיטות הצפנה מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על 

 ."שהועתק להתקן הנייד מידע

התקנה מגדירה את הסיכון בשימוש בהתקנים ניידים כמו מחשבים ניידים ומדיות 

נתיקות. אחד הכללים לאבטחת מידע מקובלים הוא איסור על חיבור התקני מדיה )דיסק 

און קי( הכוללים נתונים, והורדת מידע לתחנות המחשב המקומיות ו/או לשרתים. במידה 

תן להשתמש בהתקנים ניידים נדרש לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים שמחליטים שני

 כגון הצפנה.

 נמצא, כי:

  בנושא התקנים ניידים. 12המועצה אינה עומדת בתקנה 

 לגבי כללי ההתנהגות ואבטחת התקנים  ,לא קיים נוהל ו/או הנחייה ברורה לעובדים

 ניידים הנמצאים ברשותם.

 לא קיימת הנחיה האוסרת שימוש בהתקנ( ים ניידיםDOK או לחילופין לא קיימת )

 בה יבדקו ההתקנים טרם חיבורם לעמדות המחשב.  ,"עמדת הלבנה"

 .לא קיימת הצפנה של המידע על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות 

 
  לגבש נוהל התנהלות עם מחשבים ניידים והתקנים נתיקים.יש 

 .לגבש מדיניות בנושא הצפנת התקנים ניידים 

  לצורך בדיקות של  ,חון הצבתה של עמדת הלבנה במחלקת מערכות מידעלבמומלץ

 מדיות נתיקות טרם חיבורן למחשבים ותחנות העבודה.

 

 ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר – 13תקנה  .14.ג

 

בעל מאגר מידע יפריד, בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים, " :)ב( 13בהתאם לתקנה 

גשת מהן למידע, לבין מערכות מחשוב אחרות המשמשות בין מערכות המאגר אשר ניתן ל

 ."את בעל המאגר

על מאגר מידע ידאג לכך שייערכו עדכונים שוטפים של מערכות ")ג(  13בהתאם לתקנה 

המאגר, לרבות חומר המחשב הנדרש לפעולתן; לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא 

 ."תי מתאיםתומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטח

 

כמו  ,על בעל המאגר להפריד ככל האפשר בין מערכות המשמשות את מאגר המידע

השרת עליו מותקן המאגר, ותחנות הקצה בעלות הגישה למאגר, משאר מערכות 

 .ניתן לבצע זאת באמצעות ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגר .המחשבים

 מערכות אבטחת המידע הקיימות הן : 

 מערכת חו( מת אשFirewall   מסוג )Checkpoint 5200 

  מערכת לניטור דואר אלקטרוני מסוגPine App 

   מערכת אנטי וירוס מסוגESET-Nod32 

 כי מערכות אלה נותנות מענה לדרישות אבטחת מידע מקובלות. ,יצוין
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 מבדיקת הביקורת עולה, כי:

 ,מרוטינה יחד עם  קיימים עדכונים אוטומטיים כחלק לגבי מערכות אבטחת המידע

שכלל המערכות  על כך תיעוד לכך שמבוצעת בקרה אחת לשנה , לא נמצאזאת

 . עודכנו

 עדכוני אבטחה המופצים על ידי ספקי  בדבר ,לא נמצא תיעוד לגבי מערכות ההפעלה

 המערכות.

  ניהול מאובטח ומעודכן של מערכות המאגרל בנוגע 13המועצה אינה עומדת בתקנה. 

 ברורה בין המאגרים הכוללים מידע רגיש לבין שאר תשתיות  לא קיימת הפרדה

 המחשוב הארגוני. קיימים מאגרים המחוברים לרשת הארגונית.

 

  כנוהל תבוצע בקרה וסקירה לכלל המערכות לגבי מידת העדכון שלהן יש לקבוע, כי

 .םלעדכונים העכשוויי

 

 אבטחת תקשורת – 14תקנה  .15.ג

 

לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או בעל מאגר מידע " :14בהתאם לתקנה 

לרשת ציבורית אחרת, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או 

 ."מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב

 

נוצר סיכון  ,במקרה ומערכות המידע מחוברות לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת

מידע לנוכח האפשרות של גישה חיצונית לא מורשית למאגרים. איום נוסף קיים  אבטחת

המאפשרת לעובדים ו/או  ,VPN (virtual private network)בהתחברות מרחוק באמצעות 

נדרשת אבטחה מוקשחת הכוללת  ,נותני שירותי תמיכה במיקור חוץ. במקרים אלה

 ותיעוד של הבקרה. VPN –קו ה הצפנה של קו התקשורת וניטור קפדני ובקרה על 

 

 בנושא אבטחת תקשורת. 14המועצה אינה עומדת בתקנה 

 

שמות משתמש כלליים שאינם מאפשרים זיהוי של הגורם שעושה בטבלה שלהלן נמצאו 

 כדי להיכנס לרשת בחיבור מרחוק.  ,שימוש בשם המשתמש

 וק.עובדה זו פוגעת ביכולת לבצע בקרה נאותה על הפעילות בכניסה מרח
 

מסקירת המשתמשים המורשים בגישה מרחוק נמצא מקרה בו הוגדר שם משתמש ללא 

 . IPעבור מרכזית  AAכל משמעות 

 לגבי יתר המשתמשים עלו הממצאים הבאים:

 
 ממצאים תפקיד שם משתמש מס"ד

1 AA  מרכזיתIP שם משתמש לא מזוהה 

2 Ayat רווחה  

3 Bartech כללי שם משתמש בר טכנולוגיות וועדה 

4 Bezeqint Chackpiont שם משתמש כללי 
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 ממצאים תפקיד שם משתמש מס"ד

5 DiklaRS מפעם  

6 dobi מהנדס המועצה  

7 dudi יזרעאלים  

8 Dvash שרות שרתים  

9 Ela מנהלת מפעם  

10 Epr שם משתמש כללי מערכות מידע וכספים 

11 Gilg מנהל הגביה  

12 liatm  חשבת-הנדסה   

13 liorc מנהל הרשת  

14 Mayab מפעם  

15 Megido וועדה  

16 Mif-Vpn שם משתמש כללי מפעם 

17 Miri מנהלת תחבורה  

18 Miris חשבת המועצה  

19 Morann מנהלת תיירות  

20 Nati מפקח ורישוי עסקים  

21 NatiM וועדה  

22 Noam הגנת הפרטיות  

23 Ogdanim שם משתמש כללי וועדה 

24 Orit מנהלת יזרעאלים  

25 Pool שם משתמש כללי בריכה 

26 Revaha2018 שם משתמש כללי רווחה 

27 Rinat מנכל המועצה  

28 Shanie הנעלת חשבונות בתי ספר  

29 Support SYSAID שם משתמש כללי 

30 Vaada1 שם משתמש כללי וועדה שטח 

31 Vaada2 שם משתמש כללי וועדה שטח 

32 Vaada3 שם משתמש כללי וועדה שטח 

33 Victoria מנהלת חשבונות ראשית  

34 YareevK וועדה  

35 YoelGR חשב חינוך  

 

מנהל הרשת הארגונית מסר לביקורת כי מתבצע על ידו ניטור ובקרה על יומני המערכת 

כניסות בשעות  ידי משתמשים המתחברים מרחוק כגון: לאיתור פעולות חריגות על

  וחד.כניסות לפרקי זמן ממושכים במיחריגות, 

 הביקורת לא מצאה תיעוד כלשהו לבקרה זו.

 
  .קו התקשורת מאובטחנמצא, כי 

מקובל , במטרה להקשיח את הכניסה למערכת ולמנוע כניסת משתמשים לא מורשים

 .לעשות שימוש במחוללי סיסמאות כניסה

 .LOG'sבמועצה לא קיימת מערכת שתחולל דוחות חריגים מתוך יומני המערכת 
 

כך שקיימת חשיפה  ,אינו מוצפן VPN-ק לרשת הארגונית הות מרחקו ההתחברוב

 לגניבת מידע או חדירה זדונית באמצעות קו התקשורת.
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  עם המשתמש העושה  ,להגדיר שמות משתמשים הניתנים לזיהוי חד חד ערכייש

שימוש בשם זה לכניסה לרשת הארגונית ובדגש על משתמשים המורשים בכניסה 

 .VPN –מרחוק באמצעות ה 
 לנטר ולבצע בדיקה שוטפת של , יש במטרה לאתר כניסות בעלות מאפיינים חריגים

 יומן המערכת המתעד כניסות מרחוק.

 י המערכת לפי נמוצע לשקול שימוש במחולל דוחות חריגים שיפיק דוחות מתוך יומ

 פרמטרים שיוגדרו.

  לשקול הפעלת מנגנון הצפנה לקו ה מומלץ– VPN. 
 

 וץמיקור ח – 15תקנה  .16.ג

 

גורם חיצוני לצורך קבלת שירות הכרוך במתן גישה מתייחסת להתקשרות עם  ,15תקנה 

יוצרת חשיפה  ,. התקשרות של המועצה עם ספקים חיצוניים במיקור חוץלמאגר המידע

מחייבת  ,הנובעת מרמת אבטחת המידע הנהוגה אצל הספקים החיצוניים. התקשרות זו

מחייבת את הע הכרוכים בהתקשרות והגדרה בדיקה מקדמית של סיכוני אבטחת המיד

בכל הקשור לנהלים לאבטחת המידע ושמירה על הגנת הפרטיות. על מחויבות  ,הספקים

 להיות מגובה בהסכם כתוב.  ,זו

 התקנה קובעת את הסעיפים שצריכים להופיע בהסכם עם הספקים החיצוניים.

 

במיקור חוץ כמפורט הסכמים עליהם חתמה המועצה עם ספקים  6לביקורת הועברו 

 להלן:

 א.ש. בינה  הסכם 

  2019הסכם גביה מגער 

  בהתאם למכרז מערכות ליבה 18.01.2017הסכם התקשרות עם חברת אי.פי.אר מיום 

 הסכם מיניפיי 

 הסכם סמרטיקטס 

  לספק אי.פי.אר.מערכות בע'מ 506חוזה מספר  

 
  :נמצא, כי

  בנושא מיקור חוץ. 15המועצה אינה עומדת בתקנה 

 ההסכמים לא היו מרוכזים אצל גורם ממונה אחד במועצה  ,הלך הביקורתבמ

 ונגישים לבדיקה.

 לא הוגדרו  :לדוגמה דרי אבטחת מידע אצל הספק החיצוני.הוגדרו הס לא בהסכמים

הגורמים אצל הספק החיצוני המורשים בגישה למערכות המידע ומאגרי המידע של 

 המועצה.

 ים לגבי רמת אבטחת המידע הנהוגה אצלם הצהרה של כל אחד מהספק לא נמצאה

 בהקשר לניהול מערכות המידע/מאגרי המידע במועצה וההנחיות להגנת הפרטיות.

  ההסכמים אינם כוללים אמנת שירותSLA (service level agreement ופרק המפרט )

 את מערכות אבטחת המידע הקיימות אצלן לאבטחת המידע והגנת הפרטיות.

 

  על ההסכמים הקיימים ולהוסיף נספח אמנת שירות. לעבוריש להקפיד 
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  דו"ח/נספח להסכם ההתקשרות המפרט את  :לקבל מהספקים החיצונייםיש

מערכות המידע הקיימות אצלם, נהלי אבטחת המידע הנהוגים על ידם ופירוט 

  המורשים לפעול במערכות המידע ומאגרי המידע המנוהלים במועצה.

 פסקה בקשר לאבטחת המידע הנדרשת,  ש להוסיף:י בנוסף,  בהסכמים עתידיים

הפעולות להגנת הפרטיות והתחייבות של החברה והחתמת עובדיה על כך שלא 

יעשה שימוש במידע ובנתונים להם קיימת גישה לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת 

 בהסכם.

 

 ביקורות תקופתיות – 16תקנה  .17.ג

 
ו חיצונית על ידי גורם בעל הכשרה חודשים לפחות יש לערוך ביקורת פנימית א 24אחת ל 

מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע. בדו"ח תיבדק התאמת אמצעי האבטחה לנדרש  

 בחוק ובתקנות. 

 ביקורת תקופתית. – 16המועצה עומדת בתקנה  

 ביקורת תקופתית. – 16הביקורת הנוכחית נותנת מענה לדרישות תקנה 

 
 משך שמירת נתוני האבטחה - 17תקנה  .18.ג

 

ש לשמור את הנתונים הנצברים בהקשר לתיעוד פעילות במערכת, אבטחת המידע, י

 חודשים. 24פעילות משתמשים ומיקור חוץ למשך 

 הנחיה זו אינה מבוצעת כחלק מרוטינה של יישום תקנות הגנת הפרטיות.נמצא, כי  

ות לגבש הנחיה לשמירת יומני מערכת וגיבויים של פעילות מערכות המידע ופעילוייש  

 חודשים. 24למשך  ,חריגות במערכת

 
 גיבוי ושיחזור נתוני אבטחה - 18תקנה  .19.ג

  

שיחזור , ביצוע גיבוי נתוני אבטחה באופן תקופתי: נדרש לגבש נהלי כתובים בנושאים

מידע  במסגרת תיעוד אירועי אבטחה יתועדו הליכי שחזור, 17נתונים כנדרש בתקנה 

 כי השחזור.תהלי ובכלל זה זהות הגורם שביצע את 

לאחר יישום המלצות הביקורת בנושא ניטור וגיבוי המערכות יש לגבש נהלי בנושא 

 גיבוי נתוני ואירועי אבטחה 

 
 שעלו בבדיקת ניהולם של מדגם מאגרים ממצאים מרכזיים  .20.ג

 
הנדרשים  במהלך הבדיקה של מספר מאגרים מרכזיים עלו מספר ממצאים מהותיים 

בפרק ד הכולל  להלן יבנוסף להופעתם בסעיף הרלוונט)שלהם ידי ולהלן פירוט יטיפול מל

 .(תגובות של מנהלי המאגרים לממצאים

 העברת מידע בין גופים ציבוריים (1
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תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין בהתאם ל

 כי: ,נקבע 1986-גופים ציבוריים(, תשמ"ו

 וף ציבורי ימנה ועדה להעברת מידע לפי פרק ד' לחוק.המנהל הכללי של ג  )א(     א.3

המנהל הכללי יהיה יושב ראש הוועדה, ואולם הוא רשאי למנות את סגנו ליושב ראש הוועדה   )ב(          
 לרבות חייל, סוהר או שוטר. –ן תקנה זו, "עובד" יבמקומו או עובד בכיר הכפוף לו ישירות; לעני 

י הוועדה יהיו היועץ המשפטי של הגוף הציבורי או נציגו, ועובדים שתחום עיסוקם הוא בין חבר   )ג(          
 בניהול מידע ואבטחתו; מספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה. 

 –הוועדה תדון ותחליט אם ובאיזו מידה   )ד(          

 להיעתר לבקשות למסירת מידע מן הגוף הציבורי;   (1) 

 של הגוף הציבורי לקבלת מידע מאת גוף ציבורי אחר. לאשר הגשת בקשות   (2) 

הוועדה תקבע הוראות לענין ההרשאות וההגבלות בענין הגישה למאגרי המידע; על הוראות אלה   )ה(          
 חוק חופש המידע(. –)להלן  1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 6יחולו הוראות סעיף  

 

קיימים מקרים בהם נדרשת העברת מידע  ,במסגרת ניהול המאגרים ושמירת הפרטיות

ויים במאגר. לצורך אישור לגורמים חיצוניים תחת הסכמת הגורמים שפרטיהם מצ

 נדרשת בחינת הנושא על ידי וועדה ייעודית שהוקמה לכך. ,אלה םדעיהעברת מיי

כי  ,נמצא :לדוגמה .כמו כן, לעיתים נדרש להעביר נתונים מהמועצה ליישובים שבתחומה

ל להעביר לישובים השייכים למועצה האזורית רשימת שמות תלמידים לצורך ארגון מקוב

ההסעות וכן למחלקות במועצה כמו אגף הרווחה, מח' הספורט ומח' הנוער. העברת 

הנותן מענה להנחיות הגנת  ,המידע אינה מבוצעת על פי הנחיות החוק ונוהל כתוב

 הפרטיות.

נוך לבתי הספר. במקרה שנדרשת העברת חומרים מעבירים נתונים ממחלקת החי ,לעיתים

לא קיים נוהל  ,אולם בכפוף לוויתור סודיות של ההורים נעשה הדבר רק ,לבתי ספר

 המגדיר את האופן בו יועבר המידע ומה האבטחה הנדרשת בתהליך.

בתקנת הגנת הפרטיות הוקמה "ועדה להעברת חומרים" על פי הנדרש לא כי  ,נמצא

 1986משנת 

 

  אשר תדון בכלל  ,הקים וועדה ייעודית לנושא על פי הנחיות החוק והתקנותליש

 .הנתונים שמועברים לגורמים חיצוניים למועצה )כגון יישובים, בתי ספר ועוד(

 תקבע הוועדה לנושא כיצד  ,במקרה של העברת נתונים ומידע לגורמים חיצוניים

סודיות והתחייבות על הצהרת  יחתמו גורמים אלה בוצע ההליך הנדרש בחוק.י

 לאבטחת מידע והגנת הפרטיות של המידע. 

 בנוהל ההנחיות בדבר העברת  ויגובש ,כחלק מיישום תקנות וחוק הגנת הפרטיות

 מידע לגורמים חיצוניים גם לכאלה שהנתונים מיועדים לעיבוד ו/או אחסון חיצוני. 
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 חשופיםשמירת מאגרים על גבי אמצעי אחסנה  (2

ידע ונתונים המנוהלים תחת הגדרת הגנת הפרטיות מחויבים להישמר כל מאגר מ ,ככלל

 ,בשרתי המועצה ואין להעבירם לתיקיות וקבצים פרטיים במחשבים המקומיים ו/או

 במחשבים פרטיים בהם רמת האבטחה נמוכה משמעותית.

לצורך ניהול מאגר ההסעות של )הסעות ה תחוםנעשה שימוש על ידי מנהלת נמצא, כי 

)מערכת לניהול   Dropbox -, בקבצים אותם היא מורידה ומאחסנת ב(המיוחדהחינוך 

במטרה לאפשר  ,קבצים שיתופיים( המותקנת במחשב הפרטי המותקן בביתה ובמועצה

 . VPN -גישה לקבצים ללא צורך בשימוש בקו מאובטח כמו ה

ובטח כפי חושף את המידע ואינו מא ,צורת אחסון זו ואופן הגישה הלא מאובטח לנתונים

 .הנדרש בהנחיות הגנת הפרטיות

 
 ,חלקם מלוויםורשומות, חלקם תלמידים  550מאגר נתונים לגבי חינוך מיוחד הכולל 

 מאוחסן במחשב המקומי של מנהלת תחום ההסעות ובמחשב הפרטי בביתה. 

הקובץ אינו סגור בסיסמא כך שהגישה אליו אינה מאובטחת הן מבחינת העובדה שהוא 

מעצם העובדה  ,על שרת המועצה בו קיימים רבדים של אבטחת מידע והן אינו יושב

 שהוא חשוף לגישה לא מורשית.

 ,התלמידים המטופלים בשירות יתבנוסף לספרי במחלקת השירות הפסיכולוגי , כינמצא

כולל רשימת תלמידים אליו הקיים קובץ "אקסל" המאוחסן במחשב של מנהלת הלשכה 

  .קישור על שולחן העבודהיש גישה ישירה באמצעות 

אינו מאוחסן בספריה שהגישה אליה קשה ואינו נעול , אינו מאובטח הנ"ל, הקובץ

 בסיסמה.

נהוג בכלל המחלקות  ,נתונים הכוללים מידע רגיש קיומם של קיצורי דרך לקובצי

 כנוהג.

למידים" הכוללת כי אצל הקב"ס קיימת תיקייה "מכתבים לת ,במהלך הביקורת נמצא

סיכומי ביקורים, מכתבים מבי"ס, מכתבים של הקב"ס למשפחה,  רגיש רב כגון: מידע

 בקשות למיניהן. 

יושבת בתחנה המקומית ולא בשרת, דבר המנוגד לאבטחת מידע והגנת  ההתיקיי

 הפרטיות הנדרשים במקרה של מידע רגיש.

לא כי כל/רוב המידע והנתונים יושבים במחשב המקומי ו ,תשאול של הקב"ס עולהמ

היעדר גיבוי, חשיפה לגישה לא מורשית שאינה  :בשרת, כך שקיימות מספר חשיפות כמו

 מוגנת באמצעי אבטחת המידע ועוד.

 

 כי המידע יאוחסן בשרתי המועצה בלבד ולא בתחנות עבודה פרטיות  ש להקפיד,י

 ו/או במחשבים ניידים.

 ופתיות במסגרת נוהל אבטחת המידע הנדרש בכתיבה וקיומן של הדרכות תק

יש לאסור שמירת קבצי נתונים, מאגרי מידע וכל  ,להטמעת הנוהל ולריענון דרישותיו

במחשבים המקומיים ו/או במחשבים פרטיים בבית.  ,חומר ומידע המוגדר כרגיש
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 ,רתי המועצה והגישה אליו מרחוק תהיה למורשים בלבדשהמידע ישמר אך ורק ב

 בכפוף ליישום אבטחת גישה נאותה.

 נתונים ו/או גישה  יבצור קיומם של קיצורי דרך על שולחן העבודה לקיש לאסו

 למאגרי מידע.

  להימנע באופן מוחלט משימוש בתוכנות שיתופיות לצורך אחסון קבצי מידע יש

 . dropbox -כדוגמת ה ,ונתונים

  יש להימנע מיצירת קישור גישה מהירה על שולחן העבודה

ידע רגיש. יש לשמור את הקבצים בספריות בהן מאוחסן מ ,לקבצים/ספריות/תיקיות

 על ידי גורמים לא מורשים. ,ייעודיות ולהקשות על הגישה והאיתור של מידע זה

  יש לאסור שמירת מידע וקבצי "אקסל" בתחנות המחשב המקומיות, כל המידע

 והנתונים נדרשים להישמר בשרתי המועצה.

 השימוש במחשבים ניידים (3

ו נהלים ברורים בנוגע לשימוש במחשבים ניידים ואבטחתם. כי במועצה לא הוגדר ,נמצא

 שות בתחום השימוש במחשבים ניידים:להלן דוגמאות לחול

 

 .כי מחשב נייד של עובדת השירות הפסיכולוגית נמצא ברכבה ,במהלך הביקורת נמצא

עובדה המנוגדת לכללי אבטחת מחשבים ניידים ומעיד על חוסר מודעות לדרישות 

כי פריצה לרכב וגניבת המחשב עלולה לחשוף  ,מקובלות. מיותר לצייןאבטחת מידע 

 מידע רגיש על תלמידים מטופלים.

 . עושה שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב וריכוז ,השירות הפסיכולוגי

קיים מחשב אחד במחלקה עליו מותקנת התוכנה כך גם על המחשבים  נמצא, כי

  .האישיים

 אבטחת המחשבים הניידים והמידע המאוחסן בהם.הנחיות כתובות ל ולא נמצא

 

 בנוגע לשימוש במחשבים ניידים. ,יש לקבוע מדיניות ולהגדיר נהלי עבודה ברורים 

  עובדות השירות הפסיכולוגי העושות שימוש במחשבים ניידים בהם ופסיכולוגיות

ר ישמרו את המחשבים צמודים אליהן בכל עת. יוקפד לא להשאי ,מאוחסן מידע רגיש

 שאינו מאובטח ונגיש לגורמים לא מורשים. ,מחשבים אלה ברכב ו/או בכל מקום אחר

 םתינתן לפסיכולוגיות הדרכה נפרדת לגבי אופן האבטחה של מחשבי ,בכל מקרה 

 ניידים ואבטחת המידע הרגיש אותו הן מייצרות ועליהן הן מופקדות. 

 בטחת המחשב הנייד תחתום על הצהרה לשמירת סודיות והתחייבות לא ,כל עובדת

 שברשותה. 

 

 אבטחת מסמכים/פלטים רגישים במשרדי המועצה (4

 

לדוגמה  –קיימת חשיבות לשמירה על המידע הרגיש גם כשהוא לא נמצא בתוך המחשבים 

 על שולחנות העובדים, בארונות וכד'.
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בחלק ממשרדי המועצה לא מופעלים אמצעי אבטחה מספקים כדי לשמור על  כי ,נמצא

 להלן דוגמאות: יזיים /פלטים רגישים.מסמכים פ

  בחדרו של הקב"ס קיימים ארונות הננעלים במנעול פשוט ברמת אבטחה נמוכה. לא

קיים מחזיר שמן לדלת ומנעול נעילה אוטומטי במטרה להבטיח סגירה ונעילה של 

 הדלת ביציאה של העובד.

  הנ"ל מכינה עותקים מהמידע האחראית העובדת  -בתחום הסייעות הצמודות

 .בחדרהלא מאובטחת, מאוחסנים באופן גלוי על ארונית הומתייקת אותם בקלסרים 

כי קלסרים משנים קודמות  ,מאפשרת גישה קלה למסמכים. בנוסף נמצא זו, עובדה

מאוחסנים במחסן כללי שאינו מאובטח במידה ותיקים נוספים בנושאים אחרים 

 .שתנטר את הכניסותלא מותקנת מצלמה במעגל סגור  ,הנדרשת. כמו כן

 

 דוחות, מסמכים וכל מידע ונתונים רגישים המופקים על נייר יש להקפיד, כי, 

ויאוחסנו בתוך ארונות מאובטחים ונעולים במנעול  םיתויקו בקלסרים ייעודיי

 מסיבי.

  מופק בדוחות ורשימות החלק מהמידע הרגיש יש להשמיד באמצעות גריסה

 בסיום כל פעילות.  ם בפעילות נוער וילדים,המשתמשי

 יוחתמו על הצהרת  ,פעילויות נוער םהגורמים המקבלים את המידע לעיל לצורך קיו

 סודיות והגנת הפרטיות ותובהר להם החשיבות לכך.

  

 אבטחת קבצי "אקסל" (5

 

 כאמור במועצה מנוהלים מאגרי מידע בקבצי "אקסל". 

 ם.מאגרים אלה אינם מאובטחים באותה רמה כמו מאגרי מידע אחרי

 

  ינעלו  ,קבצי "אקסל" המוגדרים כמאגרי מידע בעלי מידע רגישיש להקפיד, כי

 בסיסמה הידועה רק לעובדים הנדרשים לעשות שימוש באותם מאגרים.
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  בדיקת מדגמית של ניהול מאגרי מידע .ד
 

של מספר מאגרי מידע מרכזיים  םבאופן פרטני ניהול ונבדקבמסגרת הביקורת 

 כדלקמן:

 

 מנהלת מחלקת תחבורה –תחבורה  ירמאג 1.ד

 

 קיימים מספר מאגרים הכוללים מידע:בתחום התחבורה  

  רשומות הכולל מידע רגיש על הלקות של התלמיד. 600מאגר חינוך מיוחד 

  רשומות תלמידים. 13,000מאגר חינוך רגיל הכולל 

 .מאגר מלווים הכולל ת.ז. , טלפון, כתובת 

 וט ההסעות.מאגר הסעות הכולל מידע על פיר 

 

לא הועברה למנהלי המאגרים ולעובדים הפועלים במאגרים הדרכה בנושא נמצא, כי 

 הגנת הפרטיות ותיעוד שלה על ידי הממונה על אבטחת המידע במועצה.

 מנהלת מחלקת תחבורה תגובת

 אשמח לקבל הדרכה מתאימה

מיוחד לצורך ניהול מאגר ההסעות של החינוך ה ,EPR –בנוסף לשימוש במערכת ה 

  Dropbox -בקבצים אותם היא מורידה ומאחסנת ב שימושמנהלת המאגר עושה 

 (מערכת לניהול קבצים שיתופיים המותקנת במחשב הפרטי המותקן בביתה ובמועצה)

 . VPN -במטרה לאפשר גישה לקבצים ללא צורך בשימוש בקו מאובטח כמו ה

ף את המידע ואינו מאובטח חוש ,אחסון זו ואופן הגישה הלא מאובטח לנתוניםצורת 

 כפי הנדרש בהנחיות הגנת הפרטיות. לדוגמה:

רשומות, חלקם תלמידים חלקם  550מאגר נתונים לגבי חינוך מיוחד הכולל נמצא, כי 

 ובמחשב הפרטי בביתה. מנהלת מחלקת תחבורהמאוחסן במחשב המקומי של  ,מלווים

טחת הן מבחינת העובדה אינה מאוב ,בסיסמא כך שהגישה אליו נעולהקובץ אינו 

שהוא אינו יושב על שרת המועצה בו קיימים רבדים של אבטחת מידע והן מעצם 

 העובדה שהוא חשוף לגישה לא מורשית.

 רשומות תלמידים כולל נתונים גם לגבי גני ילדים 13,000מאגר חינוך רגיל הכולל 

סמה. מאגר מלווים ואינו נעול בסי DropBox-לקויות של ילדים, מאוחסן ב לגבימידע ו

 רשומות כנ"ל. 70הכולל 

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 כדי להיכנס אליהם. ההמחשבים במשרד ובבית נסגרים מידי ערב ויש צורך בסיסמ

הינן בשעות הערב ובסופי שבוע.  ,אני חייבת גישה לנתונים גם בבית היות וחלק מהבעיות

 אשמח לפתרון אחר.

 

 לתגובה התייחסות הביקורת
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 נויבח ,לשעות העבודה חוץמקרים בהם קיים צורך לעבודה על מאגרי המידע מב

 VPNגישה מרחוק מאובטחת בקו  והמנמ"ר ומנהל אבטחת המידע את הצורך ויאפשר

תשמר ולא תהיה חשופה מחוץ  ,למשתמש כך שאבטחת המידע וההגנה על מידע ונתונים

 לרשת הארגונית.

 

אשר הכניסה למערכת זו  Traficalשל מערכת מאגר הסעות מאוחסן בענן נמצא, כי 

 מבוצעת בסיסמה שהמחשב זוכר, לא נדרש להקליד אותה.

 23מאגר המידע מועבר למנהל המערכת החיצונית לעיבוד ואחסון, לא בהתאם לסעיף 

לגבי העברת מידע ונתונים לגורם  ,נדרש בכתיבהשלא קיים ו ,נוהללא בהתאם לבחוק ו

 חיצוני. 

נתונים המאוחסנים אצל גורם חיצוני יש לנקוט באמצעים לאבטחת מאחר ומדובר ב

כי אמצעי אבטחת המידע אצלו עומדים  ,הנתונים אצל הגורם המקבל אותם ולוודא

 בדרישות הגנת הפרטיות. 

 נמצא כי לא נדרשה מבית התוכנה הצהרה על אמצעי אבטחת המידע הנהוגים אצלם. 

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 ת עם עשרות רשויות בתיווך החברה למשק וכלכלה. החברה עובד

 ההודעה שלהם לגבי אבטחת מידע. הועברה לביקורת

 לתגובה התייחסות הביקורת

 ,ההצהרה והדיווח לגבי מפרט מערכות אבטחת המידע הקיימות ורמת האבטחה הנהוגה

 .ממונה על אבטחת המידע במועצהלצריכה להתקבל בכל שנה ולהיות מועברת למנמ"ר ו

כי מקובל להעביר לישובים השייכים למועצה האזורית רשימת שמות תלמידים  ,נמצא

לצורך ארגון ההסעות וכן למחלקות במועצה, כמו אגף הרווחה, מח' הספורט ומח' 

 הנוער. 

אינה מבוצעת על פי הנחיות החוק ונוהל כתוב הנותן מענה להנחיות  ,העברת המידע

 הגנת הפרטיות.

 ת תחבורהמנהלת מחלקתגובת 

מספר זהות  :לא מועבר לגורם אחר נתונים כגון בשנים האחרונות, מאז יש דגש לפרטיות,

 רק שמות + כיתה.  ,וטלפונים

 הישובים והמחלקות הם חלק מהמועצה . אשמח לקבל נוהל מתאים.

בהקשר האמור בסעיף  קודם נמצא כי, לא הוקמה וועדה ייעודית על פי דרישות החוק 

 ,ידה לבחון את הבקשות ולאשרן בכפוף ליישום הנחיות החוק המחייבוהתקנות שתפק

 קבלת אישור מהגורמים שפרטיהם מצויים במאגר. ,בין היתר

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 אשמח לקבל הנחיות
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כי מסמכים שאין בהם  ,נמצאו את אופן הטיפול במסמכים ודוחות ניירת בדקה רוקהבי

  שימוש נגרסים.

כי דוחות ומסמכים אחרים מתויקים בקלסרים גלויים שאינם  ,מצאיחד עם זאת נ

 מאובטחים בארונות נעולים.

 

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 החומר הרגיש הוכנס לארון נעול.

מיילים הכוללים פניות של הורים המבקשים פתרונות עבור ילדיהם עם כי , נמצא

 צרכים מיוחדים מאוחסנים במגירה לא מאובטחת.

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

 החומר הרגיש הוכנס לארון נעול.

אינה נעולה ואינה נסגרת באמצעות  ה של מנהלת מחלקת תחבורהמשרדנמצא, כי דלת 

 מחזיר שמן גם כשהחדר ריק.

 

 מנהלת מחלקת תחבורהתגובת 

אשמח לקבל פתרון לנעילת הדלתות במשרד. אבל המחשב ננעל אחרי מספר דקות )ואני 

 כשהוא נעול( והניירת נעולה. מקפידה לצאת

 

 

 מאגר שירות פסיכולוגי 2.ד

 

 תיאור

הנמצאים במסגרת  ,בעלי קושי 3-18 איםגילבהשירות הפסיכולוגי מלווה ילדים 

מתעדים כל פגישה במחשבים הניידים שברשותם  ,החינוכיות. הפסיכולוגים במחלקה

 בתיקיות ייעודיות. 

לכל אחד מוקצה מחשב נייד. המחשב צמוד פסיכולוגים, כאשר  27במחלקה מועסקים 

מועברים כל  ,גם בסוף יום העבודה בבית. בסוף השנה ,לפסיכולוג ונמצא ברשותו

החומרים מהמחשבים הניידים למנהלת לשכת השירות הפסיכולוגי השומרת את 

 החומרים לתיקיה במחשב.

ביאים במהלך השוטף של הפעילות מתועדת כל שיחה, אבחונים, דוחות שהורים מ

הנ"ל נסרק למערכת לרשת המועצה בו הוגדרה  .מגורמים חיצוניים וסיכומים וועדות

תלמידים. בנוסף קיים ארכיון בו מאוחסנים  7,000המכילה  ,תיקיה בשם "תלמידים"

 .hardcopyהתיקים והמסמכים 

 

 בנושא שמירת סודיות ואבטחת מידע. נערכה לפני שנה הדרכה ,לדברי מנהלת הלשכה

 צא תיעוד להדרכה זו.לא נמ  

 לא ברור מי העביר אותה ומה היה תוכנה.  

 ת רוטינה קבועה של הדרכות בנושא.לא קיימ 
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  לא נמצא תיעוד לביצוע ההדרכה ו/או הנחיות שניתנו לעובדות המחלקה לצורכי

 יישום במהלך העבודה השוטף.

 

 השפ"חתגובת מנהלת 

ה על ידי אייל שהיה מנהל מחלקת נתנ ,ההדרכה בעניין שמירת הסודיות ואבטחת מידע

 מחשוב.

 

מאוחסנים בספריה בשרתי  ,תיקי התלמידים המטופלים על ידי השירות הפסיכולוגי 

 נושא את שם הילד ומספר תיק. ,כל תיקר שאתיקים כ 6382המועצה. בפועל קיימים 

הוא מאפשר איתור וגישה  ,שכן ציון שם הילד ככותרת לאיתור מהיר מהווה חשיפה

רה לגורם לא מורשה. לא קיים אמצעי אבטחה נוסף כמו סיסמה המקשה על מהי

 נגישות לתיקי התלמידים. 

כי בנוסף לספריה המוזכרת לעיל קיים קובץ "אקסל" המאוחסן במחשב של  ,נמצא

כולל רשימת תלמידים אליו יש גישה ישירה באמצעות קישור על המנהלת הלשכה 

 . שולחן העבודה

נו מאובטח, אינו מאוחסן בספריה שהגישה אליה קשה ואינו נעול הקובץ אינמצא, כי 

 בסיסמה.

 השפ"חתגובת מנהלת 

לא ניתן להיכנס לקובץ זה ללא סיסמה אישית של מנהלת הלשכה. -באשר לקובץ האקסל

 ."חסיסמה זו אינה ידועה לאיש פרט למנהלת השפ

 לתגובה התייחסות הביקורת

 הינה סיסמת הכניסה למערכת.  ח,לגביה התייחסה מנהלת השפ" ההסיסמ

קיים סיכון לגישה בלתי מורשית  ,במקרים בהם התקיימה הכניסה והמערכת מחוברת

 על כן הדרישה להקשחת האבטחה.ולקובץ 

 

נשאלה אחת הפסיכולוגיות לגבי המחשב  ,במהלך הביקורת בעת תשאול עובדי המחלקה

  .כי הוא נמצא ברכבה ,הנייד שלה וענתה

וגדת לכללי אבטחת מחשבים ניידים ומעיד על חוסר מודעות לדרישות מנ זו, עובדה

אבטחת מידע מקובלות. מיותר לציין כי פריצה לרכב וגניבת המחשב עלולה לחשוף 

 מידע רגיש על תלמידים מטופלים.

 השפ"חתגובת מנהלת 

היא  ,המקרה בו הפסיכולוגית נכנסה למספר דקות למשרד והשאירה את המחשב במכונית

הנושא לובן בישיבה עם כל הפסיכולוגים למניעת חזרה על  ,ית ולא מייצגת. יחד עם זאתמקר

 טעות כזו.

המחלקה עושה שימוש בתוכנת "מוקסו" לאבחון קשב וריכוז, קיים מחשב אחד 

  .במחלקה עליו מותקנת התוכנה כך גם על המחשבים האישיים

 ידע המאוחסן בהם.הנחיות כתובות לאבטחת המחשבים הניידים והמ ולא נמצא
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 השפ"חתגובת מנהלת 

 מפרט של חברתאליו  נשלח עורך הביקורת המבקרלבקשת  ,באשר להנחיות לתכנת מוקסו

 רוט אבטחת המידע ודרישות הגנת הפרטיות.יפ ,(בעלת תכנת המוקסו) ,נוירוטק

 

 התייחסות הביקורת

 ,האבטחה הנהוגהההצהרה והדיווח לגבי מפרט מערכות אבטחת המידע הקיימות ורמת 

 צריכה להתקבל בכל שנה ולהיות מועברת למנמ"ר וממונה על אבטחת המידע במועצה.

 

 מאגר מחלקת נוער 3.ד

 

 תיאור

מטפלת באירועים אזוריים ופעילות נוער בישובים בתחומי המועצה  ,המחלקה

האזורית. המחלקה עושה שימוש במערכות מידע "מיני פיי" ומערכת "השועל". מערכת 

מיני פיי" הינה מערכת אינטרנטית המשמשת להרשמה לפעילויות ונמצאת בענן, ה"

ולאתר. מערכת "השועל" משמשת לרישום  "אקסל"במחלקה מורידים מתוכה נתונים ל

ומעקב אחר חניכים הלוקחים חלק בפעילויות המועצה, המערכת ניזונה מקובץ האקסל 

 המופק מתוך מערכת ה"מיני פיי".

 

 2,000 -עשוי למנות עד ל ,מערכת ה"מיני פיי" לשימוש על ידי המחלקההקובץ שמיוצא מ

. מו ת.ז, כתובת ורגישות רפואיתכרשומות הכוללות מידע רגיש ומידע פרטי על החניכים 

  .קובץ ה"אקסל" יושב על השרת ואינו מאובטח בסיסמהנמצא, כי 

 

  משתמשים. 10 –יש גישה לכל צוות המחלקה המונה כ  אלו, לקבצים

 כי הנתונים המצויים בקבצי ה"אקסל" מצטברים לסך של אלפי רשומות. ,עולה

 תנדרש ,במאגר בענן המנוהל על ידי חברת "מיני פיי" יםמאחר והמידע והנתונים נמצא

מהספק רמת אבטחת מידע והתנהלות בקשר עם המידע והנתונים המאוחסנים אצלם כפי 

 שהנחיות הגנת הפרטיות מחייבות. 

 על עמידה בדרישות הגנת הפרטיות. ,כי קיים אישור מהספק לא מצאנו

לפני כל טיול/פעילות מדפיסים דו"ח הכולל את פרטי הילדים המשתתפים בפעילות, 

 דו"ח זה נועד להיות מתויק ב"תיק השליטה" של הפעילות. 

 נגרסים.  ,התיק מוחזר למחלקה עם סיום הפעילות והדוחות

ונים אישיים נדרש היה להקפיד לרענן אצל הגורמים מאחר ומדובר בתהליך הוצאת נת

ת המשתמשים בתיק מהן דרישות הגנת הפרטיות ולהחתים אותם על הצהרה לשמיר

 כי הדבר נעשה. סודיות והנחיות בנושא. לא נמצא,

קיים נוהל התנהלות עם "תיק שליטה" ורשימות הנתונים המתויקות בו. לא כי  ,נמצא

 להיות חשופות למידע.ות להגיע לידיים לא מוסמכות רשימות אלה חשופות ועלולו
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 קצין ביקור סדיר –מאגר קב"ס/חינוך  4.ד

 

 תיאור

הקב"ס מטפל בכל מה שקשור לטיפול בפרט באמצעות שימוש בקבצי "אקסל" הכוללים 

תלמידים,  12תלמידים, קידום נוער  26את התחומים הבאים: חינוך מיוחד, חינוך ביתי 

ינוך מיוחד בבי"ס רגיל, ילדים שקיבלו פטור מלימוד חובה, שיבוצי סייעות לילדים בח

 האקסל. ייילדים בחינוך מיוחד. רישום המאגר מתייחס לקבצ

במהלך העבודה השוטפת נעשה שימוש במערכת "קב"ס נט" הכוללת מידע על כלל מצבת 

 התלמידים באזור, המאגר אינטרנטי והמערכת יושבת ברשת.

תוכנה של  –ערכת "מערכת וועדות זכאות ומערכת משבצת" בנוסף נעשה שימוש במ

כוללת פרטים של כלל תלמידי החינוך ה החינוך המיוחד ומנוהלת על ידי משרד החינוך,

 המיוחד. 

כי הקב"ס ומנהל המאגר לא קיבל הדרכה מסודרת כחלק מרוטינה של הדרכות  ,נמצא

תקנות אבטחת ל , בנוגעלמנהלי המאגרים והעובדים בעלי נגישות ושימוש במאגרים

 מידע והגנת הפרטיות. 

מודעות להיבטי הגנת הפרטיות והיעדר תהליך הדרכות תקופתי, כולל הטמעת  חוסר

הנחיות/נהלים כתובים, חושף את העובדים לחוסר מודעות וחוסר ערנות. חשיבות 

 יתרה קיימת בעיקר לתחום עליו אחראי הקב"ס.

 דירסיקור בצין תגובת ק

 .לל חתימה שלי על כך שעברתי הדרכה, כומנהל מערכת המידעה מסודרת ע"י עברתי הדרכ

 לגבי שמירת המסמכים במקום מאובטח.מסרו לי תיקנתי ליקויים שנ

 

 לתגובה התייחסות הביקורת

כרוכה בהצגת מצגת מול קבוצה של עובדים  ,קיומה של הדרכה מובנת ותקופתית

 ,. מצגתללא מערך הדרכה מפורט()לא הדרכה פרטית  העובדים עם מאגרי המידע

חותמים  ,בסופהשוהגנת הפרטיות  הנדרשת שתנחה את העובדים בדבר אבטחת המידע

 על מסמך הצהרה לגבי השתתפות בהדרכה.  העובדים

 הצהרה.הלרבות מצגת וחתימה על  מובנת לביקורת לא הועבר תיעוד להדרכה

 .אין הערות ן נעול.מנהל המאגר קיבל הנחיה לשמור מסמכים בארונמצא, כי 

כי קיימים קיצורי דרך של קבצים רגישים על שולחן העבודה. דבר זה  ,הביקורת מצאה

 למידע רגיש.  תידיימאפשר גישה מ

 תגובת קצין ביקור סדיר

כיום הורדתי את הקבצים שהיו על שולחן העבודה ו מנהל מערכת המידע, ההדרכה של לאחר

ם קבצים/חומרים על שולחן יומיי-אני שומר ליום ת,, לצורך עבודה שוטפהם ברשת. לעתים

 אני מוחק/מחזיר את זה לתיקייה המאובטחת.  ,לאחר הטיפולו העבודה

 ידוע שאין לשמור קבצים רגישים על שולחן העבודה.
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כולל רק את שם הילד. במקרה שנדרשת העברת  ,העברת מידע/נתונים שמבוצע

יתור סודיות של ההורים, אולם לא קיים חומרים לבתי ספר נעשה הדבר רק בכפוף לוו

 נוהל המגדיר את האופן בו יועבר המידע ומה האבטחה הנדרשת בתהליך.

 תגובת קצין ביקור סדיר

שאחרי אישור מההורים אני מעביר במייל חומרים לבתי הספר או למשרד החינוך  ,הנוהל הוא

 נתנו אישור זה תקין.כדי שיוכלו לבדוק קליטה של התלמיד. על פי הבנתי אם ההורים 

 נהלים נכונים. אתכםאשמח לבחון  ,אני מעביר בדוחות שנתיים לפיקוחלגבי קבצים כלליים ש

 

 לתגובה התייחסות הביקורת

 הביקורת מתייחסת לחוסר בנוהל כתוב בנושא.

מתויקים בתיק הרלוונטי לילד ונעולים בארונית.  ,סיכומים ידניים של ביקורי בית

קלוט את המידע בדבר סיכומי הביקורים לתוך מערכת הקב"ס והעברת כי ניתן ל ,נציין

  דוחות הנייר לחדר מאובטח.

על  ,לכאורה ,מצביעה ,העובדה שישנם סיכומים ידניים מתויקים בחדרו של הקב"ס

חוסר הקפדה בקליטת המידע למערכת והשמדת הניירת או אחסונה באמצעים 

 ., בארון נעולמאובטחים יותר

 ביקור סדיר תגובת קצין

 אני מחליט לגבי כל ילד איך אני מנהל את הטיפול בו, לפי רמת הטיפול הנדרשת. 

זה מאובטח ואיני רואה  ,גם אם זה במערכת האינטרנטית וגם אם זה נייר השמור בארון נעול

 סיבה להתערב בדרך העבודה שלי.

מידע רגיש רב תלמידים" הכוללת כי קיימת תיקייה "מכתבים ל ,במהלך הביקורת נמצא

בקשות וסיכומי ביקורים, מכתבים מבי"ס, מכתבים של הקב"ס למשפחה  :כגון

 . למיניהן

יושבת בתחנה המקומית ולא בשרת, דבר המנוגד לאבטחת מידע והגנת  ההתיקיי

 הפרטיות הנדרשים במקרה של מידע רגיש.

 תגובת קצין ביקור סדיר

 .נה המקומיתהתיקייה "מכתבים לילדים" יושבת ברשת ולא בתח

 

 לתגובה התייחסות הביקורת

 . ולא בשרתבמועד הביקורת התיקייה אוחסנה בתחנת העבודה 

כי כל/רוב המידע והנתונים יושבים במחשב המקומי ולא  ,מתשאול של הקב"ס עולה

בשרת, כך שקיימות מספר חשיפות כמו היעדר גיבוי, חשיפה לגישה לא מורשית 

 ידע ועוד.שאינה מוגנת באמצעי אבטחת המ

 תגובת קצין ביקור סדיר

המידע והנתונים השונים יושבים ברשת ולא במחשב המקומי והם מוגנים  נה,לא נכוהעובדה 

 ומגובים.
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 התייחסות הביקורת

 . ולא בשרתבמועד הביקורת התיקייה אוחסנה בתחנת העבודה 

 .יבצע המנמ"ר בדיקה לכך ,במטרה לוודא כי לא קיים אחסון בתחנה המקומית

 
 קיימים ארונות הננעלים במנעול פשוט ברמת אבטחה נמוכה.  ,בחדרו של הקב"ס

במטרה להבטיח סגירה ונעילה של  ,לא קיים מחזיר שמן לדלת ומנעול נעילה אוטומטי

 הדלת ביציאה של העובד.

 תגובת קצין ביקור סדיר

רד באופן קבוע, הארונות עם החומרים נעולים במנעולים של הארונות ואני נועל את דלת המש

 לדעתי זו אבטחה מספקת.

 נמצא תקין.. חומרים ומסמכים הנדרשים בהשמדה נגרסיםנמצא, כי 

 

 אחראית על תחום שיבוץ סייעות )מנוהל כחלק מהמאגרים בחינוך( –מאגר סייעות  5.ד

 

 תיאור

מצוי חומר רגיש רב על הילדים המאובחנים. לצורך השמת  ,בתחום ניהול הסייעות

מתקבל מכתב מרופא הכולל מידע רפואי על פיו מנהלת התחום מגישה בקשה  ,הסייעות

מתקבל מכתב סיכום רק אם התקיימה לגבי אותו  ,לקבלת סייעת. לגבי ילדים אחרים

 נעשה שימוש במייל לקבלת החלטות של וועדות בעניין ילדים. ,וועדה. בנוסף ילד 

 המאגרים בהם עושה העובדת שימוש הם:

 ,ליקויים רפואיים ובכלל זהלכולל בקשות מאוד מפורטות בקשר הים רישום תלמיד

מידע הקשור  ,כן וכממכתבים מעורכי דין במקרים של משמורת אצל הורים גרושים. 

 לתחומי הטיפול של הקב"ס והשמת סייעות לילדים הנדרשים בהשגחה ו/או ליווי.

 

ים על ידה לא נרשמו לדברי העובדת המנהלת את התיקיות והמידע, המאגרים המנוהל

 . אצל רשם המאגרים ואין לה ידיעה על כך שנעשתה פעולה כזו

ישנם  ,בנוסף לתיקיות. סייעות לילדים עם צרכים רפואיים 21במאגרים קיים מידע על 

סייעים צמודים לילדים  71קבצי "אקסל" הכוללים פרטים על ילדים ומידע על 

 על הספקטרום. הנמצאים 

תוך דגש  קפדניתיש במיוחד ומחייב אבטחת מידע ושמירת נתונים הינו רג ,מידע זה

 הנחיות הגנת הפרטיות.אמור במודעות העובדת המנהלת את המידע ל על

בתחילת כל שנה, עם תחילת רישום התלמידים, מופנות בקשות רבות של הורים לקבלת 

 ,לפעמים בקשות אלה מפורטות וכוללות מידע רפואי רגיש על התלמידים כולל .סייעת

 פרוטוקול בימ"ש במקרה של הורים גרושים. 

מידע זה מאוחסן במחשב המקומי של העובדת ללא אמצעי אבטחה שימנעו נמצא, כי 

 גישה לא מורשית למידע.

מאוחסנים באופן ההעובדת מכינה עותקים מהמידע הנ"ל ומתייקת אותם בקלסרים 

 ישה קלה למסמכים.עובדה המאפשרת ג ת בחדה.גלוי על ארונית לא מאובטח
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מאוחסנים במחסן ותיקים בנושאים שונים אחרים כי קלסרים משנים קודמות  ,נמצא

לא מותקנת מצלמה במעגל סגור שתנטר  ,כללי שאינו מאובטח במידה הנדרשת. כמו כן

 את הכניסות למחסן.

כי מכתבים מרופאים בהם מידע רפואי רגיש נשמרים במחשב המקומי של  ,נמצא

ספריה כללית בחינוך אליה יש גישה של  ,"EDU" בתיקיה "Dקיה "ספריה העובדת בתי

. העובדה שקיימת גישה ללא מגבלה חושפת את המידע המחלקה כלל עובדי 

 הרגיש לגישה שאינה עומדת בתקנות הגנת הפרטיות.

  .לפי שם הילדבתיקיות ל המכתבים הרפואיים כנשמרים  ,בספריה בשם "סייעות"

ימוש בשם הילד חושף את העובדה שהוא שייך לאוכלוסייה שלדעת הביקורת, 

 המסתייעת בסייעות דבר שכשלעצמו הינו מידע רגיש.

 ,מידע רגיש הכוללותהמנוהלות על ידי העובדת  הפרדה פיזית בתיקיות לא נמצאה

 להן יש נגישות לכלל העובדים. שלבין יתר התיקיות במחלקה 

 

גיש אינם חסומים בסיסמה הידועה רק כי הקבצים בהם מנוהל המידע הר ,נמצא

 למורשים לגישה למידע ברגיש.

היא לא עברה  ,על אף שמנוהלים אצל העובדת מאגרים בעלי מידע רגיש במיוחד

 הדרכה בכל הקשור לאבטחת מידע ונתונים על פי הנחיות הגנת הפרטיות.

או רופאים במייל עם גורמים מקצועיים ו/או הורים ו/ תכי כל ההתכתבויו ,עוד נמצא

מידע רגיש, מתויקות בתיבת המייל  שברובם כולליםמסמכים שאליהם מצורפים 

 חשופות וניתנות לגישה לא מורשית. ,בספריות ייעודיות שלכאורה

ממוקמים על שולחן העבודה במחשב של העובדת כך שהגישה  ,הקבצים והתיקיות

 אליהם מהירה ולא מאובטחת כלל. 

על חוסר מודעות לעובדה שמדובר במידע רגיש שיש מצביעה אף היא  ,עובדה זו

 להקשות על הנגישות אליו.

 

 תגובת העובדת האחראית על תחום הסייעות

  אני מקבלת את הערות הביקורת, אודה לקבלת המלצות על טיפול בנושא.
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 שאלוני הביקורתתשובות מנהלי המאגרים ל .ה
 

 תיאור

 (נספח ב'לכלל מנהלי המאגרים )ראה כחלק מתהליך הביקורת הוכן שאלון שהופץ 

במטרה לבדוק את מידת בקיאותם והמודעות להנחיות הגנת הפרטיות והיבטים של ניהול 

 המאגר עליו הם אחראים. השאלון כלל את השאלות שלהלן:

 שאלות מס'
היכן נמצא המאגר )האם המאגר מנוהל ומאוחסן בשרתי המועצה האזורית עמק יזרעאל או  1

 ומית באתר הפעילות?( נא לפרט.מאוחסן מק

 מה תוכן הפרטים/מידע הקיימים במאגר? 2

 מה השימוש של המידע במאגר? 3

 מה מספר האנשים שלגביהם קיימים פרטים במאגר? 4

האם קיים לגוף המחזיק במאגר אתר אינטרנט דרכו מתקבל מידע ונתונים המאוחסנים  5
 במאגר המידע?

פיץ למורשים לגישה למאגר, קובץ הנחיות אבטחת מידע האם מנהל המאגר קיבל וה 6
 ושמירת המידע הקיים במאגר ואי הפצתו?

 כך גם לגבי מדיניות הפרטיות בהקשר לאתר האינטרנט במידה וקיים כזה?
 נא לצרף את ההנחיות.

האם מנהל המאגר או מי מטעמו מבצע הדרכות תקופתיות בקשר עם דרישות אבטחת  7
 ידי המורשים לגשת למאגר ואלה המורשים להשתמש בו המידע ושמירתו על

 האם האמור בסעיף הקודם מתועד? אם כן, נא לצרף תיעוד. 8

האם בעל/מנהל המאגר מודע לדרישות אבטחת המידע של הרשות להגנת הפרטיות לצורך  9
 שמירת המידע הקיים במאגר אותו הוא מנהל ועליו הוא אחראי?

 ת ההנחיות?מהיכן מכיר א –במידה שכן 

האם היו אירועים של דלף מידע ו/או אירועים חשודים אחרים לשימוש לא מורשה במידע  10
 הקיים במאגר?

האם קיימת מדיניות כתובה פנימית לגבי אופן שמירת המידע? טיפול במסמכים רגישים?  11
 אופן השמדת מסמכים רגישים וכיוצ"ב?

 במידה שכן, נא לצרף.
דיניות המצוינת בסעיף הקודם ומה הבקרה הקיימת ומי הגורם המבצע כיצד מיושמת המ 12

 אותה?

 נא פרט מי המורשים לגשת למאגר המידע? ומי המורשים לעדכן את מידע? 13

לעניין המחזיקים במאגר מה תדירות העברת המידע למחזיק והאם קיים תיעוד לכך. נא  14
 .2019להציג דוגמאות לתיעוד לשנת  

ונים שבמאגר מועברים לגורם כלשהו במועצה או מחוץ למועצה? נא לפרט? באיזו האם הנת 15
 תדירות?

 

סקרנו את התשובות שניתנו על ידי האחראים על מאגרי המידע, להלן ריכוז הממצאים 

 שעלו מניתוח השאלונים:

 

 קובץ הנחיות אבטחת מידע  ,מנהל המאגר לא קיבל וממילא לא הפיץ לעובדיו

 הקיים במאגר ואי הפצתו. כך גם לגבי מדיניות הגנת הפרטיות.ושמירת המידע 

 תקופתיים בקשר להנחיות הגנת הפרטיות  ןענויר / מנהל המאגר אינו מבצע הדרכות

 ואבטחת המידע.

 .לא קיימות הנחיות בדבר אופן העברת מידע מתוך המאגרים לגורמים חיצוניים 

 נת הפרטיות ואבטחת מידע בהיעדר נהלים כתובים והדרכות ספציפיות בנושא הג

הגנת הפרטיות והנחיות כי אין לכל העובדים מודעות לדרישות הביקורת התרשמה 

 .אותן עליהם ליישם ואבטחת מידע ונתונים
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 המאגרים מיפוי ורישום במהלך לניהול המאגריםשנעשתה במועצה היערכות  .ו
 

למנהלי המאגרים הדרכות ראשוניות ביצוע ו רישום המאגריםמיפוי, במסגרת תהליך 

עוזרת למנהל מערכת המידע  על ידי 2018בדצמבר הועברו למנהלי המאגרים  ,שמונו

מצגת בדבר חוק הגנת הפרטיות על כל המשתמע והנדרש בחוק ובתקנות לרבות : לנושא

הנחיות בדבר אבטחת המידע, נהלים והנחיות נדרשות, חתימה הצהרת סודיות, קביעת 

 וסיכום פגישה הכולל פעולות נדרשות בביצוע. י גישה למאגר,שרשימת מור

הוצגה רשימת תיוג המפרטת את הפעולות הבסיסיות והפעולות  ,כחלק מהמצגת

 המחזוריות הנדרשות בביצוע על פי החוק והתקנות להגנת הפרטיות.

 
בפרקים הוצגו  ,נקבעו על בסיס תקנות הגנת הפרטיותהמשימות המפורטות להלן מחלק 

 ו,למיפוי ורישום המאגרים. משימות אלבמהלך התהליך  נקבעו כנדרשותו לעיל הקודמים

  .נושא הגנת הפרטיותברשימת תיוג שהוצגה במצגת כ גובשו

חלק גדול מהסעיפים ברשימת התיוג לא  ,מאחר ולא נכתבו נהלים ליישום התקנות

  בוצעו או שביצועם לא תועד או שלא מתקיימת בקרה על ביצועם.

 יישום ולהלן ממצאי הביקורת:בדקנו את מידת ה

 

 פעולות מחזוריות

 ממצאים תדירות פעולה

ווידוא כי המידע הנשמר במאגר אינו 
 רב מן הנדרש למטרות המאגר

לא נמצא תיעוד שבוצעה בדיקה  אחת לשנה 
ומנהלי המאגר לא ציינו כי ביצעו 

 זאת.

  .עדכון נוהל אבטחת מידע
)מתייחס לאירועי אבטחת מידע 

 ם טכנולוגיים במערכות(ושינויי

 אחת לשנה 
 

לא הועבר לביקורת נוהל כתוב בנושא 
לא בוצע עדכון  ,אבטחת מידע וממילא

על בסיס אירועי אבטחת מידע 
 ושינויים במערכות.

הדרכה לבעלי הרשאות במאגר בדבר 
 חובותיהם

אחת 
 לשנתיים

 

כי בתחילת התהליך לרישום  ,נמצא
ל וצעה הדרכה מפורטת כולבהמאגרים 

 מצגת. 
לא חזר על עצמו בצורה  ,הליך זה

 פורמאלית ומתועדת.

כדי , ביקורת )פנימית או חיצונית(
 לוודא עמידה בהוראות התקנות

 24אחת ל 
 חודשים

החלה ביצועה של  2019בסוף שנת 
 ביקורת פנימית בנושא.

 אחת לשנה בקרת הרשאות גישה למאגרים
 

סקירת משתמשים  תמתבצעלא 
נו להם לגישה וההרשאות שנית

 אולמאגרים על ידי מנהלי המאגרים 
 מנהלים ישירים.

בקרת הרשאות למורשי הניהול של 
 המערכת

 אחת לשנה
 

לא מתבצעת סקירת הרשאות של 
מורשי הניהול של המערכת ומשתמשי 

במטרה לאתר  (,administrator)על 
 משתמשים לא מורשים.

יידוע בעלי ההרשאות בדבר מנגנון 
 כות המאגרהבקרה למער

 אחת לשנה
 

 לא נמצא כי מתבצע

ביצוע בדיקות רקע ומהימנות עובדים 
 לבעלי גישה למאגר

 

 אחת לשנה
 

 לא נמצא כי מתבצע
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 פעולות מחזוריות

 ממצאים תדירות פעולה

ביצוע ביקורת אבטחת מידע אצל 
 ספקים המחזיקים /מעבדים מידע

 אחת לשנה
 

 . לא נמצא כי בוצע
לא מועברת דרישה לקבלת  ,כמו כן

הצהרת הספקים בדבר מערכות 
אבטחת המידע הקיימות אצלם 
והבקרה על ניהול מאגרי המידע על פי 

לא  ,תקנות הגנת הפרטיות. בנוסף
הועברה דרישה לקבל דו"ח ביקורת 
שבוצע אצל הספקים כחלק מהדרישה 

 מהם לעמוד בתקנות הגנת הפרטיות.
 

 אחת לשנה ביצוע שחזור מגיבוי

 

 לא נמצא כי בוצע

  

 ממצאים בקרות טכנולוגיות

 מבוצע הגדרה ואכיפת מדיניות סיסמאות

 מבוצע 180 -החלפת סיסמאות אחת יום ל 

 לא מבוצע סיסמא מורכבת

 מבוצע נעילה לאחר מספר ניסיונות שגויים

ניתוק אוטומטי של משתמש לאחר פרק זמן בו לא 
 פעיל IPהיה 

 מבוצע

עדכוני אבטחת מידע למערכות ההפעלה בשרתי  
ים ברשת הארגון המאגר ובתחנות המשתמש

 המתחברות למאגר

 מבוצע אוטומטית

 מבוצע אוטומטית עדכון אנטי וירוס בתחנות ושרתים

  IPהגבלת גישה למערכות שאינן ברשת לפי כתובת 

הגדרת לוג המנהל את נושא כניסות למערכת 
 והפעולות שבוצעו

 LOGהמערכת מתעדת יומן מערכת 
הוא לא מנוטר ומבוקר באופן  ,אולם
 ד.מתוע

 טרם בוצע כתיבה ועדכון נוהל גיבויים 

קבלת התראה על כל משתמש ניהול חדש המצורף  
 להרשאות המערכת

 לא קיימת התראה

 לא נמצא כי מתועד נתיב בקרה חודש 24שמירת נתיב הבקרה למשך 

 לא מתבצע USBאבטחת ההתקנים הקיימים הגבלה על חיבור 

  חודשים 24שמירת גיבוי למשך 

 לא בוצע התקשורת מוצפן כןא מול הספק שתוווידו

 FWמותקן  IDS -ו FWהתקנת       
 IDSלא מותקנת מערכת 

 

   

לא פורסמו ואושרו בהנהלת  ,פקידותנהלים שנכתבו על ידי המנמ"ר הקודם שהתפטר מ

 המועצה, עולה מהביקורת כי לא ידוע היכן הנהלים שמורים.

 

 בפרקים השונים של הדוח. הממצאים וההמלצות הנגזרות משולבות 
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 פרטי המאגרים –נספח א' 

 

 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

 בית האומניות 
  
  
  
  
  

 זית אהל
  
  
  
  
  

 פרטי קשר גבייה      5

 דמוגרפי דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

 ניסיון מקצועי ת           מתן שירותים ללקוחו  

  
ניהול מידע על 

 השכלה דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול משאבי אנוש שכר  

 עבר פלילי    

 הנח"ש
  

ויקטוריה 
 ליטביננקו
  

 פרטי קשר אספקת שירותים פיננסיים 16

    
פרטי חשבון בנק, נתונים  -אחר לא רגיש 

 כספיים

 וטרינריה
  
  
  

ד"ר גלית 
 וונדר

  
  
  

 פרטי קשר גבייה      2

 דמוגרפי דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

   ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

   ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

טיפול בפרט 
 )קבס(  חינוך

  
  
  
  
  
  

 רון שיזף
  
  
  
  
  
  

 פרטי קשר תפקידים על פי דיןביצוע  2

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

  
ניהול מידע על 

 הרגלי צריכה או התנהגות דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

 מצב נפשי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

 מכללת ותיקים
  
  

ריקי 
 ונישמע

  
  

 פרטי קשר דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

   ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 מלגות
  
  

 מורן ניר
  
  

 פרטי קשר ניהול מידע על תלמידים  

 השכלה    

 רטי קשרנתוני תקשורת למעט פ    

מנהל הכנסות 
 גביה

  
  
  
  
  
  
  

 גיל גוטמן
  
  
  
  
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 חובות -מידע כלכלי  טיוב נתונים  

 נכסים -מידע כלכלי  מתן שירותים ללקוחות             

 רפואי ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 קשרים משפחתיים    

 אילן יוחסין    

 מפעם
  

 אלה אילת
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

  
ניהול מידע על 

   דנטים/משתלמיםותלמידים/סט

מרשם 
 אוכלוסין

  
  

 מורן ניר
  
  

 פרטי קשר ר מכוח חובה בדיןניהול מאג  

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 קשרים משפחתיים    

 נוער
  
  
  
  

 ותום אלב
  
  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 רפואי    

 למעט פרטי קשרנתוני תקשורת     

 קשרים משפחתיים    
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 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

 סב יום מועצה
  
  
  
  
  

נורית בן 
 שושן

  
  
  
  
  

 פרטי קשר גבייה       

 דמוגרפי מתן שירותים ללקוחות             

 רפואי    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

 מידע סיעודי רווחתי -אחר רגיש     

 סב יום ספורט
  
  

סיגל 
 אהרון

  
  

 פרטי קשר גבייה       

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר דיוור ישיר וקשר עם הלקוח          

   מתן שירותים ללקוחות             

 סב יום תרבות
  

תמי 
 אידלשטיין
  

 פרטי קשר גבייה       

 שורת למעט פרטי קשרנתוני תק מתן שירותים ללקוחות             

 עמותת ספורט
  
  

 שגיא וייץ
  
  

 פרטי קשר אחר רגיש   לשימוש פנימי שירותי משרד  

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קשרים משפחתיים    

פיקוח ואכיפה 
 גחלת

  
  
  

 נועם גיגי
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 אילן יוחסין ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

פיקוח ואכיפה 
משרד 

 התחבורה
  
 
  

 נועם גיגי
  
  
  
  

 פרטי קשר ביצוע תפקידים על פי דין  

 דמוגרפי גבייה       

 חובות -ללי מידע כ ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 נכסים -מידע כללי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 קהילה ורווחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אתי גפן
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 פרטי קשר גבייה     

 דמוגרפי מתן שירותים ללקוחות             

 הרגלי צריכה או התנהגות וח חובה בדיןניהול מאגר מכ  

 חובות -מידע כללי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 נכסים -מידע כללי  אחר רגיש  שירותי רווחה  

 רפואי     

 מצב נפשי    

 ניסיון מקצועי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 פחתייםקשרים מש    

 אילן יוחסין    

 קייטנות
  
  
  

שלומית 
 חת -קוזי

  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי    

 רפואי    

 קשרים משפחתיים    

 שכר
  
  

 שגיא וויץ
  
  

 פרטי קשר ניהול משאבי אנוש שכר  

 דמוגרפי    

 שכראחר רגיש    תנאי העסקה ו    

 שפ"י
  
  
  
  
  

 חיה רביב
  
  
  
  
  

 פרטי קשר מתן שירותים ללקוחות             

 דמוגרפי מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים  

 הרגלי צריכה או התנהגות ניהול מאגר מכוח חובה בדין  

 רפואי  ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב  

 השתייכות דתיתניהול מידע על   



  מועצה אזורית עמק יזרעאל

 אבטחת המידע -בתקנות הגנת הפרטיות ה עמיד
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 הביקורת הפנימית

 שם המאגר
מנהל 
 המאגר

מספר 
מורשים 
לגשת 
 למאגר

 סוגי המידע במאגר מטרות המאגר

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 תלמידים/סטדנטים/משתלמים

  
אחר רגיש   המידע משמש את הצוות 

 מצב נפשי המקצועי לאבחון המטופל

 נטייה מינית    

 ניסיון מקצועי    

 השכלה    

 נתוני תקשורת למעט פרטי קשר    

 עבר פלילי    

 קשרים משפחתיים    

 אילן יוחסין    

 אחר רגיש  אבחונים פסיכולוגיים    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


