
 

 

 

 

 

 
 מועצה אזורית מנשה 
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 כללי

נערכה ביקורת בנושא אבטחת המידע  2018במסגרת תכנית העבודה לשנת 

במהלך  בוצעההשימוש במערכות המידע. הביקורת מ כחלק במועצה 

 .2018הרבעון האחרון לשנת 

מועצה אזורית מנשה מנהלת ומחזיקה ברשותה מאגרי מידע שונים, חלקם 

 גבוהה בין השאר עקב צנעת הפרט. בעלי רגישות מידע

 

 מטרת הביקורת

תהליכי העבודה והבקרה בתחום ניהול מטרת הביקורת הינה בחינת 

 אבטחת המידע במועצה אזורית מנשה.סיכוני 

 

 תהליך עריכת הביקורת

הביקורת נערכה בהתאם לתקנים המקצועיים ולהנחיות המקצועיות כפי 

איגוד מבקרים פנימיים בישראל, תוך שימוש   IIAשפורסמו ע"י ה 

 באמצעים הבאים:

 .שיחות עם בעלי תפקידים רלוונטיים לנושא הביקורת 

  ה בנושא המבוקר.עבודותהליכי סקירת נהלי 

 וניתוחם.  , קבציםסקירת דוחות 

 

 היקף הביקורת:

 הביקורת התמקדה, בין השאר, בנושאים הבאים:

 .עמידה בנהלים והנחיות עבודה 

 .מדיניות 

 .תכניות עבודה 

 .תרגול 

 .הכשרות 

 .ביטוח ועוד 

 

 

 

 

 



 

 

  :דירוג הממצאים

 

 ילקבוע סדר מועצההממצאים ולאפשר למשמעות על מנת לדרג את 

פי שלוש דרגות חשיבות -יישום ההמלצות, דורגו הממצאים עלבעדיפויות 

 כדלהלן:

 

 

 
 מועצהלנזק גרימת מצביע על פוטנציאל גבוה ל – הגבוה חשיבות

 
 מועצהלנזק גרימת ל בינונימצביע על פוטנציאל   - תבינוני חשיבות

 
 מועצהלנזק גרימת ל נמוךמצביע על פוטנציאל  - כהנמו חשיבות

 

 

 

ממונה אבטחת )אשר משמש כ מחלקת המחשובמנהל לברצוני להודות 

 על שיתוף הפעולה במהלך עריכת הביקורת. ( במועצה   המידע

 

 

 

 

 בכבוד רב,         

 

   רז פורת         

 מבקר המועצה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגבוה

 תבינוני

 כהנמו



 

 

 

 

 רקע כללי .1

, וחירום רגיעה בעתות לעבודתן בסיס המשמשים רבים מידע מאגרי המקומיות ברשויות .א

, עסקים רישוי, אדם כוח ,רווחה, חינוך, ובנייה תכנון, כספים: האלה בתחומים היתר בין

 . תברואה, וחניה תחבורה

 לגרום עלולה המקומיות הרשויות של המידע ובמאגרי הממוחשבות במערכות פגיעה .ב

 עליהן מוטלת ולכן ,הפרט ובצנעת לתושב הניתנים בשירותים פגיעה כמו, כבדים לנזקים

 .המידע על להגן החובה

דע הינו נושא בעל חשיבות עליונה. המיאבטחת מידע , המועצהבעידן הטכנולוגי בו פועלת  .ג

מהווה בסיס קריטי לפעילותו  הזורם בצינורות התקשורת בתוך המועצה ומחוצה לה

ושרידותו של הארגון וכל פריצה אליו, העתקת מידע או השחתת מידע ונתונים עלולים 

 לגרום לנזק תפעולי, כלכלי ותדמיתי כבד.

לסיכוני אבטחת מידע הנובעים משימוש בעולם  המועצהכפועל יוצא מהאמור לעל, חשופה  .ד

דרך ניצול  מועצהנים אלה, עלולים לפגוע בסיכוני סייבר. התממשות של סיכו –האינטרנט 

 פגיעות של נכסים )מידע, חומרה, תוכנה וכו'(.

יודגש, כי גורמי הסיכון במערכות המידע הארגוניות, משתנים מארגון לארגון בהתאם  .ה

 לציוד, המערכות, מערכות האבטחה שלהם ותחומי עיסוקם.

בפעולות אקטיביות לצמצם  חובה לנקוטהמועצה לאור חשיבות הנושא, חלה על הנהלת  .ו

 הסייבר השונים. אבטחת המידע ואת סיכוני 

 :מועצהבאופן כללי, ניתן לחלק את גורמי האיום שעלולים לפגוע במערכות המידע של ה .ז

 תוך השחתת נכסים ומערכות.מועצה ניסיון מכוון להזיק ל –גרימת נזק מכוונת  (1

 חזות וביצוע גניבה.ניסיון לגרום נזק באמצעות מעשה הונאה, הת –הונאה  (2

 עקב כשל חומרתי או בתוכנה. פגיעה בתפקוד המועצה –כשל טכנולוגי  (3

הממונה על אבטחת המידע במועצה הינו מנהל מחלקת המחשוב. מנהל מאגרי המידע,  .ח

 בהתאם לדרישות חוק ותקנות הגנת הפרטיות הינו מנכ"ל המועצה.

 

 
 

 

 



 

 

 

 הממצאים:עיקרי הלן ל .2

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

 מדיניות  .1

 הגידול גם כמו הסייבר איומי התגברות
, ופנימיים חיצוניים, האיומים בסוגי

 טכניות תקלות, אנוש וטעויות זדוניים
 מועצהטבע, מחייבים את הנהלת ה ופגעי

 להגנה ואסטרטגיה לתחזק מדיניות

 & Cyber Security Strategy בסייבר

Policy. 
 את המגדירה ארגונית מדיניות פיתוח

 מול אל הארגונית ההתמודדות אופן
 ובניית תכנית הסייבר וסיכוני איומי

 הדרך עיקרי את אסטרטגית המציגה
המדיניות,  להשגת הנדרשים הזמן ופרקי

 הינה מחויבת המציאות.
שנושא אבטחת מידע והתגוננות  -מכאן 

סייבר הינו נושא קריטי  מפני התקפות
 ה.להתנהלותה של המועצ

ושא זה נמצא כי הצוות הבכיר לא דן בנ
ולא התקבלו החלטות לקביעת מדיניות 

לנקיטת פעולות אופרטיביות ברמת 
 הנהלה. 

 
לדון,  מועצההנהלת ההצוות הבכיר ועל 

להתוות מדיניות ולהחליט על פעילויות 
מידע  בקרה נדרשות הקשורות לאבטחת

 .והתגוננות בפני איומי אבטחת המידע
 

זו, צריכה לכלול התייחסות  מדיניות
לנושאים כמו: אחריות בעלי תפקידים 

ומנהלים, שיטות עבודה, מחויבות בעלי 
תפקידים, הגדרת מטרות, ניהול סיכונים 

הגנות נדרשות בתחומים כמו אבטחה 
פיזית, משאבי אנוש, חינוך, רווחה, 
 מדיניות גיבויים, בקרות גישה ועוד.

 
 

 

 

 

 נוהל  .2
תפקידו של נוהל עבודה הינו לספק 

מסגרת עבודה לתחום אבטחת מידע 
בכללותו. נושא התמודדות עם איומי 

אבטחת מידע וסייבר, צריך לקבל ביטוי 
 בנוהל זה.

 
ישן בשם נוהל קיים במועצה נמצא כי 

 "אבטחה בשימוש במחשבים".
סקירת הנוהל העלה כי אינו מעודכן ואינו 

כולל התייחסות לכלל הנושאים 
הנדרשים בתחומי אבטחת המידע על 

מנת לתת מענה להגנה על סווג המידע, 
 זמינותו, אמינותו ושלמותו. 

 

 
עבודה  יש לעדכן בנהלי המועצה נוהל

אבטחת מידע כולל המתייחס לסיכוני 
הסייבר התנהלות ובקרות בתחום הגנת 

 בין השאר בתחומים הבאים:

 מודעות עובדים -

 חתימה על נהלי אבטחת מידע -

 תזכורות ובקרות תקופתיות -

 אבטחות לוגיות ופיזיות -

 סמאותיניהול ס -

 טלפונים חכמים -

 הפרדת מערכות ועוד. -
 

 

 

 תכנית עבודה  .3
תכנית עבודה מהווה את מסגרת העבודה 

הרב שנתית על פיה מבוצעת השנתית ו
 פעילות הגורמים המעורבים בתהליך

 .ניהול ואבטחת המידע
תכנית עבודה צריכה להיות ישימה 

 ובעלת יעדים ומדדים ברורים.

יש להקפיד כי תכנית העבודה תוצג בפני 
הצוות הבכיר ותאושר, בין השאר, 

 ומאושר.בהתבסס על  תקציב מעודכן 
 

יש לוודא אחת לתקופה שתקבע 
)רבעוני/חצי שנתי( כי מבוצעת בקרה אחר 

 יישום תכנית העבודה.

 

 

 הגבוה

 תבינוני

 תבינוני



 

 

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

  
העבודה  הוצגה בפני הביקורת תכניות
 2019  בתחום אבטחת המידע לשנת

הכוללת התייחסות לנושאים רבים 
 ביניהם:

 מודעות עובדים. 

 .הקשחת שרתים 

  .מחשבים המשכיות עסקית
 ניידים.

 סמאות ועוד.יס 
 

 דווח כי התכנית הוצגה למנכ"ל המועצה.
עם זאת, לא קיים תקציב ייעודי לפעילות 

אבטחת מידע ונושא זה מקבל מענה 
 עקיף באמצעות תקציב המנכ"ל.

 

 
 

 צוות אבטחת מידע וסייבר  .4

דע והתגוננות בפני תחום אבטחת המי
סיכוני הסייבר מטופל במועצה ע"י מנהל 

המחשוב ובסיוע של יועץ חיצוני אשר 
בתחום זה נותן שירותים למועצה 

 באמצעות פגישות תקופתיות.
 

של המועצה הוכנה ע" תכנית העבודה 
היועץ החיצוני בתאום עם מנהל המחשוב 

  של המועצה.
  

היועץ פעילותם של מנהל המחשוב ו
 בין השאר: תכולל החיצוני,

 המידע אבטחת היבטי ויישום ווידוא 
 אבטחת ולנהלי למדיניות בהתאם

 .מועצהה של המידע

 בנושאי מועצהה עובדי והכוונת ייעוץ 
 העבודה בתהליכי מידע אבטחת

 .מחשוב ובמערכות

 רמת להעלאת פעילויות ביצוע 
 בנושאי המועצה עובדי של המודעות

 .המידע אבטחת

 שוטפת ניהולית בקרה ביצוע 
 הנחיות בנושאי פנימיים ומבדקים

 זה ובכלל, מועצהב אבטחה ונהלי
 בתחומי מחייבים וחוקים התקנים
 .ופרטיות מידע אבטחת

 מידע אבטחת באירועי הטיפול הובלת 
 . וחריגים שוטפים

 
 לא אותרו חריגים

  



 

 

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

 מערכות הגנה קיימות  .5
נכון למועד עריכת הביקורת, קיימות 

 במערכת הפנימית מספר מערכות הגנה:

 .מערכת ניהול הרשאות ובקרת גישה 

  התקני תכנים מלחסימת אנטי וירוס
 אחסון ניידים. 

  לא וייטשים. לסמערכת בקרת רשת

 .on-lineקיימת בקרת רשת 

  שתמשיםמ 300אנטי וירוס ל.  

 FIREWALL . 
לדברי מנהל מערכות המידע, 

המערכות הקיימות נותנות מענה 
 סביר לסיכוני מערכות המידע. 

נמצא כי לא בוצע סקר עם זאת, 
חשיפה וסקר סיכונים כולל ממנו ניתן 

ללמוד על הפערים הקיימים בנושא 
מערכות ההגנה הקיימות בתחום 

 אבטחת המידע. 

 
לערוך סקר במסגרת תכנית העבודה, יש 

חשיפה וסקר סיכונים ייעודי לנושא 
 התאמת מערכות ההגנה הקיימות. 

ות כמו כן, מומלץ לערוך באופן תדיר בדיק
חדירה למערכות אלה ולוודא כי הינן 

 נותנות מענה ראוי לסיכונים שנמצאו. 

 

 

 מבנה ארגוני  .6
 בראייה אפקטיביתו הגנה לספק כדי

 פונקציה של קיומה תנדרש, ארגון חוצת
אבטחת מידע  לנושא ייעודית מתכללת

 משתייכים אינםתחומים אשר  משלבתה
: כגון ,המידע טכנולוגיית לניהולרק 

 הגנה, עסקית המשכיות, הונאות זיהוי
 .ועוד ציות, אדם כוח, פיזית

 
 מנהלמנוהל ע"י מערך אבטחת המידע 

המוגדר כממונה מערכות המידע במועצה 
ב' 17על אבטחת המידע בהתאם לסעיף 

 כפוף למנכ"לולחוק הגנת הפרטיות 
 כמנהל מאגרי המידע.המוגדר 

ביועץ בנוסף, ממונה אבטחת המידע נעזר 
 חיצוני הנותן שירותים נקודתיים.

לדברי מנהל מערכות המידע, מבנה זה 
 נותן מענה ראוי לדרישות.

 
 

 

 

 הכשרות והסמכות מקצועיות  .7

התמודדות עם סיכוני אבטחת מידע 
בדגש על סייבר דורשת ידע ומומחיות 

 בתחום זה. 
 

נמצא כי מנהל המחשוב של המועצה 
מידע הממונה על אבטחת המוגדר גם כ

כמנהל אבטחת עבר הכשרה  פורמלית  לא
לעסוק ולנהל לא הוסמך לפיכך, ומידע 

את כל הקשור בשמירת נכסיה 
 .מועצההטכנולוגיים והמידע של ה

 

 
על המועצה לוודא כי ממונה אבטחת 

המידע והגנת הסייבר יוסמך ע"י גורם 
 מוסמך לשמש בתפקידו. 

 

 

 תבינוני

 תבינוני



 

 

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

בכל הקשור לעדכונים מקצועיים, דווח כי 
היועץ החיצוני דואג להעביר מדי תקופה 

חומרים מקצועיים ועדכונים מעולם 
 התוכן של אבטחת המידע.

 ביטוח  .8

 מקטינים שבאמצעותה דרך הוא ביטוח
 סיכון התממשות של הסיכון את ארגונים

 . חיצוני לגורם הסיכון העברת באמצעות
 

 כדי נוצר סייברכנגד סיכוני  ביטוח
 שלהם המחויבות עבור ארגונים לשפות

 צד של חסוי או פרטי מידע לאבטח
: אירועים סוגי שני סביב בעיקר שלישי

 מערכות מתקיפת כתוצאה שיבושים
 לאבטחת הקשורים אירועים או מחשב
 . ופרטיות מידע

 
דווח כי לא קיים למועצה ביטוח כנגד 

 סיכוני אבטחת מידע וסייבר.
 

 
לאור רגישות המידע המצוי ברשות 

 מועצהעל ההמועצה במספר תחומים, 
ח לבחון את נחיצותה של פוליסת ביטו

 כנגד סיכוני אבטחת מידע וסייבר.
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לביצוע תרגילים קיימת חשיבות עליונה 
הגנה על הלבחינת תפקודו של מערך 

 המידע בארגון.
 

לא בוצע תרגול ייעודי  2016נמצא כי מאז 
או מתקפת סייבר בנושא אבטחת מידע ו/

  .על מערכות המידע של המועצה

 
מומלץ לבחון את תפקודו של מערך ההגנה 

כנגד איומי אבטחת מידע וסייבר 
באמצעות תרגיל ובניית תרחישים 

 .מידעאפשריים לפגיעה במערכות ה
ומבחני בנוסף להתמודדות הטכנולוגית 

החדירה, יש לכלול בתרגיל זה את הדרג 
הניהול הבכיר והביניים ולעמת אותו עם 

 דילמות מקצועיות.
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מטרת עריכתו של סקר סיכונים הינה 
מיפוי תהליכי העבודה הקשורים 

באבטחת מידע וסייבר, בחינת הבקרות 
השלובות בתהליכים אלה, הצבעה על 

 המלצות לסגירתם. פערים ומתן
 

נמצא כי המועצה לא ערכה סקר סיכוני 
 אבטחת מידע באמצעות גורם מקצועי.

 
בכדי לעמוד על כלל הפערים בנושא 

אבטחת מידע, על המועצה לערוך סקר 
 סיכוני אבטחת מידע.

במקביל, יש לפעול לסגירת הפערים 
 בבקרות הנדרשות כפי שיעלו מסקר זה.
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, חוק ועדת אישרה, 2017 במרץ 21 ביום
 הפרטיות הגנת תקנות את ומשפט חוקה

. התקנות 2017 -ז"התשע(, מידע אבטחת)
. התקנות 2018במאי  8לתוקף ב  נכנסו

 לרשם לדווח חובהבין השאר,  מטילות
 .במאגר אבטחה אירועי על המידע מאגרי

 פועל יוצא של התקנות הינה החובה

 
בכדי לעמוד בדרישות התקנות, על 

 לבצע את הפעולות הבאות: מועצהה

 י המידע.מאגר הגדרות מסמך ניסוח 

  פיזיתאבטחה להקפיד על. 

  מידע אבטחת על ממונהלמנות. 

  .לכתוב ולאשר נוהל אבטחת מידע 

 

 כהנמו

 הגבוה

 הגבוה

 הגבוה



 

 

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

 שברשות המידע אבטחת נהלי את לבחון
 תקנות.ה לדרישות והתאמתם מועצהה
  

סקירת דרישות התקנות מעלה כי נכון 
 מועצהלמועד עריכת הביקורת, ה

מיישמת באופן חלקי את דרישת 
  התקנות.

 .לבצע ולתעד מיפוי מערכות 

 זיהוי, גישה הרשאות לנהל מערך 
 ואימות. 

 אבטחה.  אירועי לתעד 

 וודא קיום אמצעי אבטחת תקשורתל. 

 'ביצוע מבדקי חדירות וכו. 
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 זיהוי היא הלוגית האבטחה של מטרתה
 מורשים שאינם מאנשים המונע ואימות

 להיכנס( מורשים שאינם תהליכים או)
 . השונים המידע למאגרי

 בין ולהבדיל לזהות תוכל שהמערכת כדי
 באימות צורך יש, השונים המשתמשים

 .המשתמשים וזיהוי
 הבקרות באמצעות, לכך בנוסף

 לדעת ניתן, הלוגית הגישה על המיושמות
 למשאב שניגש המשתמש זהות את
 ביצע הוא פעולות ואלו במערכת יםומס

 .משאב באותו
 

בפועל, דווח על ידי מנהל מערכות המידע 
כי לא קיים תהליך של שמירה על לוג 

כניסה לשרתים ולא נשמרת היסטורית 
 הכניסה אליהם.  

 

על המועצה להקפיד על קיום תהליך 
שמירה על לוגים ונתיבי בקרה אחר 

 24לשרתים לתקופה של כניסות 
חודשים, כנדרש בתקנות הגנת 

 הפרטיות.
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מודעות עובדים לסיכוני אבטחת המידע 
והסייבר מהווה מרכיב חשוב ביכולת 

העמידות של המועצה לאורך זמן 
והתמודדות מול סיכונים אלה. הגברת 
מודעות והרחבתה מבוצעת בין השאר 

 באמצעות הדרכה.
, 2019במהלך חודש ינואר נמצא כי 

בוצעה הדרכה ייעודית למנהלי המועצה 
בנושא אבטחת מידע וסייבר ע"י יועץ 

 חיצוני.
עם זאת, נמצא כי לא כלל עובדי המועצה 

עברו הדרכה מסודרת בנושא, נחשפו 
לכלל הסיכונים והוכשרו להתנהגות 

 מונעת.

 
על המועצה לוודא כי כלל העובדים 

עוברים הדרכה בנושא אבטחת מידע 
 וסייבר ומונחים בהתנהגות מונעת.  
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 מידע קיים המועצה של המידע במערכות
אל  יומי יום באופן המועבר רב
, דיסקים: כגון, חיצוניים התקניםומ

ה של מדיניות בנושא יש לוודא קיומ
 הכנסה והוצאת מדיה ומידע.

בקרות המתריעות יש לוודא  קיומן של 
מדיה ומידע והכנסת על הוצאת 

 

 הגבוה

 תבינוני

 הגבוה



 

 

 הממצא חשיבות המלצות ממצאים 

DISK ON KEY מטרתה. מדפסת ופלטי 
 למנוע היא המידע אבטחת מערכת של

 לגבולות מחוץ רגישים נתונים העברת
 .מתאים אישור ללא המועצה

 
 המונעת בקרה קיימת לא כי נמצא

או להכניס  להוציא מורשים לא מגורמים
, צורב) חיצוני התקן באמצעות מידע

 (.DISK ON KEY או נייד מחשב
 שליחת המונעות בקרות קיימות לא

 .להדפסה רגישים נתונים
 .  המידע רגישות של תיוג קיים לא
 

 ממחשבי המועצה.
יש לקיים תהליך של תיוג רמות מידור 

 של מידע.
 

 

 


