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 השלטו� המקומי

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

. בשבע רשויות מקומיות נעשתה ביקורת בנושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות
בדיקות . הארנונה והחינו�, נבדקו בעיקר היחידות הממונות על תחומי המחשוב

, ברתיי�במשרד הרווחה והשירותי� הח, השלמה נעשו במשרד המשפטי�
במינהל לשלטו� מקומי שבמשרד הפני� ובמרכז השלטו� , במשרד החינו�

 .המקומי בישראל

 

 אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות מקומיות

 תקציר

, שכר, גבייה(כספי� : ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבי� בתחומי� האלה
גני ילדי� ,  חינוכישירות פסיכולוגי(חינו� ; תכנו� ובנייה; )תשלומי� לספקי� ועוד

. תברואה ועוד; תחבורה וחניה; רישוי עסקי�; כוח אד�; רווחה; )קייטנת ועוד
חלק� כוללי� ג� מידע רגיש . מאגרי� אלה ה� הבסיס לעבודת� של הרשויות

למשל , ) חוק הגנת הפרטיות להל�  (1981 א"התשמ, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות
 2010בשנת . ל פסיכולוגי� ושל עובדי� סוציאליי�אבחוני� פסיכולוגיי� וחוות דעת ש

520,000 היו ברשויות המקומיות כ
1

165,000  תיקי רווחה פעילי� וכ
2

 תיקי שירות 
 .פסיכולוגי פעילי�

פעולת� של גופי� ציבוריי� מושתתת על מערכות מידע הכוללות נתוני� רבי� על 
  דעות ואמונות , מקצועיתהכשרה , מצב כלכלי, מצב בריאות,  מעמד אישי התושבי� 

ככל שגופי� עושי� שימוש נרחב . שחשיפת� עלולה לפגוע בפרטיות� של התושבי�
יותר במאגרי מידע כ� גוברת הסכנה שהמידע ייחש( ברבי� ויפגע בפרטיות� של 

 . ולכ� מוטלת על בעלי המאגרי� החובה להג� על המידע, תושבי�

 חוק  רטיות ואת צנעת הפרט ובכלל� כמה חוקי� נועדו להבטיח את ההגנה על הפ
חוק ; "כל אד� זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"הקובע כי , כבוד האד� וחירותו: יסוד

 .הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו

 

__________________ 

 .על פי הערכה של תחו� ארגו� ומינהל ברשויות המקומיות שבמשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�  1

 .על פי הערכה של אג� השירות הפסיכולוגי במשרד החינו�  2
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 פעולות הביקורת

את אבטחת המידע , לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011יולי �בחודשי� ינואר
בני , מונוסו��יהוד, אשקלו�(בחמש עיריות : קומיותוהגנת הפרטיות בשבע רשויות מ

נבדקו ). ש ורמת ישי"בני עי(ובשתי מועצות מקומיות ) טירה ויקנע� עילית, ברק
ובכלל זה , הרווחה והחינו", הארנונה, בעיקר היחידות הממונות על תחומי המחשוב

 בדיקות השלמה נעשו במשרד. והשירות הפסיכולוגי החינוכי, כמה בתי ספר
במינהל לשלטו� , במשרד החינו", במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, המשפטי�

במרכז השלטו� המקומי , ) המינהל לשלטו� מקומי�להל� (מקומי שבמשרד הפני� 
 .'בישראל ובחברה א

 

 עיקרי הממצאי�

במש" שני� לא קבע משרד הפני� מדיניות לאבטחת המידע ולהגנת הפרטיות  .1
ולא פעל לקביעת הנחיות ; לא הניח את התשתית לטיפול בנושא; ברשויות המקומיות

 תוק� חוק הגנת הפרטיות ונוספו לו סעיפי� הנוגעי� 1996א' שכבר בשנת , בתחו� זה
 .להגנה על הפרטיות במאגרי מידע

טכנולוגיה ומידע שבמשרד המשפטי� לא קיימה מאז הקמתה , הרשות למשפט .2
כמו כ� היא לא קבעה נהלי� והנחיות . מאגרי מידעפעולות פיקוח ואכיפה על רישו� 

 .ולא הטילה קנסות על רשויות מקומיות שלא קיימו את חובת� זו

, לא מונה ממונה על אבטחת מידע, חו+ מעיריית אשקלו�, בכל הרשויות שנבדקו .3
בעקבות הביקורת מונה . והממונה בעיריית אשקלו� חסר הכשרה בנושא אבטחת מידע

 . בני ברק ממונה על אבטחת מידעג� בעיריית 

אשר . בחמש משבע הרשויות המקומיות שנבדקו לא נקבעו נוהלי אבטחת מידע .4
 באחת מה� הנהלי� מיושמי� בחלק� �לשתי הרשויות שבה� נקבעו נהלי� כאלה 

נהלי אבטחת מחשבי� ומערכות " טיוטת 2001ואילו בשנייה הוכנה כבר בשנת , בלבד
 .והנהלי� אינ� מיושמי�, רייה עדיי� לא אישרה אותהא" הנהלת העי, "מידע

שתיי� משבע הרשויות שנבדקו לא קיימו , שלא לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות .5
שלוש רשויות לא שילמו אגרות ; מעול� את חובת הרישו� של מאגרי המידע שלה�

של רק מאגרי מידע . ועקב כ" נמחק רישו� מאגריה�, תקופתיות יותר משלוש שני�
 . כנדרש בחוק, טכנולוגיה ומידע, שתי רשויות היו רשומי� ברשות למשפט

ברשויות המקומיות שנבדקו לא נקבעו כללי� לאבטחת המידע במחשבי�  .6
למעט בעיריית , מנותקי הרשת ובאמצעי� הנתיקי� האחרי� שנעשה שימוש בה�

 .  זו הוציאה נוהל לאבטחת המחשבי� הניידי� שברשותה�אשקלו� 

רק . בשש משבע הרשויות שנבדקו אי� תכנית שיקו� מאסו� והמשכיות עסקית .7
א" במועד סיו� הביקורת טר� הסתיימה , בעיריית אשקלו� הוכנה תכנית כזו

 .הפעלתה
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אי� הוראות ונהלי� תקפי� , פרט לעיריית אשקלו�, ברשויות המקומיות שנבדקו .8
ומחייבי� לאבטחת רשומות מכל הסוגי�
3

. 

ות שנבדקו נמצא כי מידע אישי הנוגע לבריאות� של תושבי� או למצב� ברשוי .9
. בכונניות ובמגירות שאינ� ניתנות לנעילה, הכלכלי או האישי מוחזק בארונות פתוחי�

דבר זה אינו עולה בקנה אחד ע� הדרישות הבסיסיות להגנה על מידע רגיש הנוגע 
 . לתושבי�

 שנבדקו לא היו מנעולי� בחלק מהארונות באגפי החינו" בשתי רשויות מקומיות .10
; אלה שהיה אפשר לנעול אות� לא היו נעולי�; ומהמגירות המכילי� מידע רגיש

 .בכונניות לא נעולות היה דואר ובו מידע רגיש

מפקחי משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� אינ� בודקי� את מילוי הוראות  .11
דיות וניהול רשומות במחלקות הרווחה תקנו� העבודה הסוציאלית בנושאי חובת הסו

כמו כ� לא בוצעו ביקורות ייעודיות של האג' לביקורת פנימית . ברשויות המקומיות
 . במשרד לשירותי� חברתיי� בנושאי� אלה

לא נחתמו . מחזיקה במאגרי המידע של כל הרשויות המקומיות שנבדקו' חברה א .12
 מורשי הגישה למאגרי המידע שלה� בדבר' הסכמי� בי� הרשויות שנבדקו לחברה א

לשלוש רשויות מקומיות אי� כלל חוזה למת� שירות . כפי שנדרש בחוק הגנת הפרטיות
במועד הביקורת היו שתי רשויות מקומיות לראשונה בעיצומו של מכרז . ע� החברה

לאספקת שירותי מחשוב הכולל דרישות לקיו� הוראות חוק הגנת הפרטיות ואבטחת 
את חובתה כמחזיקה במאגרי� של '  מילאה לראשונה חברה א2010שנת רק ב. מידע

 .טכנולוגיה ומידע, בעלי� שוני� ומסרה דיווח שנתי לרשות למשפט

בעיריית אשקלו� מונתה . בכל הרשויות שנבדקו לא הוקמו ועדות למסירת מידע .13
 . 2011ביוני , ועדה כזאת רק במהל" הביקורת

ת שנבדקו לא קיימו פעולות הדרכה והסברה בתחו� הרשויות המקומיו, ככלל .14
רק עיריית אשקלו� הכינה תכנית הדרכה שנתית לאבטחת מידע . אבטחת המידע

ורק בה פועל ממונה אבטחת , וביצעה פעילות רענו� להגברת המודעות לנושא האבטחה
 . מידע המארג� את ההדרכות

ניות הביקורת של רואי נושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות אינו נכלל בתכ .15
ג� מחלקת . החשבו� העושי� ביקורת ברשויות המקומיות מטע� משרד הפני�

ביקורת מינהלית באג' לביקורת רשויות מקומיות שבמשרד הפני� מעול� לא קיימה 
 .ביקורת בנושא זה

 

 סיכו� והמלצות

 מממצאיו של דוח זה מסתמ� כי לרשויות המקומיות עדיי� חסרה התשתית לטיפול
ברוב הרשויות שנבדקו אי� הנחיות מפורטות . בנושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות

מאגרי ; רוב� פועלות ללא ממונה על אבטחת מידע כנדרש בחוק; לטיפול שוט' בנושא
היק' פעולותיה� בתחומי ההדרכה והביקורת ; המידע שבה� אינ� רשומי� כנדרש

 .מצומצ�

__________________ 

 .אופטיי� או על גבי ניירת, מצעי� מגנטיי�ארשומות על גבי   3
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, בקרה בעניי� אבטחת המידע והגנת הפרטיותלקיי� פעולות : על הרשויות המקומיות
כדי לזהות פעולות חריגות או ניסיונות של גורמי� בלתי מורשי� לעשות פעולות 

לגבש ; למנות לאלתר ממוני� על אבטחת מידע כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות; כאלה
ולקבוע בו את תדירות ביצוע� של סקרי סיכוני� , מסמ" מדיניות בנושא אבטחת מידע

; להקפיד לרשו� ולנהל את כל מאגרי המידע שברשות� כנדרש בחוק; מבחני חדירהו
להקי� ועדות להעברת מידע ולהכי� נהלי� ייעודיי� בנושא העברת מידע בי� גופי� 

לעשות ביקורות על אבטחת מידע ועל ; ציבוריי� כפי שנקבע בתקנות הגנת הפרטיות
 .רי הרשויותהגנת הפרטיות ברשויות המקומיות באמצעות מבק

 

♦ 
 

 מבוא

תשלומי� , שכר, גבייה(כספי� : ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבי� בתחומי� האלה .1
; רווחה; )גני ילדי� קייטנות ועוד, שירות פסיכולוגי חינוכי(חינו� ; תכנו� ובנייה; )לספקי� ועוד

ס לעבודת� של מאגרי� אלה ה� הבסי. תברואה ועוד; תחבורה וחניה; רישוי עסקי�; כוח אד�
 חוק �להל�  (1981�א"התשמ, חלק� כוללי� ג� מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. הרשויות

. חוות דעת של פסיכולוגי� ושל עובדי� סוציאליי�, למשל אבחוני� פסיכולוגיי�, )הגנת הפרטיות
תיקי שירות  165,0005� תיקי רווחה פעילי� וכ520,0004� היו ברשויות המקומיות כ2010בשנת 

 .פסיכולוגי פעילי�

 �פעולת� של גופי� ציבוריי� מושתתת על מערכות מידע הכוללות נתוני� רבי� על התושבי� 
 שחשיפת� עלולה לפגוע �דעות ואמונות , הכשרה מקצועית, מצב כלכלי, מצב בריאות, מעמד אישי

מידע כ� גוברת הסכנה ככל שהגופי� עושי� שימוש נרחב יותר במאגרי ה. בפרטיות� של התושבי�
ולכ� מוטלת על בעלי המאגרי� החובה , שהמידע ייחש' ברבי� ויפגע בפרטיות� של התושבי�

 .להג� על המידע

כבוד האד� :  חוק יסוד�כמה חוקי� נועדו להבטיח את ההגנה על הפרטיות ואת צנעת הפרט 
והתקנות שהותקנו , פרטיותחוק הגנת ה; "כל אד� זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"הקובע כי , וחירותו

 .מכוחו

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי� את אבטחת המידע והגנת הפרטיות 2011יולי �בחודשי� ינואר
) טירה ויקנע� עילית, בני ברק, מונוסו��יהוד, אשקלו�(בחמש עיריות : בשבע רשויות מקומיות

דות המופקדות על תחומי נבדקו בעיקר היחי). ש ורמת ישי"בני עי(ובשתי מועצות מקומיות 
. והשירות הפסיכולוגי החינוכי, ובכלל זה כמה בתי ספר, הרווחה והחינו�, הארנונה, המחשוב

, במשרד החינו�, במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי�
טו� המקומי במרכז השל, ) מינהל לשלטו� מקומי�להל� (במינהל לשלטו� מקומי שבמשרד הפני� 

 .'בישראל ובחברה א

__________________ 

 .במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�על פי הערכה של תחו� ארגו� ומנהל ברשויות המקומיות ש  4

 .על פי הערכת אג� השירות הפסיכולוגי במשרד החינו�  5
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המוחזק באמצעי מגנטי או , אוס' נתוני מידע: "מאגר מידע מוגדר בחוק הגנת הפרטיות .2
נתוני� על אישיותו של : "מוגדר בחוק הגנת הפרטיות" מידע. "6"אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב

דעותיו , ו המקצועיתהכשרת, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, צנעת אישיותו, מעמדו האישי, אד�
מצבו , מצב בריאותו, צנעת אישותו, נתוני� על אישיותו של אד�: "מוגדר" מידע רגיש". "ואמונתו
באישור ועדת החוקה חוק ומשפט , מידע ששר המשפטי� קבע בצווכל " דעותיו ואמונתו, הכלכלי

אי החזקת מידע תנ(מוגדר בתקנות הגנת הפרטיות " מידע מוגבל. "שהוא מידע רגיש, של הכנסת
, ) תקנות הגנת הפרטיות�להל�  (1986�ו"התשמ, )ושמירתו וסדרי העברת מידע בי� גופי� ציבוריי�

מידע השמור במאגרי�  ;ידע על מצב בריאותו של אד� או על צנעת אישיותומ: כאחד מאלה
 .מידע אחר ששר המשפטי� קבע בצו כי הוא מוגבל ;לחוק) ה(13בסעי'  המנויי�

, ומסירת נתוני� על אד� לזולת עלולה לפגוע בפרטיותו, רי מידע מכילי� פרטי� אישיי�היות שמאג
כ� עולה רמת , ככל שאד� עלול להיפגע יותר מגילוי המידע עליו ברבי�. יש לאבטח את המידע

כמו כ� לדעת משרד מבקר . רגישות המידע ועמה רמת האבטחה שיש לנקוט כדי לשמור עליו
פי� המחזיקי� מידע יקבעו נהלי� ותקנות בעניי� שמירה וניהול של רשומות המדינה מ� הראוי שגו
כגו� , בי� שנכתבו ביד, בי� שהופקו באמצעות מחשב, ובייחוד מידע רגיש, פיזיות המכילות מידע

 . מזכרי� ותיקי נייר, פלטי מחשב, דוחות

על המחזיקי� , מידעהמאגר חוק הגנת הפרטיות קובע כי האחריות לאבטחת מידע מוטלת על בעלי 
חייבי� למנות ממונה , בי� היתר הרשויות המקומיות, הגופי� המוזכרי� בחוק זה. בו או על מנהליו
אבטחת מידע היא . �אבטחת המידע במאגרי� המוחזקי� ברשותוהוא יופקד על , על אבטחת מידע

כל ללא רשות וה, שימוש או העתקה, או הגנה על המידע מפני חשיפה, הגנה על שלמות המידע"
 ".כדי�

 פעולות בחמרה ובתשתיות �אבטחת מחשבי� פיזית .  1:   נעשית בכמה שיטות אבטחת מידע
 הפעלה של מנגנוני תכנה �אבטחה לוגית .  2.   שתפקיד� למנוע פגיעה פיזית במאגר המידע

. י�לדוגמה ש� משתמש וססמה המוזני� כתנאי להפעלת מחשב או לכניסה לבסיס נתונ, ייעודיי�
אמצעי פיזי המזהה את המשתמש אבל ג� דורש הזנת , "כרטיס חכ�"שתי השיטות ניתנות לשילוב ב

 כל הפעולות הנדרשות להגנה על פלטי �) רשומות לא ממוחשבות(אבטחת מידע פיזי .  3.   ססמה
 .בפרט מידע רגיש, על מזכרי� ועל מסמכי� שוני� המכילי� מידע, על דוחות, מחשב

זיהוי ; בקרת גישה למחשבי�: פעולות או אמצעי� אלה, בי� השאר, כוללתאבטחה לוגית 
בקרה ; זיהוי ואימות הזהות של משתמשי� באמצעי� ביומטריי�; משתמשי� ומת� הרשאות לה�

פעילות פיתוח  אבטחת; הטמעת תכנה או חמרה במערכות מידע ממוחשבות; לוגית על משתמשי�
ניהול ; טיפול במסמכי קלט ופלט: בי� השאר, ת כוללתאבטחה פיזי. ותחזוקה של מערכות מידע

ניהול ; רישו� מאגרי מידע; העברת מידע והוצאתו; ואבטחה של אמצעי אחסו� מגנטיי� ואופטיי�
ביעור ; שימור רשומות אלקטרוניות; אבטחת רשומות ותעודות רשמיות; מלאי חמרה ותכנה

 .חשמל ומי� בחדר המחשב, טיפול בסיכוני אש; רשומות

אבטחת תכנה : לאבטחת תקשורת ושימושי אינטרנט יש לנקוט את הפעולות או את האמצעי� האלה
אמצעי� נגד ; אבטחת מידע בשימוש באינטרנט; אבטחת אמצעי התקשורת; ברשתות מקומיות

התקנה ואבטחה של תכנות ; 7תכנות פוגעניות כמו תכנות וירוס במחשב האישי וברשת המקומית
. או מסווג" מידע רגיש"נה על הפעלת מודמי� ועל שימוש בפקס להעברת הג; השתלטות מרחוק

__________________ 

מע� ודרכי , אוס� הכולל רק ש�) 2(או ; אוס� לשימוש אישי שאינו למטרת עסק) 1 (�למעט "  6
שכשלעצמו אינו יוצר אפיו� שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האד� ששמותיה� כלולי� , התקשרות

 ". ובלבד שלבעל האוס� או לתאגיד בשליטתו אי� אוס� נוס�,בו
מופצת , התכנה חודרת למחשב ללא ידיעת המשתמש. תכנה המכילה קוד עוי� שמטרתה להסב נזק  7

 .למחשבי� אחרי� וגורמת לשיבושי� ולתקלות בהפעלת המחשב ובעבודתו



 62דוח שנתי  1518

ולהמשכיות ) DRP8(להתאוששות מאסו� , כמו כ� יש לנקוט אמצעי� לגיבוי המידע ולשחזורו
 �נוס' על כ� יש לאבטח את המידע במחשבי� המנותקי� מרשתות הארגו� ). BCP9(עסקית 

 .10ניידי� ומחשבי כ' יד, מחשבי� אישיי�

במשרדי הממשלה ובגופי� ציבוריי� אחרי� נקבעו נהלי� שאינ� מחייבי� את הרשויות  .3
ואול� נית� ללמוד מה� על הדרישות ועל התנאי� להבטחת שמירה על מידע בגופי� , המקומיות

 הפרויקט במישורניהול המחשוב בארגו� ה� לנוהל מסגרת  � ח"אחד מה� הוא נוהל מפת. ציבוריי�
נקבע בו . הוא נוהל מחייב במשרדי הממשלה, 11 על פי החלטת ממשלה� כולו גו� הארבמישורוה� 
זמינות ; )Confidentiality(חיסיו� המידע שמירה על : כוללת כמה רכיבי�מידע  אבטחתכי 

מידע מטרתה להג� על האבטחת . )Integrity(שלמות המידע ; )Availability (מערכות המידע
 יצירה והוספה של מידע חדש : כל מערכת ובסיס נתוני�ת בהנעשוארבע הפעולות הבסיסיות 

)Create( ; קריאה ושליפה של מידע)Read( ; עדכו� ושינוי של מידע)Update( ; מחיקה וביטול
, כבדי�עלולה לגרו� לנזקי� במגזר הציבורי  פגיעה במערכות הממוחשבות ).Delete(של מידע 

 .  הפרטבצנעת ושירותי� הניתני� לאזרחבפגיעה כמו 

נוהל מסגרת  "2005האג' הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה פרס� בספטמבר 
 נהלי� לאבטחת מידע במשרדי 38נוהל המסגרת כולל ).  נוהל המסגרת�להל� " (לאבטחת מידע

אבטחה ; הגור� האנושי ואבטחת המידע; קביעת מדיניות ומיפוי מידע: לרבות אלה, הממשלה
אבטחת ; אבטחת תקשורת ושימושי אינטרנט; שחזור והתאוששות, גיבוי; יתאבטחה פיז; לוגית

על תחו� אבטחת מידע בגו' , לפי נוהל המסגרת. מידע במחשבי� המנותקי� מרשתות המשרד
ובאחריותו לבקר את הפעילויות הממוחשבות כדי , "הממונה על אבטחת מידע"ציבורי יהיה מופקד 

נוהל המסגרת . בתקנות ובנהלי�,  המידע שמקור� בחוקי�לוודא שהמשרד עומד בדרישות אבטחת
ואול� יש בו כדי ללמד על התשתית הדרושה לאבטחת המידע , אינו חל על הרשויות המקומיות

 .ולשמירה על הפרטיות בגופי� ציבוריי�

תק� : ובכלל�, בעניי� אבטחת מידע) לא רשמיי�(מכו� התקני� הישראלי פרס� כמה תקני�  .4
 בנושא בטיחות אש של מחשבי� וציוד 1243תק� ישראלי ; א אבטחת מערכות מידע בנוש1495
 בנושא ניהול אבטחת 17799תק� ;  בנושא אבטחת מידע בתקשורת בי� מחשבי�1972תק� ; היקפי
לתחזוקה ולשיפור של , לסקירה, לניטור, להפעלה, שנועד לשמש מודל להקמה, 27001ותק� ; מידע

מכלול התקני� האלה משמש נורמה מקיפה לאבטחת מידע בארגוני� . עמערכת לניהול אבטחת מיד
 ). התקני� הישראליי��להל� (

בהיעדר נהלי� מפורטי� לרשויות המקומיות בחר משרד מבקר המדינה להציג בחלק מפרקי דוח זה 
את נוהל המסגרת שנועד להנחות את משרדי הממשלה וגופי� ציבוריי� ואת התקני� הישראליי� 

 . בוח� להערכת נקודות התורפה ברשויות המקומיות שנבדקוכאבני 

 

 

 אבטחת המידע והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות

 רשויות מקומיות מחייבת הנחת 250�אסדרת הטיפול בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות בכ
משרד מבקר המדינה בח� את פעולות משרד הפני� ומשרד . תשתית של נהלי� ושל הדרכה

 . בנושא זההמשפטי�

__________________ 

8  Disaster Recovery Planning 
9  Business Continuity Plan 

 .2005ספטמבר , משרד ראש הממשלה, מבוסס על נוהל מסגרת לאבטחת מידע  10
 .1991 מאוקטובר 103/כל) ועדת השרי� לענייני כלכלה(החלטת ממשלה   11
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 משרד הפני�

מופקד על השלטו� )  המינהל לשלטו� מקומי�להל� (המינהל לשלטו� מקומי שבמשרד הפני� 
 ,בקרהב; הקמת רשויות ותאגידי�ב; תתקצוב הרשויות המקומיוב עוסק הוא. המקומי באר-

טיפול ב, הדרכהב; רישוי עסקי� וחופי הרחצהב; ח אד� ושכרוכבענייני מת� אישורי� ובביקורת ב
המינהל לשלטו� מקומי מטפל בנושאי� אלה בי� היתר באמצעות פרסו� . ועודבנושאי� פרטניי� 
 . ל לרשויות המקומיות"הוראות וחוזרי מנכ

 Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ˙ÂÈÈ„Ó ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ú·˜ ‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ÏÂ ,Á‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÏÚÙ ‡ÏÂ ‰ÚÂˆÈ·Ï ˙È˙˘˙ ÁÈ‰ ‡Ï‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ , Û‡

 ˙˘· ¯·Î˘1996 ˙ÂÈË¯Ù‰ ÏÚ ‰‚‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÙÈÚÒ ÂÏ ÂÙÒÂÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˜ÂÁ Ô˜Â˙ 
Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó·. 

 השיב משרד הפני� כי הוא אינו הגו' המקצועי בעל הידע והמומחיות 2011בתשובתו מנובמבר 
דר באמצעות הרשות נושא זה אמור להיות מוס. הנדרשי� לצור� קביעת נהלי� בנושא אבטחת מידע

. טכנולוגיה ומידע שבמשרד המשפטי� שבידה הכלי� המקצועיי� לגיבוש הנחיות בנושא, למשפט
 .הוא ישת' פעולה עמה, א� תפנה הרשות למשרד הפני� בעניי� זה

Ì‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ ÏÚ ,Â˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î , ÏÚ· ‡Â‰ ÔÈ‡
ˆÏ ÌÈ˘¯„‰ ˙ÂÈÁÓÂÓ‰Â Ú„È‰Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ÌÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯Â , ‰ÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‡˘Â· ÂÏ ÚÈÈÒ˙˘ ‰˘˜·· Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯Ï. 

חוק הגנת הפרטיות , כאמור. על כל ארגו� לגבש נהלי� אשר יסדירו את פעולותיו בתחומי� השוני�
אבטחת המידע ולצור� יישומו יש מקו� לקבוע נוהלי עבודה בתחו� , חל על הרשויות המקומיות

 . והגנת הפרטיות

Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÈÏ‰Â ÂÚ·˜ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘Ó ˘ÓÁ· . ˙ÈÈ¯ÈÚ·
ÔÂÏ˜˘‡ ,Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÈÏ‰Â Ô‰· ÂÚ·˜˘ ÌÈÈ˙˘‰ ÔÓ ˙Á‡ , È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÓ˘ÂÈÓ ÌÈÏ‰‰

„·Ï· .‰Ó‚Â„Ï ,˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡ Ú·˜È Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÎ Ú·˜ Ï‰Â· , „ÚÂÓ· Í‡
‰ ÌÂÈÒ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ÔÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È· . ¯·ÂË˜Â‡·2001 ¯Â·Ú ÈÂˆÈÁ ıÚÂÈ ÔÈÎ‰ 

 ‰·Â ‰ËÂÈË ˜¯· È· ˙ÈÈ¯ÈÚ40Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ÌÈ·˘ÁÓ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÏ‰  , ˙Ï‰‰ Í‡
ÂÊ ‰ËÂÈË ‰¯˘È‡ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÌÈÓ˘ÂÈÓ ÌÈ‡ ‰ÈÏ‰Â . 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈÁ‰ ı·Â˜ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ·ÈÈÁÓ ˙
ÂÓÂ˘ÈÈ ˙‡Â Â˙ÚÓË‰ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ . „Ú

 Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÈÏ‰Â ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˜¯· È·Â ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ ÏÚ ÂÏ‡ ˙ÂÈÁ‰ ÂÓÒ¯ÂÙÈ˘
Ì‡ÂÏÓ· ÂÈÎ‰˘. 

 

 משרד המשפטי�

ות להגנת  כרש12טכנולוגיה ומידע,  הוקמה במשרד המשפטי� הרשות למשפט2006בספטמבר 
 בעלי רישיונותעל פיקוח על בעלי מאגרי מידע ותחומי אחריותה כוללי� . מידע אישי בישראל

__________________ 

 .�19.1.06מ) 195/חכ (4460בעקבות החלטה ממשלה   12
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הטלת ; רות פליליותחקירת עֵב; טיפול בתלונות; )סמכויות חיפוש ותפיסהולצור� זה מוקנות לה (
 על שירותי מידע, רישו� מאגרי מידע ומת� רישיונות לשירותי נתוני אשראי; נהליי�יקנסות מ

העלאת מודעות ; בעלי רישיונותלקביעת הנחיות לבעלי מאגרי מידע ו; ולגורמי� מאשרי� עוסקי�
 .מידעשל הציבור לזכות לפרטיות 

ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯‰ ‰Ó˜Â‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Ï ‡È‰ Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË
Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó· ˙Â˜ÈÊÁÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏ‰ ‰Ú·˜ ; ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó ÌÂ˘È¯ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ; ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ˙ÂÒ˜ ‰ÏÈË‰ ‡ÏÂ
 Ô˙·ÂÁ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ·.( 

טכנולוגיה ומידע כי היא ,  מסרה הרשות למשפט2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
ובד בבד ע� זאת היא , ישו� של מאגרי המידעמקדמת זה כמה שני� יזמת חקיקה לביטול חובת הר

כגו� חובות (משקיעה את משאביה באכיפה של חובות מהותיי� בגופי� שהיא מפקחת עליה� 
 ). בתחו� אבטחת מידע ומת� זכות עיו� ושימוש במידע למטרה שלשמה הוא התקבל

בכלל� שמונה ו, טכנולוגיה ומידע לכמה גופי� ציבוריי�,  שלחה הרשות למשפט2010בפברואר 
ובכלל , שאלו� שמטרתו לבחו� א� ה� מקיימי� את הוראות חוק הגנת הפרטיות, רשויות מקומיות

הקמת ועדה להעברת ; מינוי ממונה על אבטחת מידע בארגו�: זה את ההוראות בנושאי� האלה
במועד תו� . פרסו� רשימת הגופי� שאליה� מועבר מידע דר� קבע; מידע וקביעת סדרי עבודתה

 .טר� עובדו התשובות שהתקבלו לכלל דוח סופי, 2011יולי , ביקורתה

טכנולוגיה ומידע השיבה למשרד מבקר המדינה כי עיבוד ממצאי הבדיקה נמצא , הרשות למשפט
 .2011וכי הדוח הסופי יופ- עד סו' שנת , בשלביו האחרוני�

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯ ,˘·‚˙ Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË ˙ÈÎ˙ 
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˘ÂÓÈÓÏ. 

Î Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ-250 ‰¯„Ò‡ ‰¯ÒÁ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 
‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙ÈÏ‰Â‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÁÈ‰Ï ¯˘Ù‡˙˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰Ó¯· .

 Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ ‡Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ ÌÂ„È˜Ï ˘ÓÓ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ .ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó· ÈÓÂ˜Ó ÔÂËÏ˘Ï Ï‰ÈÓ‰ , ‰È‚ÂÏÂÎË

 ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ì„˜Ï ÌÈ˘¯„ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙÏ .ÏÂÙÈË‰ È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· , ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡

ÈÂÓÓ‰Ì ,„ÂÚÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡. 

 

 

 הבסיס הארגוני והנוהלי לטיפול באבטחת מידע ברשויות המקומיות

לתפקיד  בחוק הגנת הפרטיות נקבע כי גו' ציבורי חייב למנות אד� בעל הכשרה מתאימה .1
הוראה זו חלה ג� על רשויות ).  הממונה�להל� ( שבמאגרי� שלו ממונה על אבטחת מידעה

 .� רשויות ציבוריות על פי הגדרות החוקשכ� ה, מקומיות
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 Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘Ó ˙Á‡ ˜¯ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··- ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ 
-Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ ‰˙ÈÓ  , È‡Ó·201113 , ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ‰¯˘Î‰ ¯ÒÁ ‰Ê „·ÂÚÂ

Ú„ÈÓ .˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· , ¯·ÓËÙÒ·2011 , ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ ˜¯· È· ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÂÓÚ„ÈÓ. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ÌÈÂÓÓ ¯˙Ï‡Ï ˙ÂÓÏ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ . ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ËÙ˘ÓÏ , ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ· ‡˘Â· ‰˜È„· Ì„˜Ï Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË
Â·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÂÁÈË·È˙. 

ממונה על שירותי חירו� " העוסק ב2001ל משרד הפני� מספטמבר "בחוזר מיוחד של מנכ .2
ריכוז ועדות הביטחו� של הרשות : תוארה המשרה והוגדרו תפקידיו" ובטחו� ברשויות מקומיות

ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירו� ; המקומית) ח"מל(המקומית וועדת משק לשעת חירו� 
משטרת ישראל וגופי� אחרי� העוסקי� בנושאי חירו� , ל"צה, רדי הממשלהוביטחו� כלפי מש

טיפול ; קישור ותיאו� בי� הגופי� העוסקי� בביטחו� ובי� שירותי חירו� ברשות המקומית; וביטחו�
טיפול בהתנדבות ; בכל הקשור בתרגול עובדי הרשות המקומית ובאימונ� בנושאי חירו� וביטחו�

 .לשעת חירו� ועוד

נקבעה חובה למנות אחראי לאבטחת ,  הגנת הפרטיותציי� כי בגופי� ציבוריי� כהגדרת� בחוקיש ל
�ח"התשנ, החוק להסדרת הביטחו� בגופי� ציבוריי�. מערכות ממוחשבות חיוניות ולפיקוח עליה�

, מטיל על גו' ציבורי את החובה למנות ממונה ביטחו�, הג� שאינו חל על רשויות מקומיות, 1998
פעולות לאבטחת מערכות "על ; לרבות שמירה על רכוש, "פעולות אבטחה פיזית" על שיופקד

  .לש� שמירה על מידע מסווג ומניעת פגיעה בו" פעולות לאבטחת מידע"ועל ; "ממוחשבות חיוניות

 ÌÈÙÂ‚ È·‚Ï Ú·˜˘ ¯ÂÓ‡‰ ¯„Ò‰‰ ˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÂÁËÈ·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˜ÂÁ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ , ˙ÁË·‡Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ÔÂÁËÈ·‰ ÈÈˆ˜ ÂÈÙÏ˘

Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ Ú„ÈÓ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ì‚. 

באשקלו� ממונה " עולה כי 2011מתשובת עיריית אשקלו� למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
מונוסו� �עיריית יהוד ".אחראי לאבטחת מערכות המידע ובכלל זה בקרת גישה פיזית, אבטחת מידע
כי פעולות האבטחה של מערכות מידע ממוחשבות וחיוניות ה� , 2011בתה מאוקטובר מסרה בתשו

 .בתחו� אחריותו של מנהל המחשוב בעירייה

 

 

 אבטחת המידע ברשויות המקומיות הלכה למעשה

1. ˙ È ‚ Â Ï  ‰ Á Ë · מטרתה העיקרית של האבטחה הלוגית היא לאפשר גישה מבוקרת  :‡
 באמצעות �האבטחה הלוגית מיושמת . לות המשתמשי�למערכות המידע וכ� לאפשר בקרה על פעי

בסוג אבטחה . 'במערכות ייעודיות וכו, ביישומי�, במסדי נתוני�,  במערכות הפעלה�מגוו� שיטות 
זה נכללות כל פעולות אבטחת המידע המבוססות על תכנה לגילוי ולמניעה של חדירת תכנות 

גו� באמצעות שימוש בש� משתמש זדוניות ומשתמשי� בלתי מורשי� למידע במחשבי האר
בקרה לוגית היא . 'תכנת חומת אש וכו, תכנת אנטי וירוס, מידור על ידי מת� הרשאות, ובססמה

ניטור ממוחשב שוט' של פעילות המערכות הממוחשבות תו� התמקדות באירועי� חריגי� או 

__________________ 

 .2009הממונה הקוד� בעיריית אשקלו� מונה בפברואר   13
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חשב יוודא כי יומ� מנהל יחידת המ. פיקוח לוגי הוא מעקב אחר פעילויות שנעשו במחשב. רגישי�
 יטפל באירועי� חריגי� באמצעות על אבטחת המידע ממונהה. פועל כתקנו) log (14השימוש

 . 15"לוגי�"מערכת ה

עוד נקבע בחוק כי ". לא יפגע אד� בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו"בחוק הגנת הפרטיות נקבע כי 
ו כמחזיק של מאגר מידע אלא א, כמנהל, לא יגלה אד� מידע שהגיע אליו בתוק' תפקידו כעובד"

, על פי חוק הגנת הפרטיות".  שני�5 �דינו מאסר , המפר הוראות סעי' זה... לצור� ביצוע עבודתו
 .על הגו' המחזיק במאגר או על מנהלו, האחריות לאבטחת מידע חלה על בעליו של מאגר המידע

א' שבאמצעותו ,  המחשבי�ברשויות המקומיות שנבדקו לא נעשה ניטור יזו� של יומ� השימוש של
. על חריגות או על שימוש במידע בידי גורמי� בלתי מורשי�, נית� ללמוד על פריצות למאגר המידע

ואול� בהיעדר ניטור יזו� ושיטתי לא נית� למנוע פעולות , ברשויות אלה לא ידוע על מקרי� כאמור
 . כאלה

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ‰¯˜· ˙ÂÏÂ
Ô¯ËÏÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ‰ , ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ˘¯ÂÓ È˙Ï· ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â‰ÊÏ È„Î

ÔÚˆ·Ï ÌÈÒÓ Â‡ ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ . 

 שימוש �אבטחת מערכות מידע ממוחשבות " של מכו� התקני� הישראלי בנושא 1495תק� ישראלי 
דרישת . הזי� בהתא� לרמת האבטחהאת הדרישות לססמה שיש ל, בי� השאר, קובע" בססמאות

בנוהל נדרש כי הססמה תכיל אותיות ומספרי� ולא תכיל תווי� . המינימו� היא ארבעה תווי� לפחות
 .עוקבי�

הממונה על אבטחת מידע נדרש , שכאמור לא הוחל על הרשויות המקומיות, על פי נוהל המסגרת
לפקח , ת אלה בקרב כלל המשתמשי�לפרס� דרישו, לקבוע את הדרישות לניהול מערכת הססמאות

, יש לקבוע לכל משתמש ש� משתמש וססמה אישית. על אופ� יישומ� ולאכו' את חובת היישו�
ובה� , הססמה תוחל' בכל שלושה חודשי� ותכלול שישה תווי� לכל הפחות. ואי� לשת' בססמאות

, עדכו�:  הרשאות ביצוע� עבור כל יישו� �לכל אחד מהמשתמשי� ייקבעו . ספרות וסימני�, אותיות
מנהל היישו� יקבל דיווח על כ� , מכל סיבה, א� עובד עוזב את תפקידו. תוספת או מחיקה, אחזור

 . ויבטל את הרשאותיו

 Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘Ó ˘ÓÁ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó)È˘È ˙Ó¯ ,ÈÚ È·"˘ ,‰¯ÈË ,
„Â‰ÈÂ ˜¯· È·-ÔÂÒÂÂÓ (‰ÁË·‡Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡ÏÚ„ÈÓ‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏ  .‰Ó‚Â„Ï ,

„Â‰È ˙ÈÈ¯ÈÚ· È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰¯ÈÎÊÓ‰Â ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ- ÔÂÒÂÂÓ
ÌÈ‰Ê ‰ÓÒÒ·Â ˘Ó˙˘Ó Ì˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ,·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘‰ ÈÓ ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎÂ , È˙Ó

ÏÙÈË ÌÈˆ·˜ ÂÏÈ‡·Â . ÍÂÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ· ¯È„Ò ¯Â˜È· ˙Èˆ˜ ÈÎ ‡ˆÓ ˙ÈÏÈÚ ÌÚ˜È ˙ÈÈ¯ÈÚ·
˜¯ ‰„ÈÏ˜Ó·˘ÁÓÏ ‰˙ÒÈÎ· ÌÈÂÂ˙ ‰˘ÂÏ˘  . È·‚Ï ˙ÂÈÁ‰ ÂÚ·˜ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ˜¯

ÌÈ·˘ÁÓÏ ‰˘È‚ ˙Â‡˘¯‰ ,˙Â‡ÓÒÒ ˙ÙÏÁ‰· Í¯Âˆ ˘È˘ Ú·˜Â , ‰ÈÈ·‚‰ Û‚‡· ·˘ÁÓ· Í‡
 ÌÈ¯ÙÒÓ Ï˘ Ûˆ¯Ó ˙·Î¯ÂÓ ‰ÒÈÎ‰ ˙ÓÒÒ ÈÎ ‡ˆÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙˘¯Ï ¯·ÂÁÓ˘

 ˙ÂÈ˙Â‡ ·ÂÏÈ˘ ‡ÏÏÂ ÌÈ·˜ÂÚ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ·.( 

מונוסו� השיבה �עיריית יהוד.  מסרה עיריית אשקלו� כי מחשב זה הוסר2011בתשובתה מספטמבר 
י "ברשת המחשבי� מופעלת בקרת אבטחה ע...  אבטחה לוגית במגוו� שיטותמתבצעת"כי 

__________________ 

 .ובו נרשמות הפעולות הנעשות במחשב, די המחשבהמנוהל אוטומטית על י" יומ�"  14

 .10' ראו לעיל הערה מס  15
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כל משתמש קיבל ש� משתמש וסיסמא וכאשר ... המנטרת את מצב הרשת וההתקנות בה]... תכנה[
... כל תקופת זמ� שתקבע' תוגדר במערכת נוהל שינוי סיסמאות אוטו, ושאיוחלט על מדיניות בנ

... מופעלת מערכת הרשאות המאפשרת לעובד לצפות רק בתיקיות המותאמות למחלקתו בלבד
  ".לכשתקבע מדיניות אבטחה יבוצעו הפעולות הנדרשות

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„Â‰È ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯-˙ÂÈÈ„Ó Ì„˜‰· Ú·˜˙ ÔÂÒÂÂÓ ˙ÁË·‡ 
 ˙˜Ù‰ ÏÂÏÎ˙˘ Ú„ÈÓ"ÌÈ‚ÂÏ "˙Î¯ÚÓ‰Ó ,ÌÁÂ˙ÈÏÂ Ì˙˜È„·Ï È‡¯Á‡ ‰Ó˙˘ ÈÂ‡¯Â. 

 ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙È‚ÂÏ ‰¯˜· ˙Úˆ·˙Ó ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ˙Â˘¯ ÌÂ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ,È‡ ÔÎÏÂ-ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÚ¯È‡ Ì‡ ¯¯·Ï ¯˘Ù‡ ;¯ÂÓ‡ÎÂ , Ô‰· ÔÈ‡

‰ÂÓÓ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ‰ ÏÚ·  ÌÈ¯ËÂÓ‰ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÙËÏ ¯ÂÓ‡˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î
‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡·"ÌÈ‚ÂÏ." 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÁË·‡‰ ˙¯„Ò‰ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ˘È ˘·Â‚È˘ Ï‰Â·
˙È‚ÂÏ‰ ‰¯˜·‰Â ˙È‚ÂÏ‰ . ˙ÂÈÂ˘¯· Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ÂÈÎÈ ‰Ê ÏÏÂÎ Ï‰Â ÒÈÒ· ÏÚ

Ó ÏÂ‰ÈÏ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰˙Â‡ÓÒÒ‰ ˙Î¯Ú ,ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÏÎ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ ‰Ï‡Â .
˙È‚ÂÏ ‰¯˜· ÈÏÏÎ ÂÓ˘ÂÈÈÂ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ , Â¯ËÂÈÂ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Â¯„‚ÂÈ

ÌÈ‚ÂÏ‰ .ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·˙ÈÂ ÂÓÒ¯ÂÙÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . 

2. ‰ ¯ È „ Á  È  Á · Ó Â  Ì È  Â Î È Ò  È ¯ ˜ Ò16: את הסיכוני� למידע ואת הנזקי� � כדי להערי
יש לקיי� הלי� לניהול , עלולי� לגרו� למערכי המידע והמחשוב וכדי להיער� לקראת�שה� 

להערי� את חומרת� , הלי� זה כולל סקר שמטרתו לאתר את הסיכוני� הנשקפי� לארגו�. הסיכוני�
 . ולאפשר קבלת החלטה מבוססת בעניי� הטיפול בה�

הגדרה או  ולמערכות המידע בארגו�� במחזור חיי� של פרויקט יש לכלול סקר של סיכוני� הנשקפי
אחרי� חשובי� נושאי� . � כבר בשלב אפיו� המערכתארגוב  של מדיניות אבטחת המידעעדכו�

קיימי� האבטחה הסקירה ומיפוי של אמצעי ; מידעהנהל בתחו� אבטחת יאפיו� ה� היבטי חוק ומב
טכניות וה רה הארגוניות פעולות הבקאפיו� ו בשוקהנמצאי�סקירת כלי� לאבטחת מידע ; בארגו�

  .17הנדרשות

 ÌÈÂÎÈÒ È¯˜Ò ÌÏÂÚÓ ÂÚˆÈ· ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯È„Á ÈÁ·ÓÂ. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ· ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ ÏÚ
ÂÈ·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ÌÈÂÎÈÒ ÏÂ‰È Úˆ·˙È ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙Â‡¯Â‰ ‰Ï˘.  

3. ‰ ¯ Ó Á  ˙ Á Ë ·  את המחשבי� ואת כל הציוד ההיקפי של הרשות המקומית יש לאבטח :‡
בטיחות אש של מחשבי� וציוד " של מכו� התקני� הישראלי 1243תק� ישראלי . אבטחה פיזית

 תנוקז ג� כשהציוד מוצב 18רצפת חדר המחשב: קובע בי� השאר את העקרונות האלה" היקפי

__________________ 

בוחני� את פוטנציאל הנזק העלול להיגר� לאתרי האינטרנט ) Penetration Tests(מבחני חדירה   16
 .ולמערכות המידע ברשת הפנימית

 .ח"מבוסס על נוהל מפת  17
 ייחודיי� שאינ� קיימי� בסביבת עבודה תנאי�שיש לשמרו בחדר מחשב הוא מבנה המכיל ציוד   18

 .)ח"נוהל מפת (משרדית
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 30 בעלת עמידות אש של 19חדר המחשב תותק� דלת אש תקניתבכניסה ל; במישרי� על הרצפה
לא יאוחסנו בחדר המחשב חומרי� ; קירות חדר המחשב יהיו בנויי� ללא פתחי�; דקות לפחות

 .כגו� קרטו�, דליקי�

 Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Á‡ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙ÈÏÈÚ ÌÚ˜È ˙ÈÈ¯ÈÚ - 
Ô˜˙‰ ˙Â˘È¯„· ˙„ÓÂÚ .‡˘ ÏÎ· Â‡ ‰Ùˆ¯Ï ÊÂ˜È ÔÈ‡ Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯"‰Ùˆ ‰Ùˆ¯"20 Â‡ 

·˘ÁÓ‰ ¯„ÁÏ ‰ÒÈÎ· ˙È˜˙ ˘‡ ˙Ï„ ˙˜˙ÂÓ ‡Ï . ·˘ÁÓ‰ ¯„Á ÈÎ ‡ˆÓ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·
 ÔÒÁÓ Ì‚ ˘Ó˘Ó-ÌÈ·¯ ÔÂË¯˜ ÈÊ‚¯‡ ÏÈÎÓ ‡Â‰  ,ÏÂ„‚ ÔÂÏÁ Â· ˘ÈÂ .ÈÚ È· ˙ÂÈÂ˘¯· Ì‚" ˘

„Â‰ÈÂ-ÈÂˆÈÁ ÔÂÏÁ ·˘ÁÓ‰ ¯„Á· ˘È ÔÂÒÂÂÓ .Ë ˙ÂÈÂ˘¯··˘ÁÓ ¯„Á ÔÈ‡ È˘È ˙Ó¯Â ‰¯È. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â˘¯‰ ÌÚ ˘·‚È˘ ˙ÂÈÁ‰· ÏÂÏÎÈ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
ËÙ˘ÓÏ , ÌÈÓ‰Â ˘‡‰ ÈÂÎÈÒ ‡˘Â· ˙ÂÈÁ‰ Ì‚ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË

ÌÈ·˘ÁÓ‰ È¯„Á· ,ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ˜˙‰ ÔÂÎÓ Ú·˜˘ Ô˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ,Ô˙Â‡ ÛÂÎ‡ÈÂ .
ÔÎ ÂÓÎ ,¯‰˘ ÈÂ‡¯ ÏÎ· Ô˜˙‰ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈÂ ·ˆÓ‰ ˙‡ Â˜˙È Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘

·˘ÁÓ È¯„ÁÏ Ú‚Â‰ . 

4. Ú „ È Ó ‰  È ¯ ‚ ‡ Ó  Ì ˘ ¯  Ï ˆ ‡  Ú „ È Ó  È ¯ ‚ ‡ Ó  Ì Â ˘ È  חוק הגנת הפרטיות קובע :¯
שכל מאגר מידע המקיי� את אחד מתנאי חוק זה חייב ברישו� אצל רש� מאגרי המידע ברשות 

עה בחוק זה חובת תשלו� אגרה תקופתית בגי� מאגר מידע כמו כ� נקב. 21טכנולוגיה ומידע, למשפט
הרש� רשאי להתלות את תוקפו של הרישו� לתקופה שיקבע , תשלו� אגרה�עקב אי. הרשו� בפנקס

מאגרי המידע של רשויות . בכפו' למת� זכות טיעו�, או לבטל את רישומו של מאגר המידע בפנקס
, רי מידע בתחומי השירות הפסיכולוגי החינוכימאג, בי� השאר, מקומיות שנדרש לרשמ� כוללי�

 . הרווחה והארנונה

ÈÚ È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÏÂÚÓ ÂÓ˘¯ ‡Ï È˘È ˙Ó¯Â ˘
Ô‰Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ˙‡ .„Â‰È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰-ÔÂÒÂÂÓ , ÂÓÏÈ˘ ‡Ï ˙ÈÏÈÚ ÌÚ˜ÈÂ ‰¯ÈË

ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â¯‚‡ ,ÁÓ ÍÎ ·˜ÚÂÔ‰È¯‚‡Ó ÌÂ˘È¯ ˜ . Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ˜¯
ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ˜¯· È·Â ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ Ï˘ ,Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË ,˜ÂÁ· ˘¯„Î . 

ÈÚ È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ"˘ ,È˘È ˙Ó¯ ,‰¯ÈË ,„Â‰ÈÂ ˙ÈÏÈÚ ÌÚ˜È- „ÈÙ˜‰Ï ÔÂÒÂÂÓ
˜ÂÁ· ˘¯„Î Ô˙Â˘¯·˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ÏÎ ˙‡ Ï‰ÏÂ ÌÂ˘¯Ï . 

5. ·  Ú „ È Ó  ˙ Á Ë · ‡˙ ˘ ¯  È ˜ ˙ Â  Ó  Ì È · ˘ Á Ó: נוס' על המחשבי� המחוברי� 
, במחשבי כ' יד, במחשבי� ניידי�, מחזיקות הרשויות המקומיות במחשבי� אישיי�, לרשת

במקצת� נעשה שימוש בהתקני ; ) מחשבי� מנותקי רשת�להל� (' בטלפוני� סלולריי� חכמי� וכו
 . אחסו� ניידי� לסוגיה�

רשימות , ספר כתובות, ודומיה� מאפשרי� סנכרו� של יומ�טלפוני� סלולריי� , מחשבי כ' יד
נית� לחבר מכשירי� אלה . Outlookמחשב כמו  לעומת יישומי, ומחשבוני� במכשיר קט� ונישא

בנוהל המסגרת נכתב כי לנוכח גודלו . למחשבי� אחרי� כמוד� ולגלוש באמצעות� באינטרנט
ע� כל מחשב אישי ולהעביר קבצי� ונתוני� " להתממשק"הפיזי של מחשב כ' היד ולנוכח יכולתו 

__________________ 

�ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( לתקנות התכנו� והבניה 3.1.1.1דלת אש כהגדרתה בסעי�   19
1970. 

אספקת חשמל וצנרת , אוויר ממוזג, מערכות תקשורת, רצפה מוגבהת המשמשת למעבר של כבלי� 20
 .כיבוי אש

 .חוק הגנת הפרטיותל) ג(8סעי�   21
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לכ� חובה . נשק' סיכו� ממשי לגנבת מידע ולהעברתו לידי גורמי� בלתי מורשי�, כיווני�באופ� דו
יש להתקי� בה� תכנה ייעודית שתדרוש ססמה בכל פע� : לאבטח את השימוש במחשבי� אלה

 . שמפעילי� אות�

יש סבירות , מכל סוג שיאבד או ייגנב) disk-on-key(ד עוד עולה מנוהל המסגרת כי התק� אחסו� ניי
יש לנהוג בהתק� אחסו� נייד כבכל דיסק , לנוכח האמור לעיל. גבוהה שייחשפו הנתוני� המוזני� בו

למחיקה או , ובעת מסירת� לתיקו�, יש לנהל רישו� מסודר של מלאי ההתקני� הניידי�: קבוע אחר
לגבי . אשר חתו� על הסכ� שמירת הסודיות" מורשהספק "להשמדה יש לוודא כי הספק הוא 

יש לקבוע כללי אבטחה ומתכונת , דיסקי� נתיקי� לסוגיה� והתקני� אחרי�, מחשבי� מנותקי רשת
 .לגיבוָי�

 ˙˘¯‰ È˜˙ÂÓ ÌÈ·˘ÁÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·
Ì‰· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜È˙‰ ÌÈÚˆÓ‡·Â , ËÚÓÏ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·- ‰‡ÈˆÂ‰ ÂÊ 
‰˙ÂÏÚ··˘ ÌÈ„ÈÈ‰ ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙ÁË·‡Ï Ï‰Â . ¯‡ÂÈ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2011 „Á‡Ó ·‚ 

ÂÈÏÙÂËÓ ÏÚ ˘È‚¯ Ú„ÈÓ Â·Â ÈË¯Ù „ÈÈ ·˘ÁÓ ˜¯· È· ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‚‰ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Ï ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
 ÌÈ·˘ÁÓÏ ˙ÂÈË¯Ù‰˙˘¯ È˜˙ÂÓ ;ÌÈ˜È˙ ÌÈÂÎÂ „È ÛÎ È·˘ÁÓ ˙Â·¯Ï , ˘È ‰Ê ÏÏÎ·Â

‰Ï‡ ÌÈ·˘ÁÓ· ¯‚‡‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ‰‚‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï , ˙·‚·˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î
 „ÂÈˆ‰-„¯˘Ó‰ ˙˘¯Ï ˙Â˘È‚Â Â· ¯ÂÓ˘‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÙÈ˘Á . 

6. Ú „ È Ó  ˙ Á Ë · ‡  · Â ˆ ˜  כל פעולה תקציבית ברשות המקומית משויכת לתקציב :˙
צרי� ב פעילות האבטחה של מערכי מידע קיימי� יתקצעל פי נוהל המסגרת שיעורו של . ייעודי

  ולביצועיועצי�להעסקת  ,תשתיותותכנה ,  לרכישת חמרה מהתקציב השנתי5%להיות לפחות 
 .סקרי�

, הביקורת העלתה כי ברשויות המקומיות שנבדקו לא נקבעו תקציבי� ייעודיי� לאבטחת מידע
 . עירייה זו קבעה לאבטחת המידע תקציב נפרד מתקציב מערכות המידע. ו�למעט בעיריית אשקל

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÈÚÒ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡ Â·ˆ˜˙È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
 ÌÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ Ú„ÈÓ ˙·È‡˘Ï Â‡ Ú„ÈÓ ˙ÙÈÏ„Ï ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÏ‚· È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙

ÍÎÏ ÌÈ˘¯ÂÓ . 

7.  ˙ È  Î ˙ Â  Ô Â Ò ‡ Ó  Ì Â ˜ È ˘  ˙ È  Î ˙˙ È ˜ Ò Ú  ˙ Â È Î ˘ Ó תכנית שיקו� מאסו� : ‰
(DRP) ותכנית המשכיות עסקית (BCP) שמכי� ארגו� כדי ) אסו�( ה� תכניות פעולה לשעת חירו�

 אסו� שיביא לקריסת המערכות יפעלו מערכות המידע הקריטיות שלו במהירות וביעילות ש7ְִקרות
�לניהול מכוני מי� , עלת רמזורי�רשויות מקומיות שיש בה� מערכות מחשוב להפ. ופעילותו תימש

 . וביוב או לשליטה בתאורת הרחובות נדרשות לספק שירותי� אלה ג� בשעת חירו�

˙È˜ÒÚ ˙ÂÈÎ˘Ó‰Ï ˙ÂÈÎ˙Â ÔÂÒ‡Ó ÌÂ˜È˘ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈ‡ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· , Ë¯Ù
ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ .˙È˜ÒÚ ˙ÂÈÎ˘Ó‰Â ÔÂÒ‡Ó ÌÂ˜È˘ ˙ÈÎ˙ ‰ÈÎ‰ ÂÊ ‰ÈÈ¯ÈÚ , „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡

ÂÈÒ‰˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ Ì .‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
‰Ï‡Î ˙ÂÈÎ˙ ˙¯ÊÚ· ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓÏ ÂÎ¯ÚÈÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰. 
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 ברשויות המקומיות " מידע רגיש"הטיפול ברשומות 

1. ˙ Â È Á  ‰ Â  Ì È Ï ‰   Ì Â Ò ¯ Ù: על הרשויות המקומיות לאבטח את המידע שלה� 
  מוגבל מידע המכילמאגרכל ל נקבע כי 22תקנות הגנת הפרטיותב. המאוחס� ברשומות מכל הסוגי�

 . באמצעי האחסו� שלוי ז הטיפול הפיהאמצעי� לאבטחתו ולבקרתבו יפורטו ו ,יהיה קוב- נהלי�

יקיי� פעילויות בקרה וביקורת שנתיות כדי לבחו� הממונה על אבטחת המידע , על פי נוהל המסגרת
 אחריותב בארגו� נושאכל עובד  .ו לידיעת הממונה הישיריעביר את ממצאיו את אבטחת הרשומות

 מנהל מוטלת על הרשומות רגישות לאבטחת חריות כוללתא ;ברשותושאישית לאבטחת הרשומות 
יו יהיו חלונות; כאשר אי� בו עובד נעולה ודלתבחדר שבארו� נעול  רשומות רגישות יישמרו .הכללי
מ " ס30  שלהתיקי� בגובה או  לשמור על המסמכי�יש;  בכל עת שבה אי� פעילות במשרדנעולי�

  שלא למטרת תפוצה ומשלוחהגו' הציבורילכותלי  הוצאת רשומה מחו-; לפחות מעל הרצפה
  .י�טעונה אישור מראש של הממונ

Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ Ë¯Ù , ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ‡
„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈÙ˜˙ ÌÈÏ‰ÂÈÊÈÙ Ú :ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎÓ ˙ÂÓÂ˘¯23. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯‰ ÌÚ Ú·˜È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ , ‰È‚ÂÏÂÎË
 ÈÊÈÙ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ˙ÂÈÁ‰ Ú„ÈÓÂ)˙ÂÓÂ˘¯ (·ÈÈÁÓ Ï‰Â· Ô‚ÚÈÂ , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎÂ

ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÏ‰ ÂÈÎÈ. 

2. ‰ È È · ‚ ‰  ˙ Â ˜ Ï Á Ó:מיות עוסקות בגביית כספי�  מחלקות הגבייה ברשויות המקו� 
הרשויות המקומיות רשאיות להעניק הנחות . היטלי פיתוח ועוד, אגרות שילוט, אגרות מי�, ארנונה

�ג"התשנ) הנחה מארנונה(בארנונה לעומדי� בתנאי� שנקבעו בתקנות ההסדרי� במשק המדינה 
 לרשות המקומית כדי לקבל הנחה זו על מבקשה להציג. למשל לבעלי צרכי� מיוחדי�, 1993

מסמכי� אלה מכילי� מידע רגיש לפי חוק . מסמכי� מהמוסד לביטוח לאומי המעידי� על נכותו
 . הגנת הפרטיות

משרד מבקר המדינה בדק את אופ� אבטחת המידע והגנת הפרטיות ביחידות הגבייה בשש רשויות 
 ובבדיקתו הועלו ליקויי� ,)ש ורמת ישי"בני עי, יקנע� עילית, בני ברק, אשקלו�, טירה(מקומיות 

תיקי� ע� מידע על תשלומי התושבי� ועל חובותיה� לרשות : להל� דוגמאות. בנושאי� אלה
; המקומית וכ� בקשות ואישורי� למיניה� נמצאו מאוחסני� בכונניות פתוחות במשרדי המחלקה

שי גישה ארגזי קרטו� ובה� מידע כזה נמצאו ללא השגחה במסדרו� שבו עוברי� מי שאינ� מור
אפשר לנעול אות� ובה� �בחדרי העובדי� שבה� מתקיימת קבלת קהל נמצאו ארונות שאי; אליו

והמידע המאוחס� בה� נגיש לכל מי , נמצאו ארונות ללא מנעולי�; תיקי� ע� פרטי� אישיי�
, הכוללי� דוחות מהביטוח הלאומי על מצב בריאות�, תיקי� של מחזיקי� בנכסי�; שנמצא בחדר

בעיריית ;  נשמרי� בכונניות ללא דלתות וללא מנעולי��אות קבע ועל בקשות להנחות על הור
בייחוד משו� שהיה , אשקלו� נמצאה עמדת מחשב המחוברת לרשת העירייה שהייתה נגישה לכול

רצ' (אפשר להפעיל את המחשב ולעיי� בכל מאגרי המידע המוזני� בו בהקשה של ססמה פשוטה 
 . מדת בדרישות התק�שאינה עו) מספרי� עולה

__________________ 

 .8�11סעיפי�   22
 .אופטיי� או על גבי ניירת, מצעי� מגנטיי�ארשומות על גבי   23
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 Ú‚Â‰ È˘È‡ Ú„ÈÓ ÔÂÒÁ‡ ÈÎ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÂ¯‡· È˘È‡‰ Â‡ ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓÏ Â‡ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ Ì˙Â‡È¯·Ï , ˙ÂÈÂÎ·

 ‰ÏÈÚÏ ˙Â˙È ÔÈ‡˘ ˙Â¯È‚Ó·Â- ÏÚ ‰‚‰Ï ˙ÂÈÒÈÒ·‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ ÂÈ‡ ‰ÊÎ ÔÂÒÁ‡ 
Â˙Ï Ú‚Â‰ ˘È‚¯ Ú„ÈÓÌÈ·˘ . ˙ÂÒÎ‰‰ Û‚‡Ï ‰ÒÈÎ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙˘¯Ï ¯·ÂÁÓ‰ ·˘ÁÓ ˙·ˆ‰

 È·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÎÏ ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ‡˘ ÈÓÏ ¯˘Ù‡Ï ‰ÏÂÎÈ ‰Á‚˘‰ ‡ÏÏ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,Ú„ÈÓ Ì‰Ó ·Â‡˘Ï ,ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÂÈË¯Ù· ÚÂ‚ÙÏÂ Ì‰· ¯Â‚‡‰ Ú„ÈÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï. 

 .סר מסרה עיריית אשקלו� כי מחשב זה הו2011בתשובתה מספטמבר 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„Úˆ ¯˙Ï‡Ï ÂË˜È Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯
È˘È‡ Ú„ÈÓ ˙ÂÏÈÎÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙ÁË·‡Ï . 

3. È Î Â  È Á ‰  È ‚ Â Ï Â Î È Ò Ù ‰  ˙ Â ¯ È ˘  בקוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגי� :‰
, בגישה, באחסו�, ה בכתיבהפסיכולוגי� ישמרו על סודיות ראוי" נקבע כי ה2004בישראל משנת 

בי� א� ה� מוקלטי� ובי� א� ה� , בי� א� ה� כתובי�, בהעברה ובשימוש ברישומי� שבאחריות�
 ".נמצאי� בכל צורה אחרת

משרד מבקר המדינה בדק את השירות הפסיכולוגי בשבע הרשויות המקומיות ומצא ליקויי� בשש 
אלה הליקויי� שהועלו ביתר . מצאו ליקויי�רק בשירות הפסיכולוגי בעיריית אשקלו� לא נ; מה�

, תיקי� אישיי� המכילי� מידע רגיש; נמצאו חלונות ללא סורגי�: הרשויות המקומיות שנבדקו
לרבות אבחוני� ודוחות על מצב� הרגשי של מטופלי� נמצאו בכוננית פתוחה ובארונית נטולת 

פסיכולוגי� ;  רגיש על המטופלי�נמצא מחשב פועל ללא השגחה ובו קבצי� הכוללי� מידע; מנעול
 נגנב מחשב נייד פרטי 2011כאמור בינואר ; על מטופליה� במחשבי� שבבתיה� מקלידי� דוחות

 .של פסיכולוג ובו מידע רגיש על מטופליו

מחשב המכיל חומר רגיש אינו מוג� : עוד נמצא ביחידות של השירות הפסיכולוגי ברשויות שנבדקו
.  ג� גורמי� בלתי מורשי� יכולי� להגיע בקלות אל הדוחות הרגישי�ולכ�, בש� משתמש ובססמה

המחשב מחובר לאינטרנט ללא אמצעי הגנה כ� שהוא נתו� לסכנת פריצה מרחוק ושליפת המידע 
ועליו נכתבו ש� משתמש וססמה לתיבת , נמצא פתק שהוצמד לאחד המחשבי�; המאוחס� בו

 בלתי מורשי� גישה למחשב ושאיבת מידע רגיש דבר שיכול לאפשר לגורמי�, הדואר האלקטרוני
מספרי , שמות ההורי�: במזכירות נמצא אלפו� פתוח ובו פרטי� אישיי� של מטופלי�; ממנו

למזכירת השירות הפסיכולוגי ידועי� ש� המשתמש והססמה '; דרכי התקשרות וכו, תעודות הזהות
כל ששת הפסיכולוגי� משתמשי� בשירות פסיכולוגי מסוי� באחת הרשויות ; של מנהלת השירות

 .בש� משתמש ובססמה זהי�

 ˘Ó˙˘Ó Ì˘· ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙˘˘ ÏÎ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ ÌÈ„ÈÁ‡ ‰ÓÒÒ·Â-·˘ÁÓ· È˙ƒÓ‡‰ ˘Ó˙˘Ó‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÏÎ ¯˘Ù‡ , Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Â

˙Ú‚Ù ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,„ÈÁÈ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Â
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡ˆÓ ÈÎÂÈÁ‰ , Ú‚Â‰ ÏÎ· Ô˙Â‡ ˙ÂÁ‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ÏÂ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï . ˙ÂÈÁ‰‰Â ÌÈÏ‰‰ ˙ÚÓË‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
 ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÈ˙Â¯È˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â‡Ó ÏÎ ·¯˜· ÌÈ¯ÂÓ‡‰

ÈË·˙ ¯˘‡ ˙ÙËÂ˘˙ÂÈÁ‰‰Â ÌÈÏ‰‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ Á. 
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השירות , כיו�" כי 2011מונוסו� מסרה בתגובתה על ממצאי הביקורת מאוקטובר �עיריית יהוד
חומרי� אישיי� הועברו לארכיב נעול ולכל פסיכולוג כיו� קיי� , הפסיכולוגי עבר לבניי� מאובטח

 ".מחשב ע� ש� משתמש וסיסמא משלו

 

 

 אגפי החינו
 ובתי הספר

משרד מבקר המדינה בדק את סוגיית אבטחת המידע והגנת הפרטיות באגפי החינו� בשתי  .1
 :רשויות מקומיות ובתשעה בתי ספר בשלוש רשויות ומצא את הליקויי� האלה

באג' החינו� של עיריית יקנע� עילית נמצא כי בחלק מהארונות ומהמגירות המכילי� מידע רגיש 
בחדר הדואר של המחלקה נמצאה כוננית ;  אינ� נעולי�� אות� ואלה שאפשר לנעול, אי� מנעולי�

ג� כוננית הדואר . ובה בי� השאר דוח על נפגעי תאונת דרכי�, דואר פתוחה שאינה ניתנת לנעילה
 פתוחה לכל � המכילה בי� השאר מידע על תלמידי� ואת פרטיה� האישי� �של מזכירות המחלקה 

וכל , חלקה נמצאת בקומת הקרקע של מבנה העירייההמ. אפשר לנעול אותה�ואי, באי החדר
 . חלונותיה אינ� מסורגי�

מידע על סייעות ודוחות , בי� השאר, באג' החינו� של עיריית אשקלו� נמצאו קלסרי� המכילי�
נמצאו תלושי שכר של צוות בית הספר ודוחות על תלמידי� ; שכר בארונות שאי� בה� דלתות כלל

נמצא מידע אישי על עובדי ;  הספר באג' החינו� שאי� לה� מנעולבחלק מתאי הדואר של בתי
חלק� בעלות מנעולי� א� לא נעולות וחלק� ללא , המחלקה בארוניות לא נעולות המכילות תיקיות

בארגזי קרטו� נמצאו דוחות על מצב בריאות� של תלמידי� המתגוררי� מחו- ; מנעולי� כלל
לקת הנוער נמצא מידע על תלמידי� בקלסרי� במח; לרשות והזקוקי� להסעות לבית ספר

 .המאוחסני� בארונות ללא מנעול

 ¯·„· ÍÂÈÁ‰ ˙Â˜ÏÁÓ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‡ÏÂÓ ˙ÂÈÁ‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÓÂ˘¯ ˙ÁË·‡ . Ú„ÈÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

˘È‚¯ ,˙Â‡È¯· ·ˆÓ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ÔÂ‚Î , ÂÈ‡ÏÂÚ ¯Ó˘ . ˙‡ ÂÚ·˜È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯
˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â ÒÈÒ· ÏÚ Ô‰È˙ÂÈÁ‰. 

דיווח ואבטחת ,  רישו��מאגרי מידע בבתי ספר  "2009ל משרד החינו� מנובמבר "חוזר מנכ .2
, כולל הנחיות מפורטות ומקיפות בעניי� אבטחת מידע) ל משרד החינו�" חוזר מנכ�להל� " (מידע

נקבעו בו הנחיות בדבר אבטחה פיזית של מידע השמור . יי� הנחיות אלהועל בתי הספר לק
 של משרד החינו� 24ס"באתר האינטרנט של מינהלת יישומי מנב. במחשבי� ובעותקי� מודפסי�

נורמה זו כוללת הוראות בדבר אבטחה פיזית וסימו� ; פורסמה נורמה מחייבת בנושא אבטחת מידע
דיסקטי� וחומר מודפס המכילי� מידע על הפרט יאוחסנו : "סשל סוגי מדיה מגנטית וחומר מודפ

המכיל מידע על הפרט , על כל דיסקט או אמצעי אחר לאחסו� מידע... בכספת או בארו� מתכת נעול
תדפיסי מחשב המכילי� מידע על הפרט יכילו כתובת . 'מידע מוג� לפי חוק הגנת הפרטיות': ירש�

המוסרו שלא כדי� עובר ; מידע מוג� לפי חוק הגנת הפרטיותמכיל ': בולטת לעי� בכל עמוד בנוסח
 ". 'עבירה

__________________ 

 .מערכת ניהול בית ספר  24
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·˘ÁÓ ÈËÏÙÏÂ Ú„ÈÓ È¯‚‡ÓÏ ˜¯ ˙ÂÚ‚Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ‰ , ‡Ï Í‡
¯ÈÈ ˙ÂÓÂ˘¯ Ï˘ ˙ÈÊÈÙ ‰ÁË·‡Ï ,ÌÈ¯ÎÊÓ ÔÂ‚Î ,„È ·˙Î· Â¯ˆÂ˘ ˙ÂÁÂ„Â ˙ÂÓÂ˘¯˙ , Ì‡ Ì‚

˘È‚¯ Ú„ÈÓ ÌÈÏÈÎÓ ‰Ï‡. 

, 1981�א"התשמ, כי הוראות חוק הגנת הפרטיות,  השיב משרד החינו�2011בתשובתו מאוקטובר 
, דוגמת רשומות נייר שנוצרו בכתב יד, אינ� חלות על מידע או על מאגרי מידע שאינ� ממוחשבי�

לחוק הגנת הפרטיות פרס� משרד החינו� הנחיות בעניי� אבטחת מידע ' ולכ� מתוק' הוראות פרק ב
 .אול� לא בכל הנוגע לרשומות שנוצרו בכתב יד,  ממאגרי מידעבמאגרי מידע ושל פלטי מחשב

ל משרד החינו� בתשעה בתי "משרד מבקר המדינה בדק את אופ� יישומו של חוזר מנכ)  א( .3
כי על בתי , בי� השאר, ל עולה"מחוזר המנכ. יקנע� עילית ואשקלו�, מונוסו��ספר ברשויות יהוד

ומידע שבמשרד המשפטי� באמצעות משרד החינו� את טכנולוגיה , הספר לרשו� ברשות למשפט
מנהל בית הספר נושא באחריות לדווח ; לרבות מאגרי מידע מקומיי�, כל מאגרי המידע שברשות�

ושימוש במאגר מידע שלא נרש� אסור על פי חוק ; למשרד החינו� על מאגרי המידע שבבית ספרו
 .ועלול להיחשב עברה פלילית

‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡ÓÓ ˜ÏÁ ˜¯ Ì˘¯ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ 
ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯· Â˜„·˘ ,Ú„ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË ,ÌÏÂÎ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ Û‡ . 

על בית הספר לדווח למשרד החינו� בכל שנה עד נובמבר על מצבת , ל משרד החינו�"לפי חוזר מנכ
 . מאגרי המידע של בית הספר

˘˙ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÁÂÂÈ„ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ‡Ï Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙Ú
Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰ „Ú. 

טכנולוגיה ומידע כי משרד החינו� אחראי ,  החליט רש� מאגרי המידע ברשות למשפט2009במר- 
 . ועליו להעביר את המידע במרוכז לרש� מאגרי המידע, למיפוי כל המאגרי� בבתי הספר

 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2011ÔÈÈ„Ú  ÏÏÎ Ï˘ ÈÂÙÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÈÈÒ ‡Ï 
¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó. 

טכנולוגיה ומידע , כי התחייב בפני הרשות למשפט,  השיב משרד החינו�2011בתשובתו מאוקטובר 
א� מכיוו� שהתבקש להעביר את הדיווחי� בפורמט , למפות את כלל מאגרי המידע אשר בבעלותו

בשנת . ופיתוחה הסתיי� לפני כחצי שנה, הוא נאל- לפתח מערכת, ידניי�אלקטרוני ולא בדיווחי� 
ופעולת המיפוי חודשה בשנת הלימודי� ,  בתי ספר3,200�א נאס' דיווח מכ"הלימודי� התשע

, עוד הוסי' כי הסתיי� פיתוח הממשק לייצוא הנתוני� ולהעברת� לרשות למשפט. ב"התשע
ע� סיומ� ואישור הממשק יחל משרד החינו� . ת סופיותועתה הוא נבדק בדיקו, טכנולוגיה ומידע

 .בהעברת המידע

על משרד החינו� למנות בעלי תפקידי� שיהיו אחראי� , ב לחוק הגנת הפרטיות17לפי סעי'  )ב(
ס ובמאגרי המידע המנוהלי� "להגנת הפרטיות ולאבטחת המידע במאגר המידע של מערכת המנב

טכנולוגיה ומידע שבמשרד , את דרשה הרשות למשפטלנוכח ז .בבתי הספר על כל היבטיה�
 . למנות�2009המשפטי� ממשרד החינו� במר- 
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הדיווח , ל שהוציא בנושא הרישו�" כי על פי חוזר מנכ2011משרד החינו� השיב באוקטובר 
כל מנהל בית ספר מונה למנהל מאגרי המידע שבבית ספרו ולממונה על אבטחת , ואבטחת המידע

הוא הוסי' כי דיווח בכתב למנהלי� כי ה� .  אלה ועל יישו� הוראות החוזרהמידע במאגרי�
וכי מינהל תקשוב ומערכות , משמשי� מנהלי מאגרי המידע לצור� הוראות חוק הגנת הפרטיות

 . מידע במשרד החינו� מפקח על יישו� הנוהל ומסייע ביישומו

 ÌÈ¯Â¯È· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ ˙Â·˜Ú· È˙· ÈÏ‰ÓÓ ˜ÏÁ ÌÚ
Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ .ÎÓ ¯ÊÂÁ·˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ Â˙˜È„·" ˙È· Ï‰Ó ÈÎ Ú·˜ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï

Â¯ÙÒ ˙È··˘ ÌÈ¯‚‡Ó· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ‡Â‰ ¯ÙÒ‰ , ÏÚ ÂÓ˙Á Û‡ Ì˜ÏÁ˘ Û‡Â
ÂÊÎ ‰¯‰ˆ‰ ,‡˘Â· ‰Î¯„‰ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ „È˜Ù˙Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÌÈ‡ Ì‰ . ‡ˆÓ „ÂÚ

 ·Â˘˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÎ ¯ÙÒ‰ È˙·· Ï‰Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÓ ÂÈ‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ
Â˙Â‡ ÛÎÂ‡ ÂÈ‡Â. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙·· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÏÚ ÌÈÂÓÓ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰Ó ÏÎ˘ ¯Á‡Ó
¯ÙÒ‰ ,Ú„ÈÓ È¯‚‡ÓÂ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ‰Î¯„‰ ÂÏ·˜È ÈÎ ÈÂ‡¯. 

יימסרו רק למורשי גישה ,  יהיו חסויותל משרד החינו� נדרש כי ססמאות הגישה"בחוזר מנכ )ג(
והיא תכלול שילוב של , אור� הססמה יהיה שישה תווי� לפחות. למאגר ויוחלפו פעמיי� בשנה

 . מספרי� ואותיות

ÎÓ ¯ÊÂÁ·˘ ÂÊ ‰‡¯Â‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÎ· ˙Ó˘ÂÈÓ ‰È‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï
Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙· . ˙Â‡ÓÒÒ ÈÎ ‡ˆÓ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ··Ó‰ ˙Î¯ÚÓÏ" ˜¯ ˙ÂÙÏÁÂÓ Ò

ÌÈÈ˙˘· Â‡ ‰˘· ÌÚÙ ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ÏÏÎ ‰ÙÏÁÂ‰ ‡Ï ‡È‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó „Á‡·Â. 

ל משרד החינו� נקבע כי על מנהל בית הספר לקבוע נהלי� בדבר תיוק פלטי "בחוזר מנכ )ד(
 . מחשב ואחסונ� בארו� נעול

Ï‰ ÂÚ·˜ ‡Ï Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙Ú˘˙· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÔÈÈÚ· ÌÈ·Â˙Î ÌÈ . 

ל משרד החינו� נקבע כי על מנהל בית הספר להיער� לשעת אסו� באמצעות "בחוזר מנכ )ה(
עוד נקבע כי גיבויי� . שנתית של יישו� ההיערכות�הכנת גיבויי� במקו� מאובטח ובחינה חד

ספת יש לאחס� אות� בכ, יישמרו ארבעת הגיבויי� האחרוני� לפחות, יבוצעו לפחות אחת לשבוע
�מידע מוג� לפי חוק הגנת "ויש לסמ� מדיה מגנטית המכילה מידע בכיתוב , המיועדת לכ

 ". הפרטיות

ÔÂÒ‡ ˙Ú˘Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙ÈÎ˙ ÔÈ‡ Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎÂ
˘¯„‰ ·Â˙ÈÎ· ˙ÂÓÂÒÓ ÔÈ‡ ˙ÂÈË‚Ó‰ ˙ÂÈ„Ó‰ . È˙·· ÌÈÈÂ·È‚‰ ÚÂˆÈ· ˙Â¯È„˙Ï ¯˘‡

¯ÙÒ‰ ,˙·Ó ˜ÏÁ·‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ¯‡˘‰ ÔÈ· Â‡ˆÓ ¯ÙÒ‰ È : ‰·Â‚Ó ÂÈÏÚ˘ ÈÚˆÓ‡‰
˙ÙÒÎ· ¯Ó˘ ÂÈ‡ Ú„ÈÓ‰ ,È˘È‡‰ ‰˜È˙· ‰Ê ÈÚˆÓ‡ ˙¯ÓÂ˘ ‰¯ÈÎÊÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó „Á‡· ;

ÌÈÈ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ Û‡Â ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ÌÈÚˆ·˙Ó ÌÈÈÂ·È‚‰Ó ˜ÏÁ. 

הספר יש למפות ולסווג את מאגרי המידע השמורי� בבית , ל משרד החינו�"לפי חוזר מנכ )ו(
 "). חסוי"או " בלתי מסווג"למשל (ולקבוע את רמת החיסיו� שלה� 
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 È¯‚‡Ó ˙‡ Â‚ÂÂÈÒ ‡ÏÂ ÂÙÈÓ ‡Ï Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰Ï˘ Ú„ÈÓ‰ . 

ל משרד החינו� נקבע כי כל מנהל בית ספר יקבע בעל תפקיד לאחראי לענייני "בחוזר מנכ )ז(
 .בקרה ודיווח על חריגי� ויישו� הנחיות הנוהל, פת ססמאותעדכו� והחל, ניהול משתמשי�

 È‡¯Á‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰Ó Ú·˜ ‡Ï ¯ÙÒ È˙· ‰˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘ÂÏ . 

וכי יש , )UPS(ל משרד החינו� נקבע בי� השאר כי יש להתקי� מערכות אל פסק "בחוזר מנכ )ח(
 . סורגי� ואזעקה, וזאת על ידי דלת פלדלת, ריצהלאבטח את החדר שבו נמצא המחשב נגד פ

˜ÒÙ Ï‡ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ‡ Â˜„·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ‰Ú·¯‡· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˘ÈÓÁ·
ÌÈ‚¯ÂÒ ÔÈ‡ ‰˘ÂÏ˘·Â ˙Ï„ÏÙ ˙Ï„ ÔÈ‡ . 

וירוס שתתעדכ� פע� �ל משרד החינו� נקבע כי יש להתקי� במחשבי� תכנת אנטי"בחוזר מנכ )ט(
 .וירוס בדיקה יזומה�פע� בחודש תבוצע בעזרת תכנת האנטי. ביו� באופ� אוטומטי

ÈË‡‰ ˙Î˙ „Á‡ ¯ÙÒ ˙È·· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ˙Î„Ú˙Ó ÒÂ¯ÈÂ
‰˘· , ¯ÙÒ È˙· ‰˘ÂÏ˘·Â-¯È„Ò ‡Ï ÔÙÂ‡·  . ‰˜È„· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˜„·˘ ¯ÙÒ ˙È· ÌÂ˘·

ÈË‡‰ ˙Î˙ ˙¯ÊÚ· ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÊÈ-ÒÂ¯ÈÂ. 

ל משרד החינו� "ד מבקר המדינה ע� משרד החינו� בנושא יישו� חוזר מנכבבירור שקיי� משר
וכי מינהל תקשוב ,  כי יישו� הנוהל מוטל על מנהל בית הספר2011השיב משרד החינו� ביולי 

הוא עושה זאת ישירות מול . ומערכות מידע במשרד החינו� מפקח על יישו� הנוהל ומסייע ביישומו
 . ס"ינהלת המנבמנהלי בתי הספר באמצעות מ

על כל רשות מקומית מוטלת "כי ,  השיב משרד החינו� למשרד מבקר המדינה2011באוקטובר 
לרבות , תחזוקה ובדיקה של מבני� וציוד פיזי בבתי הספר, האחריות הבלעדית בכל הנוגע לרכישה

החינו� משרד . פרסו� הנחיות מקצועיות בנושאי� אלה ווידוא כי הנחיות מולאו, אבטחת� הפיזית
אחראי על אבטחת מידע והגנת הפרטיות במאגרי מידע אשר בבעלותו המצויי� בבתי הספר אול� 

לה� אחראית כאמור באופ� בלעדי הרשות , לא על רכישה ותחזוקה של הציוד הפיזי ואבטחתו
 ".המקומית

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ËÙ˘ÓÏ ˙Â˘¯‰Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ,
ÈÓÂ ‰È‚ÂÏÂÎË Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ¯ÙÒ È˙· ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ Ú„

‰Ê ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰ÏÂ . ¯˜ÈÚ· ˘¯„ ‰Ê ÌÂ‡È˙
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÂ˘ ÏÂÙÈË È‡˘Â ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚ Â·˘ ÌÂ˜Ó·. 
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 רווחה משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ומחלקות ה

 ברשויות המקומיות

 משרד �להל� (של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ) ס" תע�להל� (תקנו� העבודה הסוציאלית 
הוראה בדבר . הוא אוגד� של הוראות והודעות לעובדי� במחלקות לשירותי� חברתיי�) הרווחה

מות שנוצרו ובכלל זה בניהול רשו, ס עוסקת בנושא ניהול הרשומות"בתע" ניהול רשומות"
בהוראה נקבע כי לפני שיצא העובד הסוציאלי . באמצעי� ממוחשבי� במחלקות לשירותי� חברתיי�

עוד נקבע . מחדרו עליו לנעול את כל התיקי� במגירת ארו� תיקי� ולשמור את המפתח במקו� חסוי
 . בה כי מאחר שדוחות מחשב מכילי� מידע רב יש לשמור אות� בהתא� לכללי אבטחת מידע

ס עוסקת בחובת הסודיות וקובעת כי תיקי הפוני� ופלטי מחשב הכוללי� נתוני� "הוראה אחרת בתע
בסיו� יו� העבודה . אישיי� שאינ� בטיפול יישמרו בארונות או במגירות נעולי� במש� יו� העבודה

תיקי פוני� שאינ� פעילי� יישמרו במגנזה במכלי� . יינעל כל החומר שבטיפול ושאינו בטיפול
המפקחי� במחוזות ועובדי האג' . ורק לעובדי המחלקה תתאפשר גישה אליה�, גורי� מתאימי�ס

 .לביקורת פנימית במשרד הרווחה יפקחו על ביצוע ההוראות

ס במחלקות לשירותי� חברתיי� בשש "משרד מבקר המדינה בדק את אופ� יישומ� של הוראות תע
יקנע� עילית ורמת , טירה, בני ברק, מונוסו��ודיה, אשקלו�(מתו� שבע הרשויות המקומיות שנבדקו 

, חלק מהמחלקות שוכנות בקומת הקרקע של מבנה העירייה: בבדיקה הועלו הליקויי� האלה). ישי
בחדרי� פתוחי� ובלתי מאוישי� ; שאינו מסורג הפונה לרחוב, ולחלק� חלו� או קיר זכוכית שקו'

במסדרו� נמצא ; ולחנות ובארונות לא נעולי� נמצאו תיקי� אישיי� על הש�של עובדי� סוציאליי
בחדרי העובדי� ; שק ובו חומר לגריסה הכולל דוחות ומידע רגיש שהיה נגיש לכל מבקרי המחלקה

עוד נמצא כי מחשבי� . נמצאו תיקי� ובה� מידע רגיש המאוחסני� בתיקיות ובארונות לא נעולי�
;  צור� בהקלדת ש� משתמש וססמהשל עובדי� סוציאליי� המכילי� חומר רגיש נגישי� ללא

; ארכיו� של מחלקת רווחה הנמצא בקומה הראשונה של המבנה נמצא פתוח ונגיש לכל באי המקו�
יודגש כי . ג� במסדרונות המבנה נמצאו ארונות לאחסו� שאינ� נעולי� א' שה� מכילי� חומר רגיש

 באופ� שוט' במש� במחלקות לשירותי� חברתיי� שברשויות המקומיות מתקיימת קבלת קהל
 .היו�

 ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÂÏÈÓ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈ˜„Â· ÌÈ‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÁ˜ÙÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ· . ˙¯Â˜È·Ï Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â¯Â˜È· ÂÚˆÂ· ‡Ï

‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï „¯˘Ó· ˙ÈÓÈÙ . ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ"˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È "
 ˙ÂÚ·Â˜ ÌÓ‡Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÈÏÏÎ ÈÙÏ Ú„ÈÓ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙ÂÁÂ„ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ÈÎ , ÔÈ‡ Ô‰ Í‡

Ì‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó ‰ÓÂ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ Ì‰Ó ˙ÂË¯ÙÓ. 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˘˘· ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ Â˜„·˘ . ˙‡ ·ÈÈÁÓ ¯·„‰

‰ ˙‡Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÚ˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯" ÌÈ„·ÂÚ‰ ·¯˜· Ò
ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ˙Â¯È˘· . ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ô‰Ï ˘¯„‰ „ÂÈˆ‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â˜ÏÁÓ È„È· ˘È ,
ÌÈÏÂÚÓ ÌÚ ˙ÂÂ¯‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

 ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ‰Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· , ˙‡¯Â‰· ˙ÂÚÈÙÂÓ‰ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â˘È¯„Ï ¯·ÚÓ ˙‡ÊÂ"˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È ."

‰Ê ÔÈÈÚÏ , ‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È·Ï Û‚‡‰ ‡ÈˆÂ‰˘ ˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â· ¯ÊÚÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· . 
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 כי האחריות להטמעת� של הוראות אבטחת מידע 2011מבר משרד הרווחה הודיע בתשובתו מספט
 .היא של הרשות המקומית

Ú˙‰ ˙Â‡¯Â‰·˘ ÍÎÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ÙÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ò
„Á ÔÙÂ‡· Ú·˜- ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Â˘ÚÈ ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙ÙËÂ˘‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ÈÎ ÈÚÓ˘Ó

˙ÈÓÈÙ ˙¯Â˜È·Ï Û‚‡‰ È„·ÂÚÂ ˙ÂÊÂÁÓ·. 

 

 

 דע היוצא מהרשות המקומיתטיפול במי

1. ‡  ‰ ¯ · Á  Ô È · Ï  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ‰  Ô È ·  Ì È Ó Î Ò משמשת '  חברה א:'‰
החברה מפתחת ומיישמת מערכות ממוחשבות ברשויות המקומיות . בית תכנה של השלטו� המקומי

החברה . להקמה ולהפעלה של מערכות מידע ביישובי�, ונותנת לה� ייעו- שוט' בכל הקשור לתכנו�
 מחשבי� מקומיי� 80�ברשותה כ. ת אחת הרשתות הגדולות במדינה להעברת נתוני�מפעילה א

המערכות שהחברה .  משתמשי קצה15,000�ואלה משרתי� כ, המותקני� ברשויות המקומיות
 .מערכות שכר ומערכות ניהול משאבי אנוש, מערכות גבייה ואוכלוסי�: בי� השאר, מספקת כוללי�

בחוק הגנת . ובכלל� שבע הרשויות שנבדקו,  של בעלי� שוני�מחזיקה במאגרי מידע' חברה א
מחזיק במאגרי מידע של בעלי� שוני� יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר  נקבע כי ה25הפרטיות

. בי� בעליו של אותו מאגרובהסכ� בכתב בינו לעשות זאת  במפורש התהיה נתונה רק למי שהורש
החייבי� ברישו� ימסור לרש� מדי שנה רשימה של חמישה מאגרי מידע לפחות מחזיק שברשותו 

גישה בעלי זכות הנקבעו שתצהיר על כ� ,  המאגרי�שמות בעלי� אלה ויצר' לרשימה את מאגרי
שמו של הממונה על כ� ו, ובי� בעלישנקבע בי� המחזיקי� בו ו בהסכ� י�מאגרכל אחד מהל

חזיקה במאגרי� של בעלי� את חובתה כמ'  קיימה לראשונה חברה א2010רק בשנת  .האבטחה
 .טכנולוגיה ומידע, שוני� ומסרה דיווח שנתי לרשות למשפט

È˘È ˙Ó¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÏÎ ÔÈ‡ ˜¯· È·Â ÔÂÏ˜˘‡
‡ ‰¯·ÁÓ ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÎÒ‰' .ÈÚ È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰" „ÚÂÓ· Â‡ˆÓ ‰¯ÈË ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ˘

¯ÎÓ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ· ‰Â˘‡¯Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈ˜Ï ˙Â˘È¯„ ÏÏÂÎ‰ ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡Ï Ê
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Â ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ .„Â‰È ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˜¯- ÂÈ‰ ˙ÈÏÈÚ ÌÚ˜ÈÂ ÔÂÒÂÂÓ

‡ ‰¯·ÁÓ ˙˘¯„‰ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘ÂÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÓÎÒ‰' . ‰ÏÚ‰ „ÂÚ
Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘ ÏÎ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ô‰È¯‚‡Ó ¯ÂÓ‡Î˘ ÌÈ˜ÊÁÂÓ

‡ ‰¯·Á È„È· ,' Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡ÓÏ ‰˘È‚ Ï·˜Ï ÌÈ˘¯ÂÓ‰ È·‚Ï ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÚ ÂÓ˙Á ‡Ï
˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˜ÂÁ· ˘¯„Î Ô‰Ï˘ . 

2 . Ì È È Ë ¯ Ù  Ì È Ù Â ‚  È „ È ·  Ì È ˜ Ê Á Â Ó ‰  Ú „ È Ó  È ¯ ‚ ‡ Ó ·  Ï Â Ù È Ë: רשויות 
הרשויות . מקומיות מתקשרות לעתי� ע� חברות חיצוניות כדי שיבצעו עבור� עבודות שונות

מחלקות הארנונה של . לצור� הטיפול בגביית מסי עירייה, בי� היתר, ברות כאלהמעסיקות ח
ש מקיימות את עיקר פעולות הגבייה באמצעות "יקנע� עילית ובני עי, הרשויות המקומיות טירה

 . 'חברה ב

__________________ 

 .א17סעי�   25
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ולפיו רשויות , 27 נוהל בנושא העסקת חברות גבייה26ל משרד הפני�" הוציא מנכ2003במר- 
גבייה שוטפת ,  להעסיק חברות גבייה לצור� שליחת הודעות חיוב במסי עירייהמקומיות רשאיות

חברות אלה צריכות לפעול לפי נוהל . של מסי� אלו וגביית חובות שמקור� בפיגורי� בתשלומיה�
ובו יפורטו כל הפעולות שתבצע החברה והאישורי� שיידרשו , עבודה בכתב שיקבע גזבר הרשות

שהסכ� התקשרות ע� חברת גבייה חייב , ל משרד הפני�"והל של מנכעוד נקבע בנ. לכל פעולה
כי כל מידע שיגיע אליה או אל עובדיה הנותני� שירות לרשות , לכלול התחייבות של החברה

וכי לא ייעשה בו כל שימוש אחר והוא לא יימסר , מקומית מסוימת ישמש רק לצור� ביצוע השירות
דוח מפורט על ' כי לפחות אחת לרבעו� תגיש חברה בעוד נקבע . לאד� שאינו מוסמ� לקבלו

 .הפעולות שביצעה עבור הרשות

 ÔÈ‡ ‰ÈÈ·‚ ˙Â¯·Á ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ‡ÈˆÂ‰˘ Ï‰Â· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ Í¯ÂˆÏ ˙Â¯·Á‰ ÔÓ ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰. 

בתחו� הגבייה העלתה ' עסיקות את חברה בבדיקת ההתקשרויות של שלוש הרשויות המקומיות המ
ומכא� שהיא לא , כי במכרז בעיריית טירה שבו זכתה החברה לא הוזכר כלל נושא אבטחת המידע

העירייה לא . ל משרד הפני�"הוחתמה במסגרת המכרז על ההתחייבות הנזכרת בנוהל של מנכ
א' שניתנה לה� גישה , ייהואת עובדיה על טופס הצהרת סודיות כלפי העיר' החתימה את חברה ב

אינו מתייחס ' ג� נוהל העבודה שנחת� בי� עיריית טירה לחברה ב. מלאה למידע על התושבי�
 . לנושא אבטחת המידע

, כנדרש על ידי משרד הפני�' ש אי� נוהל עבודה בכתב ע� חברה ב"למועצה המקומית בני עי
חתומי� במסגרת ההסכ� ע� ' ה בעובדי חבר, ע� זאת. והחברה לא הגישה דוחות אחת לרבעו�

אשר . ונכללת בו התייחסות לחוק הגנת הפרטיות ולתקנותיו, המועצה על טופס הצהרת סודיות
 .אי� בהסכ� כל דרישה מפורשת ממנה לאבטחת המידע ולהגנת הפרטיות, לחברה עצמה

המידע  אי� דרישה מהחברה בנושא אבטחת 'נמצא כי בהסכ� בי� עיריית יקנע� עילית לחברה ב
וכ� נחת� נוהל עבודה בי� החברה , עובדי החברה חתמו על טופס הצהרת סודיות. והגנת הפרטיות

 . לרשות

 ˙ÂÈÁ‰ ‰ÈÈ·‚ ˙Â¯·Á ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â· Ï‰ÂÏ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
 Â· Â˘Ó˙˘ÈÂ Ô„È·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Ï ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜È ‰ÈÈ·‚‰ ˙Â¯·Á˘ ÂÁÈË·È˘

¯Â‰Ï Ì‡˙‰·ÔÈ„‰ ˙Â‡ . ÍÎÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
˙Â˘¯„‰ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÂÚˆ·È Â¯˘˜˙È Ô‰ ÔÓÚ˘ ˙Â¯·Á‰˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

 ÔÈÈÚ· ÂÚ·˜˘ Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÈ·‚ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
˙ÂÈ„ÂÒ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰ ÔÈÈÚ·Â Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰. 

3. ¯ · Ú ‰Ì È È ¯ Â · È ˆ  Ì È Ù Â ‚  Ô È ·  Ú „ È Ó ובכלל� רשויות ,  לעתי� גופי� ציבוריי�:˙ 
 .נדרשי� להעביר מידע לגופי� ציבוריי� אחרי� או לקבל מה� מידע לצור� עבודת�, מקומיות

. לחוק הגנת הפרטיות מסדיר מסירת מידע בי� גופי� ציבוריי� וקובע מגבלות לעניי� זה' פרק ד
בתקנות אלו מפורטות ההוראות לניהול מאגר . גנת הפרטיותהנושא הוסדר בהרחבה בתקנות ה

וכ� מפורטי� כללי , להעברת מידע בי� גופי� ציבוריי� ולניהול מאגר המכיל מידע מוגבל, מידע

__________________ 

 .2/2003ל "חוזר מנכ  26
' עמ, 2008שנת , „ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ, בעניי� העסקת חברות גבייה ראו מבקר המדינה  27

425. 
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בתקנות הגנת הפרטיות נקבעה החובה להקי� בכל גו' ציבורי ועדה שתפקידה לדו� . השימוש בו
וכ� לבחו� א� , להחליט א� ובאיזו מידה להיעתר לה�בבקשות למסירת מידע שהגיש גו' ציבורי ו

כמו כ� על הוועדה לקבוע . לאשר בקשות של אותו גו' ציבורי לקבלת מידע מגו' ציבורי אחר
בתקנות הגנת הפרטיות נקבע ג� . הוראות בעניי� הרשאות והגבלות הנוגעות לגישה למאגר המידע

ובכלל , ופי� שהוא מוסר לה� מידע דר� קבעכי הגו' המוסר את המידע חייב לנהל רשימה של הג
 . זה סוג המידע הנמסר

 ˙Â„ÚÂ ÂÓ˜Â‰ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·˘Ó ˙Â˘¯ ÌÂ˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÏ . ÈÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ˙‡ÊÎ ‰„ÚÂ ‰˙ÂÓ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ·2011. 

כי בעקבות הביקורת מונתה  השיבה עיריית בני ברק למשרד מבקר המדינה 2011באוקטובר 
ועדה זו תשמש ג� ועדת היגוי .  ועדה למסירת מידע בי� גופי� ציבוריי�2011בעירייה בספטמבר 

 .לנושא הגנת הפרטיות ואבטחת המידע במאגרי העירייה

 ‡˘ÂÏ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰‰Ê ‡˘Â· ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ÌÈ , Ú·˜˘ ÈÙÎ

˙Â˜˙·. 

 

 

 הדרכה וביקורת

1. Ú „ È Ó  ˙ Á Ë · ‡  Ì Â Á ˙ ·  Ì È „ · Â Ú  Ï ˘  ˙ Â ¯ ˘ Î ‰ Â  ˙ Â Î ¯ „  הדרכת :‰
בנושאי אבטחת מידע נדרשת כדי להבטיח כי עובדי הארגו� יהיו , ובייחוד עובדי� חדשי�, עובדי�

ע ולחשיבות הפעולות לאבטחת המידע ערי� לקיומ� של גורמי סיכו� בשימוש במערכות המיד
 . בארגו�

הוא ממונה על אבטחת מידע נקבע כי ה, שכאמור אינו חל על הרשויות המקומיות, בנוהל המסגרת
 נושא תהטמעובמסגרת  ,ייזו� פעילויות הדרכה והסברה בקרב כל העובדי� בארגו� ליאאחרה

מור בסוד את ססמת� ולא  בגופי� ציבוריי� יודרכו כל משתמשי המחשב לשאבטחת המידע
כמו כ� יודרכו המשתמשי� להודיע לממונה על אבטחת מידע על כל חשד לחשיפת . להעבירה לאחר

כי ; עוד נקבע בנוהל כי יוקצה תקציב הול� לפעילות ההדרכה. ססמת� מיד לאחר שהתעורר חשד�
כדי , בוד מידעמשתמשי� יקבלו הדרכה בנושא נוהלי אבטחה ובנושא השימוש הנכו� באפשרות לעי

נקבע ג� כי לפני שיקבלו עובדי המשרד ומשתמשי צד שלישי . למזער סיכוני אבטחה אפשריי�
ה� יקבלו הדרכה נאותה ויעודכנו דר� קבע בנוגע לשיטות , הרשאת גישה למידע או לשירותי�

 .הפעולה ולנהלי� של המשרד

את . פע� בשנה, הל המסגרתעל פי נו, פעילויות הדרכה לעובדי� בנושא אבטחת מידע יתבצעו
ימי עיו� ייעודיי� . ההדרכה יארג� הממונה על אבטחת המידע בתיאו� ע� הממונה על ההדרכה

לעובדי� חדשי� או לעובדי� שטר� קיבלו הדרכה בנושא אבטחת מידע יתואמו ע� מחלקת 
 מדבקות. במהל� השנה תתבצע פעילות של רענו� להגברת המודעות בנושא האבטחה. ההדרכה

מנהלי� . ופלקטי� מעוררי מודעות לנושאי האבטחה יפוזרו בקרבת מוקדי� של מערכות ממוחשבות
ועובדי� יתודרכו לדווח על כל חריגה בתחו� המערכות הממוחשבות שעלולה להשפיע על אבטחת 

. כל אירוע חריג בתחו� האבטחה ייחקר ויוסקו ממנו מסקנות כדי למנוע אירוע כזה בעתיד. המידע
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יש , עורר חשד לעברה משמעתית או פלילית בנוגע לגילוי סודות או למסירת מידע שלא כדי�א� ית
 .ל בכיר למינהל"לדווח על כ� מיד לסמנכ

ÏÏÎÎ , ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ‰¯·Ò‰Â ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
Ú„ÈÓ‰ .¯„‰ ˙ÈÎ˙ ‰ÈÎ‰ ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˜¯ Â˜„·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·¯˜Ó ˙È˙˘ ‰Î

‰ÁË·‡‰ ‡˘Â· ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ÔÂÚ¯ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÚˆÈ·Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï , ÏÚÂÙ ‰· ˜¯Â
˙ÂÎ¯„‰‰ ˙‡ Ô‚¯‡Ó‰ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‰ÂÓÓ . 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÈÈ˜È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰ÓÂ„· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· ‰¯·Ò‰Â. 

2. )‡  ( ˙ Â È Â ˘ ¯ ·  ˙ Â È Ë ¯ Ù ‰  ˙  ‚ ‰ Â  Ú „ È Ó ‰  ˙ Á Ë · ‡  Ì Â Á ˙ ·  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰
˙ Â È Ó Â ˜ Ó האג' לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפני� מקיי� ביקורות על הרשויות : ‰

מחלקת ביקורת ראיית חשבו� )  א:   (את הביקורות האלה מבצעות בעיקר שתי מחלקות. המקומיות
משרד הפני� . ע ביקורות בשלטו� המקומיהאחראית למינוי רואי חשבו� לביצו, בשלטו� המקומי

הכולל תכנית , "ספר ירוק"מוציא מדי שנה עבור עובדי המחלקה הנחיות מקצועיות במסגרת 
כמו כ� בכל שנה נבחר נושא נוס' לביקורת של . ביקורת שעל רואה החשבו� לבצע ברשות המקומית

, מחלקת ביקורת מינהלית)  ב(;  שכר וכוח אד�, כגו� תקציבי� בלתי רגילי�, עובדי המחלקה
שתפקידה לעשות ביקורות כלליות ואופקיות בשלטו� המקומי בהתא� לתכנית עבודה שנתית וכ� 

בביקורות אלה נבדקי� מגוו� . לעשות ביקורות מיוחדות על פי החלטות של הנהלת משרד הפני�
חברות עירוניות כגו� , נושאי� ותחומי פעילות מרכזיי� ברשות המקומית ובגופי� הנלווי� לה

 . איגודי ערי� וועדות מקומיות לתכנו� ובנייה, וכלכליות

 ˙ÂÈÎ˙· ÏÏÎ ÏÏÎ ‡Ï ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰˜È„·Ï ÌÈ‡˘ÂÎ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯Ó Â˘¯„˘ ˙¯Â˜È·‰ . ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ

˜È· ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ˙ÈÏ‰ÈÓ ˙¯Â˜È· ˙˜ÏÁÓ‰Ê ‡˘Â· ˙¯Â. 

 ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â¯Â˜È· ·Ï˘Ï „È˙Ú· ÏÂ˜˘È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘ÂÏ. 

 כי ישקול בעתיד לשלב ג� ביקורות הנוגעות לנושא 2011משרד הפני� הודיע בתשובתו מנובמבר 
 . לביקורת ברשויות המקומיותאבטחת מידע והגנת הפרטיות במסגרת הביקורות שעור� האג'

נקבע כי , 1950�א" התשי,)א(צו המועצות המקומיות  וב]נוסח חדש[בפקודת העיריות  )ב(
 נעשו כדי� רשויותלבדוק א� פעולות ה, בי� היתר, תפקידיו יהיו. הרשויות המקומיות ימנו מבקר

לבדוק את ; סכו�יהחתו� שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות ו, המוסמ� לעשות�הגו' בידי 
הוראות עולות בקנה אחד ע�  רשויות בותהנהוג לבדוק א� הוראות הנוהל ו;רשויותפעולות עובדי ה

 . סכו�י היעילות והח,טוהר המידותוע� עקרונות כל די� 

התברר כי ברוב הרשויות המקומיות שנבדקו לא נעשו ביקורות ייעודיות בנושא אבטחת מידע והגנת 
בי� , שכללה" ביקורת מערכות ממוחשבות "2004ת יקנע� עילית נעשתה בשנת בעיריי. הפרטיות

מונוסו� נעשתה ביקורת אבטחת �ג� בעיריית יהוד. היבטי� שוני� של נושא אבטחת מידע, השאר
זאת במהל� הביקורת של משרד מבקר , 2011 עד מר- 2010מערכות מידע בחודשי� דצמבר 

 .המדינה
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 עולה כי יוע- חיצוני מטע� הממונה על אבטחת מידע 2011מבר מתשובת עיריית אשקלו� מספט
בעירייה עשה ביקורת אבטחת מידע בשירות הפסיכולוגי החינוכי ובאג' הרווחה שלה והגיש 

 . המלצות בנושא

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ˜˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÂÂÓ˘ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯- ÍÂ˙ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˘‡¯ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ -Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· Ì‚ ˙Â¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ  . ÔÈ·

 ÈÓÂÁ˙ ÏÎ· ·Â˘ÁÓ· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÂÙÂÓÈ Ô˙¯‚ÒÓ·˘ ˙Â¯Â˜È· ÌÂÈ˜ ÏÂ˜˘Ï ˘È ¯‡˘‰
˙ÈÊÈÙ‰ ‰ÁË·‡‰ ÌÂÁ˙Ï Ì‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰. 

 

 

 סיכו�

 ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ˙È˙˘˙‰ ‰¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÈÎ ÔÓ˙ÒÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓÓ
·‡˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË . ÏÂÙÈËÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ‰ ÔÈ‡ Â˜„·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯·

‡˘Â· ÛËÂ˘ ;˜ÂÁ· ˘¯„Î Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ÂÓÓ ‡ÏÏ ˙ÂÏÚÂÙ Ô·Â¯ ; Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó
˘¯„Î ÌÈÓÂ˘¯ ÌÈ‡ Ô‰·˘ ;ÌˆÓÂˆÓ ˙¯Â˜È·‰Â ‰Î¯„‰‰ ÈÓÂÁ˙· Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ Û˜È‰. 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ :ÈÚ· ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÔÈ , È„Î
‰Ï‡Î ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ˘¯ÂÓ È˙Ï· ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÂÈÒÈ Â‡ ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â‰ÊÏ ; ˙ÂÓÏ

˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ÌÈÂÓÓ ¯˙Ï‡Ï ; ˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ˘·‚Ï
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â· ,È„Á ÈÁ·ÓÂ ÌÈÂÎÈÒ È¯˜Ò Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ˙Â¯È„˙ ˙‡ Â· ÚÂ·˜ÏÂ‰¯ ;

˜ÂÁ· ˘¯„Î Ô˙Â˘¯·˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ÏÎ ˙‡ Ï‰ÏÂ ÌÂ˘¯Ï „ÈÙ˜‰Ï ; ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï
 Ú·˜˘ ÈÙÎ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ‡˘Â· ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÏ‰ ÔÈÎ‰ÏÂ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï

˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ˙Â˜˙· ; ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙‚‰ ÏÚÂ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ˙Â¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ
ÂÈÂ˘¯‰ È¯˜·Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰˙. 



 

 


