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 מידע מערכותאבטחת

5ל~
 מבוא - א5רק

 מידע במערכת והמיושמים הננקמים והאמצעים הפעולות "מכלול - מידעאבטחת1.

 פגיעה מפני עליה להגן כדי אחרות מערכות עם במשולב או עצמאי באופןהמתופעלת

 פגיעה ומפני המידע של בשוגג או במזיד ושינוי חשיפה מפני ובשרידותה,בזמינותה,

 3.10(. סעיף 6 חלק 1495 מסל ישראלי )תקן ובאמינותו" המידעבשלמות

 לתפעל ניתן כיצד לדמיין ניתן ולא כיוםל המציאות מחוייב הינו מידע במערכותהשימוש2.

 בפעילות התומך הטכנולוגי המערך התפתחות בלעדיהן. תל-אביב-יפו עיריית כמוארגון

 חדשות עסקיות הזדמנויות יוצר המידעי מערכות את בתוכו הכולל העסקיתל ו/אוהארגונית

 הכוללת. העירייה בפעילות התייעלותומאפשר

 שלמות על המאיימים לסיכונים העירייה את חושף מידע במערכות שימוש זאתל עםיחד3.

 החל להיווצר יכולים הסיכונים בפעילותה. לפגוע עלולים אשר בהמל האגורהמידע

 את להציג מהעירייה ולמנוע השוטפת הפעילות את לשבש כדי בהן יש אשרמפגיעות

 או משפטיות לתביעות העירייה את לחשוף העלולות חדירות מחוייבתל היא להןהתוצאות

 אותה, למוטט כדי בהן יש אשר פגיעות כדי ועד זמני, ו/או חלקי באופן לשתקהלחילופין

לדוגמהל

 אישיים פרטים חשיפת למטרות מתוכהל או לעירייה מחוץ המחשב למערכותחדירהא.
 ולקוחות; עובדיםשל

 בהם; שימוש מאפשר שאינו אחר שיבוש או מחיקה ידי על הנתונים במסדיפגיעהב.

 המערכת. בזמינות הפוגעת בתוכנהל או ההפעלה במערכות בחומרהלפגיעהג.

 הבאים הגורמים וכל עובדיה לקוחותיהל אודות המידע על להגן העירייה הנהלת עללפיכךל

 עימה.במגע

 מערכי ליישום וטכנולוגיים( אנושיים )כספייםל משאבים להקצות העירייה על כךילצורך4.
 המענה את לספק המסוגלים בקרה ותהליכי מנגנונים הכוללים יעיליםל מידעאבטחת

 לצרכיה.הנדרש

 ואירועי חשיפה של והתרעה תיעוד גילויי במניעהל מטפלים מידע אבטחת ומנגנוניבקרות5.
 אמינות (Availability), זמינות בנושאי מטפלת המידע אבטחת מידע.אבטחת

(Integrity)וחשאיות .(Confidentiality) 
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dr-שיל הע.1,.המנקי אסב-.בו י'יייתתיאיי 

 להערכתנו מידע "אבמחת כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 גדולים וארגונים חברות למספר פנינו אנו תפעול(. ממפל נבזמינות בזמינות ממפלתאינה

 קופ"ח, סלקום, נבזק, בארגונם ממופל הנושא כיצד מצב תמונת לקבל הישראליבמשק

 לאומי ומבנק מבזק תשובות התקבלו כה עד וכו'(. עדן, מי בנק, מקורות, חשמל,חברת

 מידע.". לאבמחת קשור אינו DRP ובשניהםלמשכנתאות

 מרכיב מהווה הנתונים זמינות כי המחשוב אגף הנהלת לתגובת בהתייחס מציינתהביקורת
 יהיה בעירייה שהמידע להבטיח באה הנתונים זמינות מידע. אבטחת בנושא ועיקריחשוב
 בנושא ורק אך עוסקת אינה זמינות זמן. נקודת בכל הרלוונטייםל הגורמים לכל וזמיןנגיש

 אלה עקרונות שברשותה. המידע במערכות מאובטח שימוש עקרונות להגדיר העירייהעל6.

 תקשורת ציוד נישאיםל מחשבים נייחיםל מחשבים בשרתיםל השימוש אופן אתמגדירים

 מידע. שמירת או עיבוד לצורכי העירייה את המשמש אחר מחשובי ציודוכל

 מדיניות מסמך "הוכן כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 להממעת הגיע לא מידע אבמחת מנהל תכנון. סמנכ"ל והערות התייחסותווהתקבלה

 15.12. ה- עד מידע אבמחת מנהל ע"י בנוהל יוממעו השינויים התהליך. והמשךהשנויים

 העירייה". הנהלת לאישור יועבר המתוקן המסמך 1.1 ה- שעד ממרהמתוך

 בדואר שימוש האינטרנטל ברשת שימוש כגון לנושאים להתייחס אלו עקרונותעל7.

 ושימוש שמירה ופיזיותל לוגיות גישה הרשאות במידעי וטיפול שמירהאלקטרוניל

 וכדומה. בשימוש אינו כאשר גישה בפני המחשב נעילתבסיסמאותי

 לאופי בהתאם קפדני תכנון הדורש מורכב תהליך הינו המידע אבטחת מדיניותיישום8.
 הבאל באופן לפעול יש המדיניות יישום לשםהעירייה.

 בעירייה; המידע אבטחת ניהול נושאי של והטמעההקמהא.

 המדיניות; ליישום עבודה תוכניתבנייתב.

 סיכונים; הערכת וביצוע נכסים סיווג מידעי אבטחת מדיניות הגדרתעדכוןג.

 נהלים; כתיבת כולל המידעי אבטחת בקרות יישום אופןתכנוןד.

 מידע. אבטחת ומנגנוני בקרותיישוםה.

 תל-אביב-יפו בעיריית מידע במערכות לשימוש כללייםקווים
 בעלי חלקם שוניםל מידע מאגרי 147 ברשותה ומחזיקה מנהלת תל-אביב-יפועיריית9.

 ממלאים אשר שונים מאגרים מנהלי 97 ידי על מנוהלים המידע מאגרי גבוהה.רגישות

 בעירייה. בכירים תפקידיםבנוסף
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hr-לחלק מושלםל כמעט תחליף משמשות המידע מערכות הביקורת עריכת למועדנכון10. ימ~קוהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 

 וארכיבים. בקלסרים שאוחסנומהמסמכים

 לשמור יש כן על רבי ערך ובעלי רגישים הינם המידע במערכות המצויים הנתוניםלרובל .11

 גניבה. מבחינת והן השחתה מבחינת הןעליהם

 אבטחת בתחום בדיקותיה לבצע הביקורת החליטה הנושאל וחשיבות לעיל שצויין מהלאור .12

 ובקרות מנגנונים יישום מידת בבדיקת התמקדה הביקורת תל-אביב-יפו. בעירייתמידע

 סמכויותי ומבני אחריות תחומי התפקידיםל מערך הארגוניי המבנה בחינתנדרשותל

 ותקציבים. עבודה תהליכיפעילויותי

 כללהלהבדיקה13.

 היחידה עובדי כל כולל המחשובי באגף ועובדים מנהלים עם עומק ראיונותביצועא.
 מידע.לאבטחת

 פנימיותי תרשומות ואחריםל תקציב דוחות פרוטוקוליםל עבודהל מסמכי וניתוחעיוןב.
 ועוד.נהלים

 אנושית. לוגיתל פיזיתל אבטחה ובדיקות תצפיותביצועג.

 מידע אבטחת במערך יישומם ומידת מידע אבטחת בתחום והתקנות החוקיםבחינתד.
 תל-אביב-יפו.בעיריית

 הסיכונים.בחינתה.

 שנעשה והשימוש המידעי מאגרי ברמת המידע אבטחת פעילות את בדקה לאהביקורת14.

 האבטחה יחידת של ותיפקודה פעילותה אופן את רק אלא קצהל משתמש ברמתבתחום

העירונית.

 2006. ספטמבר עד 2006 אפריל החודשים במהלך נערכההביקורת15.

 א' כנספח זה ביקורת לדוח מצורף מקצועיים מונחיםמילון16.

 )(18 ותקן החוק הוראות י ב5רק

 ושל ארגוניים אבטחה תקני של לפיתוח משותף בסיס לקבוע נועד 150 17799תקן17.

 בעסקים מידע( לאבטחת הנוגע )בכל בטחון לספק וכן אבטחהל לניהול אפקטיביותשיטות

 BS 7799 הבריטי התקן של אימוץ והינו 2000ל בדצמבר פורסם התקן ארגוניים. -בין

 שני(.)חלק

 הפרטיות להגנת החוק בדרישות לעמוד מחוייבות בארץ והחברות המקומיותהרשויות18.
 ה-)(15. תקני כללי פי על לעבוד מחוייבות אינן אולם מידע אבטחתבנושא
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hr-מ~קיהע,רייה לר'תתיאנ'ג-ייןאי* 
 אם גם בתקן7 המוגדרים המנחים הקווים פי על פועלים הארגונים מרבית האמורילמרות

 מהעובדה נובעת לכך הסיבה חיצוני. הסמכה גוף ידי על רשמי באופן מוסמכיםאינם

 הבסיס את בחובו וטומן לעבודה שיטתיות הנחיות מספק ברורה7 מסגרת מהווהשהתקן

 אשר ארגונים כי התפיסה מקובלת הביקורת(7 עריכת למועד )נכון כיום7 מידע.לאבטחת

 שונים לאיומים עצמם את חושפים בתקן7 שמוגדרים המנחים הכללים פי על פועליםלא

 שלהם. המידע במערכות לפגועהעלולים

 קריטריונים) 10 מפרטהתקן19.

 לניהול בסיס המהווים כתובים עבודה הנחיות או נהלים - מידע אבטחתמדיניותא.

 יעדים. ולקידוםהשוטף

 מחלקת עובדי כל בין והיררכית נכונה תפקידים חלוקת - מידע אבטחתארגון

 וביצוע המידע אבטחת על הגנה לשם ברורים נהלים רישום כדי תוך מידעיאבטחת

 חירום. במצבפעולות

 המתאימה. רמתו פי על המידע סיווג - וסיווגו המידעבקרת

 על דגשים תכלול) אשר המידע אבטחת מחלקת לעובדי תדריכים - הסגלאבטחת

 דוחות. מנגנוני ויצירת בנושא לתקריות דוגמאות האבטחה7 מערךחשיבות

 שמירה הכוללות התנהגות נורמות - הפיזי במישור ואבטחה העבודה סביבתאבטחת

 מתקנים. ובטיחות מסווגים אזוריםעל

 המערכת. קריסת בעקבות הנוצר הסיכון מזעור - המידע עם עבודה וכלליניהול

 נספחיה. או לרשת גישה על ובקרה פיקוח - הגישהבקרת

 פרויקטים של הטמעתם את שיובילו בסטנדרטים עמידה - ותמיכה מערכותיצירת

 .עתידיים

 התהליכים מכלול על לשמור יכולת - המערכות של תקינה פעילותאבטחת

 אסון. בעת או חרום במצבהמכריעים

 המשפטיים. והתקנים הנורמות לבין 150 1779 תקן בין התיאום מידת -תאוםי.

 בכל מלא באופן עומדת אינה העירייה כי עולה ז'-כא'7 בפרקים כמפורט הביקורתימממצאי

 בתקן. המפורטיםקריטריונים

 לפי שבדת אינה "העירייה כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

,ISOכנקודת רק להיות יכולה אליז 1ההש11אה העירייה את מחייב אינן שהתקן מכאן 

 של כמסגרת שימוש בו ששה מידע אבמחת מנחה. או כוללת כמסגרתהתייחסות

 . "כללים.
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hr-מ1קיהע,רייה לר'תתיאנ'ג-יזואי* 
 לעיל. 18 לסעיף הביקורת מפנה המחשוב אגף הנהלת לתגובתבהתייחס

 מידע מאגרי חוקהוראות20.

 נתוני "אוסף הינו )להלן)"החוק"( הפרטיות הגנת בחוק הגדרתו לפי מידעמאגר

 ממוחשב". לעיבוד והמיועד אופסי או מבנמי באמצעי המוחזקמידע,

 מתגלה הייתה קצר זמן פרק תוך ממשרדי או מארכיון מידע נגנב כשהיהבעברי

 מידע. כשנגנב לדעת מאוד קשה המידעי מאגרי של בעידן כיוםל הגניבה.ונחקרת

 צריך שבו באופן היתר בין הדן הפרטיות הגנת חוק נחקק ואחרות אלומסיבות
 מידע. מאגרילאבטח

 וד' ב' פרקים אדם. של פרטיותו בהגנת העוסק כלליל חוק הוא הפרטיות הגנתחוק

 של רישומו מחייב החוק ממוחשבים. מידע במאגרי הפרטיות בהגנת עוסקיםלחוק

 המשפטים. במשרד המידע מאגרי רשם אצל אישי מידע המכיל מידע מאגרכל

 מידע ממנו יועבר לבל עליו להגן נדרשים המידע מאגרי ובעלי המנהליםהמחזיקיםל

 על "נתונים כ- המוגדר רגישי למידע הגנה דורש החוק לכך. מורשה שאינולמי

 1אמ1נת1". דעותיו הכלכלי, מצבו בריאותו, מצב אישותו, צנעת אדם, שלאישיותו

 הגנת חוק הוראות את ליישם עליו מאגרי מנהל של מתפקידו אינטגראליכחלק

 מידע. במאגריהפרטיות

 מאגר מנהל או מידע במאגר מחזיק מידע, מאגר "בעל כי קובע לחוק 17סעיף

 המידע". שבמאגר המידע לאבמחת אחראי מהם אחד כלמידע,

 כי) נקבע מידע, אבטחת על ממונה למינוי בתקנות שעוסק לחוק, 17בבסעיף

 שיהיה מתאימה הכשרה בעל אדם במינוי חייבים להלן המפורמים הגופים"נא(

 : הממונה( - )להלן מידע אבטחת עלממונה

 8; סעיף לפי ברישום החייבים מידע מאגרי בחמישה מחזיקני(

 23; בסעיף כהגדרתו ציבורי גוףנב(

 אשראי" של בהערכה או בדירוג העוסקת חברה בימוח, חברתבנק,

 אחראי יהיה הממונה 17, סעיף מהוראות לנרות "בלי כי קובעי לחוק 17ב)ב(סעיף

 נא(". בסעיף כאמור הגופים ברשות המוחזקים במאגרים המידעלאבמחת

 כן פי על אף המידעי אבטחת את יבצע אשר גוף למנות יש כי עולה החוקמהוראות

 וממונה המאגר מנהל על במאגר רגיש מידע על להגנה משותפת אחריותחלה

 ולחוד. ביחד המידעאבטחת
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hr-הפקידים ומעדך ארכאי מבנא - ג5רק ימגקיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 
 והן התורה על הן האמון תל-אביב-יפוי בעיריית המקצועי הגוף הינה מידע אבטחתיחידת21.

 כפוף היחידה מנהל כאשר המחשוב לאגף כפופה היחידה מידע. אבטחת תחום תפעולעל
 תרשים) )ראה המחשוב אגף למנהל ישירות הכפוף תורה(7 ענף )מנהל הראשילארכיטקט

 קיים(. ארגוני מבנה - מידע אבטחתמערך

 היחידה) מבנהתאור22.

 הבא) הפירוט פי על חיצוני7 ויועץ קבועים עובדים חמישה מונה מידע אבטחתיחידת23.

 מידע. אבטחת יחידת פעילות וריכוז ניהול היחידה)מנהל

 ברשת תקלות ופתרון הרשאות מתן על האחראיעובד התפעולעובדי
 )נש"מ(.המקומית.ביחידה)

 למועד נכון )נש"מ(. לתכנות הקשור כל על האחראיעובד

 משרתו מלוא ובשאר בתחום בשבוע יום עובד הביקורתעריכת

 מחו"ג. בפרוייקט מידע אבטחת תחום אתמייצג

 ברשת תקלות ופתרון הרשאות מתן על האחראיעובד

 משרה(. בחצי )סטודנטהמקומית.

 ובהם) והתפעוליים7 הטכניים הנושאים כל על האחראיעדבד אבטחת רשתמנהל

 הזדהות הגישה7 שער Fire), )811יי האש חומתשרתימידע)

 וירוסי אנטי script ,Login חיצוניים. וקישוריםחיצונית7
.GPOמלאה(. במשרה עירייה )עובד 

 650 של )בהיקף ולעובדיה היחידה למנהל המסייע חיצונייועץ חיצוני)יועץ

 לשנה(.שעות
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ממצאים
 באופן אם המידע7 אבטחת בתחום העוסקים גורמים מספר קיימים תל-אביב-יפובעיריית24.

 וחלקם מידעי אבטחת וליחידת המחשוב לאגף כפופים חלקם עקיףי באופן ואםישיר

 השונים. העירייה לאגפימשוייכים

 העירייה נכסי על להגן הוא מידע אבטחת יחידת של העיקרי תפקידה - ומטרותייעוד25.
 גורמים מפני ואזרחים(י )תושבים ולקוחותיה עובדיה פעולותיה7 על מידעהכוללים
 שלמות על שמירה משמעותה7 המידע מערכות על הגנה ארגוניים. פנים וגורמיםחיצוניים

 ייעודה את למלא מנת על מורשים. לא גורמים בפני המידע הצגת ומניעת המידעותקינות
 הרשאות מתן המערכתי גיבוי Wall ,Fire ה- שרת על היתרי בין היחידה7אחראית

 יישום התקשורתי רשת אבטחת ושרתים7 תחנות הקשחת וירוסי אנטילמשתמשים7
 שלהן. שוטפת ותחזוקה השונות האבטחה בקרותוהטמעת

 נוהל על אחראית "היחידה כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הגבוי, לנושא נהלים שני קיימים התפעול. ע"י מבוצעים בפועל הגבוייםהגבויים.

 ברשת הנתונים לגבוי שני נוהל וקיים ופעיל, שפורסם חיצוניות רשתות גבוי נוהלהראשון:
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 ע"י יאזשד הנזובל המחשזב. אגף בתוך אישור בתהליכי ונמצא בחוב והואהפנימית

 יפורסם הנוהל להתייחסות. המחשוב אגף בתוך פנימית ויופץ 15.12 ה- עד מידעאבמחת

 שצבר באגף קיים לנוהל בהתאם השרתים של גבוי היום מתבצע זאת, אם 15.2. ה-עד

 הנוהל ובעדכוני בהוראות סדר לעשות החדש הנוהל וממרת ועדכונים שנויים הזמןעם

 נכדוגמת ועתידיים קיימים מכנולוגיים עדכונים בחשבון ולקחת ונעים ברור נוהללכדי

 בהתאם הגבוי מתבצע בינתיים דצמבר-ינואר(. במהלך לשימוש שתיכנס הגבויספריית

 פורסם.". שלא למרות החדשלנוהל

 שייכים מידעי באבטחת בנוסף העוסקים הגורמים התפקידי שותפי מרבית הממצאים פיעל26.
 למחלקות( החלוקה פי )על כפופה תפקיד שותפי של ראשונה קבוצה המחשוב.לאגף

 של וביצוע לפעולה הסמכות מקור כי הינה המשמעות תורה. ענף מנהל הראשילארכיטקט

 ארגוני במיקום ממוקם מידע אבטחת יחידת מנהל הראשי. הארכיטקט הינו הללוהגורמים
 ו/או ניהולית סמכות כל ברשותו אין כן וכמו הללוי לגורמים סמכויות מדרג מבחינתנמוך

 מידע. אבטחת בתחום הביצוע דרישות את לאכוףמקצועית

 אבמחת יחידת "מנהל כי: לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אבמחת למנהל הראשי. לארכימקם ובכפיפות אלו סמכויות למדרג במקביל ממוקםמידע

 והאגף הענף עובדי וכל מלאה מקצועית סמכות יש אך ניהולית סמכות איןמידע

 אחר. או כזה היררכי ממיקום נגזרת אינה מקצועית סמכות הנחיותיו. אחר למלאמחוייבים

 התפקיד שותפי לשאר מקביל הינו מידע אבמחת שתחום מכיוון הניהולית הסמכותלגבי

 המחלקות: חסרות בענף ענף. באותו היחידות כל מהיות נגזרת המקצועית הסמכותבענף,

 תשתיות.". ארכימקמורת נ3( 1- אינמגרציה, נ2( תוכנה, תשתיותני(

 קבועים. עובדים 3 מונה והיא הראשי לארכיטקט כפופה זו מחלקה - DBAמחלקתא.

 הינם: זו מחלקה של תפקידיהעיקר

 הנתונים; בסיסיהתקנת1(

 הנתונים; בסיסיתחזוקת2(

 הנתונים; מסדי של ואופטימיזציהתפעול3(

 הנתונים; מסד בפיתוח במפתחיםתמיכה4(

 הנתונים; בסיסיגיבוי5(

 טבלאות;שחזור6(

 הנתונים. בבסיסי לשימוש הרשאותמתן7(

 ברשותם יש כי נמצא ה-DBA מחלקת אנשי עם הביקורת שניהלהמשיחה

 הרשאות מתן סיסמאותי שינוי כגון: פעולות לביצוע רשת מנהלהרשאות

 וכו'. משתמשים של והוספה מחיקהמשתמשים,

211



hr-מנקיהע,רייה לר'תתיאנ'ג-ייןאי* 
 תקינות על לשלוט המידע אבטחת יחידת של מצידה רב קושי קיים זו עובדהלאור

 להפעיל יכולת וחוסר סמכות חוסר בעקבות וזאת DBA, - ה אנשי שלפעילותם

 DBA. מחלקת כלפי מרותהאת

 הפעילות "היקף כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אין ולכן פעילותה, מכלל אחד מאחוז פחות הוא ההרשאות בנושא המחלקהשל

 נותן הגוף אלא מידע, אבמחת למנהל מקצועית או ניהולית כפיפות שלקשר

 נמצאות אינן הרשת מנהלי הרשאות מידע. אבמחת למנהל הצורך עפ"ישירותים

 להגדיר לו לאפשר בכדי וזאת הראשי, DBA ל- רק אלא DBA-ים, ה- כלאצל

 אופי הנתונים. למסדי קשר יש מהם השרתים בכל בתקלות ולמפלתקשורת

 לאותם מידע אבמחת ובתאום ע"י הרשאות לתת דבר של בסיכומו מחייבהעבודה

 רב קושי 'קיים עבודתם. את לבצע יוכלו לא אחרת במלאכה העוסקיםאנשים

 - DBA - ה אנשי של פעילותם תקינות על לשלום מידע אבמחת שלמצידה
 מישור מישורים: בכמה להבחין יכולים אנו המשפם משמעות את לנתחבבואנו

 של למעקב כלי לתת מקום יש לדעתנו אכן DBA: ה- אנשי פעילות אחרהמעקב

 בכלל רשת" "מנהל הרשאות בעלי פעילות אחר אחרים תאו מידע אבמחתאנשי

 בשוק הקיימים ונימור מעקב כלי ע"י מתאפשר כזה מעקב בפרם, DBAוה-

 והמאפשר ... בארץ מייצגת אותו כזה כלי נאיתרנו פעילות כל של רישוםומבצעים

 רשת מנהל הרשאת בעלי ובעמדות בשרתים המבוצעת הפעילות שלהקלסה

 העבודה בתוכנית נכלל לא זה נושא לצערנו מע"מ(. כולל לא דולר אלף 93ועלותו

 ע"י מידע זליגת למניעת הנדרש נוסף כלי הקרובה. לתקופה המחשוב אגףשל

 הינו ויישומו גש אלף 130 כ- עלותו המחשוב, אגף ע"י אותר המורשיםהגורמים

 לעשות מותר מי על פיקוח הוא שני מישור 2007. לשנת העבודה מתוכניתחלק

 DBA- ה- ע"י מדוייק באופן ומבוצעות מידע אבמחת ע"י ניתנות אלו והנחיותמה,

 שנכללת DBA-ים ה- של מדגמי ונימור בקרה ביצוע הינו נוסף מישורים.

 מרותה': את להפעיל יכולת וחוסר סמכות 'חוסר מידע. אבמחת יחידתבמשימות

 ה- au ביחד הראשי לארכימקם מידע אבמחת יחידת הכפפת של מהיתרונותאחד

DBAאחת הומוגנית כיחידה au מתואמת, עבודה מאפשרת אחד, ישיר מנהל 

 זאת, au למעשה. הלכה מופעלים המרות והן הסמכות הן בפועל בהמשולבת

 שלימה מקצועית, אומורימה ידע, ניסיון, מקצועיות, של יוצא פועל הינהסמכות

 אישית.". ויכולתבחומר,

 הראשי DBA ה- כי המחשוב אגף הנהלת לתגובת בהתייחס מציינתהביקורת
 הנמצאות הרשת מנהל בהרשאות להשתמש DBA ה- מחלקת עובדי לשארמאפשר

ברשותו.
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 הוא המחלקה תפקיד הראשי. לארכיטקט כפופה זו מחלקה - SYSTEMמחלקתב.

 ברכיבי המרכזי, המחשב של ההפעלה במערכת המרכזיי המחשב בחומרתטיפול
 שניהלה משיחה המרכזי. במחשב הרשאות ומתן המרכזיי המחשב שלהתשתית

 מנהל הרשאות ברשותם יש כי נמצא SYSTEM ה- מחלקת אנשי עםהביקורת

 מצידה רב קושי קיים זו עובדה לאור בלבד. המרכזי במחשב פעולות לביצוערשת

 SYSTEM, ה- אנשי של פעילותם תקינות על לשלוט המידע אבטחת יחידתשל

 מחלקת כלפי מרותה את להפעיל יכולת וחוסר סמכות חוסר בעקבותוזאת

.SYSTEMה- אנשי כי לציין יש SYSTEM השמדת על היתר בין אחראים 

 זו פעולה על מפקח אינו מידע אבטחת מנהל שימוש. מכלל שיצאו מגנטיותמדיות

 מדיות שבו מצב להיווצר יכול מכך כתוצאה SYSTEM, ה- אנשי ידי עלהמבוצעת

 כהלכה. יושמדו לא רגיש חומר המכילותמגנטיות

 מאנשי אחד "לאף כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הייתה בלבד המחלקה למנהל בעבר רשת. מנהל הרשאת אין SYSTEMה-

 רשת". "מנהל הרשאת בעלי לצמצום אגפית פעילות בעקבות שהוסרההרשאה

 ברשת קלמות מגנמיות. מדיות השמדת על אחראים אינם SYSTEM ה-אנשי

 השמדת מבוצעת לא המרכזי במחשב מידע. אבמחת ע"י מושמדותהמבוזרת

 הישנה המדיה של השמדה מתבצעת מדיה מוחלפת כאשר שוסף. באופןקלמות

 ושריפה.". מרקמור עם דריסה באמצעותבחירייה

 שערכה נוסף מברור כי המחשוב אגף הנהלת לתגובת בהתייחס מציינתהביקורת

 מלאות הרשאות יש SYSTEM ה- לאנשי כי עולה מידע, אבטחת מנהלעם

 מגנטיות מדיות בהשמדת כלל מעורבת לא מידע אבטחת יחידת וכי המרכזיבמחשב

 המרכזי.במחשב

 שייכת מידעי באבטחת בנוסף העוסקים נוספים עיקריים תפקיד שותפי של שנייהקבוצה27.

 אלו גורמים מידע. אבטחת יחידת כפופה שאליו תורה לענף כפופה אינה אך המחשובלאגף

 המקבילים פיתוח ולענף ותפעול לקוחות שירות לענף למחלקות( החלוקה פי )עלכפופים

 מידע אבטחת בתחום הביצוע באכיפת הקושי זה במקרה תורה. לענף הארגוניבמדרג
 ותפעול לקוחות שירות תחום של והמטרות הייעוד בהגדרת המהותי ההבדל לאורמתעצם

 לפעילות מנוגד ואף מעכב כגורם נתפס לעיתים אשר ותורה מידע אבטחת תחוםלעומת

 השוטפת. העבודה ולזרימתהמקצועית

 וחלק המחשוב באגף ויישומים פיתוח לענף כפופים - מחשוב ורכזי פיתוחאנשיא.

 הגורם מהווים המחשוב רכזי ותפעול. לקוחות שירות ענף ע"י מתואםמעבודתם
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 ענף ע"י אף מתואם מעבודתם וחלק האגף לקוחות לבין המחשוב אגף ביןהמקשר

 ישנם אך המחשובי לאגף כפופים הרכזים המקרים ברוב ותפעול. לקוחותשירות

 השונותי ובמחלקות באגפים ממוקמים הרכזים שונים. עירייה לאגפי הכפופיםרכזים
 המחלקה לטיפול האגף לקוחות של מחשוב דרישות העלאת הוא העיקריתפקידם

 אגף הנהלת בדרישות. הטיפול סטאטוס אחר ומעקב המחשוב באגףהרלוונטית

 עבודה מבוצעת לממצאים ההתייחסות מתן למועד נכון כי לביקורת מסרההמחשוב

 אופן על גם השלכה ותהיה שיתכן ומכאן הרכז תפקיד להגדרת או"תבהובלת

 משמש הוא המחשוב רכז של השוטף מתפקידו כחלק המידע. אבטחת בנושאטיפולו

 מנהלי דרישות סמך על ההרשאותי נושא את לרכז באחריותו מידע. אבטחתכנאמן

 אבטחת ליחידת הטופס את ולהעביר הרלוונטי המאגר מנהל את להחתיםהמחלקותי

 אינם המחשוב רכזי בהם במקרים מידע(. אבטחת במחלקת נשמרים )הטפסיםמידע

 יותר עוד בולטים הביצוע באכיפת והקושי הסמכויות סוגיית המחשוב לאגףכפופים

 יחידת של מצדה רב קושי קיים תפקידם. מעצם עניינים ניגוד להיווצר ועלולמאחר
 סמכות חוסר עקב המחשובי רכזי של פעילותם תקינות על לשלוט המידעאבטחת

 יחידת למנהל לדוגמא; המחשוב. רכזי כלפי מרותה את להפעיל יכולתוחוסר
 ידי על שניתנו האישורים את לבטל לו המאפשרת מוגדרת סמכות אין מידעאבטחת
 מקצועיים. שיקולים בסיס על המאגר ומנהל המחשוברכז

 אבטחת "נאמן כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ואף הבנה קיימת זאת עם המחשוב, רכז של מתפקידו פורמאלי חלק אינומידע

 הובל אשר נושא הרכזים, לבין מידע אבמחת בין זה בפורמם שפעילות מכךלמעלה

 המחשוב, רכז של תפקידו הגדרת במסגרת מידע. אבטחת מנהל ע"יוהוממע

 אבמחת למנהל זה. לנושא גם נתייחס או"ת, ע"י זאת בתקופה המתבצעתפעילות

 זאת עם והרכזים המאגרים מנהלי ע"י שניתנו האישורים את לבמל סמכותמידע

 אלא ועיקר כלל כזאת לסמכות נדרש הוא כי סבור אינו מידע אבמחתמנהל

 לחוק.". והמנוגדים דופן יוצאיבמקרים

 נרחב שימוש עושים הפיתוח אנשי SYSTEM ה- לעובדי בדומה - פיתוחאנשיב.

 קיים זו ליחידה ביחס גם תפקידם. במסגרת השוטפת הפעילות במהלךבהרשאות

 זה דבר פעילותה. תקינות על לשלוט מידע אבטחת יחידת של מצידה רבקושי

 עובדים. של גדולה בכמות מדובר כי העובדה לאור יותר אףמחריף

 המחשוב. באגף ותפעול לקוחות שירות לענף כפופים הרשת מנהלי - רשתמנהליג.

 כולל; הרשת מנהלי שלתפקידם

 תמסורת; וציודי מתגים הנתביםל תחזוקת - התקשורת רשת תחזוקת1(
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 מנהלי אחראים שעליהם השרתים ביד בעירייהל השונים השרתיםתחזוקת2(
 וירוס. האנטי שרת גם נמצאהרשת

 של ולוגית( )פיזית גישה מניעת הוא המידע באבטחת הרשת מנהלי שלחלקם

 ולשרתים. התקשורת לציודי מורשים לאגורמים

 מנהל של "תפקידו כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 חלק הרשת למנהלי אין מלא, באופן המידע אבמחת מדיניות ביצוע הואהרשת

 מידע.". אבמחת של המדיניותבקביעת

 המידע, אבמחת ליחידת כפופה אינה תל-אביב-יפו בעיריית הרשת מנהלימחלקת

 נושא על פיקוח כל אין תל-אביב-יפו בעיריית המידע אבטחת ליחידת מכךיתרה

 בנושא הרשת מנהלי מחלקת לפעילות הנוגע ובכל וירוס האנמי שרתתחזוקת

 יחידת של באחריותה אינו וירוס האנמי שרת מחד הקיים, במצב המידע.אבמחת

 יחידת על מומלח תקלות ופתרון המיפול על האחריות מאידך אולם מידע,אבמחת

 מידע"...אבמחת

 ולפיכך מידע לאבמחת הקשורים השרתים כל את מתחזקת מידע אבמחת"יחידת

 תחזוקת העברת פעילות התחילה כחודשיים לפני ייעודי. רשת מנהל להמוקצה

 שיבמיח מנגנון בונים אנו כרגע מידע. אבמחת רשת למנהל וירוס האנמישרת

 הרשת.". וניהול מידע אבמחת של בהיבמים תקינההתנהלות

 באגף ותפעול לקוחות שירות לענף כפופה זו מחלקה - טלפונית תמיכהמחלקתך.

 הואל המחלקה של תפקידההמחשוב.

 השונות; המערכות ממשתמשי לשירות פניותקבלת1(

 מרוחק; מסוף באמצעות תקלותפתרון2(

 המשתמשים;הדרכת3(

 טכנאים.הזמנת4(

 שיחזור על זו מחלקה אחראית התמיכהל צוות מתפקידי אינטגראלי כחלק היתריבין

 פעולות הרשת. בשרתי והן המרכזי במחשב הן נעולים חשבונות ופתיחתסיסמאות

 מידע אבטחת יחידת מנהל המידע. אבטחת מערך על לשמירה קריטיות הינןאלו
 יחידת של באפשרותה אין לפיכך כללי מעודכן ואינו אלו פעולות על מדווחאינו

 עפ"י התמיכה. מחלקת של פעילותה דרכי תקינות את ולבקר לפקח המידעאבטחת

 טלפונית תמיכה מחלקת עובדי את לחייב ניסיונות ידו על נעשו היחידה מנהלדיווחי

 כשלו אלו ניסיונות אולם נעולהל סיסמה פתיחת טרם המשתמשים זהות אתלאמת

 עליהם. זאת לאכוף הסמכות את לו שאיןמשום

 סוגים שני "קיימים כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 מתבצע לא - מידע אבטחת מ"י שננעלז חשבונות נעולים: חשבונות פתיחתשל

 בעקבות שננעלו חשבונות ופתיחת מידע, אבמחת ע"י רק אלא התמיכה צ11תע"י

 מיפול מתפקידה. חלק והינם התמיכה מחלקת ע"י מתבצע - משתמשמעות

 פיסמאות איפוס/שנוי פעילות על מידע. אבמחת של מעניינו אינו זה ושגרתישוסף

 מיקרוסופם.". של MOM תוכנת באמצעות מלאמעקב

 שהיא סיבה מכל נעולים חשבונות בפתיחת טיפול כי דעתה על עומדתהביקורת

 להלןל שתובא כפי המחשובי אגף תגובת המשך מידע. אבטחת אחריות בתחוםהינה

 הביקורתל בעמדתתומכת

 למרכז המתקשר הלקוח של ערכי חד חד זהוי המאפשר כלי היום ברשותנו"אין

 בתחום עבודה תתבצע מאי( נעד 2007 שנת במהלך נעול. חשבון לפתוחהתמיכה

 העובדים במאגר המופיעים נתונים קבלת ע"י הפונה לאימות מידעאבמחת

 כי המוקדניות את תנחה לקוחות שירות מחלקת מנהל אליהם. 1הש11אההעירוניים

 שמופיע כפי למלפון חוזר צלצול ע"י הפונה נתוני את לאמת יש שכזה מקרהבכל

 מ"י ותיבדק 1.1 מה- החל לעבודה תיכנס זאת פעילות המחשוב. אגףברישומי

 חודש.". מידי אקראי באופן מידע אבמחתתחום

 של המבצעת כזרוע ומשמש ותפעול לקוחות שירות לענף כפוף - טכנאיםצוותה.

 להיפתר יכולה שאינה מהישובית לבעיה פתרון נדרש כאשר התמיכה.מחלקת

 אצל המתייצבים הטכנאיםל לצוות קריאה התמיכה אנשי פותחים מרוחקתיבצורה

 מחלקת מול לעיל שפורטה לסוגיה בדומה הקריאה. וסגירת לטיפולהמשתמש

 לפקח המידע אבטחת יחידת של באפשרותה אין זה במקרה גם טלפוניתלתמיכה

 קיימת הטכנאים למחלקת הטכנאים. מחלקת של פעילותה דרכי תקינות אתולבקר

 עיסוקם במהות כןל כמו תפקידה. לביצוע לה הנדרשת מזו גבוהה הרשאותרמת

 מידע אבטחת וליחידת רגיש מידע להכיל העלולים חומרה לרכיבי נגישיםהטכנאים

 המצוי והמידע החומרה ברכיבי הטכנאים של טיפולם דרך על לפקח דרךאין
 שאינם למרות ההרשאות בנושא לעסוק הטכנאים באפשרות יש בנוסףלעליהם.

 תפקידם. מתוקף זה ואין זאת לעשותאמורים

 מחשוב באגף "אין כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 בימים תשומות. בסיס על חיצונית מחברה היום נקנה זה שירות טכנאים,מחלקת

 לבסיס תשומות מבסיס זה שירות החלפת של מכרו בתהליך נמצאים אנואלו

 של המידע אבמחת לנהלי כפופה תהיה הזוכה שהחברה הוגדר במכרזתפוקות.

 עפ"י פועל הוא כי נוודא אנו לעבודה וכניסתו זוכה על ההכרזה עםהעירייה.

 נושא מידע. אבמחת פעילות מבצעים אינם המבנאים מסמכותו. חורג ואינוהנהלים

 את לבצע בכדי נדרשות אלו הרשאות מקצועית דילמה מהווה המכנאיםהרשאות
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 שתי קיימזת במקזם. הבעיה ופתרון מהיד שידות מתן לצורך הטכנאיעבודת

 אבמחת של ביקורות לבצע יש ואז ההרשאה את יש שלמכנאים האחתחלופות:

 ע"י אד-הוק ויוסרו ינתנו אלו שהרשאות והשניה בנהלים, עמידה לוודאמידע

 על שלימה כל אין עדיין כי הבעיה את פותרת אינה השניה החלופה מידע.אבמחת

 לפיכך מאידך. השירות מתן את ומסרבלת מחד, בתחנה המבנאי שעושהמה

 עם לעיל כאמור זאת, אם הראשונה. בחלופה הינה המחשוב אגף שלהבחירה

 ההרשאות של מיפוי ביצענו לאחרונה בנהלים. עמידה נוודא אנו זכייןבחירת

 להם וינתנו המכנאים מכל ילקחו הרשת מנהלי הרשאות המבנאים, בידיהקיימות

 לכך, מעבר הרשאות ידרשו כאשר בלבד. העבודה תחנות לניהולהרשאות

 מה- החל תבוצע זו בתצורה עבודה מידע. אבמחת ע"י אד-הוק ינתנו אלוהרשאות
.1.1

 זו". לקבוצה השייכים תפקיד שותפי גם הינם המחשוב באגף הפיתוחאנשי

 מנהלי הינם מידע באבטחת בנוסף העוסקים עיקריים תפקיד שותפי של שלישיתקבוצה28.
 המחשוב לאגף כפופים ואינם השונים, העירייה לאגפי כפופים המאגרים מנהלימאגרים.

 המידע. מאגר על אחריותם מתוקף המידעי באבטחת מהותי חלק המאגרים למנהליכלל.

 מידע. במאגרי הפרטיות על בהגנה הדן שלם פרק כולל 1981 תשמ"א הפרטיות הגנתחוק

 עובר זהי חוק על העובר כל המאגרי מנהל של ואחריותו חובותיו כל את מפרטהחוק

 מאסר. שנת לעד וצפוי פליליתעבירה

 אבטחת ליחידת ארגוני, מיקום מבחינת יחסיתל ביותר המרוחק העבודה ממשק זולקבוצה

 ממטרות ישירות נגזרים סמכויותיהם ומקור העדיפויות סדרי גם כמו פעולותיהםמידע.

 אבטחת נושאי בהם מקרים קיימים השונות. העירייה יחידות של המקצועית הפעילותויעדי

 היחידות. עובדי של ראותם מנקודת השוטפת המקצועית הפעילות על מקשיםמידע

 לפיכך, המידע. אבטחת של הביצוע מהוראות להתעלם העובדים מעדיפים הללובמקרים

 שפורטו הקבוצות לכל יחסית מידע אבטחת בנושא ביצוע באכיפת הקושי בולט זובקבוצה

 המתאימים הכלים המאגרים מנהלי ברשות אין המידע אבטחת ממונה של לדבריולעיל.

 מסתמכים המאגרים מנהלי לעיתים עובד. לכל להינתן שאמורה ההרשאות רמתלקביעת

 לידיעתם מובאת בנוסףל השונות. במחלקות הממוקמים המחשוב רכזי של דעתם שיקולעל

 עובד כאשר האמורי למרות לעובדים. להינתן שאמורה הרשאה כל המאגרים מנהלישל

 המאגר מנהל את המיידע דיווח נוהל אין אחר לתפקיד עובר לחילופין או תפקידו אתמסיים

 מקבל אינו הוא כי עולה בעירייה המאגרים ממנהלי אחד עם משיחה ההרשאה. ביטולבגין

 את שם הוא כן על אמוןל הוא עליו במאגר שמבוצעות חריגות פעולות על שוטףחיווי

 פי על במאגרי המידע אבטחת על שהאחריות להדגיש ראוי המידע. אבטחת בממונהמבטחו
 ולחוד. ביחד מידע אבטחת ומנהל המאגר מנהל על מוטלת הפרטיותי הגנתחוק
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 הראשון הרבעון "במהלר כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מאגר הוקם מהתהליך כחלק אלקמרוני. מידע אבמחת מופס לעבודה נכניס אנו 2007של

 נוכל האלקטרוני בטופס השימוש הטמעת סיום לאחר ומנהליהם. מידע מאגרישל

 לעובדים שניתנו ההרשאה רמות אודות אמת בזמן נתונים לקבל המאגרים למנהלילאפשר

 רכזי של דעתם שיקול על לעיתים מתבססים המאגרים שמנהלי למרות אלו.במאגרים

 אגף.". ומנהל ישיר ממונה חתימת ללא מאשרים אינם הםהמחשוב,

 היחידה במיצוב פיחות חל המחשוב אגף של הארגוני המבנה שינוי יישוםבמסגרת29.
 יחסית במדרג יותר נמוך מוקמה היחידה המחשוב. אגף של הארגוני במדרג מידעלאבטחת

 ובמוניטין ביוקרה פיחות כדוגמת שונות ארגוניות משמעויות לו אשר דברלעברי

 בתחומה. מקצועית כסמכות היחידה את העירייה עובדי קבלת ובמידת בסמכויותהמקצועיל

 זה". בסעיף הביקורת עמדת את מלא באופן "מקבל מידעו אבטחת מנהלהתייחסות

 של הנוכחי "המיקום כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אינטגרמיבית עבודה מאפשרת שלהערכתנו עובדה תורה ענף ראש תחת הינוהיחידה

 בכלל הענף גורמי 26, בסעיף ציינה שהביקורת כפי זה בענף הגורמים שאר עם יותררבה

 מידע לאבמחת מקצועית מעמפת נותנים בפרם, הראשי הארכימקם הענף,וראש

 אינו האגף מנהל ארכימקמורה. ענף בתוך קצרים במעגלים נושאים "סגירת"ומאפשרים

 ערעור סמכות מהווה ולכן מידע אבמחת בתחום ופפציפית מהורה מקצועית סמכותבעל

 הינו בפרם מידע אבמחת ויחידת בכלל יחידה של מיצוב זאת, עם מקצועית. ולאניהולית

 הארגון, של העסקית לליבה קשר שירות, רמת ידע, מקצועית, אומורימה שלפונקציה

 נושא הרחוק בעבר מולם. בשישים במל הינו הארגוני שהמדרג רבים פרממריםועוד

 במדרג מיקומו של החשיבות ולכן בעולם מספקת להתייחסות זכה לא המידעאבמחת

 של המודעות חדירת עם כיום הנושא. להבלמת הארגונים של הרצון את הביעההארגוני

 במבנה בימוי לידי שבא כפי המקצועית בסביבה הוא המבעי מיקומו המידע,אבמחת

 החוקים ולראיה היום, סדר על עלה הנושא האחרונות בשנים המחשוב. אגף שלהארגוני

 באגף מידע אבמחת נושא ולכן זה, בתחום הארגונים כלל את המחייביםוהתקנות

 ממרותיו השגת לצורך מקצועית לסמכות בכפוף המבעי למקומו לחזור יכולהמחשוב

 ישיר קשר של יכולת הארגוני, מהמבנה כחלק מידע, אבמחת למנהל מימבי.בנוסף,באופן

 לראות בהתאם ונושא עניין בכל הניהולית בהירארכיה במעבר צורך ללא האגף מנהלעם

 . "עיניו.

 מנהל לדרגת שווה היחידה מנהל - מידע אבטחת תחום של ברורה ארגונית הגדרההיעדר30.

 משמעות בעל הדבר אין אולם העבודהל ותנאי הסוציאליות הזכויות הגדרת לצרכימחלקה

 התפקיד. הגדרת של הארגוניבמובן

 למיסב אינו תחום "המושג כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מספר קיימים המחשוב באגף רק ולראיה עירוני, תקינתי מושג אלא עמום תוארידיעתנו
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 משאבי תחום חשבונות, הנהלת תחום גביה, תחום ביותר: חשובים תחומים של מועםלא

 זיקנה, תחומים: קיימים בעירייה ועוד. תוכנה, וארכימקמורת מתודולוגיה תחוםאנוש,

 בסעיפים כאמור ושוב וכו'. פרוייקמים, ונוער, ילד קהילה, משאבי יישומים,נכויות,

 מקצועיות, עפ"י אלא התואר עפ"י נקבעת אינה מקצועי תחום של סמכותוהקודמים,

 ". וכו'אומורימה,

 לכל משמעי חד באופן ברורה ואינה עמומה מידע אבטחת יחידת של הארגוניתההגדרה
 אחרים ובמקרים כתחום מוגדרת מידע אבטחת בהם מקרים קיימים הרלונטיים.הגורמים
 וכך כמחלקה מוגדרת היחידה מידע אבטחת מנהל לטענת מזוי יתרה כיחידה.מוגדרת

 הגדירה הביקורת עם בשיחות זאת לעומת האגף. הנהלת ישיבות בכל לנושאהתייחסות
 ממחלקה נמוכה ארגונית יחידה המהווה כתחום7 מידע אבטחת יחידת את האגףהנהלת

 כפי הביקורת בטענת תומך זה דבר מחלקה(. מהווים תחומים )מספר הארגוניבמדרג
 פיחות חל באגף שבוצע המבני השינוי במסגרת כי הקודם7 29 בסעיף ביטוי לידישבאה
 המחשוב. אגף של הארגוני במדרג מידע אבטחת יחידתבמיצוב

 מידע אבטחת ביחידת התפקידים במערך וסמכות אחריותתחומי
 מידע אבטחת יחידתמנהל 1.3

 כוללים) העיקרייםתפקידיו

 היחידה; ופעילות היחידה עובדי על כוללת וניהולית מקצועיתאחריותא.

 של הפיתוח למתודולוגיה מידע אבטחת בתחום הנדרש המידע וריכוזגיבושב.

 היחידה(; מנהל של הישיר ומנהלו הראשי הארכיטקט אחראי )עליההעירייה

 בתחום לביצוע עדיפויות סדרי העלאת - מידע באבטחת וצרכים פעריםאיתורג.

 הראשי; הארכיטקט של וביצועי תקציבילאישור

 ותוכנה. חומרה לעירייה7 המוכנסת חדשה מערכת כל שלאישורד.

 קליטת מרגע יומיומי וטיפול תפעול - משתמשים ולוגית/ניהול פיזית אבטחהביצועה.

 עזיבתו; ו/או פרישתו ועדהעובד

 ביום(; טפסים 50 )כ- הרשאות על החתימה טפסי ואישור טיפול - הרשאותמתןו.

 בשבוע(; בקשות 300 )כ- היחידה עובדי בין פרטים לעדכון הבקשותניתובז.

 אימות הגישה7 שער Fire, )811יי מידע אבטחת שרתי בנושא ובקרה מעקבביצועח.

 וכו'(;משתמשים7

 והרשאות; הגדרות בניית - DBA עובדי מולטיפולט.

 אפליקציות;אבטחתי.
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 חמות; נקודותאבטחתיא.

 מידע; אבטחת בנושאי העירייה עובדיהדרכותיב.

 ספקים; עם ומו"מ הקשרניהוליג.

 רכישתם; טרם חדשים מוצריםבדיקתיד.

 הוק; - אד פרוייקטים והטמעתליוויסו.

 נהלים; ובקרתכתיבהטז.

 וירוס. האנטי שרת עלבקרהיז.

 על )האחראים העירייה של המידע אבטחת שרתי על האחראי מידע אבטחת רשתמנהל32.

 בנושאים הטיפול על אחראי השוטפת מעבודתו כחלק ברשת(. מידע של ויציאהכניסה

 ;הבאים

 והגדרת חיצוניים( ואתרים מרחוק גישה על )בקרה תחזוקה תפעולי עלאחראיא.

 אימות (eSafe), הגישה שער ire~, )4,811ן המידע אבטחת שרתי בתחוםנהלים

 העירייה; של וכו'(משתמשים7

 ברשת; המשתמשים ניהול על האחראית מערכת GPO, - ב שוטףטיפולב.

 בעירייה; המופעלות חדשות טכנולוגיותליוויג.

 בינלאומי; בזק אתראבטחתד.

 הראשי; העירייה לבניין השרתיםהעברתה.

 האינטרנט; רשת לבין המשתמשים בין המתווך שרת 7PIOXy - ה בשרתטיפולו.

 האלקטורני לדואר גישה המאפשר שרת Proxy ,Reverse - ה בשרתטיפולז.
 האינטרנט;מרשת

 קבצים. ושיתוף העברת פרוטוקול FTP. - בטיפולח.

 על; אחראי השוטפת מעבודתו כחלק עובדים. בהרשאות הטיפול על האחראיעובד33.

 התפקיד; להגדרת והתאמה עובדים בהרשאותטיפולא.

 דירקטורי(; האקטיב )מול המקומית ברשת תקלותפתרוןב.

 Wall .Fire שרתי על האחראי לעובד סיועמתןג.

 לעבודה סיוע על; אחראי השוטפת מעבודתו כחלק לתכנות. הקשור בכל המטפלעובד34.

 משתמשים7 הגדרת בעיקר המחלקה מנהל של המטלות חלוקת פי על ביחידההשוטפת

 טוקן. וכרטיסיהרשאות
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 מעבודתו כחלק המקומית. ברשת תקלות ופתרון הרשאות מתן תפקידו שעיקרעובד35.

 מנהל של המטלות חלוקת פי על ביחידה השוטפת לעבודה סיוע על אחראיהשוטפת

המחלקה.

ממצאים
 הן מידעי אבטחת בתחום העבודה ונהלי התורה את הן לקבוע נדרשת מידע אבטחתיחידת36.

 ממצאי פי על ובקרה. מעקב לבצע וכן בשטח והמנגנונים העבודה תהליכי של התפעולאת
 בעיקר המתבטא התפעול במישור בעיקר עוסקת בעירייה מידע אבטחת יחידתהביקורת

 מנהל ידי על ונעשה חלקי עבודה ונהלי התורה במישור הטיפול בהרשאות. הטיפולבנושא

 מדריכי אין ומתועדת7 רשמית מפורטתי מידע אבטחת מדיניות קיימת לא בלבד.היחידה
 שיטתי באופן המפרט כולל מידע אבטחת נוהל בפועל קיים לא וכן לאפליקציותמשתמשים

 נפרדים. בנושאים נהלים של מועט מספר אלא בתחום הנדרש כלאת

 מתבצע מהתפעול "חלק כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 וה- התמיכה, מוקד המבנאים, הרשת, מנהלי ע"י הנחיותיו ועפ"י מידע אבמחתבשם

 ע"י רק ולא משרות כשתי של היקף ע"י מתבצע התורה במישור המיפולDBA-ים.

 מסמך קיים אחד, כולל מידע אבמחת לנוהל לדעתנו מקום אין בלבד. היחידהמנהל

 והוראות נהלים מספר וקיימים 6( בסעיף התייחסות נראה הנדרש את המפרםמדיניות

 הביקורת.". בהמשך כמפורםעבודה

 חלק המהווה תחום זהו מידע. אבטחת לתחום במהותו השייך טיפול תחום הינד DRPתחום37.

 לתחום7 השייכים אחרים לתחומים בדומה מידעי אבטחת נושא של מאליו ומובןאינטגרלי

 ה פרוייקט במסגרת בנושא. העוסקות ביחידות השונים בארגונים טבעי באופן ממוקםולכן

-DRP העירייה. לפעילות הקריטיים והמשאבים הפעולות כל את לזהות אמורים 

 שהוגדר מנהל ידי על מנוהל ה-DRP פרוייקט תל-אביב-יפו בעיריית כי מצאההביקורת

 מידע. אבטחת ליחידת שייך ואינו ובקרה" שליטה DRP, כ"אחראי ספציפיבאופן

 תפקידו. במסגרת להיכלל צריך DRP כי לביקורת מסר מידע אבטחתמנהל

 בהמשכיות ממפל "DRP כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לאבמחת קשר כל 5( לסעיף התייחסות נראה להערכתנו לזה, ואין הארגון שלעסקית

 אחרים בארגונים גם ידעתנו למיסב אחרת(. מערכת לכל שיש למה מעבר נכמובןמידע

DRPמסמך הכנת של בתחילתו נמצא המחשוב אגף זאת, אם מידע. מאבמחת חלק אינו 

DRPממנו, המשתמעת הסיכון רמת את יגדיר העירונית, המדיניות את שיגדיר 

 נושאים לנופפ- מלנשקך החח"ד 2007 1- 2006 ב- ה13מז[[ חשכו[ maana במקבל הנדרשים. ביםוהמשא

 אבמחת שרתי כאשר כשל, נקודת למנימח שרתים הכפלת כגון: DRP ליישוםהקשורים
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 DRP כאחראי ספציפי תפקיד שהגדרנו העובדה עצם שמופלו. הראשונים היוהמידע

 זה.". מנושא להרפות לא בכ11נתנ1 כי מראה ובקרהשלימה

 בתחום אינו מידע אבטחת בתחום ומרכזי נפרד בלתי חלק מהווה אשר האנטיוירוסנושא38.

 לענף הכפופים הרשתות מנהלי באחריות נתון אלא המידעי אבטחת ממונה שלאחריותו

 של הנדרש היעיל התפעול באבטחת היחידה על מקשה זה דבר ותפעול. לקוחותשירות

 יתרה האנטיוירוס. תוכנות עדכון כולל בעירייה המצויים המחשבים בכל האנטיוירוסנושא

 התחנות בכל אנטיוירוס תוכנת פועלת שאכן מוחלט באופן לוודא באפשרותו איןמכךל

 .בעירייה

 שרת תחזוקת "נושא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אגף לעיל. להתייחסותנו בהתאם מידע אבמחת רשת מנהל לאחריות יועבר וירוסהאנמי

 תחנה של האפשרות מניעת מתפקידיה שכחלק מערכת של רכש בתהליך נמצאהמחשוב

 המערכת הממעת סיום לרשת. מלהתחבר מעודכן אינו וירוס שהאנמי או וירוס אנמיללא

 2007.". הראשון הרבעון תוםעד

 ביטול אישורי )הגדרהל בהרשאות הטיפול - המידע למאגרי גישה הרשאות קבלתתהליך39.

 העלו הביקורת ממצאי מידע. אבטחת יחידת עובדי של המרכזי הטיפול תחום הינווכו'(

 הטיפולל בתהליכי בעייתיים נושאיםמספר

 של מיפוי קיים לא ממלא. הוא אותו לתפקיד ולא לעובד ניתנת ההרשאותהגדרתא.

 הרלוונטיות ההרשאות רמת או המידע לגבי פירוט הכולל בעירייה התפקידיםכלל

 ותפקיד. תפקידלכל

 אמורות "הרשאות כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 המחשוב באגף המפותחות החדשות במערכות ואכן לעובד ולא לתפקידלהינתן

 הישנות המתרכזת זה. באזפן הרשאזת יישזם על דגש ניתן מבחוץ הנרכשותזכאלז

 תועלת. עלות בהיבמי ריאלי אינו והשינו זאת באפשרות תומכות אינן העירייהשל

 מיפוי קיים לא כיום או"ח, ע"י להיעשות אמור בעירייה התפקידים כללמיפוי

 . "כנ"ל.

 ממוחשבים אינם הטפסים הרשאות. פתיחת טופס על מבוצע הרשאות מתןאישורב.

 עבודה לתהליכי וגורם רבה ניירת עבודת דורש העבודה נוהל ידני. העבודהואופן

 המעורבים הגורמים כל על גדול עבודה עומס נוצר מכך כתוצאה ומסובכים.ארוכים

 עובדי בעבודת לעיכובים גורם אשר דבר מידעי לאבטחת היחידה על כוללבתהליךל
 .העירייה

 אבמחת "יחידת כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 בין מפסים להעברת ממוחשב מנגנון לבניית תהליך של בעיצומו נמצאתמידע
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 מבחינה ייושם זה תהליך וחתימה. להזדהות חכם בכרמים שימוש תוךהגורמים

 2008.". 1- 2007 בשניםתקציבית

 וגורמים חתימות של ארוכה שורה דורש הטופס הביקורתי עריכת למועדנכוןג.

 לאישור עד רבותי תחנות דרך לעבור טופס שעל לכך גורם הדברמאשרים.

 ארוך. טיפול וזמן האישורים במתן עיכובים נוצרים מכך כתוצאהההרשאה.

 מחייב "החוק כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ממונה של חתימה דורשים המאגרים מנהלי זאת אם בלבד. מאגר מנהלחתימת

 . חתימתם." מרם אגף ומנהלישיר

 אישור במתן המידע אבטחת מנהל של לתפקידו ביחס ועמימות בהירות חוסרקייםד.
 באופן לבצע נדרש והוא בלבד ביצועי הינו תפקידו האם ברור לאלהרשאות.

 חלה שמא או המאגרי ומנהל האגף מנהל אישורי פי על ההרשאה מתן אתאוטומטי
 מתן אישור לפסול בסמכותו כאשר האישורי מתן טרם אחרונה בדיקה חובתעליו

 דעתו. שיקול פי עלהרשאות

 אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ההרשאות.". בנושא תפקידו על 1.1.2007 תאריך עד העירייה להנהלת ימליץמידע

 רהכש~רשה אברכיי הרך - דסם4ק
 לבצע יש כן על מסחררי בקצב ומתחדשים מתעדכנים המידע אבטחת בעולםהחידושים40.

 לפגוע המאיימים האיומים לכל טוב מענה לתת בכדי זאת בנושאי וקורסיםהשתלמויות

 הם. גם שמתחדשים הממוחשבותלבמערכות

מומצאים

 וניסיונם הכשרתם עיקר את אשר עובדים מחמישה כאמור מורכבת מידע אבטחתיחידת41.
 מנהל בעירייה. מידע לאבטחת ביחידה הנוכחי תפקידם במסגרת צברו מידע אבטחתבתחום

 הנוסף הבכיר העובד SYSTEM). )איש רשת כמנהל הקודם בתפקידו שימשהיחידה
 קבלנית חברה דרך בעירייה לעבוד והחל MCSE רשתות מנהלי בקורס השתתףביחידה

 עבר מכן לאחר מחשביםל כטכנאי הקודם בתפקידו שימש נוסף עובד עירייה(. עובד)כיום

 כרכז ושימש start-up חברת של תמיכה מוקד ניהל מייקרוסופטל של MCSCקורס

 החל משטרהל בתחנת מאבטח היה בעברו נוסף עובד הנוכחי. תפקידו טרם בעירייהמחשוב
 עד נוספים פרוייקטים וביצע בעירייה זמנית למשרה התקבל בתכנותי מייקרוסופטקורס
 להפחית בכדי לעיל במצוין אין בעיסוקו. סטודנט הינו האחרון העובד לנש"מ. הפךאשר

 עובדי בקרב הנצבר הידע שמרבית לציין יש אולם המחלקה עובדי שלבמקצועיותם
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 ביחידת הנוכחי בתפקידם בעבודתם הניסיון על מתבסס מידע אבטחת בנושאהמחלקה
 בתחום. אותם המלווים החיצוניים ביועצים ומהסתייעות בעירייהל מידעאבטחת

 מקבלים העובדים "כל כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לצרכיה.". ובהתאם מידע אבמחת עבור הנתפרים ייעודיים קורסים במסגרתהכשרות

 מראיונות האגף. לעובדי וארגונית מקצועית הכשרה למתן מודעות קיימת המחשובבאגף42.

 אליהם וההשתלמויות הקורסים כי עולה מידעי אבטחת יחידת עובדי עםשהתקיימו

 מידע. אבטחת לנושא ישיר באופן קשורים אינם העובדיםנשלחים

 מקצועית "הכשרה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 עובדי המידע. אבמחת מנהל של הישירה באחריותו הינה מידע אבמחת לעובדיוארגונית

 אבמחת מנהל תוכנית עפ"י לנושא יעודיים והכשרות לקורסים יוצאים מידעאבמחת

 של הכללי המקצועי לידע לתרום שיכולות אגפיות הכשרות יש כאשר כן, כמוהמידע.

 לסעיף בהתייחסותנו כאמור בנוסף אלו. בהכשרות משולבים הם מידע, אבמחתעובדי

 לקורס הסילבוס בהכנת כרגע ואנו היחידה לצרכי התפור אחד קורס כבר התבצעהקודם

 .ההמשך.."

 המשולב קצר כנספח ניתנות מידעי אבטחת בנושא העירייה עובדי לכלל הניתנותההדרכות43.

 לעובדי לעובדים. הניתנים ואחרים מקצועיים בנושאים העוסקים וקורסיםבסדנאות
 חובת קיימת לא מידע. אבטחת בתחום ומלאות מסודרות הדרכות ניתנות לאהעירייה

 נוכחות של מסודר ורישום מעקב מתבצע לא ניתנות. שאכן המקוצרות בהרצאותנוכחות

 בנושאי סדנאות לקיים יש כי לדעתו כי לביקורת מסר המידע אבטחת ממונהעובדים.
 מקומיות ברשויות הזמנה לפי בתחום מרצה אף והוא מסודרים שיעור מערכיברשותו

 אחרים. וגופיםשונות

 מידע אבטחת "מנהל כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אחרים.". גופים או אחרות מקומיות ברשויות ולא אחד מקצועי בכנסהרצה

 לביקורת מסר מידע אבטחת מנהל - תל-אביב-יפו בעיריית מידע אבטחת לנושאמודעות44.

 בקיאים אינס העירייה עובדי נמוכה. בעירייה מידע אבטחת לנושא המודעות רמתכי

 באי הטמונות ולסכנות לחשיבות הצורך די מודעים אינם גם כמו לביצוע מהםבנדרש
 מודעות חוסר ניכר עירייה עובדי עם בשיחות מידע. אבטחת של העבודה הוראותאכיפת

 הוצאת וסיסמאותי להרשאות ביחס ניכר הדבר זלזול. לכדי עד וחשיבותו לתחוםבולט

 הקיימות הרבות הפרצה נקודות העירייהל למערכות הקלה החדירה יכולת רגישיחומר

ועוד.

 אינה כמעם "המודעות כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 במסדדזנזת דלתזת דלתזת, נעילת פיסית: אבטחה של בהיבטים גם בעייתית והיאקיימת,

 זוהתה זו שנקודה מכיוון וכו'. חופשי, שמסתובבים מסווגים דוחות קהל, קבלת בהםשאין

 בנוסף רלוונמי. פורום בכל מידע אבמחת מנהל ע"י הדרכה פעולות מתבצעותכבעייתית

 הנושא.". חשיבות להדגשת המשכורת בתלוש פרסוםהיה

 שיידלל - זן418ק
 מהעיסוק חורג כנושא נתפס מידע אבטחת תחום המחשוב אגף הנהלת של הניהולבתפיסת45.

 יעדי והשגת מטרות ליישום ומעכב מפריע כגורם נתפס מידע אבטחת האגף. שלהמרכזי
 הנהלת דרישות לכל ומענה המשתמשים לכל המחשוב בתחום מיטבי שירות במתןהאגף

 .העירייה

 לאבמחת "ההתייחסות כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 האחרים הנושאים לכל ש11ה נושא עוד אלא המרכזי מהעיסוק חורג אינהמידע

 האגף.". ע"יהממופלים

 מידע אבטחת תחום של מצבו כי הראשי הארכיטקט טען הביקורת עם שקוימובראיונות46.

 מנהלים. מספר ידי על שנים של רב מספר במשך הנושא הזנחת בשל רע בכי הינובעירייה

 מפריע. גורם מידע באבטחת ראתה בתפקיד קודמיו בקרב שרווחה הגישה כי טעןעוד

 היום. גם השתנתה לא זו גישה כי נראה הביקורתמממצאי

 השתנתה זאת "התייחסות כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 משלב החל יזום באופן האגף פעילות בכלל מעורבת מידע אבמחת היום קיצוני:באופן

 בתהליכי המכני, בפורום לאויר, העלאה בישיבות משולבת מידע אבמחת הפעילות.ייזום

 אבמחת תקציבי כן כמו בעבר(. היה שלא נמה ועוד תוכנה, אפיון בתהליך תוכנה,אישור

 שהיה נממה השניה בשנה ושולשו הראשונה בשנה הוכפלו והעקיפים הישיריםהמידע

 שש פי התקציב הכפלת דעתנו לעניות שהיה(. ממה שש פי כלומר הראשונה,בשנה

 בהכרח המצביע ורע אח ללא קיצונית פעולה היא אחרות פעילויות חשבון עלבשנתיים

 האגף." בהנהלת לנושא ההתייחסותעל.רמת

 עיקר את מפנה היחידה מנהל כי עולה לביקורת דיווחים מן - מידע אבטחת יחידתניהול47.

 בנושאים בטיפול ופחות הרשאות( תחום ושעיקר שוטפות תפעוליות במשימות לטיפולזמנו

 די לרשותו אין היחידה מנהל לטענת התחום. של ושיטתי מסודר וניהול כולליםמערכתיים
 ומתודולוגית תפיסה מדיניות, וכתיבת בגיבוש מסודר לטיפול אדם וכח זמן משאביהצורך

אבטחת
 מידע-

 ונהלים עבודה מסמכי הכנת
 מסודרים-

 ראייה מתוך עבודה תוכנית בניית
מערכתית

 כוללת-
 סדרי פי על רכש בנושא מסודרת עבודה תוכנית כולל

 השטח. לצרכי נדרש מענההמספקת עדיפויות-

 המידע אבטחת "מנהל כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 יי,ג.ן העירייהמבקר ב-יפי אב תל ת ע"ר *44 ק
לג(

 הומן חלוקת מאידך. לז המוקצים ולמשאבים מחד וליעדים למרות בהתאם זמנו אתמחלק

 החובה זאת, אם ותכנוניות. ניהוליות למשימות 5091 1- תפעוליות למשימות 5091 כ-היה

 לבעיות יצירתיים פתרונות למצוא הדרר, לאורר ולהתייעל לנסות היא כולנו עלהמומלח

 לרשותנו.". העומדת העוגה להגדלת מתמיד באופן ונסיון לבקרים, חדשותהצצות

 אחת. מקשה עשוי ואינו מורכב תפקיד הינו בעירייה מידע אבטחת יחידת מנהל שלתפקידו48.

 המידע אבטחת של מוצלח יישום הבאים) בנושאים לטפל המידע אבטחת ממונהעל

 של מיטבי לביצוע ומקצועית ניהולית אחריות מידעי אבטחת יחידת ניהולבעירייה7

 ממונה על כן7 כמו מקצועי. באופן התפקיד שותפי על ואחריות עובדיו7 ידי עלהמשימות

 אחראי הוא וכן התפקיד שותפי ידי על המקצועיות הנחיותיו ביצוע לאכוף המידעאבטחת
 בעירייה. הקצה משתמשי כל של ידו על הניתנות והנחיות מידע אבטחת נהלי יישוםעל

 ממנו דורש זה דבר התפקידי מכלול כל את מיטבי באופן לבצע נדרש המידע אבטחתממונה

 הביקורת ממצאי פי על ניהוליות. ויכולות ידע בעל ואיתן7 בכיר מקצועי מעמד בעללהיות

 שותפי על ביצוע ולאכוף המקצועית סמכותו את להפעיל מתקשה המידע אבטחתממונה
 ביקש מידע אבטחת יחידת מנהל לדוגמה7 בעירייה. הקצה משתמשי ועל שפורטוהתפקיד

 באמצעות חדשים עובדים בקליטת מעורבת תהיה מידע אבטחת יחידת לפיו נוהללהטמיע

 הגורמים מצד פעולה שיתוף חוסר בעקבות צלח לא זה ניסיון מידע. באבטחת תדריךמתן

 דרישה של מסודרת קבלה להנהיג היחידה מנהל הצליח זאת7 עם יחד בעירייה.הרלוונטיים

 מיד לעובד מסודרת הרשאה לספק לו המאפשר דבר חדשי עובד קליטת בעת עובדלכניסת
 כל על דיווח מקבל הוא לפיו נוהל להנחיל הצליח מידע אבטחת מנהל כן7 כמו קליטתו.עם

 עובדים על דיווח מקבל אינו מידע אבטחת מנהל האמור למרות מהעירייה. שפרשעובד

 בעירייה. תפקידשעברו

 אמיתי ניסיון לא "עדיין כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 צלח". לא "ניסיון להגדיר ניתן שלא כך בעירייה, הגורמים מוללפעול

 מנהל עם בשיתוף נקבעת אינה מידע אבטחת בתחום העבודה תוכנית - עבודהתוכנית49.

 קיים לא קביעתה. לאחר ומוצגת המחשוב אגף הנהלת ידי על אם כי מידע אבטחתיחידת
 העדיפויות סדרי את נאמנה לבטא האמורה העבודה תוכנית לקביעת ומובנה מסודרתהליך

 של משותפים דיונים ו/או שיח דו מתקיים לא מידע. אבטחת תחום של העבודהוצרכי

 תוכנית מההנהלה. הסתייגויות ומתקבלות מהשטח הצעות מועלות לפיו הדדיתהליך

 אילוצים של תולדה בעיקר והינה המחשוב באגף יותר הגבוהים מהדרגים מונחתתהעבודה

 .תקציביים

 בעבר. נהוג היה זה "מצב כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 % הע.1,יהמנקי אסב-.פו ע'יייתתיאי--זג
 שונה. התהליך שעבדה השנה במהלך שבוצעה 2007 של העבודה תובנית מהכנתהחל

 מידע. אבמחת ע"י מתועדפת צרכים רשימת הכנת הוא העבודה תוכנית בהכנתהתהליך

 אלו הם שמתבצעים והדברים העירייה מנכ"ל ע"י התבצעה התקציב גובה עלההחלמה

 אנו אלו נושאים על התקציב. למסגרת עדיפותם לפי ונכנסים הגדירה מידעשאבמחת

 מידע אבמחת שאינם תקציבים מתוך נחוצות שנראות פעילויות תורה ענף ברמתמוסיפים

 שרתים הכפלת שרתים( שדרוג נמתקציב מידע אבמחת של השרתים שדרוגכדוגמת

 חלה הראשי הארכימקם התערבות וכדומה. שרתים(, שדרוג נמתקציב יתירותלהגברת

 מאפשרים שאנו החלמה לדוגמא: במיקרו. התערבות כל ללא מאקרו מדיניותברמת

 קרימי תקשורת בציוד או קרימית בחומרה קרימיות, בתוכנות בעירייה התומכיםלגורמים

 בפועל מבוצע זה איך הראשי, הארכימקם של היא שירות למתן מרחוק לעירייהלהתחבר

 של המדיניות התערבות. ללא מידע אבמחת של בלעדית החלמה זאת העבודה נהליומהם

 אבמחת של הוא היישום המחשוב, אגף של מדיניות היא גורף" "לא במקום כן""איך

 התערבות.". כל ללאמידע

 הראשי הארכיטקט של יחסית רבה מעורבות קיימת מחד כי עולה שבוצעומהראיונות50.
 הסיוע את מספק אינו הוא מאידך7 אולם מידע אבטחת בתחום ושוטפים תפעולייםבנושאים

 הכללית המערכתית ברמה מידע אבטחת יחידת למנהל הנדרש והניהוליהמקצועי

 קביעת תקציבי בניית עבודה7 תוכניות בהכנת שיתוף לדוגמא הישירי ממנהלוהאסטרטגית

 וכו'. מדיניות גיבוש לביצועי נכונים עדיפויותסדרי

 הראשי "הארכימקם כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 השותפת." בעבודה ואסמרמגית מערכתית ברמה נדרש וניהולי מקצועי סיועמספק

 שלי.". המקצועי היועץ הוא הראשי "הארכימקם המידעו אבטחת מנהלהתייחסות

 בסעיף המצויינים הממצאים כי המחשוב אגף הנהלת לתגובת בהתייחס מציינתהביקורת
 השינוי את חיוב באור רואה הביקורת הממצאים. ואיסוף הראיונות ביצוע למועדנכונים
 הביקורת. ביצוע במהלך שדווחה כפי ובמצבבגישה

 תקציב - רסם4ק
 כן על מחשובי לאגף כפופה מידע אבטחת יחידת בעירייה7 הארגוני המבנה פי עלכאמורי51.

 המחשוב. מאגף מתוקצב היחידה שלתקציבה

ממצאים

 - לכ הסתכם המחשוב אגף של הכולל תקציבו 72006 הכספים לשנת התקציב הצעת פיעל52.

 וסכום הרגיל התקציב במסגרת נקבע ש"ח 5776107000 כ- של סכום ש"ח.9070007000

 רגיל. הבלתי התקציב במסגרת נקבע ש"ח 3272007000של
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 % הע.1,יהמנקי אסב-.פו ע'יייתתיאי--זג
 עובדי לשכר 50% מ- פחות קצת היא "החלוקה כי; לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לשאר." 5091 מ- יותר וקצתעירייה

 4 - ל 3.5 בין מונה מידע אבטחת שיחידת בעוד משרות 250 מונה בעירייה המחשובאגף

 באגף(. המשרות כל מסך 1.5% )כ-משרות

 250 מונה המחשוב "אגף כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הם העובדים יתרת עירייה, עובדי של הם 250 ה- מתוך משרות 125 כ- מתוכםעובדים

 עירייה." עובדי מיעומם ורק ויועציםנש"מים

 לשנת מידע אבטחת יחידת תקציב מידעי אבטחת מנהל לביקורת שהציג הנתונים סמךעל53.

 הבא; באופן חולק 2006הכספים

 ש"ח2007000 חיצוני;יעוץ
 ש"ח2007000רכש;

 ש"ח2007000אחזקות
 ש"ח7007000 עובדיםשכר
 ש"ח2807000 נשמ"ים;שכר

 - כ והיווה 7176007000 כ- של לסך הסתכם 72006 לשנת מידע אבטחת יחידתתקציב54.

 שנה. לאותה הכולל האגף מתקציב1.8%

 לתקציבים "מעבר כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אחרים בסעיפים תקציבים קיימים מידע" "אבמחת הכותרת תחת הנמצאיםהישירים

 אלף 210 של כוללת בעלות מידע לאבמחת שרתים שש נרכשו - שרתים שדרוגכדוגמה:

 .עא."

 על מקומית7 רשות לכל הדרוש התקציב מהו קובע אשר ברור אצבע כלל לציין ניתןלא55.

 מהו משמעי חד באופן לקבוע ניתן לא כן על מידעי לאבטחת אחריותה את למלאמנת

 אבטחת תקציב כעקרון7 יפו. תל-אביב- בעיריית מידע אבטחת ליחידת הנדרשהתקציב

 וסדרי דרישות הרשותי מנהלת אותם המידע מאגרי הרשותי מצרכי להיגזר אמורהמידע
 בנושא. מקיף סיכונים סקר שבוצע לאחר וזאת הרשות הנהלת שקובעתעדיפויות

 פוגע הדבר וסעיפיו. היקפו וקביעת התקציב בהכנת מעורב אינו מידע אבטחתמנהל56.

 וסדרי לתפיסתו בהתאם התחום, צרכי עפ"י מידע אבטחת נושאי את ולקדם לפתחביכולתו
עדיפויותיו.

 המידע אבטחת "מנהל כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הסכום במסגרת הבאה. העבודה בשנת לבצע שברצונו הנושאים את בלעדי באופןקובע

 בסדרי התערבות כל אין הנושאים, את המידע אבמחת מנהל מתעדף לושהוקצה

 מידע." אבמחת ע"י שנקבעיםהעדיפות

 קבע מידע אבמחת מנהל 2007 עבודה ותוכנית "בתקציב מידע; אבטחת מנהלהתייחסות
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hr-מ1קיהע,רייה לר'תתיאנ'ג-ייןאי* 
 . התוכנית." אתבלעדית

 באגף המידע. אבטחת לתחום המתייחסת מסודרת שנתית עבודה תוכנית קיימת לא כןלכמו57.

 וממנה מידע אבטחת מנהל פועל פיה על ומדדים יעדים של תוכנית נקבעה לאהמחשוב

 אין בעירייה השנתית העבודה בתוכנית הראשי הארכיטקט לטענת ביצועיו.נגזרים
 המתייחסת ומדדים יעדים של תוכנית להכין ניתן לא לכן המידע אבטחת לנושאהתייחסות

 המידע. אבטחתלפעילות

 יכין מידע אבמחת "מנהל כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 במקור(. )הטעות האגף.". הנהלת לאישור ומדדים יעדים הכוללת 15.2.2007 לתאריךעד

 אבטחת מנהל ידי על נמסר המחשובי מאגף התגובות קבלת לאחר הביקורת שערכהמברור

 ומדדים. יעדים קביעת הכוללת מסודרת שנתית עבודה תוכנית להכין עליו כימידע

 סיבונים הששרכת - זסם4ק
 חולשה נקודות איומיםל המגדירות יסוד הנחות על להתבסס אמורות מידע אבטחתמערכות58.

 הנחותיו. את ולהצדיק לבחון המידע אבטחת ממונה על במערכת. חזקותונקודות

 כדי בהן יש אשר מניעה בפעולות לנקוט אישית( אחריות כדי )עד אחראית העירייההנהלת59.
 מפעולות אחת להם. החשיפה את משמעותית ולהפחית הקיימים הסיכונים אתלזהות

 אבטחת בנושא Analysis) (Risk סיכונים סקר עריכת היא זה בנושא החשובותהמניעה

 מידע.מערכות

 סיכוני למכלול ומתייחסת המערכות של הרגישות רמת את מגדירה הסיכוניםהערכת60.
 של השוטפת ומההתנהלות המידע ממערכות הנובעים הפוטנציאלים המידעאבטחת

 מטפלת. היא בו המידע רגישות לפי נקבעת מערכת כל של הרגישות רמת סיווגהעירייה.

 ביחידות העבודה ומהות העירייה פעילות אופי הנכסיםל סיווג על מתבסס זהתהליך61.

 השונים.ובאגפים

 שינויים ביצוע בעת הסיכונים הערכת את לעדכן מידע אבטחת יחידת מנהל שלמתפקידו62.
 מידע. אבטחת באיומי או המידע במערכות העבודהל בתהליכימשמעותיים

 ולהשגת בעירייה, המידע אבטחת ורמת יעילות אופיי את לבחון נועד מקיף סיכוניםסקר63.

 הבאים)היעדים

 המחשב; מערכת חשופה להם והאיומים הסיכונים אתלאתרא.

 בעירייה; הרגישות המידע מערכות אתלזהותב.

 היחסי; משקלם פי על שנמצאו הסיכונים אתלהציג
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 הסיכונים. את להקטין שיאפשרו המתקנות הפעולות אתלהציגד.

 תידע nnwaa שדיבררת - חס44ק
 תהליך אלא מסמךל כתיבת של פעמית חד פעולה איננה מידע אבטחת מדיניותהגדרת64.

 מדיניותי קווי כוללת; המידע אבטחת מדיניות וסיכונים. לאיומים בהתאם ומתחדשמתמשך
 בנוסףל רגישותו. לפי מידע וסיווג הרשאות מתן גישהל כללי ונהליםל הנחיותסטנדרטיםל

 הקשור בכל מטרותיהל את להשיג העירייה להנהלת מאפשרת המידע אבטחתמדיניות

 מידע; אבטחת מדיניות עקרונות להלן קלות. ביתר מידעילאבטחת

 הערכת איומיםל זיהוי תוך העירייהל ופעילויות תשתיות בחינת - סיכוניםניתוחא.

 סיכון. מוקדי וקביעתחשיפות

 הקובעים בעירייה התפקידים בעלי של העיסוק תחומי זיהוי - עיסוקיםבחינתב.

 הממוחשבות. המידע במערכות ושימוש גישהסמכויות

 לבעלי המידע תפוצת הגבלת - Need) 10 לדעת"),י0מ:1 "הצורךעקרוןג.
 לו. הזקוקיםהתפקידים

 לתחומים הממוחשבות המידע מערכות את המחלקות פעילויות - המידעמידורד.

 ופיזיים.לוגיים

 במידע שימוש המאשרים הגורמים - Data) of (Owners המידע" "בעליזיהויה.

 לה. מחוצה או בעירייה אנשים ידי עלמסוים

 הרשאות. ומערכת המידע אבטחת מדיניות יישום על האחראים הגורמיםהגדרתו.

 במשתמשים תלוי בלתי באופן לעירייהל וחשיבותו רגישותו מבחינת המידעסיווגז.

 גם להגדיר ניתן המידע(. מחשיפת כתוצאה לעירייה נזק לגרום זר לגורם)התועלת

 למשתמשים. סיווגרמת

 הגישה הרשאות את קובע לדעת" "הצורך עקרון - הרשאות מערכתעיצובח.

 ההגנה ואמצעי הגישה כללי את קובעת המידע רגישות רמת במידע.והשימוש

 גישה. הרשאת כל עבור הנדרשיםוהבקרה

 אבטחת בתחום שוטפת והערכה לבקרה בסיס מהווה המדיניות - שוטפתבקרהט.

המידע.

 בקרות לפיתוח בסיס ומהווה העירייה בכל המופץ במסמך מתועדת להיות המדיניותעל65.

 מידע. אבטחת נהלי ולכתיבת מידעאבטחת
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 של שונות רמות בשתי העוסקים עיקרייםל שלבים שלושה כולל המדיניות בנייתתהליך66.

המדיניות)

 ברמה המגדירים כללים מנחים קווים אלו - כלליים מידע אבטחת עקרונותקביעתא.

 המידע; אבטחת מדיניות עיקרי מהםכללית

 והנחיות נהלים הם אלו - הכלליים העקרונות בסיס על מפורטת מדיניותקביעתב.

 כולה. בעירייה המידע אבטחת מדיניות את ליישם מנת על הנבניםפרטניים

 המדיניותייקרבו
 כלליים; מידע אבטחת לעקרונותדוגמאות67.

 הזיהוי; ואימות זיהוימנגנוני

 המקומי(; בדיסק נתונים שמירת )אי ברשת ורק אך מידעשמירת

 חריגים; אירועים ותיעודרישום

 יום; כל בסוף מחשביםכיבוי

 המידע. אבטחת לממונה חריג אירוע כל עלדיווח

 מפורטת) למדיניותדוגמאות68.

 הרלבנטיים; לאיומים בהתאם מאובטחת רשת ארכיטקטורתבנייתא.

 בעירייה; השרתים של הקשחהביצועב.

 וכד'(; מתגים )נתביםל התקשורת רכיבי של הקשחהביצועג.

 קצה; ולתחנות לשרתים וירוס אנטיהתקנתד.

 תוכנה; עדכוני של שוטפתהתקנהה.

 רגישים; ספקים מול אלקטרוני דואר תעבורת להצפנת במוצרשימושו.

 וכד'(; חכם כרטיס )סיסמהל המשתמשים של האימות סוג לגבי מדיניותקביעתז.

 במחשבים; CD ה- וכונני הדיסקטים כוננינטרולח.

 נייד; במחשב לשימוש עבודה הנחיותגיבושט.

 נתונים. ומסדי באפליקציות אבטחה במנגנונישימושי.

 הינם) המדיניות יישוםשלבי69.

 העירייה עובדי לכלל והפצתם ברורים נהליםכתיבתא.

 אבטחה.בדיקותב.

 אבטחה) חולשותאיתורג.
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 האבטחהי מבדיקת התוצאותניתוח1(

 לרשת; חדירה בדיקתביצוע2(

 חדשים ורכיבים מערכות והוספתשינויים3(

 בעולם; אבטחה חולשותגילוי4(

 הקיימת. האבטחה מדיניותעדכון5(

ממצאים

 2004. בשנת לאחרונה עודכנה בעירייה מידע אבטחת מדיניות כי עולה הביקורתמבדיקת70.

 כל נמצאה לא בלבד. כלליים מידע אבטחת עקרונות נרשמו המידע אבטחתבמדיניות

 שהוכנה7 הכללית למדיניות הטיוטה מכך יתרה מפורטתי מידע אבטחת למדיניותהתייחסות

 הביקורת. דוח כתיבת ליום עד אושרהלא

 מסמך אישור "כעניין כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשובו אגףהנהלת

 הינה - מפורמת מידע אבמחת מדיניות נ1.1.2007( 6 לסעיף התייחסותנו ראההמדיניות,

 זה לנושא המדיניות. ממסמך יוצא כפועל עבודה והוראות נהלים של אוסףלמעשה

 77.". בסעיף בהמשךהתייחסותינו

 העירייה. את המשמשים חלקיי באופן המתועדות עבודה והנחיות כתובים נהלים מעטישנם71.

 אלו. ולהנחיות לנהלים מודעים אינם העובדים מרבית כי עולה הביקורת מבדיקתבנוסףי

 מסודרת מידע אבטחת נהלי רשימת קיבלה תל-אביב-יפו בעיריית מידע אבטחתיחידת72.

 לא אלו נהלים הביקורת עריכת למועד עד אלו. נהלים ליישם ותכננה ירושליםמעיריית

 בנושא לטפל שיכול מידע אבטחת ביחידת ראוי אדם כוח הוקצה לא כי בטענהיושמו7

 העירייה. לצרכי הנהליםהתאמת

 שעולה כפי המידעי אבטחת לנושא המתייחסים בעירייה7 הקיימים הנהלים רשימתלהלן73.

 הביקורתלממצאי

בטיפולהתקבלו מדיניותמסמך מידע אבטחתמדיניות
הערות ידי עלשיאושר
סמנכ"להנהלת
לתיקוןהעירייה.

 לבקורת מתייחסהנוהל פנימינוהל פיזיתאבטחה פיזיתאבטחה
פיזית. אתהמגדיר יחידותשל

 הביקורת מבצע אתמשמשעבודתהמחשב
 הועברן )מרוכזות(מסקנותיחידת תחנותאבטחת
 רלוונטילסמנכ"לאבטחתקצה

 בלבדמידע
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 ךהער,המנהלא:טחת סטאט-סתיאורדנודלימהנוהל

 אתר גיבוי נהלים. 2ישבתהליך ק ידי עלהוכןגיבוי
 לפיו עובדים -חיצוני עםבדיקה
 העירייה בתוך גיבויבשטח.חברה
 בעבודה עדיין-חיצונית

 עבודת לכל רלוונטיהוא פנימינוהל בדיקהתהליך יישומיםאבטחת
 מסווגות פיו עלהאגף. אתהמגדיר אבטחתיוסיווג
 - החדשותהמערכותעבודת פרויקט.של

 אבטחה הנחיותוניתנותיחידת הנחיותהפקת
 קופת )לדוגמאלאפליקציהאבטחתאבטחה

מחו"ג( בלבדמידעלפרויקט.
 בסביבת שינוי בכלמבוצע פנימינוהל בדיקותסדרת סביבת בדיקותנוהל

FIREWALLזה המדוברת.השרתים אתהמגדיר לבצעשיש 
 מאוד חשובנוהלעבודת שינוי כלבסיום
יחידת ה-בסביבת
FWאבטחת חזרה לפני

 בלבדמידעלעבודה
 להיות שאמור קייםנוהלבתהליך בדיקותסדרת נגועה לתחנהבדיקות

 אבטחת עובדי ע"ימבוצע עםבדיקה לבצעשיש
 פעם בכל טכנאים אומידעחברה שישבתחנה
 או לוירוס חשששמתעוררחיצונית שנגועהחשש

 אחרת. פוגעניתלתוכנה עוינתבתוכנה
 ה- עד ייושםהנוהל

15.3.07
 לאחר וסוכם. נכתבהנוהלבתהליך תקשורתאבטחת
 יועבר הוא נוסףעיון ידי עלהכנהותשתיות

 הגורמיםלהתייחסותחברה
 המחשוב באגףהטכנייםחיצונית

 ו/או בדיקה של בסטאטוס נמצאים בטבלה המפורטים הנהלים מרבית הממצאיםל פיעל74.

 לאישור.המתנה

 ראשוני. טיוטה בשלב המצויים שונים נהלים כ-38 קיימים לעילי האמורים לנהליםבנוסף75.

 מהסיבות הטיוטה בשלב רב זמן מעוכבים הללו הנהלים מידע אבטחת מנהל דיווחי פיעל

 של עיכוב הנהליםל לכתיבת אדם בכח חוסר לנושאי הנדרשים המשאבים היעדרהבאותל

 האגף מנהל סמנכ"לל מקצועייםל גורמים הראשיי הארכיטקט ידי על הנהליםאישור

 העירייה.ומועצת

 . מידע" אבמחת מנהל מ"י ורק אך נגרם "העיכוב מידעל אבטחת מנהלהתייחסות

 יפול תל-אביב- בעיריית מידע אבטחת בנושא נוהל אישור תהליךלהלן76.

 המידע; אבטחת יחידת ידי על הנוהלכתיבתא.

 הראשי; הארכיטקט ידי על הנוהלאישורב.
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לעך(

 מחלקת עובדי רשתי מנהלי כגון) בנושא המטפל הטכני הצוות ידי על הנוהלאישורג.

DBA;וכ"ו 

 המקצועית; המחלקה מנהל ידי על הנוהלאישורד.

 האגף; מנהל ידי על הנוהלאישורה.

 תיכנון; סמנכ"ל ידי על הנוהלאישורו.

 העירייה. מועצת ידי על הנוהלאישורז.

 "סחבת נוצרת המקרים ברוב כי7 נמצא המידע אבטחת יחידת ממונה עםמשיחה77.

 בנוהל. הטיפול לעיכוב הגורמתבירוקרטית"7

 נהלים שבעה ישנם "כיום כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב) אגףהנהלת

 של יוצא פועל שהן עבודה הנחיות שלושים ועוד מיפול, בתהליכי נהלים שלושהסגורים,

 כולל התפעוליים הגורמים לידיעת הועברו אלו עבודה והוראות נהלים המדיניות.מסמך

 באתר יפורסמו אלו עבודה והוראות נהלים 15.12 לתאריך עד המחשוב. לאגף שמחוץאלו

 זה. פרסום עצם על המחשוב אגף פורום לכל הודעה כולל העירוניהאינםראנם/הפורםל

 אבמחת מנהל של להערכתו מיפול. שבתהליך הנהלים שלושת יתפרסמו 15.2 ה-עד

 כפועל הפעילויות מגוון את לכסות בכדי נהלים עשרה לחמש עשר בין עדיין חסריםמידע

 החסרים הנהלים רשימת את 1.1 עד יכין מידע אבמחת מנהל המדיניות. מסמך שליוצא

 להביא ממרה מתוך 1.6.2007 ה- עד אלו לנהלים סיומות להכין יסיים המחשוב אגףהנ"ל.

 2007. של האחרון הרבעון במהלך העירוני האינמראנם/פורמל באתר ופרסומםלאישורם

 אישור תהליך לנושא המבלה. בהכנת שנפלו מעויות תוקנו 73 בסעיף המופיעהבמבלה

 אותם ע"י להתבצע ואמור רבים גורמים מערב שהנוהל מכיוון ת"א, בעירייתהנוהל

 מכיוון מעורבים. גורמים אותם מכל והערות לנוהל התייחסות לקבל לנכון מצאנוגורמים,

 את לקבל נשמח גורמים של סביר ולא רב מספר דורש הנוהל אישור הביקורתשלדעת

 ותקינה ארגון אגף את ציינה לא הביקורת מכך יתרה יותר. קצר לסבב הביקורתהצעת

 לאגף(.". חיצוני ננוהל הנוהל אישור בתהליך גורםכעוד

 התידע אבטחת ארגון י ט5רק
 בהם מקרים קיימים מכך כתוצאה המחשובי לאגף כפופה בעירייה מידע אבטחתיחידת78.

 אגף מטרות ובין המידע אבטחת מטרות בין סמויים אינטרסים" "ניגודי מעיןנוצרים

 ובמהירותי ביעילות עבודתם לבצע למשתמשים לסייע שאמור כמי עצמו התופסהמחשובי
 כדי תוך לעתים העבודה7 של יעיל לביצוע האפשריים המחשובים הכלים כל אתולספק
 מידע. אבטחת בנושאי הקפדה ואי דרךקיצורי

 הפועלת מסויימת למערכת הרשאה לקבל ביקש עובד שבו מקרה הוצג הביקורת צוותבפני79.

 הארכיטקט לטענת שונים. מאגרים מנהלי שישה של אישורם את הדורשתבעירייה7
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 מנהלי לחתימת ההמתנה בזמן שנוצרים עיכובים לאור סבירל אינו זה מצבהראשי

 תהליך את לקצר המידע אבטחת לממונה הראשי הארכיטקט הורה כך בעקבותהמאגרים.
 מבחינת ההרשאה. את המאשרים הגורמים מספר צמצום ידי על למערכת ההרשאהקבלת

 לאור בעירייהל המידע אבטחת במערך ופוגעת סבירה אינה זו בקשה המידע אבטחתממונה

 ששת של אחריותם תחת הנמצאים מידע למאגרי הקשורים נתובם מציגה המערכת כיהעובדה

 . המאגריםמנהלי

 בנושא החלטות קבלת סמכויות, לחלוקת ביחס בהירות ואי עמימות ישנה הקייםבמצב80.

 מקרים קיימים כןל כמו בתחום. החלטות לקבלת אחד סמכות מקור והגדרת מידעאבטחת

 בנושאי ופונים מידע אבטחת מנהל של סמכותו את עוקפים בעירייה אגפים מנהליבהם
 שבו מצב נוצר כך המחשוב. אגף למנהל ו/או הראשי לארכיטקט ישירות מידעאבטחת

 המידע. אבטחת מנהל את לערב מבלי החלטות מקבלים האגף ומנהל הראשיהארכיטקט

 בבסיס המכילה מערכת תל-אביב-יפו עיריית של לרשת הועלתה כשנתיים לפנילדוגמה;

 מידע. אבטחת מנהל של ידיעתו ללא הותקנה המערכת אשראי. כרטיסי מספריהנתונים

 המערכת הרשאות בנושא בקשה הופנתה המערכתי פעלה שבה ארוכה תקופהכעבור

 למערכת מסע אשפזת כשל מהטף ד: בונתך רק כי קשוין -ם המידע. אבטחת למנהל המידעבמאגרי

 כרטיסי מספרי כי נמצא המידע אבטחת ממונה שערך בבדיקה שלה. הנתוניםולבסיס
 ובכלל. בעירייה מידע אבטחת אנשי שהנחילו לכללים בניגוד וזאת מוצפנים אינםהאשראי

 "לא כי; זה בפרק הרשומים לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אבמחת מנהל ע"י ורק אך היא ההחלמות קבלת בהירות. אי או עמימות שוםקיימת

 אבמחת מנהל בהשתתפות דיון מסיכום כתוצאה שונתה המדובר הנוהל הצעתהמידע.

 כתוצאה שונה לא הנוהל נולבסוף בדיון המשתתפים כל דעת על היה והסיכוםהמידע,

 אחרים גורמים הסכימו ולהם שהוצעו התהליך שיפורי כל המאגרים(. מנהלימהתנגדות

 דוגמא המוסכם. את רק כלל הפגישה וסיכום יושמו לא - התנגד המידע אבמחת מנהלאך

 שקיים כפי התמיכה מוקד צ11ת ע"י הנהלים עפ"י ההרשאות מתן בוצע: שלאלנושא

 בהיבם בעיה כל לו ואין התגובה זמני בהיבם מהותי הוא השיפור אחרים.בארגונים

 צ11ת גם המופס( על החתימות כל את ניש מקויים שהנוהל וברגע היות מידעאבמחת

 . נכון." אינו בסעיף האמור ולפיכך לחלומין. אוטוממי באופן פועל מידעאבטחת

 לא מעולם הראשי והארכימקם המחשוב אגף "מנהל כי; המחשוב אגף הנהלת מסרהעוד

 בתאום, הייתה ההחלטה - ישירה פניה הייתה כאשר גם המידע. אבטחת מנהל אתעקפו

 המערכת מחו"ב(, נקופת המדוברת המערכת לגבי מידע. אבמחת ובהסכמתבשיתוף

 מנדם לאגף אין כאשר בעבר, שאושרה ותוכנית אפיון לפי 92 בשנת פיתוחה אתהתחילה

 ולא מידע אבמחת לאישור הועברה המערכת זאת למרות הנוכחי. בשלב שינוייםלעשות

 העבודה לתוכנית בניגוד וזאת מידע אבמחת שדרשה השינויים ביצוע לפני לאוירעלתה
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 של דבישה תאו חדשה ממדכת של העלאה מעולם היתה ולא אין האגף. שלהמאושרת

 אבמחת של ומעורבות אישור ללא האגף של החדשה ההנהלה מנוי מאז חדשהמערכת

 שינויים לבצע מנדם אין המחשוב לאגף שעברה, משנה המנכ"ל החלמת עפ"ימידע.

 אבמחת נושא חשיבות בגלל העירונית. שוש"ים ועדת אישור מבלי קיימותבמערכות

 מידע, אבמחת בהקשר ופיתוחים שינויים לאשר החלימה האגף הנהלת פעם לאהמידע

 כרסיסי להצפנת באשר 2004( בקיץ לאויר נשעלתה IVR ה- במערכת השנויכדוגמת

 .האשראי."

 פיזית וש45חה - יס44ק
 מספקתי במידה מתוחכם7 למשתמש נותנת כלל בדרך לנתב( )או למחשב פיזיתגישה81.

 לצותת לאדם מאפשרת כלל בדרך רשת לעורק פיזית גישה מחשב. אותו על מלאהשליטה

 תוכנה אבטחת אמצעי בהתקנת טעם אין תנועה. אליו להזרים או אותו7 לשבש עורקילאותו

 מבוקרת. אינה לחומרה הגישה כאשרמסובכים7

 ליישם יש הארגוניים7 לתהליכים והפרעה למידע נזק מורשית7 לא גישה למנועבמטרה82.
 רגיש. ציוד על הגנה ולצורך רגישים באזורים בעיקר פיזיתאבטחה

 כוללים) הפיזית האבטחהעיקרי83.

 שימוש ידי על מורשים לא גורמים מפני המידעי למערכות פיזית גישהמניעתא.

 וכו'; קודניםבמנעולים7

 להלן רגישות. רמות לפי מאובטחים אבטחה/אזורים למעגלי העבודה סביבתחלוקתב.

 )אזור עסקית שרתים(י )חדרי גבוהה רגישותל רמת לפי אזורים חלוקת לאופןדוגמא

 רשאי הרחב )הקהל ציבורית Office) ,Back - אחורי משרד לעובדיעבודה
 שתפקידם תומכים7 שירותים של שוטפת ובקרה תחזוקה זה(; באזורלהסתובב

 המערכת; קריסת אתלמנוע

 של רגיש בציוד מכוונת לא פגיעה למנוע המיועד פיזית אבטחה של נוסףהיבטג.

 למערכות הפיך בלתי לנזק לגרום העלולות וכדומה7 הצפות שריפותי כגוןהעירייה7

 יקר; מידע איבוד מכך וכתוצאההעירייה

 יירוט של הטכניקה בעזרת מידע. של יירוט מפני העירייה של המערכות עלהגנהד.

 הרשת; בתוך המידע תעבורת את לראות זר גורם יכולמידע

 )דיסקים7 ניידת מדיה ניידים7 מחשבים כגון העירייה של הניידות המערכות עלהגנהה.
KEY)(י~ (DISK גניבת או הניידות המערכות של פיזית )גניבה גניבות מפני 

 מורשה; לא ושימוש מתוכן(מידע

 רגיש. מידע המכילים וניירת ציוד על להגן יש בעירייה המידע על מההגנהכחלקו.
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ממצאים

 למצוא יש הרגישיםל המתקנים מן באחד שהתרחש מידע אבטחת אירוע לתחקר מנתעל84.

 ומשיחות הביקורת מבדיקות לאירוע. שבסמוך בתקופה למתקן נגישות הייתהלמי

 המתעד רישום קיים לא כי עולה הרגישיםל המתקנים על האמונים העובדים עםשהתקיימו

 בעירייה. הרגישים למתקנים החיצוניים המבקרים של כניסהכל

 פיזית אבמחה "נוהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מתקנים מיפוי נ2( רגיש, מתקן של הגדרה נו( הבאים: הדברים את שיכלול כךיעודכן

 נ4( המבלה, עדכון מנגנון נ3( הרלוונמיים, האגפים מנהלי ע"י המאושרים בעירייהרגישים

 כנדרש. כניסה כל המתעד רישום קיים כי לוודא הרלוונמי האגף מנהל את המחייבסעיף

 הנוהל שנה. לחצי אחת אגף בכל המקצועיים והגורמים האגפים מנהלי לכל ירוענןהנוהל

 . העירוני." הזמנים ולוח התהליך עפ"י יהיה ופרסומו עירוני נוהליהיה

 לבדוק מנת על זאת רגישיםל למתקנים גישה בעלי הגורמים של שוטפת בחינה מתבצעתלא85.

 השוטפת. עבודתם ביצוע לצורך לכך זקוקים עדיין למתקנים גישה יש להם הגורמיםהאם

 אין שבפועל למרות המרכזיי והגיבויים השרתים לחדר גישה ישנה הממ"פ לצוותלדוגמהל
 עבודתם. את לבצע מנת על זה לחדר גישה צריכיםהם

 פיזית אבמחה "נוהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לעדכון בקרה מנגנון כולל רגישים למתקנים גישה בעלי לגבי הנחיות ויכלוליעודכן

 למי השרתים לחדר הגישה ותיאסר המס"פ לצוות ההנחיות ישונו זה בכללהרשימה.

 15.12". מה- החל לתוקף יכנס זה שינוי מורשה.שאינו

 של השאלה או הפקדה כל כי המחייב כתובל נוהל ישנו המידע אבטחת ממונה שללדבריו86.

 זה. נוהל לאכוף אמורים המחשוב רכזי ותרשם. מתאים גורם ידי על תאושר אחסוןמדיית

 האמור. לנוהל כלל מודעים אינם הם כי עולה המחשוב רכזי עם שהתקיימומראיונות

 מידע אבמחת "באחריות כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 כן, כמו הרכזים. אצל הנוהל את לרענן שנה חצי ומידי 1.12 ה- עד מחדש זה נוהללהפיץ

 פרמני.". באופן ויוסבר יוצג הנושא האגף הנהלת עם המחשוב רכזי של הבאהבפגישה

 בזמן הקוד את לראות יכול אורח עובר כל שבו באופד גלויי השרתים חדר שלהקודן87.

 פרוייקט ביצעו אשר לעובדים גם ידוע הקוד בנוסףל השרתים. לחדר כניסה מבצעשעובד

 הכניסה קוד כי עולה המחשוב אגף אנשי מול הביקורת מבדיקות השרתים. בחדרזמני

 תקופה. מידי משתנה אינו הרגישיםלאזורים

 אבמחת תחום "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לנסות ממרה מתוך הקיימים הקודנים לשלושת כבוי להזמין הבית להנהלת יפנהמידע
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 שגזי על אחראי יהיה מידע אבטחת מנהל 10.12. ה- עד תבוצע הפניה השנה. עודולרכוש

 תתבצע הראשונה ההחלפה למורשים. הקוד ומסירת שנה לחצי אחת בקודניםהקוד

 2006.". דצמברבמהלך

 מידע נמצא בהם החדרים כי עולה הביקורתי במהלך שנערכו שונים גורמים עםמשיחות88.
 סיכון בפני העירייה את חושף זה מצב פתוחים. נשארים לעיתים שרתיםל חדרי כגוןרגיש

 מידע. וגניבת עוין גורם חדירתשל

 לקוחות שירות ענף "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 אבמחת מנהל אחריות פתוחים. חדרים להשאיר אין כי 1.12 עד הנחיה יוציאותפעול

 החדרים.". דיירי בקרב זו הנחיה לרענן הקוד( שנוי עם )יחד לתקזפה אחתמידע

 מנת על גבוהות. טכנולוגיות יכולות בעלי ושרתים אלקטרוני ציוד מכילים השרתיםחדרי89.

 20 על תעלה לא השרתים בחדר שהטמפרטורה לדאוג יש התקינה עבודתם אתלהבטיח

 מתוחזקת אינה השרתים בחדרי האוויר מיזוג מערכת כי העלו הביקורת בדיקותמעלות.

 מיזוג. כלל נמצא לא השרתים מחדרי באחד כי נמצא ואף ראויהבצורה

 מזגן מותקן אלו "בימים כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ישנים רבים כבלים של "ניקיון" סיימנו 15.11 ב- העירייה. שבבניין השרתים בחדרנוסף

 תפעול מחלקת מנהל תקינה. אויר לזרימת חסימה שהיוו הצפה הרצפה מתחתומיותרים

 זאת אם השרתים. בחדרי המיזוג מערכות של לבדיקה העירוני המיזוג ממונה אתיזמין

 הבעיה.". למקום הביקורת של ספציפית התייחסות לקבלנשמח

 עלולה כן ועל מידע אבטחת נושא על האמונים לגורמים ידועה אינה בבניין הצנרתמערכת90.

 את למקם נהוג כלל בדרך הצינורות. אחד התפוצצות של במצב השרתיםל חדרי אתלסכן

 קיים לא כי עולה הביקורת מבדיקת הבניין. צנרת עוברת לא שבו בחדר השרתיםחדרי
 השרתים. או התקשורת בחדרי רטיבות או הצפות בפני המתריע ציודבעירייה

 יפנה מידע אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 העירוניים. השרתים בחדרי הצנרת מיפוי את לקבל בכדי הבית להנהלת 15.12 ה-עד

 לא הצפה. על והתרעה לגלוי מערכת קיימת העירייה( נבניין המרכזי השרתיםבחדר

 לרכוש יערך תפעול מחלקת מנהל הנדסה. מנהל של השרתים בחדר כזאת מערכתקיימת

 הנדסה." שבמנהל השרתים לחוות 2007 של הראשון הרבעון במהלך כזאתמערכת

 המחזיקות בעירייה המנקות של לציוד אחסון כמקום משמש השרתים חדרלעיתיםל91.

 השרתים. לחדרי מפתחותברשותם

 זה בסעיף "האמור כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 יתייחס מידע אבמחת מנהל בלבד. חיצוניים באתרים הנמצאים לחדרים ורק אךמתייחס

 המתריע האתרים מנהלי לכל 15.12 ה- עד בכתב יפנה ובנוסף פיזית אבמחה בנוהללנושא
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 יי,ג.ן העירייהמבקר ב-יפי אב תל ת ע"ר *44 ק
לג(

 לאלתר.". להפסיקה ודורש זו חמורה תופעהעל

 התקשורת לתווך אלקטרוני ציוד באמצעות האזנה ידי על מידע לגנוב האפשרותישנה92.

 התקשורת לרשת מורשית לא האזנה על התרעה אמצעי אין בעירייה המידע. עוברשעליו

 מידע. יירוט לבצע ניתןולכן

 לשני מתייחס זה "סעיף כי: לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 יפתר זה נושא - לרשת פיזית התחברות ע"י האזנה ני( התקשורת: לתווך האזנהסוגי

 ומפועלים מותקנים להיות ואמורים רכש בתהליך הנמצאים וחומרה תוכנהבאמצעות

 ומרוחק אלחומי ציוד באמצעות האזנה נ2( 2007, של הראשון הרבעון סוף עד מלאבאופן

-
 האגף לדעת צבאיים, בארגונים זמתבצעת רבזת בעלזיזת כדוכה ואת אפשרות מניעת

 זה.". מסוג להשקעות מקום אין תועלת עלותביחס

 לי-ת אבטחה - יא5רק
 )או מורשים שאינם מאנשים המונע ואימות זיהוי בעצם היא הלוגית האבטחה שלמטרתה93.

 השונים. המידע למאגרי להיכנס מורשים( שאינםתהליכים

 וזיהוי באימות צורך יש השונים המשתמשים בין ולהבדיל לזהות תוכל שהמערכתכדי94.
המשתמשים.

 זהות את לדעת ניתן הלוגית הגישה על המיושמות הבקרות באמצעות לכךיבנוסף95.

 האבטחה משאב. באותו ביצע הוא פעולות ואלו במערכת מסוים למשאב שניגשהמשתמש

 המידע לכלל המשתמשים של גישתם בסינון האבטחה מערכת מנהלי את משמשתהלוגית

 במערכת.המצוי

 ידי על פעולות ביצוע לטובת מרחוק העירייה משאבי אל בגישה הצורך גוברכיום967.
 לאפשר בכדי רק אפילו או תמיכה מגורמי יותר וזולה מהירה תחזוקה לה7 מחוצההעובדים

 לעירייה. מחוץ שנמצאים לעובדים האלקטרוני הדואר עלעבודה

 נוסף איום מול להתמודד מידע אבטחת יחידת על חוץי כלפי העירייה דלתות פתיחתעם97.

 לעירייה. מחוץ מוגנות לא קצה תחנות של להתחברות האפשרות עקבשנוצר

 (token) טוקן התקני מנפיקה מידע אבטחת יחידת זה איום מול להתמודד מנתעל98.

 לא משתמשים של התחברות נמנעת כך ידי על המשתמשי של ודאי לזיהויהמשמשים

 העירייה. למערכותמורשים

 ומוצפן מאובטח VPN קו נפתח ודאי7 באופן המשתמש את המזהה הטוקן להתקןבנוסף99.

 השרת. עם המרוחק המחשב מתקשר שדרכו SSL, פרוטוקולבאמצאות

 כוללים: הלוגית האבטחהעיקרי100.
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 או tokens, סיסמאותי באמצעות אינדיבידואלי באופן המשתמשים של ואימותזיהויא.

 אחרים.אמצעים

 באופן ושינוי )עדכון סיסמאות ניהול על מתמשך מעקב הלוגית- לגישהבקרותב.

 של LOG )קבצי למערכת מורשים לא גישה ניסיונות על ובקרה הרשאותשוטף(7

 ההפעלה(.מערכת

ממצאים

 נועדה הסיסמאות החלפת קבוע. זמן פרק בכל סיסמה בהחלפת מחויבים אינםהמשתמשים101.

 כדסקה חשף זר ואדם במידה לדוגמה7 כך בסיסמאות. מורשה לא שימוש של מצביםלמזער

 להרשאות בהתאם הנתונים ולבסיס למערכות להיכנס יוכל הוא בעירייה העובדים אחדשל

 במשך היותר לכל בסיסמה להשתמש יוכל הוא לסיסמה תוקף וניתן במידה לעובד.שניתנו

 שהוגדר.התוקף

 אומוממי סיסמאות "שנוי כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 שרתי נבימול בלבד אחד שרתים לסוג המעבר השלמת לאחר רק להתבצע יוכלכנדרש

 שרתים כשלושים ונשארו ~so בב- הנובל שרתי מספר צומצם 2006 שנת במהלךנובל(

 נקם מידע אבמחת מנהל לעיל האמור למרות 2007. סוף - התהליך לסיום צפיבלבד.

 עד משתמשים 2000 ע"י שהופעלה סיסמאות לשנוי מערכת הממעת ני( פעולות:במספר

 על ההתקנות צ11ת הנחיית נ3( הסיסמאות, לנושא העובדים של המודעות הגברת נ2(כה,

 סיסמה שינו שלא למשתמשים הודעה משלוח נ4( חדשה, התקנה בכל סיסמהשנוי

 סיסמה.". בשנוי הצורך על רב זמןבמשך

 או לראות מנת על לכן7 השונות. האפליקציות דרך נעשה השונים הנתונים לבסיסיהקישור102.

 יזדקק הוא למערכת כניסה הרשאת תהיה שלעובד מספיק לא הנתונים7 בסיסי אתלשנות

 - ב נחסמים העבודה מקום את עזבו אשר עובדים הנתונים. בבסיס להרשאה גםבנוסף

DIRECTORYACTIVE עצמן. באפליקציות נחסמים אינם אך 

 לאפליקציות סיסמאות מתן על הממונים שהתוכניתנים מכך כתוצאה נוצרת זובעיה103.
 בעירייה. תפקיד החליפו או העירייה את שעזבו עובדים לגבי דיווח מקבלים אינםהשונות

 פרצה נוצרת האמורי לאור נחסמות. אינן עובדים7 לאותם בעבר שניתנו ההרשאות לכךיאי

 תעמוד מסויימת7 במחלקה תפקידם את שסיימו שעובדים כך המידעי אבטחתבמערך

 שכיום למרות זאת בעברי השתמשו בהן המידע במערכות השימוש אפשרותבפניהם
 מידע. מערכות באותן בשימוש צורך אין האמוריםלעובדים
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 הינו זו לסוגיה "הפתרון כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 סיסמה באמצעות כניסה שמשמעותה sign Isingle מס sso) במתודולוגייתשימוש

 ני( שונות: עבודה סביבות חמש קיימות בעירייה השרותים. למכלול אחד במקוםאחת
 עוזב עובד וכאשר היות קיימת אינה זו בעיה זאת בסביבה - המרכזי המחשבסביבת

 פיתוח סביבת נ2( המרכזי, למחשב הגישה סיסמת את מבמלת/נועלת מידעאבמחת

 מחצית עד זאת. במתודולוגיה לעבוד כיום יכולת אין זו בסביבה - מג'יק יישומיםמחולל

 לנושא( במכרז שזכתה מלם חברת נע"י עדכנית בסביבה זו סביבה החלפת מתוכננת2008

 יכול אינו הוא AD ב- נחסם שהעובד ברגע ואז זאת מתודולוגיה יישום בתוכההכוללת

 550 למתדולוגית הסבה מתוכננת זאת בסביבה - VB6 סביבת למערכת,נ3(להיכנס

 הינו זאת בסביבה הפיתוח - ASP.Net סביבת נ4( 2007, של הראשון הרבעוןבמהלך

 העירייה של הדרישות - SAP סביבת נ5( ומעולם, מאז 550 מתודולוגייתעפ"י

 מתודולוגיית עפ"י פיתוח הינו ננס( מחו"ג לפיתוח השת"פ במכרת שזכתהמהחברה

.tt.sso

 תבנית 123456(י לסיסמהל )דוגמא לפיצוח קשות שאינן סיסמאות לקבוע ניתןבעירייה104.
 הסיסמה. בגילוי פורצים על משמעותית בצורה מקלה זהמסוג

 באגף בעבר נדון "הנושא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מקצת של ההתמודדות יכולת היא הסיבה הנוכחי. הפורמם השארת על והוחלםהמחשוב

 המקדלת מצב זיהוי כדוגמת מסובכת סיסמה של היומיומי התפעול עם העירייהמעובדי

 יגרור הפורמם שנוי וכדומה. מיוחדים, תוים הקלדת CAPS~עברית/אנגלית/:1]()(14

 ועובדיה.". ללקוחותיה מספקת שהעירייה השירות ברמת ויפגע רבות תפעולתקלות

 6 מינימום דורות. 5 - הסמוריה נוכחית: "מורכבות מידעו אבטחת מנהלהתייחסות

 להוסיף אפשרות יש אפשרית: מורכבות (Icomplexity. סיבוביות חיובתוים.אין

 מיוחדים. וסימנים תוים הכללת מחייבת סיבוכיות תפעוליות. מסיבות בוצע לא -סיבוכיות

 בזה." לעמוד נוכל לא להערכתי, השפה, בעייתבגלל

 ננעלת סיסמתו לחילופין או סיסמה שוכח עובד שבהם מקרים מתרחשים הארגוניםבכל105.

 ולא חריגים אינם אלו מקרים לרובל למערכת. כניסה של וכושלים חוזרים ניסיונותעקב

 פרוצדורה אין בעירייה לגופן. להיבדק האמורות חריגות נסיבות ישנן אך להיבדקיאמורים

 העלול דבר לקחיםל והפקת בדיקה ננעלתי עובד של סיסמה בהם במקרים לטיפולמובנית

 המידע. באבטחת לכשללגרום

 לשחרר מאפשר הטלפונית התמיכה צוות בעירייהל היום הקיים העבודה נוהג פיעל

 מבקש זהות את לברר מבלי אלקטרוניל בדואר או בטוחים לא טלפון קווי דרךסיסמאות

הסיסמה.
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 יכין מידע אבמחת "מנהל כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 קישור לבצע יש חריגות נסיבות אותן את לזהות מנת על 1.2. ה- עד בנושא למיפולנוהל

 פעילות dierectory)-AD Iactive ה- לבין הקיימת לקוחות פניות ניהול מערכתבין

 2007.". סוף עד להסתיים ומתוכננת אלו בימיםהמבוצעת

 דבר טלפון7 בשיחת אלא מאובטחת בצורה למשתמש נמסרות אינן בעירייההסיסמאות106.

 בעירייה. המידע אבטחת ברמת פגיעה ליצורהעלול

 המחשוב אגף "לקוחות כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 המלפון.". זולת הסיסמאות את להעביר אחרת דרך אין כן ועל ת"א העיר פני עלמפוזרים

 פי על שלא הרשאות ברשותם המחזיקים עובדים של רב מספר ישנם כי עולהמהביקורת107.
 ג'. בפרק שפורט כפי ועוד טלפונית תמיכה מחלקת DBA, מחלקת עובדי כגון)צרכיהם

 מתבצעת המחושב "באגף כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 על האפשרי למינמום רשת מנהלי הרשאות בעלי המשתמשים כמות הורדת שלעבודה

 עד יהיה הפעילות סיום האגף. במסה ואושרה מידע אבמחת מנהל שהכין תוכניתבסיס

 ג'.". לפרק התייחסותנו ראה לכך מעבר 2007.תום

 המידע. למערכות הגישה אישורי של תקופתית סקירה מבוצעת לא יפו תל-אביב-בעיריית108.

 במאגרי לחילופין או המחשב במשאבי לצורך שלא שימושים על הבקרה את להגבירכדי
 או המידע למערכות הגישה אישורי של סריקה לעת מעת לבצע יש הממוחשבים7המידע

 מתאימים. עדיין הם אם לקבוע בכדי וזאת המערכתלמשאבי

 אגף של הלקוחות "בהיקף כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 נושא השני, מהצד והמשימות מידע אבמחת לנושא המשאבים מול אחד מצדהמחשוב

 בעלי אותם כל את המידע אבמחת מנהל בודק שנה חצי מידי זאת, אם ישים. אינוזה

 לנעילתם בתהליך ומתחיל שעברה השנה בחצי במערכות כלל שימוש IWD שלאהרשאות

 שמבצע נ111117ט( שירות" "כלי פיתוח של במהלך אנו לכך, מעבר ההרשאה.והסרת

 לבמל בכדי ת.ז. מספר בסיס על directory active ל- אנוש משאבי מערכת ביןהצלבה

 . שעזבו."עובדים

 זו7 זמן נקודת המחשב. בקרבת נמצא אינו עבודתו במהלך עובד שבו מצב נוצרלעיתים109.

 ומודע ערני והעובד במידה העובד. של ממחשבו פרטים לדלות האידיאלי הזמןהיא

 ערני אינו העובד אם אך מחשבו7 את ינעל הוא עזיבתו בעת המידעי אבטחתלחשיבות
 העובדים מבוטל לא חלק כל. לעיני פתוח מחשבו את ישאיר הוא הקיימיםלסיכונים
 OUT .LOG פעולת לבצע מבלי פתוחים מחשביהם את משאירים יפו תל-אביב-בעיריית

 הפועלות העמדות "בכל כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 במחשב. שימוש אי של דקות 20 לאחר אומוממית נעילה יש ומל הפעלה מערכתעם

 ההסבה יתרת xp' הפעלה למערכת העבודה מתחנות 9091 כ- הוסבו 2005-2006במהלך

 מלם. חברת ע"י מתקדמת לגרסה המגי'ק מערכות הסבת עם אגודל בצד עקבמתבצעת

 ו](ל.יי ל- ההסבה סיום לכך ובהתאם 2008 סוף עד תסתיים המג'יק מערכותהסבת

 שבו מצב נוצר כך קבועי באופן מאופשרות -יפו אביב תל בעיריית לרשת הגישהנקודות110.

 בעירייה. המידע לרשת להתחבר יכול רשת וכבל נייד מחשב ברשותו המחזיק אדםכל

 באמצעות יפתר זה "נושא כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 עד מלא באופן ומפועלים מותקנים להיות ואמורים רכש בתהליך הנמצאים וחומרהתוכנה

 2007.". של הראשון הרבעוןסוף

 מהמחשב המועבר מידע כל ביותרל קפדנית בצורה מאומתים המרוחקיםהמשתמשים111.

 התחזות ידי על לרשת לחדור אפשרי בלתי כמעט כן ועל ומאובטח מוצפן לשרתהמרוחק

 אופן אחר מעקב אין זאתל עם יחד למשתמש. השרת בין המועבר למידע להאזיןאו

 המחשב על שנמצא שוירוס סבירות ישנה מכך כתוצאה המרוחק. במחשבהאבטחה

 העירייה. לשרתי ויגיע )4ךק,ו( המאובטח הקו באמצעות יעבורהמרוחק

 המחשבים של "חלקם כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 של האחר החלק האגף. ע"י וממופלים נבדקים והם עירוניים מחשבים הםהמרוחקים

 של רכישה המחשב בעלי על לכפות לאגף יכולת ואין פרסיים מחשבים הםהמחשבים

 שרת דרך עובר העירונית לרשת קישור כל זאת, אם המחשב. של והקשחה הגנהתוכנות

 או בייתי נמחשב הגעתו לאופן קשר ללא וירוס כל בפני שמגן העירוני וירוסהאנמי

האינמרנם(.".

 המידע משזוכת רגימת שצריררת - יבסמק
 מנת על ואחריהםל השינויים לפני המידע של גיבוי לשמור יש האבטחה מתהליךכחלק112.

 המידע. של שחזורלאפשר

 מתוכנניםל לא מצבים עם להתמודד מנת על חלופית לתוכנית זקוקים מידע במערכותלכןי113.
 כתוצאה נפגעת המידע שמערכת במקרה או המידע אחסון מתקני את שהרס אסוןכגון)

 מכוון. לא נזק אומווירוס

 הבאות) הפעולות את לבצע יש ביותר היעילה בצורה הגיבוי מערכת את לנהל מנתעל .114

 מאוד שחשוב )מידע המידע למערכת ביותר והרגישות הקריטיות הפעולותזיהויא.

 מחשב(; ללא לשחזרו ושקשהלשמר

 למערכת הקריטיים הנתונים לשחזור ומתועדת מקיפה חילופית תוכניתהכנתב.

המידע;
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 וקבועה. מתוזמנת בצורה המידע ושמירת תקופתית גיבוי תוכניתניהולג.

ממצאים

 הקריטיות הפעולות כל את לזהות יש ולגבותי לשמור משאבים אלו להחליטבכדי115.
 הפעולות כל זוהו לא בעירייה לעבודתה. העירייה את המשמשות ביותרוהרגישות

 זה פרוייקט במסגרת DRP, בבניית החלו שנים 3 - כ לפני ביותר. והרגישותהקריטיות
 - ה פרוייקט את כי לציין חשוב הקריטיים. והמשאבים הפעולות כל את לזהותאמורים

DRPבעירייה. המידע אבטחת יחידת עובדי על נמנה אינו אשר עובד מוביל 

 כלומר7 אסון בזמן העירייה את משמשת חלופית תוכנית מקיפה. חלופית תוכנית פותחהלא .116

 כיצד להדריך אמורה החלופית התוכנית תקלה. שנוצרת בזמן או המערכת קריסתלאחר
 לעבוד. להמשיך בעירייה הקריטיות למערכות לאפשרניתן

 ביותר והיעילה המהירה בדרך אסון לאחר מלאה לפעילות לשוב תוכל שהעירייה מנתעל117.
 זו בדרך אסון. בזמן תפקידו מהו בדיוק ידע עובד שכל כך ברורים תפקידים להגדיריש

 בעירייה מאסון. ההתאוששות בזמן וודאות וחוסר בלבול של ממצב להימנע העירייהיכולה
 מאסון. להתאוששות אחראים מונולא

 הארגוני המבנה "במסגרת כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 לקוחות שירות בענף כשמיקומו 1ש1"ב DRP אחראי מונה המחשוב אגף שלהחדש

 שלב הסתיים DRP, ה- פרויקם במסגרת 37. בסעיף זה לנושא התייחסותנו ראהותפעול.

 נייושם הבא השלב מערכת. כל של הקרימיות רמת והגדרת המערכות מיפוי שכללא'

 ביותר.". הקרימיות למערכות מענה מתן הוא 2007(בשנת

 אסון. בזמן מערכותיה שחזור את לאפשר בכדי זאת תקופתיים7 גיבויים מבוצעיםבעירייה118.

 לבצע העירייה תוכל שריפה בזמן שגם כך בכספותי להימצא אמורים הגיבויים זומסיבה

 פרוט להלן פנימי. גיבויי נוהל פי על המבוצעים גיבויים מספר עורכים בעירייהשחזורים.

 הקיימים) התקופתייםהגיבויים

 יומיים;גיבוייםא.

 שבועיים;גיבוייםב.

 חודשיים;גיבוייםג.

 שנתיים.גיבוייםד.

 אש. חסינות כספות בתוך מאופסנים אינם בעירייה7 הנשמרים יומייםגיבויים .119

 מאוחסנים יומיים "גיבויים כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 נכספת במחון לחדר מועברות שבועיות קלמות במחון, לחדר העברה ואין מחשבבחדר
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 נסיום רובום באמצעות גיבוי לפעולה מכניסים אנו אלו בימים בשבוע פעם אש(חסינת

 הקלמות וכל משמעותית תופחת הקלמות כמות מכן, לאחר 2007( אפריל -משוער

 יומי גבוי ביצוע כדלקמן: היא העירוני הגבוי מדיניות אש. חסינות לכספותתיכנסנה

 7 נשמר שנתי וגבוי דורות 24 למשך נשמר חודשי גבוי דורות, 30 במשךושמירתו

 .דורות."

 הגאלה בקרות - יגסלק
 סיכוני וניהול המידע במערכת טכנולוגיית אבטחה בניהול מתמקדות ההנהלהנקרות120.

 מערכתית. אבטחה תוכנית לתכנן להנהלה מאפשרות אלו בקרות מחזורית. בצורההמערכת

 בתוכן) כוללות ההנהלהבקרות121.

 לפגיעה יגרום אשר מאורע שיתרחש ההסתברות הינו סיכון - סיכוניםניהולא.
 צעדים נקיטת הסיכוניםל הערכת של תהליך הוא הסיכונים ניהול המידע.במערכת

 להלן נמוכה. סיכון רמה על ושמירה סבירה למידה הסיכון את להוריד מנתעל
 הסיכונים) ניהול לעריכתהשלבים

 מחזורי; באופן הסיכוןמדידת1(

 המערכת; של וחולשות ליקויים של רשימההכנת2(

 ההנהלה. ידי על ואישורו הסיכון מידת עלהחלטה3(

 הינם שזוהו חולשה לנקודות ותגובות שגרתיות הערכות - אבטחה בקרותסקירתב.
 של הקריטיות מידת את לבדוק מנת על המערכת. סיכוני בזיהוי חשוביםאלמנטים

 הבאים) ההיבטים נבחנים שוניםאלמנטים

 לה; מקושרות ומערכות המערכת של האבטחה בקרות סקירת1(

 המתקנות. הפעולות קיום על ההנהלה בקרת2(

 את לבדוק יש ביותר הטובה בצורה האבטחה מערך את לנהל מנת על - חייםמחזורג.

 5 כולל המערכת של החיים מחזור המערכת. של החיים מחזור אורך לכלתכנונו

 עבודה. הפסקת הפעלהל יישום/תחזוקהל פיתוח/רכישהל החלטהל בסיסיים)שלבים

 את היתר בין יכלול קיימת במערכת מהותי שינוי או חדשה מערכת קליטתמחזורד.

 הבאים)השלבים

 הרשאותי סיסמאותי כגון מידעי אבטחת של פרמטרים אפיון המערכת)אפיון1(

 וכדומה; בזיכרון וטיפול נפחהצפנותי

 המערכת; באפיון המופיעות המידע אבטחת דרישות מימוש המערכת)בניית2(
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 אבטחת בהיבטי קבלה ובדיקות הפיתוח במהלך בדיקות המערכת)בדיקת3(

מידע;

 ידי על המערכת של ומאושרת מאובטחת והתקנה קבלה המערכת)קליטת4(
 בעת המידע אבטחת אנשי שילוב תוך בעירייה) לכך המוסמכיםהגורמים

ההתקנה;

 שינוי כל בעת מידע אבטחת שיקולי בחשבון לקחת יש במערכת)שינויים5(
 המידע; אבטחת למנהל זה שינוי ולהעביר במערכתהנעשה

 ביטוח מעין מסוים באופן מהווה מורשה עיבוד - כוח( וייפוי )אישור מורשהעיבודה.

 לכל המאפשר אמנה בכתב צורך יש לכךי אי המערכת. של האבטחה רמתלגבי

 להכין יש נכונה בצורה כוח ייפוי לבצע מנת על המערכת. בתוך לפעולאפליקציה
 הבאים) המסמכיםאת

 אמנה; כתב ידי על באישור מחויבת מערכת כל1(

 החברה. של ספציפיים לנהלים בהתאם לפעול צריכה המערכת2(

מומצאים

 התקבלה לסקר) דרישה הייתה בעבר בעירייה. סיכונים סקר נערך לא האחרונותבשנים122.

 הנדרש. התקציב אושר לא אך מחירהצעת

 סיכונים סקר ביצוע "עלות כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הקצאה ללא שנה( כחצי נשאורך שכזה סקר בביצוע מעם אין גש. אלף 150 בב-מוערכת

 שהתקציב שלנו הערכה בחלקן. לפחות הסקר, המלצות למימוש תקציב שלמראש

 תקציב.". של גודל סדר אותו הוא ההמלצות יישום של הראשון לשלבשיידרש

 כמו המערכות. של מסודר רישום אין אך בעירייה) המידע מערכות רגישות של סיווגיש123.

 שווה התייחסות מקבלת מערכת כל לסיווגה) בהתאם מערכת לכל שונה התייחסות איןכןי

 מידע. אבטחתממחלקת

 א' שלב סיום "במסגרת כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 תאפשר זאת מבלה בעיריה. המידע מערכות כל רגישות של מבלה הוכנה DRP ה-של

 מידע.". אבמחת ע"י לסיווגה בהתאם מערכת לכל מתאימההתייחסות

 לסיכון התייחסות אין אך המידע) מערכות חשופות אליהם האיומים של איתורמתבצע124.
 ואיום. איום בכלשטמון

 איתור לביצוע "בהמשך כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 איום.". לכל התייחסות קיימתהאיומים
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 לא הבקרות שבו מצב נוצר כך עקב תקופה. מידי נבדקות אינן הקיימות האבטחהבקרות125.

 הבעיה. היווצרות בזמן זאת ומגלות הדרישות עלעונות

 כוונת לנו ברורה "לא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 פריצה ניסיון כדוגמה: שוסף באופן פעולות מבצע המידע אבמחת מנהל זאת אםהסעיף.

 פרצות לאיתור תוכנה הפעלת חולשה, נקודות לזיהוי תוכנות הפעלת תקופה, מידימבחוץ

 וכדומה.". נתונים,במסד

 אחד פריצה נסיון בוצע כי מעלים וממצאיה המיחשוב אגף תגובת את אימתההביקורת

 לא העירייהל מתוך פריצה נסיונות לגבי מידע. אבטחת מנהל ידי על לעירייהל מחוץייזוםל

 נסיון לאחר בנושא. העירייה של העגום מצבה לאור וזאת וכלל כלל פריצה נסיונותבוצעו
 ואיתור חולשה נקודות לזיהוי תוכנה לרכוש באגף הוחלט הביקורת שביצעההפריצה
 לשימוש. נכנסה טרם זו תוכנה הנתונים. במסדיפרצות

 ספציפי. סיכון להקטין מנת על לבצע שיש מתקנות פעולות של מסודרת רשימה קיימתלא .126

 המתקנת. הפעולה בעקבות הסיכון יקטן אחוזים בכמה ידוע לא כןיכמו

 מעבודתו ניכר "חלק כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 סיכון כל מול פומנציאליים. סיכונים ואיתור זיהוי הינו מידע אבמחת מנהל שלהשוספת

 מתקנות. פעולות מכין לרשותו העומדים המשאבים במסגרת מידע, אבמחת מנהלשכזה

 הרבעון סוף עד מתקנות ופעולות צפויים סיכונים של רשימה יכין מידע אבמחתמנהל

 2007.". שלהראשון

 בעירייה. הפועלות למערכות חיים מחזור התפתחות מתודולוגיית פותחהלא .127

 את אימץ המחשוב "אגף כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 על מפותחות החדשות המערכות וכל החיים מחזור לניהול ממשלתי( ננוהל מפת"חנוהל

 הנוהל.."בסיס

 לדוחי מחשוב אגף תגובת קבלת לאחר מידעי אבטחת מנהל עם הביקורת שערכהמברור
 זה נוהל אך מפת"חל נוהל אימץ המחשוב שאגף לכך מודעים מידע אבטחת עובדי כיעולה

 השוטפת. עבודתם לגבי הנוהל והשלכות למשמעויות מודעים אינם והם לידיהם הגיעלא

 סודיל ביותרל )סודי הסיווג רמת ידועה תל-אביב-יפו בעיריית מידע אבטחת יחידתלאנשי128.
 כלשהו מסמך קיים לא זאתל למרות השונות. במערכות המצוי מידע כל של וכדומה(שמור

 בו. הטיפול ודרכי המידע סיווג אתהמתעד

 מידע אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ה- פרויקם במסגרת שהוכנה המערכות מבלת גבי על מערכת לכל הסיווג רמת אתיוסיף

DRP2007." של הראשון הרבעון לסוף עד . 
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 וחידשה דוהרה הקרת - יד5רק
 חומרה או תוכנה שכל ההנחה על להסתמך צריכה לא העירייה של האבטחהמערכת129.

 הם חומרה ואיזו תוכנה איזה על בדיוק לדעת הרשת מנהלי על לכן מבאגיםלמנוטרלות

 לסמוך.יכולים

 מנת על ותוכנהל חומרה רכיבי של ועדכונם התקנתם על לפקח כדי משמשות אלובקרות130.

 אלו. עדכונים בעקבות פגיעה לה תגרם ולא ממנהל שמצופה כפי תפעל שהמערכתלהבטיח

 פעולותל מספר לבצע יש זו בקרה על לפקח מנת על .131

 המערכת; ולתוכנות לחומרה הפיזית הגישההגבלתא.

 כמו המערכתי למעגל הכנסתה לפני חדשה ותוכנה חומרה כל של ואישורהבדיקתהב.

 ביצועו; לפני עדכון כל של בדיקתוגם

 המידע. במערכת הפגיעות את להקטין מצליחות האבטחה מערכות האםבדיקהג.

נימצאים
 חומרת על לשמור יש להל מחוצה יזלוג לא מהעירייה מידע כי מרבי באופן להבטיחבכדי132.

 לטמון עלולים ניידים ומחשבים למיניהם זיכרונות קשיחיםל דיסקים כידועיהעירייה.
 ליווי ניידיםל מחשבים אחזקת נוהל קיים לא בעירייה לשומרם. יש כן על רבי מידעבחובם
 המידע. אבטחת להיבטי הנוגע בכל וכדומהל מקצועאנשי

 אנשי ליווי נוהל "קיים כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 הנהלים מאוסף כחלק ניידים מחשבים אבמחת נוהל יכין מידע אבמחת מנהלמקצוע.

 .הכולל."

 בעירייה פעולה הרשאות מקבלות בעירייהל המערכת במשאבי שימוש העושותתוכנות133.
 בדיקותל מספר לבצע יש ההרשאות למתן קודם יעודן. את למלא מנת עלוזאת

 נגישה להיות התוכנה צריכה מידע מאגרי לאלו לבדוק יש בתוכנהל שמדוברבמקרהא.

 בתוכנה; המידע אבטחת רמתומהי

 העירייה. למערכות תאימות בדיקת לבצע יש בחומרהל שמדוברבמקרהב.

 על ומאושרות נבדקות אינן אשר חדשות וחומרות תוכנות ישנן כי עולהמהביקורת

 שהוזכרה הגביהי תוכנת כגון שימושי בהם מבצעים בטרם מידעי אבטחת יחידתידי

 במערכת המופיעים האשראי כרטיסי אודות רגיש מידע החושפת הדוחיבתחילת

המידע.

 אבמחת "אישור כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת
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 או תוכנה של הכנסה אין מערכות. ורכש פיתוח מתהליך מובנה חלק הואמידע

 נדרש. זה שאישור מקרים באותם בתהליך ומעורבות אישור ללא חדשהחומרה

 אבמחת ע"י השגרתי העבודה מתהליך כחלק שבוצעה בבדיקה הגביה תוכנתלגבי

 מידע, מאבמחת שהתקבלו להנחיות בניגוד האבמחה בתחום בעיות התגלומידע

 של רצונו לשביעות התקלות לתיקון עד לאוויר עלתה לא המערכת כךובעקבות

 מידע.". אבמחתמנהל

 מנהל עם שנערכה משיחה כי המחשוב אגף להנהלת בתגובה מציינתהביקורת

 חומרה ו/או תוכנה הכנסת באישור מעורב אינו הוא כי עולה מידע אבטחתיחידת

 לעירייה.חדשה

 אבטחת באפשרות אין בנושאי מידע אבטחת של אישור טופס של קיומולמרות

 להתפנות היכול אדם כח להקצות באפשרותם ואין מאחר לעומקי בנושא לטפלמידע

 מטופל. אינו הנושא הקיים במצב בנושא.לטיפול

 המידע. מאגרי על האיומים משתכללים כך המידע אבטחת טכנולוגיות שמשתכללותככל134.

 ובכדי התוכנה עבודת את ליעל מנת על שוטפים תוכנה עדכוני מפיצות התוכנהחברות
 תוכנה ועדכוני גרסאות בקרת קיימת לא בעירייה המידע. אבטחת רמת אתלהגביר

שוטפים.

 סוף לקראת נמצאים "אנו כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 של אומוממית להפצה מיקרוסופם של wsus מוצר של נפיילום( היתכנותבדיקת

 למערכת.". בעירייה המחשב עמדות כל יחוברו ההיתכנות בדיקת בתום גרסה.עדכוני

 מסודר. באופן המצאי ברשימת רשומות לאהתוכנות135.

 עליהן העבודה תחנות "כל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 של SMS למערכת מחוברים העירונית לרשת ומחוברות xp ההפעלה מערכתפועלת

 המערכות לכל מדף. מוצרי של תוכנה מצאי ניהול השאר בין הכוללתמיקרוספם

 ומערכת.". מערכת לכל הלקוחות של גישה הרשאות כולל רשימה קיימתהעירוניות

 במסגרת מופתה המערכות "רשימת כיל לביקורת המחשוב אגף הנהלת מסרה לכךלבנוסף

 DRP.". ה- של א'שלב

 המידע שלפשרת - סרסמק
 בנוסףל בזדון. או במקרה מחיקה או משינוי המידע להגנת משמשות המידע שלמותבקרות136.

 לאיכותו הנוגע בכל בציפיות עומד המידע כי הביטחון את למשתמש מספקתהבקרה

ושלמותו.
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 הבאות הפעולות את לבצע יש המידע שלמות את להבטיח מנתעל137.

 לעת; מעת ועדכונה אנטי-ווירוס תוכנתהתקנתא.

 ותקינותו. המידע שלמות בדיקת לצורך בקרה תוכנתהתקנתב.

ממצאים

 יתרונותיה למרות מהעירייה. נפרד ובלתי אינטגראלי חלק היא האינטרנט רשתכיום1387.
 דרך ומופצים חודש מידי המופיעים חדשים איומים מאות ישנם האינטרנט רשת שלהרבים
 פועלים7 בעירייה שוטף. באופן וירוס האנטי תוכנת את לעדכן יש כן על האינטרנט7רשת

בין

 הוירוסים חסימת קובץ שוטף באופן מעודכן לא בהם שוסיי 98 בעלי מחשביםהשארי
 גדל. אלו7 מחשבים דרך למערכתי וירוס לחדירת הסיכון רמתולכן

 להכנת הפגישות "ממועד כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מקסימאלי. באופן מעודכנת וירוס האנמי תוכנת להיות ונכון מקיפה סקירה בוצעההדוח

 התחברות מאפשרת שאינה תוכנה של רכש בתהליך לאחרונה התחיל המחשובאגף

 העירונית ברשת תותקן זו תוכנה מעודכן. וירוס אנמי מכיל שאינו למחשב העירוניתלרשת

 . העירונית(." הרשת בכל זו אופציה להממיע הצורך נעקב 2007 אמצעעד

 חשדות או וירוסים בפני להתריע יכולה וירוסים מפני הרשת של תקופתיתסריקה139.

 בשרתים מבוצעת וירוסים סריקת מעודכנת. אינה וירוס האנטי תוכנת אם גםלוירוסים

 המשתמשים. במחשבי מבוצעת אינה תקופתית וירוסים סריקת אך שוטףבאופן

 סריקה מבוצעת "לא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 המחשב אם סופשבוע. במהלך שתתבצע שבועית סריקה להכניס ניתן בתחנות.יומית

 ברורות.". התפעוליות ההשלכות המחשב. בהדלקת תתבצע הסריקהכבוי

 שלמות לבדיקת בקרות ליישם יש שונו או נמחקו הושחתו7 רשומות אם לבדוקבכדי140.

 מידע. ושלמות תקינות בקרות מיושמות לא בעירייה המידע.ותקינות

 הפיתוח "בסביבת כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 כל של ומחוייבות מכנולוגית תשתית קיימת ISAP 1- נם נדוח המחשוב אגף שלהעדכנית

 באגף המיושמים האיכות נהלי במסגרת המידע. ושלמות תקינות בקרת ליישםפרויקם

 שכזה.". מנגנון קיים לא אכן בעבר, שפותחו מערכות לגבי לנושא. מחודש דגשינתן

 נאלים ורישום תישד - טז5רק
 האבטחה מערכת מפעילי תחומים. ורבת מסועפת מערכת הינה העירייה של המידעמערכת141.

 בוריים. על נהליה את ולדעת חלקיה בכל מעורים להיותצריכים
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hr-האדם כוח במצבת רבים שינויים וישנם וסטאטי קבוע באופן מנוהלת אינה עירייהכידועי142. ימ~קיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 

שלה.

 מקצועי ידע עימו ולקחת ריק חלל להותיר עלול המידע אבטחת יחידת את העוזב עובדכל .143
 אחרים. לעובדים שהונחל מבלי שונים עבודה ולתהליכי לפעילויות בהקשר שצברומידע

 ושיטות תהליכים לשחזר מקומו7 את שימלאו היחידה עובדי יצטרכו זה חלל למלאבכדי

 הינו נצבר וידע מידע אובדן מניעת הנדרשת. התפעול לרמת דבר של בסופו ולהגיעעבודה
 ארגונית יחידה ובכל המידע אבטחת ביחידת תפעוליים תהליכים לתיעוד הראשוניהמניע

אחרת.

 לבצע וניתן לאיבוד הולכים אינם שפרטים כך בביצועי ושיטתיות סדר פירושו נכוןתיעוד144.
 נאותה. תהליכיםבקרת

 ואישורים פרוצדורות סטנדרטיים7 נהלים תוכנה7 החומרה7 של תיאור מכילהתיעוד145.
 האבטחה. מערכת לבקרות תוקף נותנים אשר למערכתהקשורים

ממצאים

 שנרכשו; לתוכנות ספק - יצרן תיעוד קייםלא .146

 מהתוכנות ניכר "לחלק כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 רשת באמצעות ונגיש זמין המידע וכל מודפס תיעוד אין העירייה ע"יהנרכשות

 תיעוד לספק היצרן את המחייב סעיף יתווסף חיצונית תוכנה הכנסת בנוהלהאינמרנם.

 . פיזית(." ספרות או מגנית מדיה נבאינמרנם,הרלוונמי

 לקיומם; מודעים אינם העובדים אך משתמש מדריכי מספרקיימים .147

 החומרה פרמי "לכל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 החומרה.מנהלי au מסופק תאו האינמרנם ברשת תיעוד קיים העירייה ע"יהנרכשת

 משתמש.". מדריכי קיום בדבר המידע את לקוחותיהם אצל ירעננו הרלוונמייםהפרויקמים

 מערכתית; אבטחה תוכנית קיימת לא .148

 כוונת ברורה "לא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 תוכנית מהווה ההתייחסות בתחילת שהוזכר אבמחה מדיניות מסמך להערכתנוהביקורת.

 מערכתית.".אבמחה

 ומתועד; רשום גיבוי נוהלאין .149

 24.". לסעיף התייחסותנו "ראה המחשובן אגףהתייחסות
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 המערכות. קריסת של למקרה חירום לשעת מוכן נוהלאין150.

 בשלבים יוכן כזה "נוהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 DRP.". ה- פרויקם שלהבאים

 הכשרה ערמות - יז5רק
"wm 

 לאבטחה
 משתמשי כל על כן7 על המידעי אבטחת ממערך חלק לוקח המחשבים ברשת משתמשכל151.

 מבינים והמשתמשים במידה מידע. לאבטחת הקשור בכל ערנות לגלות בעירייההמחשבים
 בעירייה7 הננקטים האבטחה לאמצעי והסיבות מידע אבטחת בנושא תפקידים חשיבותאת
 המידע. למערכת פריצה ניסיונות מניעת לצורך בהם להיעזר יהיהניתן

 פרצה משאירים נעולי לא חדרם את עוזבים הם כאשר פתוחי מחשב המשאיריםעובדים152.

 אפליקציות OUTLOOK, ב- ולהשתמש לחדור זר גורם יכול זה במצב המידע.באבטחת
 המסך. על שפתוחה אחרת תוכנהוכל

 התייחסות קיבל זה "נושא כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ידי על האבמחה, את מגבירים וחינוך הכשרה סיסמה 105. לסעיף בתשובתנוופתרון

 על וידע מיומנויות מפתחת ההכשרה בנוסף, המערכת. משאבי על להגן הערנותהגברת

 מאובמחת." יותר בצורה עבודתם את לבצע יוכלו שהמשתמשיםמנת

ממצאים

 המידע. אבטחת בנושא ורק אך המתמקדות הדרכות מבוצעות לאבעירייה153.

 יפנה מידע אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מידע.". אבמחת בנושא ייעודי עירוני קורס לבניית משותפת מחשבה לצורך ג רלד"ר

 הוא הדרכה כל ובסוף שונים7 בנושאים הנערכות להדרכות מצטרף מידע אבטחתמנהל154.

 המידע. אבטחת נושא את העירייה לעובדימציג

 בצורה הדרכות ביצוע על המקשה דבר ומבוקרותי מתועדות אינן המבוצעותההדרכות155.

 העובדים. כלל של ומקיפהיעילה

 באבטחת הגלומים לסיכונים ומודעים הדרכות עברו העירייה עובדי כל כי להבטיחבכדי156.

 להשתתף מחוייבים אינם העובדים בפועל להדרכות. להגיע אותם לחייב ישהמידעי
בהדרכות.

 יפנה מידע אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 החדשים העובדים כל של קצר כנס לחודש אחת לערוך להם ויציע אנוש משאבילאגף

 להוות יכול זה נמפגש מידע אבמחת על הסבר לצורך שעבר בחודש לעירייהשנתקבלו
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 . אוכלוסיה(." לאותה נוספים מסרים להעברתפלמפורמה

 אנושית ושבצחה - 5אסם4ק
 במערכות המצוי המידע על לשמור בכדי רבים. משתמשים לשרת נועדו המידעמערכות157.

 על לעירייה מחוץ מידע לזליגת בסיס כל לנטרל מנת על פעולות מספר לבצע ישהשונותי

 לבצעל שיש הפעולות להלן ארגוני. פנים גורםידי

 יש ומשתמש. משתמש כל של אישית אחריות להבטיח מנת על סמכויותהפרדתא.
 בידי סמכויות ריבוי למנוע בכדי משתמשל לכל הניתנות הסמכויות אתלתחם

 יחיד;משתמש

 שבמידה לכך לגרום עלולה יחיד למשתמש מידי רבות והרשאות סמכויותהענקתב.
 את לאתר מאוד מורכבת משימה זו תהיה מורשותי לא פעולות יבצע משתמשואותו

 פעולות;אותן

 קבלתם טרם מועמדיםל של ממוקד סינון לאפשר מנת על מקיפה רקע בדיקתביצועג.

לעבודה.

במצאים

 ועובד; עובד לכל אישית אחריות להבטיח מנת על סמכויות הפרדת קיימתלא158.

 עובדי של "סמכויות כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מאפשר המחשוב אגף ממלאים. הם אותו התפקיד להגדרת בהתאם נקבעותהעירייה

 אלו.". תפקיד להגדרות בהתאם ורק אך המידע במערכותהרשאות

 מסודרת סקירה קיימת לא אך מסויימותל ומשרות תפקידים של הרגישות רמת עלידוע159.

 תפקיד; או משרה לאותה ההתייחסות ודרך הרגישות רמת את תקבעאשר

 מתן על "האחריות כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 ע"י שנתבקשו ההרשאות ביצוע בעת זאת, אם המאגרים. מנהלי של הינהההרשאות

 התבקשה כי לה ונראה במידה הבקשות. סבירות את בודקת מידע אבמחת המאגר,מנהל

 אלא ההרשאה מתן מתבעת לא התפקיד, רגישות רמת את תואמת שאינה הרשאהרמת

 המאגר.". מנהל au בירורלאחר

 מנת על משתמשל כל זקוק להן ההרשאות מהן המידע אבטחת ליחידת ידועות כלליבאופן160.

 משרה בכל העבודה דרישות את המפרט מסמך קיים לא זאת למרות תפקידו. אתלבצע

ומשרה;
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 המידע; למערכת ההרשאות קבלת טרם למועמדים רקע בדיקת מבוצעתלא161.

 יקבע מידע אבמחת "מנהל כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 זה.". נושא על משותפת מחשבה לצורך אנוש משאבי אגף מנהל עםפגישה

 תפקידים. ורוטציית מאולצות לחופשות עובדים יציאת מנגנון קייםלא162.

 "כנ"ל.". המחשוב) אגףהתייחסות

 קל4/מלט ייצור בקרות י יט5רק

 עזרה וכולל רחב הנושאים טווח 17. ה- בפעולות לתמיכה רבים אספקטיםקיימים163.

 קיים העירייה של המידע במערכות מידע. בהשמדת וטיפול אחסון לנוהל קצהלמשתמשי
 DISK 4ךל( KEY דיסקים7 כגון) חיצוניים7 להתקנים יומי יום באופן המועבר רבמידע

 מחוץ רגישים נתונים העברת למנוע היא המידע אבטחת מערכת של מטרתה מדפסת.ופלטי
 מתאים. אישור ללא העירייהלגבולות

ממצאים

 התקן באמצעות מידע להוציא יוכלו לא מורשים7 לא אנשים כי המבטיחה בקרה קיימתלא164.

 (; DISK 4ךל( KEY או נייד מחשב )צורביחיצוני

 נמצא המחשוב "אגף כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 חסימה מאפשרת המערכת נאוניגמה(. הנ"ל לדרישות העונה מערכת של בחינהבתהליך

 מילות מיקומו, החומר, סיווג עפ"י Iprintscreen רמת נעד מחשב ומשאבי התקניםשל

 2007.". בשנת שכזה מוצר לרכוש בכוונה ועוד,מפתח,

 להדפסה; רגישים נתונים שליחת המונעות בקרות קיימותלא165.

 "כנ"ל.". המחשוב) אגףהתייחסות

 רגישותו רמת לפי המידע של תיוג לבצע יש לו הראויה בצורה מידע בכל לטפל מנתעל166.

 המידע; רגישות של בלבד חלקי תיוג קיים בעירייה בו. לטפל לכךובהתאם

 "כנ"ל.". המחשוב) אגףהתייחסות

 יש מידעי עם מועברת אינה למשנהו7 אחד מעובד לעבור שצריכה שמדיה לוודאבכדי167.
 חוזר שימוש בה להיעשות שאמור למדיה חיטוי ביצוע העברתה. טרם למדיה חיטוילבצע

 החיטוי; ביצוע על הבקרה גם כמו מידעי אבטחת יחידת באחריותאינו

 מקבל אינו זה "נושא כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 מרם למדיה חימוי לבצע העירייה עובדי כל חיוב להערכתנו כלל. בעירייה כיוםבימוי

 נוקמת מידע אבמחת זאת, אם בה. לעמוד יכול שהציבור גזירה בבחינת אינוהעברתה
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 שבא כפי שכזה חימוי מאי לנבוע היכולות התוצאות את למנוע ומתודולוגיות כליםבמגוון

 וכו'(.". GPO, ב- התקנות מניעת וירוס, נאנסי הדוח לסעיפי בהתייחסותנו בימוילידי

 אין ולכן מידע אבטחת ביחידת להשמדה מועברת תמיד לא הפגומה המדיהבעירייהל168.
 זה. תהליך על לפקחאפשרות

 השמדת נוהל "ירוענן כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 . מידע." אבמחת נהלי כלל במסגרת הפצתו כולל מגנמיתמדיה

 רשת איומי טל בקרה י 55רק
 מחשב רשתות אינספור לחבר כיום מאפשרת האינטרנטל בעולם הגדולה TCP/IP ה-רשת169.

 יש זו לקישוריות ואולםל מחשבים. בין גלובלית קישוריות נוצרת בכך לזו. זומקומיות
 מצד פגיעה של לסכנה גם אותה חושף האינטרנט אל המקומית הרשת של חיבורהמחירל

 ברשת. עוייניםגורמים

 מנהלי פתוחות. וירטואליות דלתות אחר שתרים לגנבים אלקטרוני אתגר יצרהאינטרנט170.
 שעלולים והמחיר הסיכון מידת בפניהםל העומדים האיומים את להבין נדרשיםהמאגרים
 על לנקוט עליהם פעולות באילו להחליט המידע מאגרי מנהלי על כןי כמו לגבות.האיומים

 המדיות על השמור מידע שינוי או זמינות לדליפהל הסיכון רמת את הניתן ככל להקטיןמנת
 הארגונים. שלהמגנטיות

 יזום מידע אבמחת "מנהל כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 בעזרת המידע מאגרי למנהלי לסייע 2007 של הראשונה המחצית במהלךפעילות

 ג ר ד"ר עם הפגישות במסגרת בנוסף בסעיף. המוזכרות פעולות לגבי וידעאינפורמציה

 למנהלי ייעודית סדנה/השתלמות להכנת הרעיון את מידע אבמחת מנהליעלה

המאגרים.".

 עיקריותל קבוצות לשתי באינטרנט למידע האורבות הסכנות את לחלקניתן171.

 הפתוחה הארכיטקטורה המקומית. לרשת סכנות - המקומית הרשת שלתקיפהא.

 אל להתחבר רצויים לא לגורמים גם לאפשר עלולה ה-TCP/IP פרוטוקולשבבסיס

 רצוי לא למידע מכולן הנפוצה הדוגמה מבוטל. לא נזק ולגרום המקומיתהרשת
 הן ניכריםל לנזקים לגרום העשוי המחשבי וירוס הוא למחשבים דרכו אתהמוצא
 משתמשים בהם השונים לשרתים והן הרשת מחשבי על המאוחסןלמידע

המחשבים;

 לאור ובמיוחד TCP/IP רשתות של המבוזר מאופיין יוצא כפועל - בפרטיותפגיעהב.

 דרך לעבור עשויות מחשב אל ממחשב הנשלחות חבילות האינטרנטל רשתמבנה
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 שמקנה הגדולה הגמישות לצד ליעדן. שיגיעו עד ביניים תחנות של גדולמספר

 עשוי המשתמש שולח אותו המידע סכנה. בחובו טומן גם זה מצב הרשתימבנה
 שונות. בדרכים נכונותי הלא הידיים אל בדרכוליפול

 פעולותל מספר לבצע יש זהי מסוג איומים למנוע מנתעל172.

 ואקטיביות; פאסיביות התקפות בפני הגנה מערךהקמתא.

 FIREWALL;הקמתב.

 אלקטרוניות(; )חתימותקידודג.

 שוטף. באופן ועדכונה אנטי-ווירוס תוכנתהתקנתד.

מומצאים

 שוטף; באופן מתעדכנת אינה וירוסהאנטיתוכנת173.

 לסעיף התייחסותנו "ראה כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

.".138

 האנטיוירוס; תוכנת פועלת המחשבים שבכל מלאה וודאותאין174.

 לסעיף התייחסותנו "ראה כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

.".139

 הפיילוט; בשלב הביקורתי עריכת למועד נכון נמצאי האלקטרוניות החתימותנושא175.

 לשימוש פיילום "בוצע כיל לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 כרסיסים חמישים הופצו כה עד דיגימאלית. וחתימה הזדהות לצורך חכם עובדבכרמים

 לשאר והרחבתו הפרויקם המשך בהצלחה. הסתיים הפיילום ההיתכנות. בדיקתלצורך

 מתוקצב.". אינו העירייהעובדי

 139.". לסעיף התייחסותנו "ראה המחשובן אגףהתייחסות

 ביקורת מעומל - 8א8רק
 וזיהוי חדירות זיהוי אירועי לשחזור אמצעי אישיתל אחריות לספק יכול ביקורתמעקב176.

 ושינוי בגישה המעורבת פעילות כל של רישום לבצע יש המעקב את לבצע מנת עלבעיות.
 זו. פעילות וחקירת קריטיים או רגישים קבציםשל

ממצאים

 הגישה בקרת על האחראי המידע אבטחת יחידת עובדי בין סמכויות הפרדת קיימתלא177.
 המידע אבטחת יחידת עובד יכול זה במצב הביקורת. מעקב על האחראי העובד לביןלרשת
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 פעולותיו; את לבקר מכן ולאחר שגויה ו/או אסורה פעילותלבצע

 האדם כוח היקף "בשל כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 שכזאת.". הפרדה לבצע לנכון מצאנו לא הנדרשת, והפעילות מידעבאבמחת

 היסטוריים יומן רישומי לבדוק יש בעבר שהתרחשו מידע אבטחת אירועי לבדוק מנתעל178.
 ממושכת; זמן תקופת לאורך נשמרים אינם היומן רישומיולנתחם.

 באגף פעילות "קיימת כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 זה מידע סוג נצרף אנו שונים. מידע סוגי שמירת זמן למשך מדיניות לקבועשממרתה

 2007. מחצית במהלך להסתיים צפויה זאת עבודה זאת. לעבודה היסמוריים( יומןנרישומי

 שינויים אחר המעקב בנושא חלקי באופן הממפל (IMOM מוצר קיים העירייהברשות

 תוכנס 2007 במהלך כן, כמו באגף. שונים תפקידים לבעלי הודעות ומעביר השנוי סוגלפי

 השאר בין שתאפשר פרסום( לקראת בחתימות נמצא נהמכרז יוניסנמר מערכתלשימוש

 והשרתים.". הרשת מרכיזי מכל מידעריכוז

 LOG) )קובץ אירועים ביומן ושיטתי מלא רישום אין מידע אבטחת יחידת מנהללדברי179.

 השינויים. אחר מסודר מעקב מתבצע לא ולכן הנתונים במאגר רגיש במידע שינוייםשל

 נתונים של שינוי או פגיעה של במקרה השינויים את ביצע מי לאתר אפשרות איןבנוסףי

 המידע.במאגרי

 הפיתוח "בסביבות כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 נושא הישנות במערכות לנושא. מובנה פתרון קיים ISAP 1- נם נדום האגף שלהעדכניות

 מיושם.". אינוזה

 דאניקורת של שוטח בדיקרת - abסדק
 הבאים) הממצאים עלו השונים7 המידע אבטחת בתחומי בעיריה7 הביקורת במהלך שנערכוננדיקות

 מידע לאבטחת וערנות מודעותחוסר180.

 המרתף לקומת הביקורת צוות הגיע בצהרים 12 בשעה 2006 ביולי7 18ביוםא.

 לחדר לחדור בניסיון כלשהוי גורם עם מראש תאום ללא העירייה7שבבניין

 שצוות לאחר להזדהות. מבלי מס"ב7 לחדר נכנס הביקורת צוות המרכזי.השרתים

 חברי את הפנו המס"ב עובדי העירייה7 מבקרת מטעם כעובדים עצמו הציגהביקורת

 המרכזי. השרתים לחדר הביקורתי עובדי הינם הצוות אנשי כי לאמת מבליהצוותי

 איתר הביקורת צוות עובדים. השרתים בחדר נמצאו לא העת באותה כי לצייןיש
 המרכזי הבניין של והשבועיים היומיים הגיבויים קלטות כל את השרתיםבחדר

 מידע כל לדלות ניתן אלו קלטות מתוך כי להדגיש ראוי יפו. - אביב תלבעיריית
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 בנוגע פרטים כספיים7 פרטים כגון; העירייה7 של המידע במאגרי ונמצאהמשמש

 אנשי באפשרות כי לציין יש כן7 כמו וכדומה. התושבים על אישיים פרטילמכרזים7
 את ויבדוק יפקח כלשהו שגורם מבלי הפיך7 בלתי לנזק לגרום היההביקורת

 .מעשיהם

 המס"פ "עובדי כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 השרתים לחדר להכניס אין כי משמעיזת וחד בר1ר1ת הנחיות קיבלווהמפעילים

 1- 87 לסעיף התייחסותנו ראה כן, כמו מיידי. באופן מזוהים שאינם אנשיםהמרכזי

.".84

 הוא היכן גיבוי; סוג כל לגבי מידע הגיבויים מאחראי לדלות הצליחההביקורתב.

 זכה הביקורת צוות בנוסף7 השחזור. פרוצדורת ומהי מועבר הוא מתימאוחסן7

 שהאחרון מבלי וזאת העובדים7 אחד ידי על השרתים7 בחוות ומודרך קצרלסיור

 הביקורת. צוות חברי של הביקור ומטרת הפרטיםיאמת

 "כנ"ל.". המחשוב; אגףהתייחסות

 פיזיתאבטחה181.

 והגיבויים. השרתים לחדר חופשית גישה ישנה המס"ב מחלקת מעובדי אחדלכלא.

 לחדר לגישה זקוקים אינם תפקידם הגדרת פי שעל שלעובדים היא הדברמשמעות

 ממנוי מידע ולדלות והגיבויים השרתים לחדר להכנס האפשרות קיימתהשרתים7
 מפריע.באין

 השרתים חדר ניקיון על אחראי ניקיון צוות כי עולה הביקורת שערכהמבדיקהב.

 כך רגישים7 לאזורים הכניסה גישת קיימת גורמים שליותר ככלוהגיבויים.

 גורמים אחר ולהתחקות אלו לאזורים הכניסה את לבקר האפשרותמצטמצמת

 אלו. לאזורים שחדרועוינים

 התייחסותנו "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 87.". 85, 84,בסעיף

 של הכניסה דלת של הקוד את לדלות הביקורת הצליחה דקות מספר שלמשהייהג.

 את לראות יכול העירייה במסדרונות העובר אדם שכל לציין יש השרתים.חדר

 ללא והשבים העוברים כלפי מופנה )הקודן רב מאמץ ללא הכניסה לדלתהקוד

 ההקשה(. בזמן הקוד על הסתכלות המונעכיסויי

 התייחסותנו "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 87.".בסעיף
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 לוגיתאבטחה .182

 סיסמת לקבל מנת על כי עולה המס"ב7 צוות מנהל עם הביקורה שערכהמשיחהא.

 אחד של ומשפחה פרטי בשם להצטייד יש FRAh4E MAIN ל או לרשתגישה

 למחשב או לרשת חדשה סיסמה לקבל ניתן אלו פרטים באמצעות העירייה.מעובדי

 אותן את הפורץ מקבל מוגדר משתמש של רשת סיסמת קבלת באמצעותהמרכזי.

 כרטיס הפורץ יקבל בנוסף משתמשי לאותו הרשת מנהל ידי על שניתנוהגדרות

 להכנס. משתמש אותו רשאי היה שאליהם המידע מאגרי לכלכניסה

 התייחסותנו "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 101.".בסעיף

 העירייה7 מבקר סגן ח7 ד למר הביקורת צוות התחזה 72006 ביולי7 20ביוםב.
 וללא מיוחד קושי שום ללא למערכת. כניסה סיסמת לקבל מנת על למס"ב7והתקשר

 רוצים אנו ממנו המחשב ופרטי משפחה שם פרטיי שם מלבד פרטיםמסירת

 למערכת. ולהיכנס סיסמה לקבל הביקורת צוות הצליחלהתחברי

 התייחסותנו "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 26.".בסעיף

 אנושיתאבטחה183.

 בצורה לעבוד מנת על כי עולה DBA, מחלקת אנשי עם הביקורת שערכהמשיחותא.

 ידועה )הסיסמה רשת מנהל בסיסמת DBA מחלקת אנשי משתמשים מהירהיותר

 צרכיו. לפי אחד כל הצוות( אנשילכל

 התייחסותנו "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 25.".בסעיף

 עומדת הממקב מחלקת אנשי בפני כי עלה הביקורתי שערכה ומשיחותמבדיקותב.

 זקוקים הם אין תפקידם את למלא מנת שעל למרות ברשת הרשאות לעדכןהיכולת

 זו.להרשאה

 "ראה כי; לממצאים בהתייחסות לביקורה מסרה המחשוב אגףהנהלת

 26".התייחס1תנ1.בסעיף

 משתמשים לחסום האפשרות ישנה רשת מנהל בהרשאת המחזיק משתמש כלבפניג.

 לשתף משתמשים7 למחוק הרשאותי ליצור רשת(7 כמנהל המוגדר העובד את)גם

 השרתים. על שמצוי מידע כל ולשנות שיחפוץ מידע בכל לצפותמידעי
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 דרך להורדה הניתנת שיתופית תוכנה באמצעות כי עולה הביקורת שערכהמבדיקהד.
 ולדלות ברשת המידע לתעבורת להאזין ניתן תשלוםל כל ללא האינטרנטלרשת

 הרשת. משתמשי שלסיסמאותיהם

 לגבי רק נכף "הדבר כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 פעילות החלפה. בתהליכי נמצאות אלו תחנות 98, חל1נ1ת המפעילותעמתת

 2007.". במהלךשתסתיים

 עובד של סיסמה לדלות הביקורת הצליחה רשת וכבל נישא מחשבבאמצעותה.

 מידע מאגרי המכיל 12803קק8 לשרת לחדור ובאמצעותה מכרזיםבמחלקת
 table ותיקיית הזמנות מערכת שקילותי מערכת חוזיםל מערכת כגון)ומערכות

 היה הרשאות אותן את הביקורת צוות שקיבל ברגע ורגיש. רב מידעהמכילה
 רשת באמצעות השונות. למערכות נתונים ולהוסיף למחוק לשנותיבאפשרותו

 האלקטרוני הדואר לתיבת להתחבר הביקורת צוות הצליח העירייה שלהאינטראנט

 כל של העובד מספרי לגבי מידע לדלות ניתן הדואר תיבת בעזרת עובד. אותושל

 כל של סיסמאות לקבל היה ניתן זו בדרך הרשאותיהם. את ולקבל העירייהעובדי

 לעובד. שניתנו ההרשאות את לקבל הסיסמאות ובאמצעות לעירייה המתחברעובד

 לשנות נתוניםל לדלות הנתוניםל לבסיסי להתחבר ניתן אלו הרשאותבאמצעות

 בכך. יבחין כלשהו שגורם מבלי וזאת נתונים ולהוסיף נתונים למחוקנתוניםל

 לפתרך "מוצר כי) לממצאים בהתייחסות לביקורת מסרה המחשוב אגףהנהלת

 רכש.". בתהליכי נמצאהבעיה

 ואמללות עקמת - 5ג5רק

5~י
 המטרות בהשגת רב קושי קיים כי הינה כללי באופן הביקורת מסקנת הדוח ממצאי פיעל184.

 ואגפי מחלקות כל על הנושא את לאכוף ביכולתה גם כמו מידע אבטחת יחידתויעדי
 מתחדד זה דבר מספקים. אדם וכח אמצעים תקציביםל היעדר עקב היתר ביןהעירייה.

 של הליבה לפעילות יחסית נמוך עדיפות בסדר הנמצאת פעילות מייצגת היא בהםבמקרים

 הינו הנושא על האחראי הגורם כאשר מתעצם זה קושי ובנוסף משויכת. היא אליוהאגף
 ממוקד מרוחק הארגוניי במדרג יחסית נמוך במיקום ממוקם בלבדי מקצועית סמכותבעל

 אחראי. הוא עליו בתחום ובלעדיות ברורות החלטה סמכויות בעל ואינו ההחלטותקבלת

 בהירות ואי עמימות ישנה הקיים במצב כי סבורה הביקורת מיחשובי אגף טענתלמרות185.

 אחד סמכות מקור והגדרת מידע אבטחת בנושא החלטות קבלת סמכויותי לחלוקתביחס
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 בתחום. החלטותלקבלת

מדיניות
 לתאריך עד בנוהל לאחרונה שגובש המדיניות מסמך את להטמיע התחייב המחשובאגף186.

 הצביעה הביקורת 01/01/07. למועד עד העירייה הנהלת לאישור ולהעבירו15/12/06
 הביקורת והמלצות מסקנות כתיבת בשלב שבוצע. את בחיוב ורואה הנושא חיוניותעל

 ולוחות אחריות הגדרת עם לביצוע משימות הכולל המסמךי הכנת סיום על לביקורתדווח

 אגף מנהל של אישורו את עבר המסמך כי נמסר Item) .(ACtlOfi'S לביצועזמנים
 ולוודא ובקרה מעקב לבצע יש זאת עם יחד השוטפת. העבודה בתוכנית ושובץהמחשוב

 2007. שנת של השלישי ברבעון הנושאהטמעת

 רבוטררתיי12רש4

 באופן ואם ישיר באופן אם מידעי אבטחת בתחום העוסקים גורמים מספר קיימיםבעירייה187.

 לאגפי משוייכים וחלקם מידעי אבטחת וליחידת המחשוב לאגף כפופים חלקםעקיףל
 אבטחת בנושא מתפקידם כחלק העוסקים רבים תפקיד שותפי ליחידה השונים.העירייה

 לקידום הנדרשים והאמצעים המנגנונים הפורמליתל הסמכות את ברשותה אין אולםמידעי
 את וליישם לאכוף לנהלי רב קושי קיים מידע אבטחת ליחידת זה במצב מדיניותה.ואכיפת

 במילוי היחידה על מקשה זה מצב כללי באופן מידע. אבטחת בתחום וההוראותהמדיניות
 שהיחידה המחשוב אגף בהתייחסות ביטוי לידי בא אף זה דבר מטרותיה. והשגתיעודה

 הביקורת אופן בכל התפעול. ידי על בפועל מבוצעים הם אולם גיבויים נוהל עלאחראית

 הגיבוי נהלי שני לאישור הזמנים לוחות ואת המחשוב אגף התחייבויות את בברכהמקבלת
 הרבעון במהלך ובקרה מעקב לבצע וממליצה 15/02/07. עד ופרסומם ה-15/12/06עד

 2007. שנת שלהראשון

 תפקידים ומערך ארגוניבגבנה
 היחידה במיצוב פיחות חל המחשוב אגף של הארגוני המבנה שינוי יישוםבמסגרת188.

 כתחום. האגף מנהלת ידי על מוגדר והוא המחשוב אגף של הארגוני במדרג מידעלאבטחת

 שונות ארגוניות משמעויות לו אשר דבר לעברי יחסית במדרג יותר נמוך מוקמההיחידה

 את העירייה עובדי קבלת ובמידת בסמכויות המקצועיל ובמוניטין ביוקרה פיחותכדוגמת

 בתחומה. מקצועית כסמכותהיחידה

 סמכות לגורמי במקביל הראשיי לארכיטקט בכפיפות ממוקם מידע אבטחת שמנהללמרות189.

 ואת בפרט האגף עובדי את לחייב לו המאפשרת הפורמלית הסמכות לו אין באגףיאחרים
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 להקנות יש כנדרש. מידע אבטחת נושאי ולאכוף הנחיותיו אחר למלא בכלל העירייהעובדי

 בתחום הפעילות את ולקדם לאכוף לו שיאפשרו פורמליות סמכויות מידע אבטחתלמנהל

 נכון מיקום כדוגמת שונים ארגוניים בערוצים/מנגנונים לבצע רצוי זה דבר מידע.אבטחת

 תחומים הכולל הולם יחידתי ארגוני מבנה האגפיי או העירוני הארגוניבמבנה/המערך
 סמכויות מידעי אבטחת ביחידת כלולות שאינן יחידות ע"י כיום המבוצעיםנוספים

 מוחלטים אישור ו/או החלטה סמכות הגורמיםל לכל וברורות מוגדרות רשמיותיפורמליות
 בתחום. המקצועי כגורם מרכזייםבנושאים

 התחום מצב מידעי אבטחת בתחום השונים במישורים הביקורת ממצאי עלבהתבסס190.

 ביצוע במהלך כי לציין מבקשת הביקורת שיפור. וטעון לקוי אביב-יפו תלבעיריית
 ביצעו הביקורתי עם פעולה שיתפו מידע אבטחת ומנהל המיחשוב אגף הנהלתהביקורת
 סוגיות זה לשלב נכון הסופיות. ההמלצות שלב לפני עוד המלצותי ויישמושינויים
 קיבלה הביקורת השתפרה. המידע אבטחת בתחום המצב ותמונת טופלו שוניםבנושאים
 המיחשוב אגף של הביקורתי במהלך שעלו הליקויים לתיקון ביצוע סטאטוס המפרטמסמך

 ולחשיבותו לנושא בעירייה השונים הגורמים מודעות זאתל עם יחד מידע. אבטחתומנהל

 היחידה עובדי לרשות העומדים והאמצעים המשאבים התקציביםל גם כמו מועטההינה
 במשק עסקיים וארגונים לחברות בהשוואה אף נכון זה דבר מידע. אבטחת פעילותלקידום

 הארגוני במדרג היחידה ולמיקום הארגוני למבנה זהי כגון חריגים במקריםהישראלי.

 ההצלחה ולמידת לנושא להקנות ששואפים ובחשיבות במעמד רב משקל ישהכלליל

 המצב תמונת את כלל תואם אינו יפו אביב תל בעיריית מידע אבטחת נושא מצבבהטמעתו.

 הניתנות והמודעות החשיבות גם כמו המחשובי אגף מצייר אותה העולם ברחביהמתקדמת

 מידע, אבמחת של המודעות חדירת עם "כיום כגון לטענות מקום אין לפיכך לנושא.כיום

 יכול המחשוב באגף מידע אבמחת נושא המקצועית...ולכן בסביבה הוא המבעימיקומו

 מבחינת ירוד יפו אביב- תל בעיריית מידע אבטחת מצב המבעי....." למקומולחזור

 יהיה שנכון כך מיצובו. מבחינת גם ולפיכך פורמליות סמכויות ארגוניי מערךמשאביםל
 הקצאת מבחינת עוד רב מקום יש יפו אביב- תל לעיריית הנכון. הוא ההיפך כילקבוע

 התחום את להביא מנת על ואמצעים תקציב לטיפולי עדיפויות סדר ניהוליתל לבתשומת

 שנטען כפי הטבעי למקומו להשיבו ולא למעלהל נמצא בו הנמוך מהמקום הטבעילמקומו

 בכפוף מידע אבטחת יחידת מיקום לשקול יש הביקורת המלצת עפ"י המחשוב. אגףע"י
 המחשובי אגף לתגובת בניגוד העירייה. למנכ"ל ישירות הכפוף סיכונים ניהוללתחום
 הארגון"." של העסקית לליבה "קשר מבטא זה מיקוםדווקא
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 להכפיפו מומלץ המחשוב מאגף מידע אבטחת תחום את להוציא ארגונית אפשרות איןבאם791.

 האגף. למנהלישירות

 מחו"ג. בפרוייקט מידע אבטחת עובד לכלול מהותי כי סבורה הביקורת - מחו"גפרוייקט192.

 יותר עוד לפגוע מבלי נוסף עובד ידי על הביקורתי להערכת להיעשותי צריך זה דבראולם

 מספקים אינם ממילא אשר מידעי אבטחת יחידת של השוטפת ובפעילות האדם כחבמערך

 יפו. תל-אביב- בעיריית מידע אבטחת בתחום ויעיל מקצועי לטיפולדיים

 DBAמחלקת193.

 ה- עובדי ע"י כנדרש נאכפות אינן מידע אבטחת הנחיות כי מעלים הביקורתממצאיא.
.DBAה- אנשי של פעילותם תקינות על לשלוט רב קושי מידע אבטחת ליחידת 
DBAמידע. אבטחת בתחום 

 ה- אצל נמצאות הרשת מנהלי הרשאות בפועל כי כך על מצביעים הביקורתממצאיב.
 תקין. אינו זה מצב הראשי. DBA ה- אצל רק ולאDBA-ים

 מנהל ע"י ה-DBA עובדי פעילות אחר מדגמיות בקרות הצורך די מבוצעותלאג.

 הטכנולוגיים האמצעים מידע אבטחת למנהל לאפשר ממולץ מידע.אבטחת

 כדוגמת DBA, ה- עובדי פעולות אחר ומעקב ניתור לצורך הנדרשיםוהתקציבים

 וכו'. העובדים פעולות לניתור כלי לנושא יעודיים עובדים משרת אחוזיהגדלת

 SYSTEM. ה- אנשי על מדגמיות בקרות בנוסףי תבוצענה אלובאמצעים

 בלב מהותיים נושאים על ואחראית מרכזיים צמתים על שולטת DBAמחלקתד.

 פעילות כלל מתוך זה בנושא פעילותה להיקף קשר בלי זאת מידע. אבטחת שלליבה

 פיצול מידע לאבטחת DBA ה- בין בהפרדה רואה הביקורת לפיכךיהמחלקה.

 לדעת מידע. אבטחת מנהל של ובתפקודו המידע אבטחת תחום בכל הפוגעמלאכותי

 DBA ה- ליחידת במקביל מידע אבטחת יחידת מיקום הקיים7 במצבהביקורת

 ומשולבת מתואמת לעבודה הצורך די תורם לא הראשי לארכיטקטבכפוף

 סבור המחשוב אגף באם מידע. אבטחת נושאי של הנדרשת האכיפה אתהמאפשרת

 המצדיק דבר מידעי אבטחת לתחום קשורים אינם DBA ה- מתפקידי ניכרשחלק

 ה- ברמת יתבצע הארגוני הפיצול כי מוצע מידע. מאבטחת ארגוני פיצוללשיטתו
DBAה- מעובדי חלק להכפיף מוצע כזהי במקרה כלומר מידע. אבטחת ברמת ולא 
DBAמידע. לאבטחת 

 וניטור- מעקב כלי באמצעות ה-DBA עובדי פעילות אחר מעקב לביצועבאשרה.

 המצויינים ובקרה המעקב כלי לאפקטיביות ביחס מעמיקה ביקורת לבצעמבלי
 לסייע יכולים אכן אלו כלים כי הינה הביקורת הערכת המחשובי אגףבתגובת

263



hr-מידעי זליגת למניעת כלי הטמעת בחיוב רואה הביקורת הנדרשת. הבקרהבביצוע ימ~קיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 
 הנושא הטמעת על ובקרה מעקב לבצע מוצע 2007. לשנת העבודה תוכניתבמסגרת

 של הראשון הרבעון ו/או 2007 שנת של האחרון הרבעון במהלך הכליואפקטיביות

 2008.שנת

 המחשוב רכז תפקיד חשיבות את במסקנותיה להדגיש מבקשת הביקורת - מחשוברכזי194.

 בהובלת עבודה כיום מבוצעת כי לביקורת המחשוב אגף דיווחי לאור מידע. אבטחתלנושא

 נושא לקידום המחשוב רכז של חשיבותו את להדגיש מומלץ הרכזי תפקיד להגדרתאו"ת

 ומחייב ברור רשמיי באופן להגדיר מומלץ כן כמו ותיעודו. המסמך בגיבוש מידעאבטחת
 כתובת הגדרת כולל המחשובי רכז בתפקיד הכלולות מידע אבטחת משימות רשימתאת

 מידע. אבטחת בנושא דיווח וחובת אחריות לסמכותיברורה

 הפיתוח. אנשי של פעולותיהם אחר בקרות מבצע לא מידע אבטחת מנהל - פיתוחאנשי195.

 לכן להמל הניתנת הרשאות ברמת צורך אין הפיתוח לאנשי מידע אבטחת מנהללטענת
 במסגרת נכללות שאינן פעולות לבצע האפשרות הפיתוח מאנשי למנוע ממליצההביקורת

תפקידם.

 שנושא בכך ארגוני ליקוי על הצביעה בממצאיה הביקורת - וירוס אנטי שרתיתחזוקת196.

 רואה הביקורת המחשובי אגף תגובת לאור מידע. אבטחת למנהל כפוף אינו וירוסהאנטי

 את גם כמו מידעי אבטחת רשת למנהל וירוס האנטי שרתי תחזוקת העברת אתבחיוב

 שאינם למחשבים העירונית לרשת התחברות של אפשרות מונעת אשר המערכתרכישת
 הנושא והטמעת אכיפה ולוודא ובקרה מעקב לבצע מוצע מעודכן. וירוס אנטימכילים

 2007. של השני הרבעון במהלךבהצלחה

 תתבצע 2007 מאי חודש עד כי לביקורת מסר המחשוב אגף - טלפונית תמיכהמחלקת197.

 ע"י נעולל חשבון לפתיחת התמיכה למרכז הפונה זהות לאימות מידע אבטחת בתחוםעבודה
 שירות מנהלת כי נמסר כן כמו העירוניים. העובדים במאגר המופיעים נתוניםקבלת
 צלצול ע"י הפונה נתוני את לאמת יש שכזה מקרה בכל כי המוקדניות את תנחהלקוחות

 מה- החל לעבודה תיכנס זאת פעילות המחשוב. אגף ברישומי מופיע ש כפי לטלפוןחוזר
 לבצע ממליצה הביקורת חודש. מדי אקראי באופן מידע אבטחת תחום ע"י ותיבדק1/1/07
 2007. שנת של הראשון הרבעון במהלך הפעילות אכיפת ולוודא ובקרהמעקב

 בתחום הפעילות לתקינות משמעותית הינה הטכנאים של תקינה פעילות - טכנאיםצוות198.

 יישום מידע. אבטחת לנהלי בכפוף פעילותם להגדרת חשיבות ישנה לפיכך מידע.אבטחת
 תקינות לאבטחת מרכזי צעד מהווה החדשה החיצונית החברה עם בהתקשרותהנושא

 הניתנות ההרשאות התאמת גם כמו בפרטי מידע אבטחת ובנושאי בכלל הטכנאיםפעילות
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 החדשה החברה עם ההתקשרות במסגרת ובקרה מעקב לבצע מוצע לפיכךלטכנאים.
 החדש הזכיין בחירת לאחר מידע אבטחת בנהלי עמידה נושא ואכיפת טכנאיםלשרות

 שיטת והטמעת ובקרה מעקב לבצע יש כןי כמו 2007. שנת במהלך טכנאיםלשרות
 ברבעון מידעי אבטחת ע"י טכנאים עבור רשת מנהלי הרשאות ניהול של החדשההעבודה

 2007. שנת שלהראשון

 הגדול הקושי זו בקבוצה מידע. באבטחת מהותי חלק המאגרים למנהלי - מאגריםמנהלי199.

 בתפקידם מרכזי באופן ביטוי לידי בא הקושי מידע. אבטחת בנושא ביצוע לאכוףביותר

 הכלים להם אין כאשר באחריותם7 אשר המידע למאגר לכניסה לעובדים הרשאותבמתן
 אבטחת בטופס שימוש עובד. לכל להינתן שאמורה ההרשאות רמת לקביעתהמתאימים

 לעובדים הניתנות ההרשאה רמות אודות אמת בזמן נתונים לקבל ויכולת אלקטרונימידע

 מנהלי של תקינה פעילות להבטחת משמעותיים מנגנונים הינם שונים מידעבמאגרי
 טופס הטמעת על ובקרה מעקב לבצע מומלץ לפיכך מידע. אבטחת במישורמאגרים

 בזמן הרשאות למתן דרושים נתונים וזמינות העבודה בשגרת האלקטרוני מידעאבטחת
 2007. שנת של השלישי הרבעון במהלך בדיקה לבצע יש המאגרים. למנהליאמת

 מערכת כל של הקריטיות רמות והגדרת בעירייה המערכות במיפוי הטיפול - DRPתחום200.

 במלואו או בחלקו DRP ה- מקום כי הביקורת עמדת את מחזק DRP, ה- מתפקידיכחלק

 לבצע מוצע זאת עם יחד ותפעול. לקוחות שירות בענף ולא מידע אבטחת בתחוםהינו
 72007 שנת במהלך המחשובי אגף שהתחייב כפי הפעולותי אכיפת ולוודא ובקרהמעקב

 המחשוב. אגף ע"י שנמסרו למועדיםבהתאם

 סיסמאות וניהול המידע למאגרי משה הרשאות קבלתתהלך

 עובדי של המרכזי הטיפול תחום הינו וכו'( ביטול אישורי )הגדרה7 בהרשאותהטיפול201.
 ישנה ככלל. בעירייה מידע אבטחת מפעילות נכבד נתח ומהווה מידע אבטחתיחידת
 השינויים ולהטמיע לשפר הטיפולי בתהליך הקיימות בבעיות לטיפול רבהחשיבות
הנדרשים.

 יחידות דרישת פי על פרטנית7 בצורה הרשאות לעובדים לתת נהוג אביב-יפו תלבעיריית202.
 כי יתכן לדוגמא7 כך תקין. בלתי באופן הרשאות למתן פתח יוצרת זו עבודה דרךהעירייה.
 בקרות ללא פעולות לבצע לו מאפשרות ו/או עסוקו מתחום החורגות הרשאות יקבלעובד

מתאימות.

 הרשאות סמכויותי תפקידי הגדרת הכולל בעירייה התפקידים כלל של מיפוי קייםלא203.

 כללי. באופן התחום של לתקינותו ומהותי ותקין נכון הרשאות למתן חיוני זה דברוכיוב'.

 להיעשות אמור התפקידים כלל מיפוי הביקורתי לממצאי המחשוב אגף לתגובתבהתאם
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hr-העבודה בתוכנית כבר האמור המיפוי את לכלול מומלץ לפיכך בוצע. לא ועדיין או"תע"י ימ~קיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 

 2007. בשנת או"ת אגףשל

 ידנייםל עבודה תהליכי משולבים ההרשאות מתן בתהליך הביקורת לממצאיבהתאם204.

 טופס גבי על מבוצע הרשאות מתן אישור לדוגמא כך מרובה. ניירת הדורשיםארוכיםל

 וגורם מידע אבטחת יחידת עבודת על ומיותר רב עומס יוצר זה דבר ידני. הרשאותפתיחת

 לבצע ויש חיוני זה בנושא הטיפול כי סבורה הביקורת העירייה. עובדי בעבודתלעיכובים
 בעיצומו נמצאת מידע אבטחת יחידת המחשוב אגף תגובת עפ"י גבוה. עדיפות בסדרזאת

 חכם בכרטיס שימוש תוך הגורמים בין טפסים להעברת ממוחשב מנגנון לבניית תהליךשל

 ממליצה לפיכך 2007-2008. בשנים תקציבית מבחינה ייושם זה תהליך וחתימה.להזדהות
 ביצוע לבקרת 2008 ו- 2007 השנים לאורך בוחן אבני במספר מעקב לבצעהביקורת
 הנושא.והטמעת

 אבטחת מנהל של לתפקידו ביחס ועמימות בהירות חוסר קיים כי הביקורת מסקנתלאור205.

 ימליץ המידע אבטחת מנהל כי המחשוב אגף התחייב להרשאותי אישור במתןמידע
 לבצע מומלץ לפיכך ההרשאות. בנושא תפקידו על 1/1/07 תאריך עד העירייהלהנהלת
 הרבעון במהלך להרשאות אישור במתן מידע אבטחת מנהל תפקיד בנושא ביצועמעקב

 2007. שנת שלהשני

 מאושרותי מידע למערכות גישה שהרשאות לוודא מידע אבטחת על כי סבורההביקורת206.
 הבאותל הפעולות לבצע יש כךי לצורך כראוי. ומתוחזקותמוקצות

 ולשירותים; מידע למערכות גישה להרשאות רישום וביטול רישום תהליךלהגדירא.

 לרגישות בהתאם ושירותיםל למערכות גישה הרשאות מתן אחר לפקח אולהגבילב.

המערכות;

 הרשאות. לניהול ממוכן מנגנון ידי על ייעשה ההרשאות ניהול כירצויג.

 לא משתמשים של גישה שתמנענה בסיסמאות שימוש לאכוף בכדי כי סבורההביקורת207.

 הבאותל הפעולות לבצע יש מידעי מערכות אלמורשים

 המערכת; לרגישות בהתאם סיסמאותי מדיניות יגדיר המידע אבטחתמנהלא.

 למשתמש; ורק אך ידועה תהיההסיסמהב.

 בכל חסוי. באופן לידיו תימסר או המשתמש ידי על תוגדר הראשוניתהסיסמהג.

 נדרשת לה התשתית דרך או האינטרנט רשת דרך תימסר לא הסיסמהמקרהל

 להזדהות;הסיסמה
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 המשתמש המשתמש. זהות את ראשית לאמת יש למשתמשי נמסרת וסיסמהבמידהד.

 למערכת; הראשונה בהתחברות הסיסמה את לשנותיחויב

 ברשומותי לשחזור הניתן באופן או Text) (Clear גלוי באופן ישמרו לאסיסמאותה.
 מידע; במאגרי אובזיכרון

 בחשאיותה; לפגיעה חשש של מקרה בכל מיידית תבוטלסיסמהו.

 הנדרשת הסיסמה לביטול יביא שנה חצי של תקופה למשך בחשבון שימושאיז.

 חשבון; לאותו ההזדהותבתהליך

 תקן )כגון מקובלים לתקנים בהתאם ייקבעו ותחולתהל תוקפה הסיסמהלמורכבותח.

 יאופשר לא וספרותי אותיות של משילוב תורכב הסיסמה לדוגמאל 1495(.ישראלי
 לגישה תינעל המערכת יוםל 60 לאחר יפוג תוקפה רצופיםל זהים בתוויםשימוש
 וכדומה. כושלים גישה ניסיונות 4לאחר

 עובדים והדרכות מודעות אמשש,אבטחה

 בולט מודעות חוסר ניכר מועטה. יפו אביב תל בעיריית מידע אבטחת לנושאהמודעות208.

 עבר העירייה מעובדי מי לדעת כלל ניתן לא לדוגמאל כך זלזול. כדי עד ולחשיבותולתחום

 מערכתי בטיפול רבה חשיבות שישנה סבורה הביקורת המידע. אבטחת בנושאהדרכות
 וליכולת יעילה לפעילות המקצועיותי להעלאת בכללל בעירייה רמתו לשיפור זהבמישור
 לנושא גבוהה עירונית כלל ניהולית לב תשומת לתת יש הביקורת להערכתהאכיפה.

 למהלך מסודרת עבודה ותוכנית מדיניות לקבוע יש מידע. אבטחת בנושא המודעותהעלאת
 פעילות ובערוצי במישורים וממוקדות ברורות ומשימות יעדים שתכלול המודעותהעלאת
 אבטחת בנושא מסודרות שנתיות הדרכות ביצוע של עבודה נוהל להחיל יש כןי כמושונים.

 זה כולל מהלך להוביל מוצע אלו. בהדרכות המשתתפים העובדים אחר מעקב ולנהלמידע

 ברמה רק ולא האגף מנהל של המלאה ומחוייבותו בהנהגתו המחשוב אגף שלכמהלך

 מידע. אבטחת מנהל שלנקודתית

 עוד העירייה עובדי את ללוות צריך מידע אבטחת לנושא המודעות כי סבורההביקורת209.

 לעזיבתם. ועד בעירייה ממלאים הם אותם השונים התפקידים דרך לעבודהל קבלתםבשלב

 התפקיד ואופי הסטאטוס לפי עובד בכל הטיפול אופי את להגדיר מידע אבטחת מנהלעל
 בעירייה.שלו

פיטרל
 מהעיסוק חורג כנושא נתפס מידע אבטחת תחום המחשוב אגף הנהלת של הניהולבתפיסת210.

 יעדי והשגת מטרות ליישום מעכב כגורם לרוב נתפס מידע אבטחת האגף. שלהמרכזי
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 יי,ג.ן העירייהמבקר ב-יפי אב תל ת ע"ר *44 ק
לג(

 הנהלת דרישות לכל ומענה הלקוחות לכל המחשוב בתחום מיטבי שירות במתןהאגף

 יכול אינו מידע אבטחת נושא כי סבורה הביקורת המחשובי באגף הקיים במצבהעירייה.

 זה לאגף כפוף הוא עוד כל יפו. אביב תל בעיריית המחשוב לאגף כפוף להיות צריךואינו

 מעמדו את מהותי באופן לקדם מנת על הנדרש המקום את מקבל ואינו מתגמדהוא

 ככלל. לעירייה הראוייםוחשיבותו

 תפעוליות למשימות מדי גדול חלק מזמנו מפנה מידע אבטחת מנהל כי סבורההביקורת211.

 מסודר וניהול תכנוננים כולליםל מערכתיים בנושאים לטיפול מהרצוי ופחותשוטפות

 אבטחת מנהל לרשות עומדים לא הביקורת להערכת זאתל עם יחד התחום. שלושיטתי

 זאת. לעשות סמכויות( אמצעימו זמןל משאבי אדםל כח )תקציבי הנדרשים המשאביםמידע

 ותפעולים. ביצועיים בתחומים רק לעסוק מידע אבטחת לעובדי אל כי סבורההביקורת212.

 עלל גם אחראיים להיותעליהם

 מידע; אבטחת מדיניותיישוםא.

 מידע; לאבטחת הקשורות בקרותהפעלתב.

 תשתיותי הכוללותי הרמותי בכל מידע אבטחת פתרונות של והטמעההחדרהג.
 וכו'. נהליםיישומיםל

 אבטחת לתחום הנוגע בכל העירייהל והנהלת העירייה עובדי של מקצועיתהנחייהד.

מידע.

 והניסיון הכישורים בעלי להיות מידע אבטחת עובדי על כי סבורה הביקורת כןיכמו213.
 בעירייה. המידע אבטחת לדרישות מענה לתת שיוכלו בכדי וזאתבתחום

 עבודה ותוכניתתקציב

 אגף של הכולל מהתקציב 1.8% כ- מהווה מידע אבטחת נושא של הישירהתקציב214.

 באגף לנושא הניתנת המועטת החשיבות את המבטא ביותר נמוך תקציב זהוהמחשוב.

 עמדת מידעי אבטחת בנושא עקיפים תקציבים קיימים כי המחשוב לטענת באשרהמחשוב.

 כי העובדה עצמו. בפני ולעמוד מבודד להיות צריך מידע אבטחת תקציב כי הינההביקורת
 התקציב כי מלמדת כן וכמו בתקציב השליטה על מקשה תחומים מספר פני על פרוסהוא

 מידע. אבטחת מנהל של בשליטתו נמצאלא

 יש כי הביקורת מציינת התקציבי בהכנת העבודה בשיטת לשינוי באשר הדיווחיםלאור215.
 למנהל הניתן הראוי המקום ואת העבודה ובשיטת בתפיסה השינוי את חיובי באורלראות

 מנהל כי המחשוב אגף לדיווחי בהתאם העבודה. ותוכנית התקציב בקביעת מידעאבטחת

 לאישור ומדדים יעדים הכוללת עבודה תכנית 15/02/07 לתאריך עד יכין מידעאבטחת
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רשושי
לתך( * העירייהמבקר אבך-יפז תל ע'ר"ת *44 ש

 במהלך מידע באבטחת ומדדים יעדים תוכנית בנושא ביצוע לוודא מומלץ האגףלהנהלת

 2007. שנת של השניהרבעון

בהמים
 קיים ומסודרים. רשמיים עבודה בנהלי כראוי ומיושם מתועד אינו מידע אבטחתנושא216.

 הנהלים מרבית מספק. ובלתי חלקי באופן כתובים חלקם כתוביםל נהלים של מועטמספר
 העביר המחשוב אגף בתגובה לאישור. המתנה ו/או בדיקה כתיבהל של בסטטוסנמצאים
 לאישור זמנים לוחות פירוט כולל ביצוע סטטוס פי על הנהלים של פירוטלביקורת

 באתר עבודה הוראות כ-30 ועוד נהלים 3 לפרסם האגף התחייב כללי באופןופרסום.

 . 15/02/07 לתאריך עד נוספים נהלים 3 ו- 15/12/06 לתאריך עד העירוניהאינטראנט

 ה- עד החסרים נהלים 10-15 כ עוד של לאישור טיוטות להכין האגף התחייב כןכמו
 לפיכך 2007. של האחרון הרבעון במהלך האינטראנט באתר ולפרסמם1/06/07
 2007 שנת במהלך מידע אבטחת והוראות נהלים בנושא ביצוע מעקב לבצעמומלץ

 המחשוב. אגף ע"י שניתנו לביצוע הזמנים ללוחותבהתאם

 הנוהל. לאישור הרלוונטיים הגורמים את לקבוע לזאת בהתאם יותר. ומהותייםמערכתיים217.

 הבאים) הנהלים של והטמעה לביצוע מעקב לבצע ישבנוסףי218.

 רלוונטי; תוכנה ספק ע"י חיצונית תוכנה הכנסתנוהלא.

 מערכות; קריסת של למקרה חרום לשעתנוהלב.

 מהעירייהל מידע של והוצאה תפעול הכנמהל בניהולי המטפל מידע אבטחתנוהלג.
 זיכרון. וכרטיסי ניידים מחשבים כדוגמת נייד זיכרון המכילות מערכותכולל

 בסביבה משמעותי שינוי עם לצורךי בהתאם ועדכון בדיקה תהליך יעברוהנהלים219.
 מידע. אבטחת אירוע לאחר אוהטכנולוגית

 והכשרה אמשיהון

 יעודית הכשרה אין שוניםל בתחומים רבות הכשרות מתבצעות מיחשוב שבאגףלמרות220.
 יותר אף משמעותי זה דבר המידע. אבטחת יחידת לעובדי מידע אבטחת בנושאמספקת
 בתחום ונסיונם הכשרתם עיקר את רכשו מידע אבטחת יחידת עובדי כי העובדהלאור

 היחידה עובדי הביקורת ביצוע למועד עד כי לציין יש בעירייה. הנוכחי תפקידםבמסגרת
 מיוחד. באופן היחידה לצרכי שהותאם בלבד אחד קורסעברו

 מענה לתת בכדי מסחרר. בקצב ומתחדשים מתעדכנים המידע אבטחת בעולםהחידושים221.

 גבוהה. בתדירות וקורסים השתלמויות לבצע יש מידע באבטחת הולםמקצועי

269



dr-שיל הע.1,.המנקי אסב-.בו י'יייתתיאיי 

 פיזיתאבטחה
 התייחסות את קיבלה הביקורת שיפור. טעון אביב-יפו תל בעיריית הפיזית האבטחהנושא222.

 של ביצוע מעקב לבצע יש לזאת בהתאם ושיפורים. לתיקונים והתחייבות המחשובאגף

 כמפורט) בנושא האגףהתחייבויות

 המחשוב אגף התחייבות לפי הטמעה ביצוע מעקב לבצע יש פיזית- אבטחהנוהלא.

 2007. שנת של הראשון הרבעוןבמהלך

 אחסון מדיית של השאלה או הפקדה נוהל והפצת רענון ביצוע מעקב לבצעישב.

 2007. שנת של הראשון הרבעוןבמהלך

 לחצי אחת הקוד ושינוי קודנים כיבוי הזמנת קודנים) בנושא ביצוע מעקב לבצעישג.
 של שלישי רבעון ו/או 2007 שנת של הראשון ברבעון מידע אבטחת מנהל ע"ישנה

 2007.שנת

 לא לגורמים גישה למנוע ובכדי הפיזית האבטחה מערך את לחזק בכדי כי סבורההביקורת223.

 הבאות) בפעולות לנקוט יש בעירייה7 המצוי למידע לנזק לגרום או לגנוב העלוליםמורשים

 מאובטחיםאזוריםא.

 אבטחה/אזורים למעגלי העבודה סביבת את יחלק המידע אבטחתממונה1(

 רמת לפי אזורים חלוקת לאופן דוגמא להלן רגישות. רמות לפימאובטחים

 משרד לעובדי עבודה )אזור עסקית שרתים(י חדרי )כגון גבוההרגישות)

 זה(; באזור להסתובב רשאי הרחב )הקהל ציבורית Office ~Back -אחורי

 ההגנה ואופי עבודה אזורי רגישות את לקבע המידע אבטחת יחידתעל2(

 הקהל; וסוגי אזור בכל הנשמר המידע סמך עלעליהם7

 אם פיזית. גישה בקרות של מעגלים מספר ליישם המידע אבטחת יחידתעל3(

 לכל ליישם עליה פיזית7 גישה בקרת ליישם מידע אבטחת יחידת ביכולתאין

 המידע ומערכות המידע רגישות מאתריו. אחד בכל ניטור בקרותהפחות
 אזור. לכל גישה מורשי ויוגדרו אזור לכלייבחנו

 המידע. לאבטחת פיזיות בקרות יוגדרו הסיכונים להערכתבהתאםב.

 כניסה שער לפחות לכלול גבוהה ברגישות המוגדרים באזורים הגישה בקרתעלג.
 השרתים. חדר גבוהה) ברגישות לאזור דוגמא חזק. זיהוי אמצעי ידי על הנפתחאחד

 בו האזור בין הפרדה ישקלו במשרדיהם7 קהל קבלת שירותי המעניקותמחלקותד.

 לא מקרה7 בכל בעירייה. השוטפים העבודה אזורי לבין אלו7 שירותיםניתנים

 פיקוח. ללא העירייה במשרדי להסתובב מורשה7 שאינו לגורם7יתאפשר
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 של גישה בפני וימודרו יוגנו כרגיש המסווג מידע המכילים הציבורייםהאזוריםה.

 תאי משרדים7 השאר בין כוללים אלה אזורים למידע. הרשאה בעלי שאינםאנשים
 וארכיונים. העובדים שלהדואר

 ~מתכבנטתה

 סודיות על לשמור יש יפוי אביב תל בעיריית המידע אבטחת רמת את לשפר מנתעל224.
 בכל או משכורת בהכנת שמטפלים כפי בהן ולטפל עובד לכל שניתנותהמסמאות

 אגף שיפור. טעון אביב תל בעיריית הלוגית האבטחה מצב עובדים. של אישיתאינפורמציה
 מוצע לזאת בהתאם ושיפורים. שינויים לביצוע לביקורת התחייבויותיו מסרהמחשוב

 2007. שנת במהלך ביצוע מעקבלבצע

 זאת לבצע האפשרות לשקול מוצע הטלפוןי באמצעות סיסמאות מתן לנושאבאשר225.

 הטלפון. באמצעות ולא לדוגמא7 המחשובי רכזבאמצעות

 וירוס האנטי שרתי תחזוקת מצב כי סבורה הביקורת משתמשים- אבטחת לנושאבאשר226.
 העירונית. לרשת קישור כל עבור וירוס בפני בהגנה דיו יעיל אינו יפו אביב תלבעיריית

 מידע במערכות גישה בקרות לניהול ממוכנים מנגנונים ליישם ממליצההביקורת227.
 תחנת בין הנתיב ובקרת זיהוי מאמצעי יורכבו גישה בקרות )אפליקציות(.וביישומים

 לשירות/שרת.הקצה

 המידע מערכות ומבוישרידות
 מומלץ זאת עם יחד סביר יפו אביב תל בעיריית המידע מערכות וגיבוי שרידות נושאמצב228.

 בנושאים) המחשוב אגף להתחייבויות בהתאם ותיקונים שיפורים מעקבלבצע

 לרמת בהתאם השונותי המידע למערכות גיבוי דרישות להגדיר המחשוב אגףעלא.

 הסיכונים. בהערכת שתקבעהרגישות

 הגיבויים. איכות בקרת על אחראי יהיה המידע אבטחתממונהב.

 בהתאוששות ולטיפול קריטיות למערכות מענה במתן ביצוע מעקב לקייםמוצעג.

 2007. שנת במהלךמאסון

 אש חסינות כספות בתוך יומי גיבוי קלטות באפסון ביצוע מעקב לקייםמומלץד.

 2007. שנתבמהלך

 הנהלהבקרות

 תיקון. הדורשים המידע אבטחת בתחום ההנהלה7 בקרות בנושא ליקויים אתרההביקורת229.

 ה-ע(1)[. פרוייקט במסגרת המחשוב אגף בטיפול נמצאים אלו ליקויים כי לצייןיש



hr-2007 שנת במהלך ביצוע מעקב לקיים מוצע מתקנות- ופעולות צפויים סיכוניםבנושא230. ימ~קיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 

 מידע. אבטחת מנהל ע"י בהתאם מתקנות ופעולות צפויים סיכונים רשימת הכנתולוודא

 מערכת לכל סיווג רמת קביעת בנושא 2007 שנת במהלך ביצוע מעקב לקיים מוצע כןכמו 1.23

 מידע. אבטחת מנהלע"י

 העיקריים המידע נכסי כל של מלאי רשימת ליצור מידע אבטחת על כי סבורההביקורת232.
 המידע אבטחת בקרות ולהגדיר הרגישות רמת לפי אלו נכסים לסווג המערכותי כלשל

הנדרשות.

 והממשקים המידע במערכות מידע אבטחת סיכוני הערכת לקיים ממליצההביקורת233.

 הבאל באופן בעירייהלהפועלים

 סיכוני למכלול ותתייחס המערכות של הרגישות רמת את תגדיר הסיכוניםהערכתא.
 ומההתנהלות המידע ממערכות הנובעים הפוטנציאלים המידעאבטחת

העסקית

 בעל המידע לפי תיקבע מערכת כל של הרגישות רמת סיווג העירייה. שלהשוטפת

 מטפלת. היא בו ביותר הגבוהההרגישות

 השונים והאגפים במערכים העבודה אופי הנכסיםל סיווג על יתבסס זהתהליךב.
 העירייה. של העסקי והאופיבעירייה

 העסקייםל בתהליכים משמעותיים שינויים עם הסיכונים הערכת את תעדכןהעירייהג.
 מידע. אבטחת באיומי או המידעבמערכות

 נאותים משאבים בהפניית העירייה הנהלת את ינחה הסיכונים הערכתתוצרד.
 במערכות המידע אבטחת סיכוני בסקרי ולמיקוד מידע אבטחת אמצעילהטמעת

 בעירייה.השונות

 של רגישות מדרג יספק הנכסיםל סיווג תוצר עם יחד הסיכוניםל הערכתתוצרה.

 בעירייה. שונותמערכות

 גבוהל סיווג בעלות כמערכות מקרה בכל יסווגו הבאים והממשקים הבאותהמערכותו.

 רפואי; מידע המכילותמערכות1(

 העירייה; לרשת לעירייה מחוץ שירות נותניקישור2(

 מידע המכילה בעירייה המידע רשת תוך אל ציבורית רשת דרךתקשורת3(
רגיש;

 פרט; בצנעת הקשורים אישיים פרטים - אדם/עובדים/תושבים כוחמאגרי4(

 מבוקרים. חדירה ומבחני מידע אבטחת סיכוניסקרי5(
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 עמידת להבטיח בכדי מידעי אבטחת בנושא סיכונים סקר לבצע ממליצההביקורתז.
 מתודולוגיות ושל העירייה של המידע אבטחת מדיניות בדרישות המידעמערכות

 בעולם. מקובלות מידעאבטחת

 של המידע טכנולוגיית מערך של מידע אבטחת סקרי ייזום המידע אבטחתממונהח.

העירייה.

 חודש. 12 - ל אחת לפחות ייסקרו גבוה סיווג בעלותמערכותט.

 המערך. לרגישות בהתאם הסקרים תדירות את תקבע ההנהלה אחרות מערכותלגביי.

 פיזיים אמצעים )כולל ההגנה אמצעי יעילות ואת הניהול נושאי את יבחנוהסקריםיא.
 הן המידע במערכות המידע אבטחת הגדרות רמת ואת בעירייה שיושמוולוגיים(
 ברמת והן נתונים( בסיסי הפעלה7 מערכות תקשורתי ותווך )ציוד התשתיתברמת

 תוכנה(. חבילות או מקור קוד )ברמתהאפליקציה

 משמעותיים שינויים הטמעת לפני מידע אבטחת סקרי יערוך המידע אבטחתממונהיב.
 הסיכונים7 הערכת לפי גבוה סיכון כבעלות העירייה ידי על שהוגדרובמערכות
 אלו מערכות הכנסת לפני או אלו במערכות משמעותיים שינויים חלים כאשרכלומר

 (Production). תפעולילשימוש

 ברמת הן Tests) (Penetration חדירה מבחני ייזום המידע אבטחתממונהיג.

 פורצים ידי על פריצה ניסיונות המדמים )אפליקציה(7 היישום ברמת והןהתשתית

 למערך קיים7 חשבון ללא כפורץ והן קיים כמשתמש הן לעירייה7 ומחוץמתוך
 המערך. רגישות את בחשבון תיקח החדירה מבחני תדירותהטכנולוגי.

 בלתי עצמאי7 מקצועי7 גורם ידי על ייערכו החדירה ומבחני המידע אבטחתסקרייד.
 לעירייה. וחיצוניתלוי

 החדירה ומבחני המידע אבטחת סקרי תוצאות על דיונים תקיים העירייההנהלתסו.
 סביר. זמן פרק תוך המלצותיהם למימושותפעל

 ותוכנה חומרהבקרת

 בנושאים) ביצוע מעקב לקיים מוצע כי אם סביר. ותוכנה חומרה בקרת נושאמצב234.

 אגף להתחייבות בהתאם מידע אבטחת מנהל ע"י ניידים מחשבים אבטחת נוהלהכנתא.

 במחשבים לבצע שניתן המותרים השימושים הם מה בנוהל להגדיר ישהמחשוב.

 הניידים. המחשבים אבטחת ואופןניידים

 ואת הרשת את לאבטח יש העירייה7 לרשת מחוברים הניידים והמחשביםבמידהב.

 מידע. אבטחת ברמת הדדית פגיעה בפניהאמצעים
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 אוטומטית להפצה מיקרוסופט של wsus למוצר התכנות בדיקת של ביצועמעקבג.

 2007. שנת במהלך גרסה עדכונישל

 רעה ניסיונות מפניהגנה

 מידע אבטחת מנהל על ומשתמשיה7 העירייה רשת על להגן מנת על כי סבורההביקורת235.
 איתורי )כולל פגיעה לניסיונות החשיפה את המצמצמים ונאותים מקובלים באמצעיםלנקוט
 במערכות במידעי תקין לא שימוש מפני יגנו אלו אמצעים אלה(. ניסיונות ומניעתזיהוי

 הינה פגיעה לניסיונות החשיפה את המצמצמים לאמצעים דוגמא הנתונים. ובבסיסיהמידע
 מערכות (IDS), הארגון ומתוך מהאינטרנט חדירה ניסיונות לאיתור מערכות שלקיומן

 וכדומה. Filtering) (content תכניםלסינון

 בהתאם והנאותים המקובלים האמצעים את להתאים המידע אבטחת ממונהעל236.

 לאותה הרלוונטיים ולחשיפות ולאיומים עת7 באותה שישררו הטכנולוגיותלהתפתחויות

תקופה.

 נתוניםזכיינות

 כחיוני שהוגדר מידע של הנתונים זמינות להבטחת כלים ליישם המידע אבטחת ממונהעל237.
 מערכותי של ויתירות בכפילות שימוש לשקול יש כך7 לצורך הסיכונים. הערכתבתהליך
 וכדומה. חשמלי מתח לייצוב בכלים עומסים7 לחלוקתבמערכות

 רושתפיטרל

 מספר דרך ריכוזיי באופן תתבצע העירייה רשת מ/אל חיצוניים גורמים קישור כיממולץ238.

 כניסה נקודות דרך שאינה "עצמאית"7 התחברות כל תאושר לא מאובטחות. כניסהנקודות
 אלה.מאובטחות

 הרשת של ופיזית לוגית חלוקה באמצעות ברשת השונים החלקים בין מידור ליישםיש239.

 לרמת בהתאם תיקבע המידור רמת השונות. הרשתות בין הקישור אפשרותוהגבלת

 המערכות. שלהרגישות

 על ובקרה העירייה הגדרות פי על ונכנסת יוצאת תקשורת של וסינון בקרה ליישםיש240.
 תיושם בדיעבד7 לבקרה בנוסף חריגים. אירועים לאיתור במערכות המתבצעותהפעילויות

 אמת. בזמןבקרה
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 מידע אבטחת לאירועיתגובה
 ולשקול מידע אבטחת אירועי הם מה להגדיר המידע אבטחת ממונה על כי סבורההביקורת241.

 שיהיה מידע אבטחת אירועי על דיווח מנגנון להגדיר יש כןל כמו להגיב. יש מהם איזהעל
 שכזה. אירוע לכל התגובה ואופן לעובדיםנגיש

 (Enciyption)הצפנה

 באמצעי האגור גבוה סיווג בעל מידע חיסיון על להגנה הצפנה מנגנוני יישום לשקוליש242.
 וכדומה(. נתונים בסיס )קובץיאחסון

 בתווך גבוה סיווג בעל מידע חיסיון על להגנה הצפנה ליישם המידע אבטחת ממונהעל243.
 לארגון. מחוץ אלהתקשורת

 מערכות של ותחזוקהפיתוח

 לבצע יש מידע מערכות פיתוח בתהליך מידע אבטחת בקרות הטמעת להבטיחנכדי244.

 הבאותלהפעולות

 מידע מערכות של מהותי שדרוג בעת או חדשות מידע מערכות של קליטהבתהליךא.

 מידע; אבטחת שיקולי בחשבון יילקחוקיימותי

 של שדרוג או חדשות מערכות של פיתוח לתהליך יוגדרו מידע אבטחתדרישותב.

 קיימות;מערכות

 (Confidentiality) חשאיות להבטיח מנת על קריפטוגרפים מנגנוניםיישומוג.

 גבוה; סיווג בעלי נתונים של (Integrity)ואמינות

 פלטיםל וידוא קלטיםל וידוא כולל )האפליקציה( היישום ברמת תוטמע מידעאבטחתד.
 וכדומה; נתונים אמיתות אישור שדריםלאימות

 על הגנה בהתקשרות להבטיח יש חיצוניל גורם ידי על נעשה מערכת פיתוחכאשרה.
 רגישים.נושאים

 Trail) (Audit בקרהנתיב

 עליו מקורןי את ולזהות מורשות לא פעילויות לגלות יוכל מידע אבטחת שמנהלבכדי245.
 הבאותל הפעולותלבצע

 השונותי במערכות ושאילתות פעולות ביצוע אחר ומעקב לניטור בקרה נתיבלקייםא.
 מערכת. כל על בקרה נתיב מנגנון להחיל יש לה. מחוצה והן העירייה מתוךהן
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 להכיל Log - ה על המערכת. רגישות לרמת בהתאם תיקבע הבקרה נתיבתכולתב.

 מורשות לא ופעולות גישה ניסיונות לגלות שיתאפשר כך הרלוונטייםל הנתוניםאת

 ולא מורשים של ניסיונות על לפחות מידע יכלול הבקרה נתיב מקורן. אתולזהות

 הגישה. וזמן הגישה מקור הפעולהל מהות מוצלחיםל ולא מוצלחיםמורשיםל

 המערכת. לרגישות בהתאם ייקבע התיעוד קבצי לשמירת הזמןפרקג.

 אירועים. במנגנון ויתועד ינוסר למערכת וחריג כושל גישה ניסיוןכלד.

 LOG. בקובץ פעילויותיהם רישום ביצוע בדבר עובדיה את תיידעהעירייהה.

 התיעוד. דיוק לצורך מדויק שעון מקור עם מסונכרן להיות הניטור מנגנון שעוןעלו.

 מורשים. בלתי קריאה או שינוי מהיקהל בפני יאובטחו LOG - הקבציז.

 מקווכםשירותים

 פריצה יכולת ולצמצם מורשים לא לגורמים פרט בצנעת הקשור מידע חשיפת למנועבכדי246.

 הבאותל הפעולות לבצע מידע אבטחת מנהל על העירייהל רשת אל מורשים לא גורמיםשל

 העירייה אתר דרך )לדוגמאל ציבורית תקשורת תשתית דרך המועבר רגישימידעא.
 לחשיפתו. הסיכון את המצמצם באופן יאובטח טלפוניה תקשורת ודרךבאינטרנט(

 חד אישי זיהוי נתוניםל מהימנות על שמירה הצפנה, אמצעי יידרשו כזה, מקרהבכלב.

 מקובלים. באמצעים שימוש לעשות יש התכחשות. מניעת ואמצעיערכי

 במהלך הצורך, במידת חייה. אורך לכל מאובטחת תהיה Session))התקשורתג.

 ראשונית. הזדהות לאחר גם חוזרת הזדהות תידרש Session))התקשורת

 הפנימית ברשת מידע למערכות העירייה( )אתר מבחוץ ישירה גישה תותרלאד.

 (Gateway) שער מערכת דרך אלא העירייהל של LAN) - ל ישיר)קישור

 Zone Demilitarized ) הפנימית לרשת מחוץ מפורז באזור הממוקמתמאובטחתל

,(DMZהפנימית. לרשת ההתקשרות את שתיזום 

 ולא מהאינטרנט למשתמשים נגישים יהיו לא רגישי מידע המכילים נתוניםבסיסיה.

 דרך ורק אך תתאפשר הנתונים לבסיסי הגישה DMZ. המפורזת ברשתימוקמו

 מאובטח. באופן כמתווכים המשמשים העירייהמחשבי

 לו שהוגדרו הפעולות את ורק אך לבצע יוכל משתמש שכל כך הרשאותיוגדרוו.

כמותרות.
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 קלםבקרות

 הבאים) בנושאים ביצוע מעקב לקייםמוצע247.

 חיצוני; התקן ע"י חומרהוצאתא.

 להדפסה; רגישים נתוניםשליחתב.

 רגישותו; רמת לפי המידעתיוגג.

 העברתה; טרם למדיהחיטויד.

 מגנטיות מדיות השמדת נוהלרענוןה.

 רשתאיומי

 בנושא המיחשובי אגף התחייב אליהם הפעולות אחר מעקב לבצע המחשוב אגף הנהלתעל248.

 חכם. עובד כרטיס פרויקט את להמשיך ממליצה הביקורת כןי כמו קלט.בקרות

 ביקורתנועקב

 לשמירת הנוגע בכל המיחשובי אגף פעילות בנושא מעקב לבצע המחשוב אגף הנהלתעל249.

 השונים. המידעסוגי

 הביקורתהערת

 שלהלן המסמך המיחשוב אגף מאת הועבר הביקורת עבודת סיום לאחר 27/2/07בתאריך250.
 הביקורת. והמלצות מסקנות בעקבות האגף שביצע הפעולות אתהמפרט



hr-ימ1קיהע,רייה לף'תתיאנ'ג-יפואי 
 : לביצועמשימות

 מידע אבטחת בנושא ביקורת דו"ח לטיוטתמענה
-

הע141 סטאטוס מלעין משדן א"יאי סעיד משומה1יב,צוע

 א של מייללבדוקמיידיא נושא אתלבררנ
 בחברותהזמינות
אחרות

בוצע15.12.06ח6 שינוייםעריכת;
 במסמךסופיים
 קיים-מדיניות

 ע- ע"י אושר27.2.בעבודה1.1.0715.3.07ח6 מסמךהעברתנ
 לאישורמדיניות
נ____נ_____1 העירייההנהלת

 התחיללא15.2.0615.4.07ח,24 נוהל כתיבתסיום1
 מערכותגיבוי

 והעברתופנימיות-
 לכללהתייחסות
 בדבר.הנוגעים

בוצע15.2.06ח24 נוהל האםלבדוק5
 מדיותהשמדת
 נוהל בתוךמופיע
גיבוי-

בוצעמיידיא24 הטיפולהעברתן
 וירוס אנטיבשרת

 מידע-לאבטחת
נ____נ_____1 ד עםלדבר
 נשלחה6.2.07בעבודה 2007יוני 2007מאיח,26 משתמשזיהוי

 לשימוש לעבקשה ע"פ)בתמיכה(
 לקוח.בכתובת עירונייםנתונים
 אישר- לא ע27.2במ"א

 4.0715.נ________4נ_______1 ע ח- בפ"עידון
בוצע !1.12.06""26 על לאלהודיע1

, עבודההנחננת
! ן 1נ~יכרח )בחדשה
!! זיהויבענננו

, ע"פמעח1נן)ןקש
! ן כולל חוזר.צלצול

-
 , חוד"יתבדיקה

בוצע !1.1.07!ח26 הרשאתושעוי1
!! ממנהלילטכנאים

 תחנות למנהלירשת
נ____נ_____1עבודה

 צריך קיים,הטופסבעבודה 2007יולי מרךעדח271 מידע אבטחתטופס(1
תוכניתן2007 )כוללאלקטרוני
 מידע מאגרימיפוי

ומנהליהם(
בוצעמיידיא28 מנהלהתייחסותנו

 28 לסעיףהאגף
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-

הע141 סטאטוס מקין מלעין א"יאי סעיף משומהזיב,צוע

 הציוד23.01.07בעבודה מרץעדח לרשת כניסהמניעת12
 נקבעהנרכש.2007 וירוס אנטיללא

 התקנהישיבת
 1.01.07 לוהתנעה
 תקלות6.2.07

,_____נ____1-
בהתקנה

 התחיללא1.12.0615.4.07ח28-29 תפקידהגדרת12
 אבטחתממונה
 בנושאמידע

-
הרשאות

בוצע.מיידיא29 התוארבדיקת14

-
 וא א עם"תחום"

בוצעמיידיא53 הוצאותלבדוק15
 )כמונוספות
 ב2006שרתים(
ב1 53 לסעיף_,ולהוסיף

 התחיללא15.2.0615.3.07ח46 עבודהתוכנית11
 ומדדים(-)יעדים

-
נ מידעאבטחת

 הנהלים כלעבורבוצע ו15.12.06 רח/77 נהלים,פרסום;1
הקיימים באינטראנטקיימים
 בפורטלובהמשך
 שליחתהאירגוני+
 הפרסום עלהודעה

-
ננ מחשוב אגףבפורום

בוצע ן 2007מרץ רח/77 נהלים,פרסום15
 בפורטלחדשים

בוצע!1.1.07ח77 שיש נהלים,רשימת15

-
לכתוב

בעבודה1.6.07ח77 טיוטותהכנת(2
לנהלים

 רשימה, יש6.2.07בעבודה1.3.061.6ח85 מתקניםמיפוינ2
 סיווגאין )בטבלהרגישים

 והעברתהראשונית(
 האגפיםלמנהלי

להתייחסות.לאחר
 לצרפה ישמכן

 אחת ולהפיצולנוהל
 בכל שנהלחצי
 מנהליפורום

-
 לרענון.האגפים

בוצעמיידי אא/26 לאיסורהנחייה22
 צוות שלכניסה
 לחדרהמס"ב

-
שרתים

 12נוהלבוצע1.12.06ח77 הפקדה נוהלהפצת22
 של השאלהאו

 אחסוןמדיות
 אין בדיקה-נערכהבוצע15.12.06ח88 ל-3 כיסויהזמנת24

 בחברה כוהמוצר חדרי שלקודנים
 אתשהתקינההשרתים

_הקודנים.נ_____=  
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העיא סטאטוס משדן משדן א"יאי סעף משומה~יב,צוע
 ראשונההחלפהבוצע מ-החלח88 בקודנים- קודשינוי25

 כל מעכשיו15.12.06,1.2.07 שנה לחציאחת
חודש__4

בוצע1.12.06ד89 חדרי לנעולהנחייה21
 לשלוחשרתים-
אגפים מנהליבפורום

 צנרת תוכניתאיןבוצע15.12.06ח91 לקבלתבקשה;2
 יוציאובעירייה, צנרתתוכניות
 אתבשיפוץ חדריבסביבת
 מחדרהצינורות )מהנהלתהשרתים

-
מחשב.הבית(

 של לידיעתוהועברבוצע 07 מרץעדד91 מערכתרכישת25

-
ד. הצפות בפניהתרעה

 2007 סוףןעדבוצעןמיידיר מתי דני מוללבדוק25
 ירידהמתוכננת

 נובלמשרתי-
בוצעמיידיח102 לגביבדיקה(3

מורכבות
 היוםהסיסמאות

בוצע1.107ח102 סיסמא שינוינוהלנ3

-
 8025( מוקד)עבור

149 בנוהללהכניס32
 תוכנההכנסת
 סעיףחיצונית
 היצרן אתהמחייב
 תיעודלספק

הרלוונטי
 מדיה)באינטרנט,

 ספרות אומגנית

-
נ__פיזית(

 ןבוצען,מטהא151 למנהלילפתת32
'~ggמורחב לרעע יקטימ,
1,הבא אודות הנהליםאת

 ן,, שלקיומם
______________נ_________, ש למשתמדריכים-
 ג ר שם1בפגת~ה,בוצע2007,1ח160 אבטחתממונה34

 מקום כיאיוסוכם(,, רג לד"רמידעיפנה
 מלא קורסלבניית מחשבהלצורך

 מידע.לאבטחת לבנייתמשותפת
 פעיליותתבוצענה ייעודי עירוניקורס
 לעידודבשת"פ אבטחתבנושא

-
המודעות.מידע.

 ל פגישהנקבעהבעבודה2007ח163 מידע אבטחתמנהל35
 ע עם21.02.07 עם פגישהיקיים
 ו במידהבנושא. חדשיםעובדים
 להצטרף ישמבטל כניסת)טרם

 א. שללפ"ע ובתיאוםלתפקיד
 מבקש27.2 אנוש( משאביעם

 א לפ"עלהצטרף אבטחתבנושא
 לחודש אחתמידע-
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העיא סטאטוס מקין מפעין א"יאי סעוף משומה~יב,צוע
 בקשהנשלחהבעבודה2007ח168 מידע אבטחתמנהל31

6.2.07 עם פגישהינום
 לגבש במטרהאנוש משאבי אגףמנהל

קריטריונים
 בתהליךלבדיקה
 חדש. עובדקליטת

 הוזחיללא2007ח169 עובדיםיציאתזן
ין מאולצותלחופשות ,ירוטצ"ת

_________"_______~_________________________נ_ כמ'לתפקידים--
בוצעא120התייחסותשלד"31

 התחיל ןלא 2007,מאי מרץעד,ח128 רשימרנהכנת35
'2007, צפרים+סיכונים  מתקהתפעלוית
ן,,רלבנטית

ןבעבודה 2007,ילי מרץעד,ח130 רמת אתלהוסיף(4
ן'2007 מערכת לכלהסיכון
 מערכותבטבלת
 DRP ל-שהוכנה

בוצעמיידי חר-135 ליוויבדיקתנוהלנ4
 מקצועאנשי

)חיצוניים(
 התחיללאאפרילח135 מהלאחזקתלהכע42

2007 "ידיםמחשבים
ן, מרשימתכחלק

ן,הנהלים-
 'זריקהמתבצעתבוצעמ"דיח142 האםלבדוקנ4

 כל עלשבועית סריקתמתבצעת
המחשבים לכלוירוסים

 ברשת.והשרתים לילה כלהמחשבים
בחצות

בוצעח143 וזקעחזבורת44
ן,, מידעללמות

ןבוצע,,ח175 מדיה מהללרעע45
ן,, כוללממכ1קז,
 כל במסגרתהפצרת

-
הנהלים

 ג מרוביקעחזיןבעבודה,עדיוני,ח177 גדוע פעילותיזום41
 בפורוםלדברן'2007, ם המאגרילמנהלי
 אגפיםמנהלי אינפורמציהבעזרת
 מחכהבנושא. פעילויות לגביוידע

לזימון.בוצע בסעיף.המוזכרות
 עם פגישותבנוסף
 להעלאת ג- רד"ר
 סדנא/ להכנתרעיון

 ייעודיתהשתלמות
 אגרים.למנהלי-
בוצע!א לנלאלהרהיח~זי4

 בפגישותהלוגים
 שמירתשלמדיניות
קבצים
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אחיא.סע.1 מש.מותיג,צת
יממיןמתיי

בוצע מיידי חר- ולמ ל מייל להוציא41
 כניסה איסורלגבי
 שרתיםלחדר

 למנהליםשיעבירו
שלהם.
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 מונחים מילון - אשפח

 של בהקשר מוסברים אלה מונחים הדוח. לאורך שימוש נעשה בהם שונים מונחים מפרש זהפרק

 מידע.אבטחת

 המידע. חשאיות או זמינות בשלמותי לפגיעה פוטנציאלית אפשרות Threat: -אירם .1

 רגיש. מידע בתוכו מכיל אשר חדר כל ) רגישמתקן2.

 כניסה ניסיון בעת מערכת או אדם של זהותו לגבי פרטים המספק אמצעי ויהרי)אמצעי3.
 מידע. למערכת מטעמם פעולות ביצועואישור

 התהליך בארגון. השונות המערכות של הסיכון רמת הערכת של תהליך סיכרנים:הערכת4.
 הסיכונים הערכת תוצר השונות. במערכות מהפעילות הנובעים השונים האיומים אתממפה
 זה מסמך מסקנות בארגון. השונות המערכות של הרגישות רמת את המדרג מסמךהנו

 השונות. המידע אבטחת פעילויות לגזירתמשמשות

 מקודד למידע Text) (Clear גלוי מידע הממירה קריפטוגרפיה של יישוםהצפנה:5.

Text)(Cipher מורשים. לגורמים ורק אך ומובן מפוענח להיות שיוכל באופן 

 התעבורה את המבקר חומרה( רכיב או שרת על )תוכנה רכיב Firewall: - אשחרמת6.

 מוגדרת. אבטחה מדיניות פי על תקשורת מרשת והיוצאתהנכנסת

 איום. להתממשות להוביל העלולה במערכת חולשה ulnerability'-ו: -חשיפה7.

 כפונקציה הנוצר ייחודי מידע פריט Signature) :(Digital דיגיטאליתחתימה8.

 ומאפשר מדוייקת בצורה התוכן את מזהה שהוא כך אחרי מידע פריט שלקריפטוגרפית

 בו. שינוילזהות

 בקרה. נתיב של התיעוד קובץ אסנף: -לרג9.

 בארגוןי המידע אבטחת בנושא ההנהלה תפיסת את המציג מסמך מידע: אבטחתמדינירת10.
 במסמך בתחום. הסמכויות וחלוקת הארגוני המבנה את ומגדיר לנושא מחוייבותה אתמביע
 ממנה תשתית יצירת תוך מידעי אבטחת של ולבקרה ליישום מנחים עקרונות נקבעיםזה

 השונים. בתחומים עבודה נהליייגזרו
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 % הע.1,יהמנקי אסב-.פו ע'יייתתיאי--זג
 בכל נאותים. מידע אבטחת אמצעי הדורש סיווג כבעל סיווג שהארגון מידע רגיש:מידע11.

 של לפרשנותו נתונה זה מידע תכולת רגיש, כמידע יוגדר גבוהי סיווג בעל מידעמקרה

הארגון.

 ממוחשבת. בצורה מידע לנהל המאפשרת תוכנה חבילת היא מידע מערכת מידעלמערכת12.

 ושליפתו עיבודו ניהולו7 מידעי אחסון מאפשרת היא ליחיד. או לארגון מיועדתהמערכת

 7 תעשייתי פיננסי7 תחום) בכל מידע מערכות לנהל ניתן מסוימים. בחתכים יותר7מאוחר

 השארל בין הכולל הארגון של מידע בעיבוד התומך הממוכן וכדומה.הציודגיאוגרפי7

 חשוב חלק מהווה מידעי אבטחת ציוד תקשורתי ציוד וניידים7 נייחים מחשביםשרתים7

 המידע.במערכת

 עוין. דבר שיקרה ההסתברות הינוסיכרן:13.

 שונות במערכות מידע באבטחת הקשורות איומים/חשיפות המאתר סקר סיכרנים:סקר14.

 לארגון. שלהם הסיכון רמת אתוהמעריך

 המטרות מידע. על הגנה לצורך ואלגוריתמים מדעיים בכלים שימושקריפטרגרפיה:15.

 למניעת פתרון מתן המידעי ואמינות חשאיות על שמירה הינן קריפטוגרפיה שלהעיקריות

 משתמשים. זהות לאימות מנגנון ומתן פעולות שלהכחשה

 מומחי ידי על שאומצו מידעי לאבטחת בטכנולוגיה שימוש מקרבלים: באמצעיםשימרש16.
 הרלוונטיים ולסיכונים בנושא להתפתחויות בהתאם יותאמו אלו אמצעים המידע.אבטחת

 עת.באותה

 לזה זה המקושרים מחשבים קבוצת )אג[: Network) Area Local - פנימיתרשת17.

 הארגון. בתוך אחרים( ומחשבים )משתמשים למשאבים ונגישים תקשורת ציודבעזרת

 מכל אינפורמציה של מסודר לאחסון המשמשת תוכנה הוא נתרנים(: מסד )אר נתרניםבסיס18.

 מראשי קבועים תכנותיים מודלים יש זו לתוכנה ועיבודה. אחזורה לשם במחשבי שהואסוג
 וחיפוש. למיון פנימיים מנגנונים כמו המידע עם העבודה עלשמקילים

 התוכנה. ויישומי החומרה המשתמשי בין המגשרת תוכנה היא הפעלה:מערכת19.

 אחר. אלקטרוני בהתקן או במחשב הפיזיים הרכיבים כל אוסף היאחומרה:20.

 סיכונים מפני מחשב מערכות על בהגנה העוסק פעילות תחום הוא מידע: מערכרתאבטחת21.

 עליהן.המאיימים
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 % הע.1,יהמנקי אסב-.פו ע'יייתתיאי--זג
 שירותים לספק ותפקידם מחשבים לרשת המחוברים בו המותקנת ותוכנה מחשבשרת:22.

 דואר. שרת קבציםל שרת לשרתים) דוגמה ברשת. למחשביםשונים

 בין לאינטרנטל אלחוטית גישה מוצעת בו מסחרי או ציבורי אזור () spot~bn (Hotנקררה23.
 ימים. או שעות לפי בתעריף או בחינםאם

 כתובות טבלת מסוים. בנושא הרשומות כל אוסף היא טבלה יחסיי נתונים בבסיסטבלה:24.

 התושבים. כל של הכתובת רשומות כל את תכיל למשלל התושביםלבמרשם

 של השבתה פירושה השרת גבי על ישום או בתהליך תקלה או נפילה כל שרת:זמינרת25.

 השרת(. על המצוי המידע של זמינות לחוסר גורמת בעצם השבתה )כלהשרת

 בלבד. לו שהורשה לגורם נגיש יהיה מידע המידע:חיסירן26.

 לרמת בהתאם זמינים יהיו בה האגור והמידע המידע מערכת )רהמערכת(: המידעזמינרת27.

 המערכת. לקוחות ידי על שהוגדרההזמינות

 מלכתחילה שהוגדר כל את יכיל במערכת שהמידע כך על הגנה המידע: ואמינותשלמות28.

 מורשה. שאינו גורם ידי על שינוי עברו לא עצמם הנתוניםוכי

 בין לקשר נדרשת המערכת שכן מקדיםל כתנאי הזדהות על מתבסס הרשארת:מערך29.
 לפעולה.משתמש

 ליצור בכדי לבצע יש אותם התהליכים מכלול את המציין כללי שם הנו (Backup):גיברי30.

 שינויים. מפני השמור מידע שלהעתק

 השינויים לפני המידע של העתק נשמר בו המידעי אבטחת מתהליך חלק הנו הגיברי:תהליך 1.3
 גרסאות נשמרות כןי כמו כשל. של במקרה המידע של שחזור לאפשר מנת עלואחריהם

 שיבוש. של במקרה תקינה לגרסה חזרה לאפשר בכדי במידע שנעשוהשינויים

 נתונים חבילות העברת לגבי החלטות שמבצע מחשבים ברשת רכיב הוא (Router): -נתב32.

 אחרים. ופרמטרים ע1( )כתובות לוגיות כתובות מערכת פיעל

 ברשת התעבורה על שליטה המאפשר מחשבים ברשת רכיב הוא (Switch): -מתג33.

 הרשת. של חלקים יותר או שניים בין ומחבר MAC, כתובות עלבהתבסס

 וירוסים של פעילות מפני המחשב על להגנה שנכתבת ייחודית תוכנה היא ריררס:אנטי34.

במחשב.

 פי על וגורמת המשתמשל ידיעת ללא למחשב שחודרת מחשבי תוכנת הוא מחשב:ריררס35.
 מכוון כוונת מתוך המחשבי בהפעלת שונים ולתקלות לשיבושיםרוב
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hr-מגקוהע,רייה לר'תתיאנ'ג-ייןאי* 
 ביניהם המעבירים יותר( )או מחשבים לשני כללי שם "תקשוב": או מחשביםתקשורת36.

 כלשהו וכו'( תקליטור דיסקטי - תקליטון )כגון) פיזי אחסון אמצעי להעביר מבלימידע

 כלשהו תקשורת תווך באמצעות מתקיים המחשבים בין הקשרביניהם.

 מטרה. בעל הגיוני רצף ומכילות משתמש ידי על הנכתבות פקודות קבוצתאפליקציה:37.
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