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 המשרד לביטחו� הפני�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

נבדקו בעיקר תקצוב הפרויקט . במשטרת ישראל נבדק פרויקט מחשוב הניידות
אבטחת , תחזוקתה, השימוש במערכת, הקצאת ערכות מחשב לניידות, וביצועו

 .המידע וייזו� ההצטיידות במערכת חדשה

 

 משטרת ישראל

 מערכת מחשוב ניידות 

 תקציר

הוקמה כדי לשפר )  המערכת או מערכת מחשוב ניידות�להל� (יידות מערכת מחשוב נ
לשפר את , לתמו� במלחמה בפשיעה, את יכולתה של משטרת ישראל להילח� בטרור

המערכת הוקמה . השירות לאזרח ולקצר את זמ� התגובה של המשטרה לאירועי�
היא ו, בתחילת המאה העשרי� ואחת ומאז פועלת כמעי� שלוחה של תחנת משטרה

סמו� לזמ� , לרבות תפקידי הדיווח והבקרה, מספקת לשוטר כלי� לביצוע תפקידיו
היא מאפשרת למפקד בשטח לקבל תמונת מצב זמינה ומדויקת על . התרחשות האירוע

כוחות המשטרה ומשמשת אמצעי חשוב לקבלת החלטות ולניהול יעיל של הקצאת 
, שוטרי תנועה, וטרי סיורובכלל� ש, למערכת משתמשי� רבי�. משאבי� למשימות
. ומפקדי� בדרגי הפיקוד השוני�, יחידות בילוש, משמר הגבול, אנשי מער� החבלה

 . 2000שזכתה במכרז בשנת ', את המערכת הקימה חברה א

תכנת תשתית וכאל# ערכות מחשב המותקנות , המערכת כוללת תשתיות מחשוב
, יישומי המערכת ה�. י�בניידות והמקושרות בתקשורת סלולרית ובתקשורת מחשב

קבלת הודעות ; הפקת דוחות; שאילתות; שידור וקליטה של אירועי�, בי� היתר
דיווח ; איכו� דינמי של הניידת באמצעות מפה ממוחשבת ואיתור כתובות; ושליחת�

 . מצוקה בלחיצת כפתור

 

 פעולות הביקורת

ערכת למחשוב המ בדק משרד מבקר המדינה את 2011  יולי� 2010דצמבר בחודשי� 
הקצאת ערכות מחשב לניידות ; נבדקו בעיקר תקצוב הפרויקט וביצועו. ניידות

; אבטחת מידע; תחזוקת המערכת; השימוש במערכת; משטרה במגזרי� השוני�
 הבדיקה נעשתה במטה הארצי של המשטרה. וייזו� ההצטיידות במערכת חדשה
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באג# קהילה ; שטרת התנועהבמ נעשובדיקות השלמה ). ט"מנ(ובמינהל הטכנולוגיות 
במשטרת טייבה ובמשרד לביטחו� ; במחוז יפתח של המשטרה; )מ"אק(משטרה 

 .הפני�

 

 עיקרי הממצאי�

 שלא על פי נוהל 1999המפרט במכרז להקמת מערכת מחשוב ניידות הוכ� בשנת 
ח"מפת

1
אשר נועד להבטיח כי תהליכי ,  הנוהל המחייב את כלל משרדי הממשלה� 

 . יהול והתפעול של מערכות המידע יבוצעו כראויהנ, הפיתוח

למרות שעד אז הותקנו בניידות , 2003המשטרה אישרה את קבלת המערכת בסו# יוני 
, על פי הנתוני� של המשטרה, א# על פי כ�.  ערכות המחשב שהוזמנו�1,000 מ289רק 

 6של  סכו� 2000של מערכת מחשוב הניידות כבר משנת " תחזוקה"היא שילמה עבור 
,  כאמור2003א# שהתקנת ערכות המחשב החלה רק בשנת , ח בשנה"מיליו� ש

 .2005והתקנת מרבית� הסתיימה רק בנובמבר 

, א# שיחידות המשטרה השונות נבדלו זו מזו במידה ניכרת במידת היעזרות� במערכת
המשטרה לא בדקה את הצור� בהקצאת ערכות מחשב ליחידות הממעטות להשתמש 

 . בה

 נעשתה 2006א� רק בשנת , השני� היה צור� לבצע עשרות שינויי� במערכתבמש� 
לראשונה פעולה מרוכזת של שינויי� ושיפורי� שלא הקיפה את כל השינויי� 

 . והשיפורי� הדרושי�

לא נבדק אופ� , 2011יולי ,  למועד סיו� הביקורת2002בי� מר, , במש� כתשע שני�
וא# לא נעשה סקר , נבדק הצור� בעדכונ�לא , קיו� הנהלי� בנושא אבטחת מידע

 . סיכוני� בנושא

א# , "סודי"מאז הוקמה המערכת לא פעלה המשטרה כדי לאפשר פעולה ברמת סיווג 
שהדבר תוכנ� מלכתחילה וא# שההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו במש� כל השני� 

שלא מאחר . הללו בתחו� ההצפנה היה בה� כדי להקל את הלי� ההסדרה של העניי�
, לא התאפשר לקיי� ממשק בינה ובי� מערכות מסווגות יותר, שונה סיווג המערכת

 . ולכ� נמנעה מיחידות מסוימות במשטרה האפשרות להשתמש בה

 להמש� התקשרות ללא מכרז  הגישה המשטרה למשרד האוצר בקשה2010באוקטובר 
לענייני מרכזית הועדה הבקשה הועברה לו. כדי לשדרג את המערכת' חברה א �ע

הוועדה אישרה למשטרה להתקשר בפטור ממכרז ע� .  כדי שתקבע א� לקבלהתקשוב
לתחזוקת שבר ולשינויי� הנובעי� מאילוצי "ח " מיליו� ש8בהיק# של ' חברה א
הביקורת העלתה כי חלק מהשינויי� והשיפורי� ".  ולא לשדרוג כלשהוא�חקיקה 

שלא בהתא� לאישור , תישמשו לשדרוג המערכ' שהזמינה המשטרה מחברה א
 . הוועדה

__________________ 

 נוהל מסגרת שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לפיתוח �) מסגרת פיתוח ותחזוקה(ח "נוהל מפת  1
הנוהל מפרט את השלבי� בחיי המערכת . ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה

על פי , א נקבע כנוהל מחייב במשרדי הממשלההו. הממוחשבת ואת התוצרי� הנדרשי� בכל אחד מה�
ועל פי הוראות , שקיבלה תוק! של החלטת ממשלה, 1991החלטת ועדת השרי� לכלכלה מאוקטובר 

 .�"תכ
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במסגרת הערכת מערכת כוללת שביצעה המשטרה לפני שהחליטה להקי� מערכת 
שישמש בסיס , חדשה היא לא ביקשה ממשתמשי המערכת למלא שאלו� שביעות רצו�

 .לבחינת הצור� בהקמת מערכת חדשה

א� , ח" מיליו� ש�100המשטרה מתכננת להקי� מערכת חדשה שעלותה הוערכה בכ
 �ח "היא לא השתמשה בשו� שיטה מהשיטות להערכת עלויות המפורטות בנוהל מפת

 . רכיבי ע, המערכתעל פי הערכה או  מחזור חיי� על פיהערכה 

 

 סיכו� והמלצות

מערכת מחשוב ניידות היא מערכת המותקנת בניידת ותפקידה למזער את תלותו של 
כת הוקמה כדי לשפר את המער. השוטר בתחנת המשטרה בעת ביצוע משימותיו

לשפר את השירות , לתמו� במלחמה בפשיעה, יכולתה של המשטרה להילח� בטרור
הייתה פריצת הקמת המערכת . לאזרח ולקצר את זמ� התגובה של המשטרה לאירועי�

, בהיותה פלטפורמה ניידת, משטרהה ותפיסתית בעבודת יחידות דר� טכנולוגית
המערכת נעשתה לכלי . מבצעיי� של המשטרההמעבירה מידע בזמ� אמת לכוחות ה

בזמ� " לדבר"יכולת ה� משו� שהקנתה לניידת את ה, חיוני ומרכזי בעבודת השוטר
לסכ� אירוע בתו� הניידת ואנושי " תיוו�"אמת ע� מאגרי המידע הרלוונטיי� ללא 

וה� משו� שאפשרה למפקדי� בשטח לקבל תמונת מצב זמינה ומדויקת , ולא במשרד
 .ת המשטרהעל כוחו

על המשטרה להחליט א� להגדיל את מספר ערכות המחשב והיחידות שלה� יוקצו 
לפעול להגברת ; להקצות ערכות מחשב רק ליחידות המרבות להשתמש בה; הערכות

לשקול הסדרה ; ת מידע ולעגנה בנוהלאבטחל מדיניות להגדיר; השימוש במערכת
 שמפעילה ומנהלת ניותלאבטחת מערכות ממוחשבות חיוחוקית של האחריות 

וכ� למנוע גישה לאתר שבו ; לבצע לאלתר סקר סיכוני� בנוגע למערכת; המשטרה
על ידי גורמי� שאי� לה� הסיווג " סודי ביותר"�ו" סודי"מאוחס� מידע בסיווג 

 .הביטחוני המתאי�

 

♦ 
 

 מבוא

וקמה כדי ה)  המערכת או מערכת מחשוב ניידות�להל� (מערכת מחשוב ניידות משטרת ישראל 
לתמו� במלחמה , להילח� בטרור)  המשטרה�להל� (לשפר את יכולתה של משטרת ישראל 

המערכת . לשפר את השירות לאזרח ולקצר את זמ� התגובה של המשטרה לאירועי�, בפשיעה
והיא מספקת לשוטר כלי� ,  ומאז פועלת כמעי� שלוחה של תחנת המשטרה2002הוקמה בשנת 

היא מאפשרת . סמו� לזמ� התרחשות האירוע,  תפקידי הדיווח והבקרהלרבות, לביצוע תפקידיו
למפקד בשטח לקבל תמונת מצב זמינה ומדויקת על כוחות המשטרה ומשמשת אמצעי חשוב 

 .לקבלת החלטות ולניהול יעיל של הקצאת משאבי� למשימות

של והיא מאפשרת למרכז השליטה ,  כלי עזר מרכזי לעבודת השוטר בשטחתמשמשהמערכת 
המשטרה לשלוח לניידת ישירות ובאופ� ממוחשב דיווחי� שוני� כגו� עדכוני� על משימות 
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מידי מידע באופ�  ובעצמ�ניידת יכולי� להפיק � בשוטריה. ותמונות של מבוקשי� ונעדרי�
 .לכתוב ולהפיק דוחות פעולה ועוד, )רכב חשודעל כגו� מידע על אד� או (מהמאגרי� המשטרתיי� 

, כלל הכוחות בכל רגע נתו� על מפה ממוחשבתשל � ממקורכת מאפשרת להציג את המע, כמו כ�
הודעת מצוקה בלחיצת   במקרה חירו� וכ� לשלוח כל ניידתשל ת פעילות ספציפי� על נתונילהציג
 .כפתור

בעצ� היותה פלטפורמה ניידת , הייתה פריצת דר� טכנולוגית תהקמת מערכת מחשוב ניידו
הנמצאי� בחזית המאבק בפשיעה , מת לכוחות המבצעיי� של המשטרההמעבירה מידע בזמ� א

 מהפכה בעבודת יחידות המערכת נעשתה לכלי חיוני ומרכזי בעבודת השוטר וחוללה. ובטרור
בזמ� אמת ע� מאגרי המידע " לדבר" היכולת של הניידת �מצד אחד .  והתנועה במשטרה2מ"האג

לסכ� את האירוע בתו� סמוכי� ובכוחות המתרחש ללמוד על , אנושי" תיוו�"הרלוונטיי� ללא 
 היכולת � אחרמצד . המשטרהבשיטות העבודה המקובלות של  מהפכה חוללוהניידת ולא במשרד 

 ביצוע לחקור את, כל הניידות שבאחריותופעילות  בנושאעדכנית חזותית של המוקד לקבל תמונה 
שינוי הביאו ל בצע מעקב בנושא ול כלל הפעילות באירועובמישור הניידת במישורהמשימה 

 .תפיסתי ומערכתי

 ˙˘˙Â˘ÁÓ ˙È· ) 1:   (רובד התשתיות כולל. רובד התשתיות ורובד היישומי�: למערכת שני רבדי�
·Â˘˜˙Â �%מערכת תקשורת , והוא כולל מחשבי�, 3 זהו הרובד הבסיסי המבוסס על רכיבי מד

 � ˙˜˘È¯ÏÂÏÒ ˙¯Â˙)  3(;   ת בכלי רכב המותקנו� ÁÓ ˙ÂÎ¯Ú˘·)  2(;   4מחשבי� ותכנת תשתית
 הציבורית של חברת תקשורת תרשת תקשורת הנתוני� של המערכת מתבססת על הרשת הסלולרי

 . מסוימת

.  שידור וקליטה של פרטי האירוע המלאי�� ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË ˙ÂÈˆ˜�ÂÙ)  1:   (רובד היישומי� כולל
נוגע לסטטוס הטיפול באירוע ובקשות דיווחי� ב, באמצעות המערכת, הניידת משדרת למוקד

 המערכת �  ˘‡Â˙ÏÈ˙ )2(;   לקבלת סיוע לצור� הטיפול באירוע וסיכו� האירוע לאחר שהוא הסתיי�
כגו� מידע על אנשי� חשודי� או על , מאפשרת לשוטר לקבל מידע שהוא נזקק לו במהל� עבודתו

� את הטיפול באירוע באמצעות  המערכת מאפשרת לשוטר לסכ�„ÂÁÂ˙ )  3(;   כלי רכב חשודי�
 המערכת מאפשרת לשוטר לקבל ולשלוח הודעות שונות באופ� �  ‰ÂÚ„Â˙ )4(   ;דוח ממוחשב

 ; וכ� מידע מינהלתי) לרבות תמונות(ובכלל זה לקבל מידע עדכני על מבוקשי� ונעדרי� , מקוו�

)5(ÔÂÎÈ‡   � ממוחשבת ולאתר  המערכת מאפשרת לכל ניידת לראות את סביבתה הקרובה במפה
למצוא מסלול נסיעה מיטבי לכתובת רצויה ולאתר את מקומה המדויק של ניידת במצוקה , כתובות

למפקדי� מציגה המערכת תמונת מצב של כל הניידות השייכות לכוח . במפה הממוחשבת
המערכת מאפשרת לכל ניידת הנמצאת במצוקה לדווח על כ�  �   „ÂˆÓ ÁÂÂÈ˜‰)6(;   הרלוונטי

בצירו% , הדיווח נקלט במוקד המחוזי וכ� אצל שאר הניידות השייכות לכוח. ת כפתור אחתבלחיצ
 . מפה ממוחשבת המציגה את מקומה של הניידת הנמצאת במצוקה

והיא מוגדרת ,  תחנות נייחות�200 ניידות מבצעיות של המשטרה ובכ�1,000המערכת מותקנת בכ
שולבת ע� מערכות אחרות כגו� המוקדי� המערכת מ. כאחת המערכות הקריטיות של המשטרה

. GPS)5(מערכות שונות של שירותי מידע ומערכת הניווט הלווייני , )100מוקדי (המחוזיי� 
המערכת מאפשרת ממשק ע� מאגרי מידע מרכזיי� אחרי� באופ� שהמידע ממנה ואליה מועבר 

 .תברשת נתוני� סלולרי

__________________ 

 .אג� מבצעי�  2
ולהתקינ� ) AS IS" (כמות שה�"שנית� לרכש� ) או אפילו מערכת שלמה, או חלק ממערכת(רכיבי�   3

 . ובי�כמעט ללא צור� בהתאמות ובשיל
�מערכת תקשורת , בסיסי נתוני�,  כגו� מערכות הפעלה�תכנה הכוללת מערכי תכנה מרכזיי�   4 

 .המשמשי� תשתית למערכות המידע ומתווכות בינ� ובי� החמרה
, ב" רבי� ששיגרה מחלקת ההגנה של ארה�מערכת מיקו� גלובלית המבוססת על לווייני� ייעודיי  5

 . המתפעלת את המערכת
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במשטרה המופקד על הפעלת המערכת ועל הוא הגור� ) ט" מנ�להל� (טכנולוגיות המינהל 
 מפתח ומפעיל ט"נמ, בי� היתר. ל"ל ולסמפכ"והוא משמש כיחידת מטה הכפופה למפכ, תחזוקתה

מערכות מחשוב ותקשורת ומוביל את המער� הטכנולוגי הפרוס במחוזות ובמרחבי� של 
  . להשתמש בה� באופ� יומיומי�ולמפקדישוטרי� לאפשר לכדי  המשטרה

נבדקו . המערכת למחשוב ניידות בדק משרד מבקר המדינה את 2011  יולי� 2010דצמבר  בחודשי�
השימוש ; הקצאת ערכות מחשב לניידות במגזרי� השוני�; תקצוב הפרויקט וביצועו: בעיקר

הבדיקה נעשתה  .וייזו� ההצטיידות במערכת חדשה; אבטחת מידע; תחזוקת המערכת; במערכת
באג% קהילה ; במשטרת התנועה נעשובדיקות השלמה . ט"נ ובמבמטה הארצי של המשטרה

 .במשטרת טייבה ובמשרד לביטחו� הפני�; במחוז יפתח; )מ" אק–להל� (משטרה 

 

 

 המכרז להקמת המערכת

במשטרה בהגדרת הדרישות ) ת" אג�להל� ( החל אג% התכנו� והארגו� 1998בסו% שנת  .1
,  תשתיתגיבוש: יעדי המערכת היו. אזת ד"מהמערכת באמצעות צוות שבראשו עמד ראש אג

רות ישיפור הש, לח� בפשע ובטרוריתהליכי עבודה ומנגנוני� שיאפשרו שיפור ביכולת המשטרה לה
 השגת יעדי� אלה הייתה אמורה להתבצע. וקיצור זמ� התגובה של המשטרה לאירועי�, לאזרח

ות� של הכוחות הניידי� שיפור נגיש; בידי המפקדי�שבקרה השליטה וה אמצעי  שיפורבאמצעות
באמצעות הוספת ערו. , המוקדי�וכ� בינ� ובי� כוחות לבי� עצמ� השיפור הקשר בי� ; למידע

 . המאפשר לניידת בשטח לבצע תהליכי� שקוד� לכ� בוצעו רק במשרדי המשטרהתקשורת נתוני�
התקשורת  העומס מרשת הפחתת;  ייעול עבודת השוטר בניידת:היעדי� המשניי� של המערכת היו

 .שיפור איסו% הנתוני� למטרות מדידת ביצועי� והעברת מגוו� סוגי נתוני� לניידת; הקולית

 . האמריקאי המיוחד ללוחמה בטרורהקמת מערכת מחשוב ניידות מומנה בחלקה מכספי הסיוע
 מיליו� �6והיק% המימו� מכספי הסיוע הסתכ� בכ, ח" מיליו� ש�59עלות הקמת המערכת הייתה כ

ההתקשרות ע� הספק בוצעה באמצעות מינהל ההרכשה . ח באותה עת" מיליו� ש�28 שהיו כ,דולר
 .במשרד הביטחו�) 6ר" מנה�להל� (והייצור 

והדבר , )נוהל מסגרת לפיתוח ולתחזוקה(ח "משרדי ממשלה מחויבי� לפעול לפי נוהל מפת .2
וכ� , חלטת ממשלהשקיבלה תוק% של ה, 1991נקבע בהחלטת ועדת השרי� לכלכלה מאוקטובר 

� שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות "בהוראות תכ
ה� במישור הפרויקט , ח מסדיר את הדר� לניהול המחשוב בארגו�"נוהל מפת. בכל משרדי הממשלה

רט הנוהל מספק מתודולוגיה סדורה לפיתוח ולתחזוקה של מערכות מידע ומפ. וה� במישור הארגו�
 .את השלבי� בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי� הנדרשי� בכל אחד מה�

בשלב הבקשה לקבלת הצעות מתבקשי� הספקי� להגיש הצעות למת� , ח"על פי נוהל מפת
על פי הנוהל וג�  לפי הנוהל מבקש ההצעה חייב להציג את המפרט. שירותי� בתחו� המחשוב

  .הספק חייב להציג את הצעתו על פי הנוהל

 המלאי� �מפרט הוא המסמ� הראשי המוגש לספקי� שלפיו ה� אמורי� לגבש את שירותי המחשוב 
  RFPהמפרט נקרא ג� .  שיינתנו במסגרת המערכת הממוחשבת הדרושה�או החלקיי� 

)(Request For Proposal ,ח"על פי נוהל מפת. חלק מינהלי וחלק מקצועי: והוא נחלק לשניי� ,
. יותרת  ומעשיה ברורעשויה להיותהספק הצעת ג� ,  טוב יותרתר ומוגדרהמפרט ברור יושככל 

__________________ 

מערכות נשק ושירותי , מכלולי�, פריטי�, ו� המרכזי שבאמצעותו משרד הביטחו� רוכש מוצרי�הג  6
 . ל"לרבות סוגי ציוד שוני� ואמצעי לחימה עבור צה, תחזוקה למערכות
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 את,  ההשוואה בי� ההצעותאתד ו אלה מקלה מאחלקי�הקפדה על ההתאמה במבנה של שני 
 .  ההחלטה במי לבחורואתבדיקת� מול המפרט 

מערכת הקמת לולפיו ה� התבקשו להציע הצעות ,  לספקי�7"מכרז סגור"ר " הוציא מנה1999במאי 
תהליכי עבודה ומנגנוני� שיאפשרו שיפור ביכולת  ולהתקנת לבניית תשתית, מחשוב הניידות

, תכנו� :כללהמערכת ה למימוש הפרויקטתכנית ,  על פי המכרז.לח� בטרור ובפשיעהי לההמשטרה
ליווי והטמעה בתקופת , בדיקות, ת ערכות המחשב בניידות התקנ, של המערכתמימושופיתוח 

 תכנית נכללו בפרויקטכמו כ�  .ל המערכת שתסופקשאחריות התקופת בראשונית וההפעלה ה
אופציות למת� שירותי תמיכה לאור� חיי המערכת וכ� אופציות , לתמיכה לוגיסטית במערכת

 או גורמי� אחרי� יפעילו המשטרההמערכת  בפנייה לקבלת הצעות צוי� כי את .להצטיידות המש�
 .קבעו בעתידישי

זכתה במכרז ) ' חברה א�להל� (חברה פרטית .  התקבלו הצעות מארבע חברות1999בספטמבר 
 נחת� החוזה 2000ובאוקטובר , 'ר הזמנת עבודה לחברה א"באותו חודש הוציא מנה. 2000בינואר 

למש�  היה 'החוזה שנחת� ע� חברה א. להצטיידות בה ולתחזוקתה, ע� החברה לפיתוח המערכת
 מיליו� �96כשל כספי בהיק% , )ולא להצטיידות(  לתחזוקהשני� חמשוכלל אופציה של  שני� חמש

ט אישר "מנ). ' חברה ב�להל� (ציבורית תקשורת לאספקת התוו� הסלולרי נבחרה חברת . ח"ש
 .2006יוני ותקופת האחריות הסתיימה ב, 2003המערכת ביוני סופית את קבלת 

� ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï Ê¯ÎÓ· Ë¯ÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ÔÎÂ‰ ‡Ï ˙Â„ÈÈ
˙ÙÓ"Á ,Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ ‰·˙Î� ‡Ï ˜ÙÒ‰ ˙Úˆ‰ Ì‚Â . 

ר הוא זה שהוציא את המכרז והמפרט במכרז "מנה" טענה המשטרה ש2011בתשובתה מנובמבר 
משרד הביטחו� טע� בתשובתו ". ח"נכתב במתודולוגיה של משרד הביטחו� ולא לפי נוהל מפת

קביעת האפיו� ... ת הזרוע ההרכשתית בלבד לנושא שבנדו� היווה א"ר " כי מנה2011מאוקטובר 
 ".והדרישות הייתה באחריות משטרת ישראל

˙ÎÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ë¯ÙÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó·˙ÙÓ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ "Á , ÁÎÂ�
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ÏÁ Ï‰Â�‰˘ ‰„·ÂÚ‰ . 

 

 

 תיעוד התשלומי� של הפרויקט 

פרויקט לפרק הזמ� שתוכנ� מסגרת ה הכספיות הצפויות ב ההוצאותותרטומפהפרויקט תקציב ב
פרויקט כולל את התהליכי� הדרושי� כדי להבטיח שהפרויקט הניהול עלויות . מקורות מימונוו

 .בקרת עלויותו; הערכת העלויות ותקצוב�; יבוצע במסגרת התקציב שנקבע לרבות תכנו� המשאבי�

ת לא מפורטת ובה נתוני� על הוצאות המשטרה העבירה למשרד מבקר המדינה טבלה כללי
שלא היה בה כדי לתת תמונה מקיפה ומדויקת על כל התשלומי� שבוצעו במסגרת , הפרויקט

לכ� ביקש משרד מבקר המדינה מהמשטרה להעביר לו את ריכוז פירוט התשלומי� . פרויקט זה

__________________ 

 .מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות מופנית לספקי� מסוימי� בלבד  7
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 8ה"ת מרכבהתברר כי בעת התקנת מערכ. 2000ששילמה עבור הקמת המערכת ותחזוקתה משנת 
 לא נשמרו באופ� מסודר הנתוני� בדבר התשלומי� שהוזנו במערכת 2010במשטרה בשנת 

יוצא מכ� כי א% . ולכ� לא היה אפשר לקבל את כלל פירוט התשלומי� שבוצעו, החשבונות הקודמת
לא נשמרו הרשומות האלקטרוניות המשקפות את הנתוני� הבסיסיי� , שמדובר בפרויקט מרכזי

וזאת שלא לפי דרישות מינהל תקי� וחלק� א% שלא , תשלומי� שבוצעו במסגרת הפרויקטהנוגעי� ל
כנדרש ,  מלאה10כמו כ� לא נעשתה הסבת נתוני�. 9לפי חוק הארכיוני� והתקנות שהותקנו על פיו

 . ח"לפי נוהל מפת

 ליווה) ל" החשכ�להל� ( טענה המשטרה כי החשב הכללי במשרד האוצר 2011 רבתשובתה מנובמב
ופיקח עליו באמצעות ועדת היגוי פיננסית ) ט"מב(ה הביטחונית "את המעבר לפרויקט המרכב

וכי הוועדה ג� אישרה את מתווה ההסבות אשר כלל יתרות בלבד ללא , ל"בראשותו של סג� החשכ
 .א� הדבר כרו� בעלויות כספיות גבוהות, עוד טענה המשטרה כי אפשר לשמור נתוני�. נתוני ביצוע

Ó „¯˘ÓÈ‡ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·- ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙Ú‚ÂÙ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ�Â˙�‰ ˙¯ÈÓ˘
˙¯Â˜È· ÈÎÈÏ‰ , Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‡˘Â�· ‰Î¯Ú‰Â ‰¯˜·

ÔÈ˜˙ . ˙Â¯˘Ú Ï˘ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰· ÍÂ¯ÎÂ ÌÈ�˘ Í˘Ó� ÂÚÂˆÈ·˘ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÂ‰È�
˘ È�ÂÈÏÈÓ"ÏÓ ÒÈÒ· ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ Á ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ�Â˙� Ï˘ ‡

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯·Î „ÈÁ‡Â . ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈ˘¯„� ‰Ï‡Î ÌÈ�Â˙�
ÂÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó· ˙È·ËÈÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯˘Ù‡Ï È„ÎÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘ÂÓÈÓ ‡˘Â�·. 

 

 

 אספקת ערכות המחשב והקצאת� 

סיו� שלב הליווי וההטמעה על פי במכרז נקבע שמועד הקבלה הסופי של המערכת יהיה מועד  .1
קבלת המערכת אמורה הייתה להתבצע . תכנית הפריסה ואישור קבלה סופי של מזמי� המערכת

וביצוע תשלומי התחזוקה , בעת השלמת ההתקנות והפריסה של כלל ערכות המחשוב, 2002במר. 
 . 2003והתקשורת של מערכת מחשוב ניידות היה צרי� להתחיל ביוני 

__________________ 

� אג� החשב הכללי במשרד האוצר בשנת פרויקט שיזשהיא , מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה  8
לניהול המשאבי� בתחומי� ,  להקמה ולהטמעה של מערכת מחשוב אחידה במשרדי הממשלה2000
ונכסי� ולביצוע פעולות נוספות כגו� פניות לקבלת תמיכות ) לוגיסטיקה(רכש , כוח אד�, כספי�: האלה

 .ולהקצאת�
9

ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות (וני� ותקנות הארכי, 1955�ו"התשט, חוק הארכיוני�  
לרבות פרקי הזמ� , מסדירי� את אופ� שמירתו וביעורו של חומר ארכיוני, 1986�ו"התשמ, )המקומיות

בנושא שימור רשומות אלקטרוניות על פי חוק . שיש לשמור על חומר כזה והדר� שיש לפעול לביעורו
' עמ, )2007 (·È˙�˘ ÁÂ„57  ואיל� וכ� 87' עמ, )ÁÂ„ È˙�˘ 54·) 2004, מבקר המדינה: ראו, הארכיוני�

217. 
 החלפת מערכת ממוחשבת ישנה  בעתהיא פעולה המתבצעת) Data Conversion" (הסבת נתוני�"  10

ההסבה נעשית באמצעות תכניות מחשב שהוכנו מראש ונכתבו במסגרת פרויקט לפיתוח . בחדשה
קוב- נתוני� בבסיס הנתוני� הקיי� ומעתיקה אותו או חלק " קוראת"תכנית המחשב . מערכת מידע

יש לתכנ� היטב מה ה� הנתוני� שיש להסב למערכת המידע . לבסיס הנתוני� החדש, לפי הצור�, ממנו
 .החדשה וכיצד לעשות זאת



 62דוח שנתי  174

 ˙¯Â˜È·‰�Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰" È�ÂÈ ÛÂÒ· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ¯˘È‡ Ë2003 , Ê‡ „Ú˘ ˙Â¯ÓÏ
 ˜¯ ˙Â„ÈÈ�· Â�˜˙Â‰289Ó -1,000Â�ÓÊÂ‰˘ ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú  .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˜ÙÈÒ˘ ÌÈ�Â˙�·

�Ó" ¯Â·Ú ‰ÓÏÈ˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ë"‰˜ÂÊÁ˙ " ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘
 ˙�˘Ó ¯·Î ˙Â„ÈÈ�‰2000 Ï˘ ÌÂÎÒ 6˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á‰�˘·  , ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ˙�˜˙‰˘ Û‡

 ˙�˘· ˜¯ ‰ÏÁ‰2003¯ÂÓ‡Î  , ¯·Ó·Â�· ˜¯ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ô˙È·¯Ó ˙�˜˙‰Â2005. 

 מנויי� �1,000ו זמנית בלתמו� בהמערכת תוכננה , על פי דרישות המערכת שנוסחו במכרז .2
 במספר המנויי� 30%וכ� לתמו� בגידול בקצב של לפחות , בשנת ההפעלה הראשונהלפחות 
 ). בשל הטמעת יישומי� חדשי�(  שני�ש התעבורה בכל שנה במש� חמובהיק 

מודל פריסה "ת דאז בנושא " שמינה ראש אג2002על פי סיכו� דיו� של צוות החשיבה מאוקטובר 
ונוס  , מהניידות המבצעיות) �50%כ (�1,000הוחלט שבמסגרת הפרויקט יותקנו מחשבי� ב, "ארצי

 .  ערכות מחשב בעדיפות שנייה�400ד כ עו2003�2008על כ� יוקצו בשני� 

 כלי א  שבמש� השני� הוגדל תק�, התברר כי למרות ההחלטות האמורות לא הוגדל מספר הערכות
 .  ניידות2,558 הוא מנה 2011ובמר) , י� של המשטרהיהייעודרכב ה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ÈÏÂÈ2011 ,Î· ‰„ÈÈËˆ‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ�-400 ˙ÂÎ¯Ú‰ 
 ˙ÂÙÒÂ�‰Èˆ¯‡‰ ‰ÒÈ¯Ù‰ Ï„ÂÓ· Â��ÎÂ˙˘ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡ Ú·˜ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ˙Â·¯‰ ÌÈ�˘‰ ÁÎÂ�" ˙ÂÁ˙ÙÓ ˙‡ ˙
˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓÏ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙Â„ÈÈ�‰ ¯ÙÒÓ· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ ,

‰·È˘Á‰ ˙ÂÂˆ ˙ÂˆÏÓ‰Â , ˙ÂÎ¯Ú ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
ÂÈ Ô‰Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰Â ·˘ÁÓ‰˙ÂÎ¯Ú‰ Âˆ˜. 

 בוצעה עבודת מטה בראשות סג� ראש 2010 מסרה המשטרה כי בשנת 2011בתשובתה מנובמבר 
ת שבמסגרתה נבחנו לעומק הצרכי� המבצעיי� במגזרי הפעילות השוני� של המשטרה בכל "אג

בעבודתה המליצה הוועדה להגדיל את היק  השימוש בערכות מחשוב . הנוגע לצור� במחשוב נייד
וכ� צפויות להתקבל החלטות לגבי , הנושא יועלה לדיו�.  בכפו  לאיתור מקורות תקציבהניידות

 .2012הגדלת כמות הערכות לקראת תקציב 

 

 

 השימוש במערכת 

ת בטבלה את מספר השאילתות והדוחות שהופקו באמצעות " ריכז אג2011במצגת שהוצגה בינואר 
 11 דוחות פעולה�35,000ככי , ה עולהמנתוני הטבל. 2010המערכת במחצית השנייה של שנת 

חשודי� מופקי� באמצעות רכב על כלי  ו חשודי�אד�על בני  שאילתות �600,000ממוחשבי� וכ
אג  (� "את, )אג  מבצעי�(מ "אג: המגזרי� המשתמשי� במערכת ה�.  בחודש חודשהמערכת מדי

 ).משמר הגבול(ב "ומג) אג  קהילה משטרה(מ "אק, )תנועה

__________________ 

על פי הנחיות המשטרה חייב כל שוטר המשתת� באירוע למלא דוח פעולה בהתא� לאופי מעורבותו   11
 .באירוע
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חל , ) הנוהל�להל�  (2004מ באפריל "ל מחשוב ניידות שפרס� אג"ל בנושא תועל פי נוה .1
איסור מוחלט להשתמש במערכת שלא לצור� העבודה המבצעית ואסור למתנדבי� להפעיל את 

 . המערכת

התברר כי ניידות אלה משמשות את שוטרי הסיור .  ערכות מחשב�113מ מותקנות כ"בניידות אק
ות הערב אי� למתנדבי� המפעילי� את הניידות הרשאה להשתמש ואילו בשע, בשעות הבוקר

מכיוו� , בערכות מאחר שאי� לה� סיווג ביטחוני המקנה הרשאת כניסה למערכת המחשב
 .שהמשטרה אינה מבצעת בדיקה ביטחונית בעניינ�

עולה שממוצעי ההתפלגויות של שאילתות לפי , 2011שהוצגו במצגת מינואר , מנתוני הטבלה
 2�396וממוצעי ההתפלגויות של דוחות הפעולה היו ,  שאילתות בחודש55�1,344 היו מגזרי�

 �1,300 כ�מ ובניידות הסיור בוצעו השאילתות הרבות ביותר "בניידות אק. דוחות פעולה לניידת
.  שאילתות לניידת בחודש120 בוצעו רק 12מ"ואילו בניידות היס, שאילתות לניידת בחודש

שהשימוש בה� במערכת מוגבל לשעות שבה� ה� משמשות , מ"וקא בניידות אקמהנתוני� עולה כי דו
 . נעשה שימוש בהיק  ניכר, את השוטרי�

 מסרה המשטרה כי היחידות האופרטיביות של המשטרה נבדלות זו מזו 2011בתשובתה מנובמבר 
�אופי . והדבר גור� לשונות באופי ובהיק  של השימוש במערכת מחשוב הניידות, באופי פעילות

מ מבצעות על פי רוב פעילויות "ויחידות היס, הפעילות של ניידות החבלה שונה משל שאר היחידות
לעומת� ניידות סיור ותנועה פועלות . מתוכננות ויזומות ומשתמשות באופ� שוט  פחות במערכת

 .גדול יחסית) כניסות ושאילתות(ולכ� היק  השימוש שלה� במערכת , באופ� שוט  מול המוקד

 ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ Û˜È‰·Â ÈÙÂ‡· ˙Â�Â˘‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚‡˘ ÈÂ‡¯ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â„ÈÈ�" ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙Â„ÈÈ�Ï ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ˙‡ ‰ˆ˜È ˙

Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â·¯Ó‰ .‚‡˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ" ˙Â˙ÏÈ‡˘· ¯ÎÈ�‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙
˜‡ ˙Â„ÈÈ�· ˙Â�˜˙ÂÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú·"Ó ,Ú‰ ÁÎÂ�˜‡· ÌÈ·„�˙Ó‰ ·Â¯˘ ‰„·Â" ÌÈ˘¯ÂÓ Ì�È‡ Ó

˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï. 

. חייבות לפעול בכל שעות היממה, בכל יחידה ויחידה, כל הניידות הממוחשבות, על פי הנוהל .2
המאפשרת לו לקבל , עוד נקבע בנוהל כי ראש קבוצת סיור במשמרת חייב להפעיל ניידת ממוחשבת

העמדות הנייחות בתחנות יפעלו בכל שעות ; יידות ושל אירועי התגובהתמונת פעילות כוללת של נ
חל ; היממה למת� שירותי� לניידות לא ממוחשבות ולשליטה ופיקוח על הנעשה בתחו� התחנה

וכל , בניידת שאינה מאוישת) הכרטיס המגנטי המשמש לזיהויה(איסור להשאיר את כרטיס הניידת 
 .שמרת יש לעדכ� זאת מיד בערכת המחשבאימת שמשתנה הרכב הצוות במהל� המ

ט דוח לגבי פעילות המערכת בפרק הזמ� שבי� " הפיק מנ2011ביולי , לבקשת משרד מבקר המדינה
שבפרק הזמ� האמור  ט הערי�"מנ.  ערכות מחשב1,097שכלל נתוני� על , 2011 למר) 2010אפריל 

הדוח כלל בי� היתר נתוני� על  .בניידות י� מחשב�950 ל930 מותקני� בכל רגע נתו� בי� היו
על , 13על סוג המחשב, על מועד התקנת ערכות המחשב, היחידות השונות המשתמשות בניידות

 . תקופת הפעילות ועל סוגה

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰73) Î-7% ( ˜¯Ù· ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÈÙ‡ ÂÏÚÙÂ‰ ‡Ï ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ÏÏÎÓ
¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ‰ . 

__________________ 

 .יחידת סיור מיוחדת  12
החדישי� יותר , MW520 היש� ביותר מכונה �במערכת מחשוב ניידות מופעלי� שלושה סוגי מחשבי�   13

� MW800ו �MW810. 
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בחלק מהניידות לא מוקלד מספר נכו� של הניידת " הסבירה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
 ". וממילא נתוני הפעילות שלה לא משויכי� אליה, לתו� המחשב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡ ¯·„· ÌÈ�Â˙�‰- ˙Â„ÈÈ�· ˙Â�˜˙ÂÓ‰ ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú· ˘ÂÓÈ˘
‰�ÈÁ· ÌÈ·ÈÈÁÓ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÎ¯ÚÏ ÌÈ�ÊÂÓ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÂÎ� ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

È„Î ·˘ÁÓ‰ÈÂ‡¯Î Úˆ·˙È ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ . 

יש להפעיל את ערכת המחשב בכל פע� שמתחלפת משמרת או מתחל  , על פי האמור בנוהל .3
ובהתחשב בעובדה , לנוכח זאת. שוטר בכלי הרכב וכ� בכל פע� שהערכה לא הייתה בשימוש

כת הרי שער, שהערכות בניידות אמורות לשמש את השוטרי� במש� שלוש משמרות ביממה
 . המחשב בכל רכב מבצעי אמורה להיות מופעלת כמה פעמי� ביממה

משרד מבקר המדינה ניתח את שיעורי השימוש בערכות מחשב שהיו מותקנות בניידות בתקופה 
 1�20 מערכות המחשב הופעלו בי� �11%מניתוח הנתוני� עולה כי כ. 2011 מר) � 2010אפריל 

 מהערכות �60%כ;  פעמי� בשנה20�100ות הופעלו  מהערכ�10%ו, פעמי� בלבד במש� כל השנה
,  פעמי� בשנה1,000�2,000 מהערכות הופעלו 17%רק . הופעלו בממוצע פחות מפעמיי� ביו�

 . דהיינו לפחות שלוש פעמי� ביו� בממוצע

מניתוח מספר הכניסות למערכת בתקופה .  כניסות למערכת�560,000בפרק הזמ� האמור בוצעו כ
שמספר� הכולל של ערכות המחשב ,  יחידות המשטרה עולה כי ניידות הסיורהאמורה לפי סוגי

דהיינו ,  פעמי� בשנה בממוצע624הפעילו כל ערכת מחשב בניידת , 690המותקנות בה� היה 
שמספר� הכולל של ערכות המחשב המותקנות בה� היה , ניידות התנועה, לעומת זאת. כפעמיי� ביו�

מ "ביס. דהיינו פחות מפע� ביו�,  פעמי� בשנה בממוצע325יידת הפעילו כל ערכת מחשב בנ, 284
דהיינו ,  פעמי� בשנה בממוצע92 כל ערכה הופעלה �היק  השימוש בערכות המחשב היה מזערי 

 . פע� בארבעה ימי�

Ï‰Â�‰ ÛÎ‡� ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó , ÏÂÚÙÏ ˙Â·ÈÈÁ ˙Â„ÈÈ�· ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ÏÎ ÈÎ Ú·Â˜‰
‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ· .‰˘ ÈÂ‡¯Ì˙Â‡ ÂÁ˙�ÈÂ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙� Â˜„·È ‰¯Ë˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚ ,

 ‡Â‰˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�‰ ˙‡ Ô�Ú¯Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙�ÈÁ· ÍÂ˙
ÁË˘· Ì˘ÂÈÈ ÔÎ‡ . 

קיי� מאמ) מתמש� מצד גורמי הפיקוד והמטה " הסבירה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
בצורה מלאה ועדכנית ככל האפשר ובכפו  לצרכי� להפעיל את ערכות המחשוב בניידות 

השבתת כלי : לא נית� להפעיל את כל הערכות בצורה מלאה וזאת מהסיבות הבאות... המבצעיי� 
בעיות קליטה , בעיות תקשורת ה� ביחידות הקצה וה� במערכות התומכות, בעיות טכניות, רכב

שיש לבצע מעקב פעילות שוט  "יה עוד הסבירה המשטרה שמקובל על ".באזורי� מסוימי� ועוד
שמטרתו לאתר יחידות או ניידות שבה� נעשה שימוש מזערי במערכת שאינו נובע מאופי פעילות 

 ".היחידה

הסתכ� ) 2011 מר) � 2010אפריל (מספר השאילתות שבוצעו במערכת בפרק הזמ� האמור  .4
השונות עולה כי שוטרי הסיור מניתוח היק  השאילתות שביצעו יחידות המשטרה .  מיליו��8.75בכ

לעומת .  שאילתות ביממה בממוצע27שה� ,  מס� כל השאילתות שבוצעו במערכת�80%ביצעו כ
 . שאילתות ביממה בממוצע�16זאת שוטרי התנועה ביצעו פחות מ
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 דוחות �170,000 מיליו� דוחות פעולה וכ�1.7בפרק הזמ� האמור הופקו באמצעות המערכת כ
פר הדוחות שהפיקו השוטרי� באמצעות המערכת לפי סוגי היחידות עולה כי מניתוח מס. 14מחסו�

,  מדוחות הפעולה ובממוצע כשישה דוחות פעולה למערכת ביממה�86%שוטרי הסיור הפיקו כ
 .בממוצע, ואילו שוטרי התנועה הפיקו פחות משני דוחות פעולה למערכת ביממה

, ת חבלה הינ� בעלות אופי פעילות שונהניידו" הסבירה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
מ פועלות על פי רוב בפעילויות מתוכננות ויזומות ופחות משתמשות באופ� שוט  "ויחידות היס

ולכ� היק  השימוש שלה� , לעומת� ניידות סיור ותנועה פועלות באופ� שוט  מול המוקד. במערכת
 ".גבוה באופ� יחסי) כניסות ושאילתות(במערכת 

˘ ÁÂ˙È�‰Ó ÂÊÓ ÂÊ ˙ÂÏ„·� ˙Â�Â˘‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú
˙Î¯ÚÓ· Â˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰· ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· . ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰ ˘È˘ Û‡

˙Î¯ÚÓ· Ô˙Â¯ÊÚÈ‰ ˙„ÈÓ· ˙Â�Â˘‰ ‰¯Ë˘Ó‰ , ˙‡ˆ˜‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˜„· ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰
‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂËÚÓÓ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ·˘ÁÓ ˙ÂÎ¯Ú . 

˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰·ÂÁ Ï‰Â�‰ ÈÙÏ˘ Û‡ ÈÎ ‰ , ˙¯Ó˘Ó ÍÂ¯„˙·
˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰·ÂÁ‰ ÏÏÎ ˙¯ÎÊÂÓ ‡Ï ¯ÂÈÒ Â‡ ‰ÚÂ�˙ , ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ¯˘‡

‰Ï‡ ÌÈ¯Ê‚Ó Ï˘ ˙ÂÏËÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ , ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·
 ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ È„È‰˙ÂÚˆÓ‡· ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ÔÂ�ÚÈ¯Â ‰· .ÔÎ ÂÓÎ ,‚‡ ÏÚ" ˙

‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ‡Ï˘ ˙Â„ÈÁÈÏ ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ˜Â„·Ï ,˜‡ ÔÂ‚Î"Ó . 

 

 

 ) שי�"שו(הטיפול בשינויי� ושיפורי� 

שלב התחזוקה הוא שלב מתמש� שבו מופעלת המערכת באופ� שוט  , ח"על פי נוהל מפת
בשלב התחזוקה אמורי� להתבצע במערכת . תפקוד השוט  של הארגו�ומשתלבת במער� המידע וה

�תיקו� : התחזוקה כוללת כמה מרכיבי�. שינויי� ותיקוני� הכרחיי� כדי לוודא שתפעולה תקי
, ח"על פי נוהל מפת. ותחזוקה מונעת) שי�" שו�להל� (שינויי� ושיפורי� , שינויי� דחופי�, תקלות

לניהול של שינויי� או שיפורי� ) טכניקה(א שיטה וה) Change Management(ניהול שינויי� 
מופקד צוות מיוחד והבקרה עליה� על ניהול השינויי� .  ולבקרה עליה�במערכתהמבוצעי� 

� . שינויי�  לפי תהלי� מוגדר של בקרתשאמור לפעול, בפרויקט או בארגו

1. ˙Î¯ÚÓ‰ ‰Ó˜Â‰ Ê‡Ó ,ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ,‰¯Ë˘Ó· ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Â˘˜È· ‰· ˙Â˘ÚÏ 
ÌÈÈÂ�È˘ . ˙�˘· ¯·Î ÂÏÚÂ‰ ÌÈÈÂ�È˘Ï ˙Â˘È¯„‰Ó ˜ÏÁ2006ÔÎÏ Ì„Â˜ Û‡Â  , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Í‡

ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÎ ÂÚˆÂ· ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ . „ÈÁ‡ ÔÙÂ‡· ‰˘Ú� ‡Ï ˙Â˘È¯„‰ „ÂÚÈ˙ ÔÎ ÂÓÎ
‡ÏÓÂ ,ÌÈÈÂ�È˘Ï ˙Â˘˜·‰ ÍÈ¯‡˙ ˙Â·¯ ˙Â˘È¯„ È·‚Ï ÔÈÂˆ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â , Ï‰Â�· ˘¯„�Î
˙ÙÓ"Á .È·‰ ÍÏ‰Ó· ˙�˘ ÛÂÒ· Úˆ·Ï ‰��Î˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜2011Â˘‰ ˙‡ " ÌÈ˘

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯Â ‰Ï‡‰ ,¯˙ÂÈ ÌÈ�˘È Ì‚ , ‰˘„Á ‰Ò¯‚ ˙¯‚ÒÓ·)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

__________________ 

 . דוח שממלא שוטר במהל� הפעלת מחסו�  14
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ט ניהל במש� השני� תהלי� סדור של איסו  " הודיעה המשטרה כי מנ2011בתשובתה מנובמבר 
, גרסה החדשה של המערכתלקראת גיבוש ה, 2006וכי בשנת  ,מידע מהמשתמשי� באגפי� השוני�

 . בכפו  למגבלות התקציב, בשיתו  המשתמשי� והאגפי�, שי�"נעשה תעדו  של השו

 10,000עד של כולל  שינויי� ושיפורי� בהיק  ביצוע' חברה אציעה  ה2000במכרז משנת  .2
שהיה תק  באותה שנה וצמוד ' ל ליוע) א"על פי תערי  חשכ, ח לשעה" ש109.70 במחיר של שעות

 .למדד תפוקות תעשייה כללי

, ח" ש�600,000בסכו� כולל של כ, שי�" שו20 למערכת שכללה 5.0 הוזמנה גרסה 2006בשנת 
המחיר . שי� בגרסה החדשה"בהזמנה לא צוי� מספר השעות הכולל של ביצוע השו. מ"בתוספת מע

ה מהמחיר שהיו גבוהי� בהרב,  באותה שנה' לחברה אר" מנהשקבע תעריפי�שנקבע התבסס על ה
ח לשעת עבודה של " ש�294והסתכמו ב, 2000 בהצעת המחיר למכרז משנת 'שנקבה חברה א

מכא� . ח לשעת עבודה של מתקי� ועובד ייצור" ש�171ח לשעת עבודה של טכנאי ו" ש235; מהנדס
שי� היה גבוה עד פי שלושה מהמחיר שנקבה "שהמחיר שהתחייבה המשטרה לשל� עבור השו

 . המכרז שבו זכתה במסגרת'חברה א

�Ó ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‡ ‰¯·ÁÓ ˘¯„ ‡ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ‰ˆÈÓ ‡Ï Ë' 
Â˘‰ ÚÂˆÈ·˘" ‰˙ÎÊ Â·˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙· ‰˘ÚÈÈ ‰˘„Á‰ ‰Ò¯‚· ÌÈ˘

‡ ‰¯·Á' , Ï˘ Û˜È‰Ï „Ú ˙‡ÊÂ10,000˙ÂÚ˘  . 

הסכ� נוצלו במלוא� במהל� השעות שב 10,000" הודיעה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
 טענה המשטרה 2011בתשובה נוספת מדצמבר ". בחלק� לפיתוח וחלק� להטמעה ולהדרכה, השני�

�2003במהל� .  שעות�7,000שהיקפ� היה כ) �5.0 ו4.0( בוצעו שתי גרסאות 2005�2006שבמהל� 
ה המשטרה כי נוס  על כ� טענ". �10,000מתקרב ל"שי� נוספי� וס� כל השעות " בוצעו שו2004

שבה התחייבה " ברור לה מעל לכל ספק שהמשטרה קיבלה במהל� השני� את מלוא התמורה"
אינה עולה , בקשת המבקר לספק חשבוניות והוראות תשלו�"כמו כ� היא הדגישה כי . 'חברה א

בקנה אחד ע� העובדה שעבודות אלו היו כלולות בהתחייבות המקורית ולא יצאו עבור� חשבוניות 
 ".אות תשלו�והור

Â˘ ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú˘ ‰˙�ÚË ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Â‡ˆÂ‰ ‡Ï ÌÈ˘
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ÌÂÏ˘˙ ˙Â‡¯Â‰Â ˙ÂÈ�Â·˘Á .ÂÈ�Â·˘Á ¯„ÚÈ‰·˙ 

Â˘ Úˆ·Ï ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ‰˘ÓÈÓ ‰¯Ë˘Ó‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ÌÂÏ˘˙ ˙Â‡¯Â‰Â" Ï˘ Û˜È‰· ÌÈ˘
 „Ú10,000 ÂÚ·˜�˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙· ˙ÂÚ˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚ˘ ÏÂˆÈ�

 ˙ÂÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ‰ÚÓË‰ÏÂ ‰Î¯„‰Ï
‰ÚÓË‰Â ‰Î¯„‰ ˙Ú˘Ó ‰¯˜È ÁÂ˙ÈÙ ˙Ú˘ . 

פרויקטי� אשר מבוצעי� באמצעות ספק או גור� חיצוני מתנהלי� על , ח"על פי נוהל מפת .3
מנגנו� ניהול . SOW(15(תכולת העבודה ומסגרת תקציבית , תרבי� הי, בסיס הזמנה המגדירה

מוסמכי� להוציא הזמנה או הרחבה ה שהגורמי� בארגו�  באופ�השינויי� חייב להיות מובנה
 פרק �SOW מול ספק חיצוני יכלול מסמ� ההמתבצעי�בפרויקטי� . להזמנה יהיו שותפי� לתהלי�

__________________ 

15 SOW �המוסכמת על כל הגורמי� המעורבי� בפרויקט " תכולת העבודה" הגדרה ברורה ומחייבת של 
 הוא מסמ� חוזי המגדיר את תכולת הציוד והשירותי� שיסופקו במסגרת הזמנה SOW. לת דרכובתחי

, שיטת מעקב ופיקוח, אחריות: מסמ� זה מגדיר נושאי� נוספי� כגו�). המפתח/היצר�(על ידי הספק 
 .נוהל שינויי� והתחייבויות הנדרשות מהספק במסגרת הפרויקט, אבני דר�, לוח זמני�
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 יז� הספק יז� את השינוי ובי� שהמזמי�ש בי� ,�מנת והז�ניהול,  השינויי�המגדיר את תהלי� אישור
 . אותו

, נימוקי�, תיאור הבקשה :שי� יש להגדיר את הפרטי� האלה"בבקשה לשו, ח"על פי נוהל מפת
זמ� , משאבי� נדרשי�, השפעות רוחביות, המועד הנדרש להפעלת השינוי, עדיפות, תועלות צפויות

לגבי , כמו כ�. י� הנשקפי� עקב מימוש השינוי וחלופותסיכונ, שינויי� ועדכוני� נדרשי�, ביצוע
נדרש לבדוק א� השינוי , שינויי� בממשקי� או ברכיבי� ובמערכות אחרות בעקבות ביצוע השינוי

ש "נוס  על כ� יש להערי� את העלות הכספית של כל שו. יחייב שדרוג או הכנה של מהדורה חדשה
 . ואת ההוצאות העקיפות בגינוש "הכוללת את העלות הישירה של ביצוע השו

 לשינויי� 6.0 גרסה בבקשה לתמחר את הכנתה של'  לחברה אט"ה מנפנ 2008  שנתבתחילת
 במחיר 6.0 גרסה את הכנתתמחרה '  חברה א.)6.0 גרסה –להל� (ושיפורי� במערכת מחשוב ניידות 

ט " חזר והגיש מנ2010 בפברואר .ולכ� הטיפול בעדכו� הגרסה הופסק, ט"על מנ מקובל השלא הי
 . שי� שברצונו לבצע במערכת" רשימת שו'לחברה א

�Ó ÔÈÎ‰ ‡Ï ˙Â˘˜·‰Ó ‰˘˜· ÌÂ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰" ÍÓÒÓ ËSOW ¯È„‚Ó‰ ˜¯Ù Â·Â 
¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ,ÌÈÈÂ�È˘‰ Ï˘ ‰�ÓÊ‰‰Â ÏÂ‰È�‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰ÁÒÂ� ‡Ï ÌÈÈÂ�È˘Ï ‰˘˜·‰

˙ÙÓ Ï‰Â� ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ"Â˘‰ ‡˘Â� ˙‡ ˜¯ ‰ÏÏÎ ‡È‰Â Á"˘Â¯Â‡È˙ ˙‡Â  , Ë¯Ù ÌÂ˘ ‡ÏÏ
ÛÒÂ� ,˙È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ‰· ‰Ú·˜� ‡Ï ÔÎÂ . 

ט מתבצע על פי הוראת עבודה " טענה המשטרה כי ניהול השינויי� במנ2011בתשובתה מנובמבר 
 . 2000ט ביוני "שפרס� מנ" ש"קבלת בקשה לשו"פנימית בש� 

Ï ˙„ÚÂÈÓÂ ˙ÈÓÈ�Ù ‡È‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó�Ó· ˘ÂÓÈ˘" Ë
Â˘ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰�È‡Â" ÌÈ˘È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Â‡ ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰�È‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� 

 ˙ÏÏÂÎ ˙È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ˙‡Â‰„Â·Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ , Ï‰Â� ˙Â˘È¯„· ˙„ÓÂÚ ‰�È‡ ‡È‰˘ Ì‚ ‰Ó
˙ÙÓ"Á. 

לא (ח " מיליו� ש�26.5 שהסתכמה בכ6.0ט הצעת מחיר לגרסה " למנ' הגישה חברה א2010ביוני 
רשימה של , 2011�2012תחזוקה שנתית לשני� : הצעת המחיר כללה שלושה מרכיבי�. )מ"כולל מע

 מיליו� �4.4שי� הסתכמה בכ"הצעת המחיר לשו.  מחשבי� חדשי�500ורכישה של , שי�" שו43
ח "מחיר בש, תיאור, מערכת�תת:  את הפרטי� האלה'שי� הגישה חברה א"לגבי השו. ח"ש

בהצעה לא פורטו מספר שעות העבודה ). שי� אחרי�"או שו יישו� של תשתיות כגו�(ודרישות 
 .ש"שו אלא נית� מחיר כולל לכל, הנדרשות לביצוע העבודה

ולאחר שהחליט לגרוע שישה , 2010 ביוני 'ט לא הסכי� להצעת המחיר שהגישה חברה א"מנ
 � שי�"שו"מעודכנת בנושא הצעת מחיר  2011ט במר) " למנ'הגישה חברה א, שי� מהרשימה"שו

א� לא , שי�" שו37הצעת המחיר כללה רק את תכולת הגרסה ובה רשימה של ". 6.0תכולת גרסה 
בהצעה החדשה לא פורט מחיר . כללה את העלות של המחשבי� החדשי� ושל התחזוקה השנתית

ג� בהצעה זו לא פורטו שעות . ח" מיליו� ש�3ש אלא ניתנה רק הצעת מחיר כוללת של כ"לכל שו
 . ש"ת לביצוע כל שועבודה הנדרשו

ש בנפרד מכיוו� " מסרה המשטרה כי לא ראתה טע� לדו� בכל שו2011בתשובתה מנובמבר 
וכי לצורכי משא ומת� ע� הספק , שההתייחסות להתקשרות היא כאל עבודה לשדרוג גרסה מלאה

 .ט סימולציה להערכת עלות שדרוג הגרסה"נעשתה במנ
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�ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÂ‡¯ ÈÎ Ë‡ ‰¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰È‰' ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰· ÔÈÈˆÏ 
Â˘ ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘¯„�‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰˘„Á‰"‰„Â·Ú ˙Ú˘ Ï˘ ‰¯ÈÁÓ ˙‡Â ˘ .

 ÏÚ ‰¯˜· Í¯ÂˆÏÂ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÒÈ ÁÂ˙È�Â ‰�ÈÁ· ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘¯„� ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�
‰„Â·Ú‰. 

 

 

 הטיפול בתקלות

; שרתי�תחזוקת חוות ה: בעת הביקורת היו למערכת מחשוב ניידות' שסיפקה חברה אשירותי� ה
תחזוקת ;  ובכל תחנות הקצהשרתי�חזוקת היישו� בחוות הת; תכנות תשתית וחמרהתחזוקת 

שדרוג חמרה ותכנה  וכ� כלי רכב חדשי�ב ההתקנהתכנו� ; פיתוח של היישו�המש� ;  הקצהתחנות
 .בחוות השרתי� של הפרויקט

הוא הסכ� " הסכ� רמת השירות"או  )SLA )Service Level Agreement, ח"על פי נוהל מפת
, יישומי�: )מיקור חו) (�Outsourcingשנחת� בי� הארגו� לספק ובו מוגדר במדויק מה כלול ב

 הוא להגדיר SLAהתפקיד המרכזי של . ' וכומולסיו ותנאי� לפתיחת החוזה, נכסי�, תשלומי�, ז"לו
מה חלקו של  וצרי� לתתמה� מה כל אחד  �רגו� את המחויבויות והאחריות ההדדית בי� הספק לא

 .  בעסקהצדכל 

הסכ�  (�SLAלגבי הנקבע , 2000 באוקטובר 'על פי החוזה שנחת� בי� המשטרה לחברה א .1
המתרחשת ביחידת קצה ניידת ומונעת תפקוד תקי� של משתמש כי כל תקלה רגילה ) רמת השירות

שני ( שעות 48"יטופלו בתו�  �ה תקלה קריטית  או תקלה המתרחשת במערכת הנייחת ואינ�יחיד 
הגורמת להשבתה של המערכת או של מרכיבי� מרכזיי� במערכת כל תקלה קריטית )". ימי עבודה

וכל תקלת תכנה יישומית תטופל ;  שעתיי�ומפריעה לתפקוד תקי� של כמה משתמשי� תטופל בתו�
מש� הזמ� שבי� מועד הדיווח על וא מש� הזמ� שנקבע לטיפול בתקלה ה. בתו� חמישה ימי עבודה

 �המועד שבו מוחזרת המערכת או הרכיב המקולקל לכשירות ולפעולה מלאה לאחר התקלה ובי
 .שהושמשה על ידי הדרג המתאי�

אחד הצוותי� הוא צוות .  עובדי� הנחלקי� לחמישה צוותי�45ט פועל מרכז שירות ובו "במנ
 . שורות למערכת מחשוב ניידותהמטפל בעיקר בקריאות הק, מערכות מבצעיות

של מרכז " ט"פתיחת תקלות במנ"על פי נוהל . ט נקבעו נהלי� לעבודה במרכז השירות"במנ
. צוות מערכות מבצעיות מספק תמיכה לכלל הציוד של פרויקט מחשוב ניידות, 2010השירות מיולי 

ואינו עובד , ט"נהצוות עובד בעיקר מול מעבדות התחזוקה של מחלקת הקשר והאלקטרוניקה במ
ה� , לכ� א� המעבדות אינ� יכולות לתק� את התקלות במחשבי� שבניידות. �מול ספקי� חיצוניי

עוד נקבע באותו נוהל כי צוות מערכות . 'מפרקות את המחשב מהניידת ושולחות אותו לחברה א
ה עומדת א� החברה אינ. �SLAמבצעיות יבצע בקרה ויוודא כי התקלות מטופלות על פי הגדרות ה

 .יש לפנות לאחראית במרכז תמיכה לש� השלמת הטיפול בתקלה,  שנקבעו�SLAבהגדרות ה

הצוות המטפל , "'סגירת תקלות בטיפול חברה א/פתיחת "2010ט מיולי "על פי נוהל של מנ
תקלות שאינ� , ואכ�. במערכות קריטיות מספק תמיכה ה� במישור התכנה וה� במישור החמרה

סגירת תקלות אמורה להתבצע . 'תחול או טיפול מקומי מופנות לטיפול חברה אנפתרות באמצעות א
 .ט ולאחר שהיא אישרה זאת"בתיאו� ע� מנתחת המערכת של הפרויקט במנ

 דיווחי� על תקלות בנושא 36,079ט " התקבלו במרכז השירות במנ2011 לאפריל 2008בי� ינואר 
, מהקריאות לא נרש� תארי� סגירת התקלה) 1.5% (541הביקורת העלתה כי לגבי . מחשוב ניידות
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 יו� אחרי תארי� פתיחת 50�800מהקריאות נרש� כי תארי� הסגירה היה ) �2%כ (676ולגבי 
 . התקלה

ט הסבירה למשרד מבקר המדינה כי הדיווח ולפיו הטיפול בתקלה נמש� "מנהלת מרכז השירות במנ
 .  לא רושמי� את תארי� סגירת התקלהזמ� רב מקורו בכ� שלעתי� הגורמי� המטפלי� בתקלות

העברת כרטיסי הניידת והשוטר בקורא : ובה�, תהלי� הכניסה למערכת נחלק לכמה שלבי� .2
 . הכרטיסי� וכ� הקלדת ססמה אישית

 �53%והעלה כי כ, משרד מבקר המדינה בדק את הסיבות לתקלות במערכת מחשוב ניידות
 מהקריאות נגרמו מבעיות �21%כ; כניסה למערכתמהקריאות נגרמו מתקלות בעת הקלדת ססמת 

 . בתכנה או בתקשורת, ויתר הקריאות נגרמו מתקלות בחמרה; בכרטיסי השוטרי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï-75% ˘ÂÓÈ˘· ·ÂÎÈÚÏ ˙ÂÓ¯Â‚‰ ˙ÂÏ˜˙‰Ó 
È‡·Â ˙Â‡ÓÒÒ· ˙ÂÈÚ·· Ô¯Â˜Ó ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙ÂÚ�ÂÓ‰ Â‡ ˙Î¯ÚÓ·-ÒÈË¯Î Ï˘ ˙Â�È˜˙ ÌÈ

ÌÈÈ˘È‡ , ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ï‡Î ˙ÂÏ˜˙ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ˘È
¯˙ÂÈ ÌÈ�ÈÓ‡ ÌÈÒÈË¯Î· ÌÈÒÈË¯Î‰ . 

 

 

 אבטחת מידע במערכת 

 מדיניות אבטחת המידע 

כנית העבודה של  קובעת שת1997משנת " הקמת מערכות ממוחשבות"החלטת הממשלה בנושא 
את ; קביעת מדיניות אבטחת המידעאת , בי� היתר, תכלולד ועדת ההיגוי לענייני מחשוב בכל משר

ותקצובה אבטחת המידע של המשרד  אישור תכניתאת ; 16"הרגיש המידע"של מיפוי הסיווג וה
 . מהעקב אחר יישוומ

המועצה המייעצת לביקורת ולאבטחת מידע שבאג  בכיר לביקורת המדינה וביקורת פנימית 
 נוהל �להל� " (נוהל מסגרת לאבטחת מידע "2005 במשרד ראש הממשלה פרסמה בספטמבר

הנוהל .  נהלי� ופירוט של העקרונות והכללי� לאבטחת מידע במשרדי הממשלה38ובו ) המסגרת
אבטחה ; הגור� האנושי ואבטחת המידע; קביעת מדיניות ומיפוי מידע: כולל את הפרקי� האלה

תקשורת ושימושי אינטרנט ואבטחת אבטחת ; שחזור והתאוששות, גיבוי; אבטחה פיזית; לוגית
ואול� יש בו כדי , נוהל המסגרת אינו חל על המשטרה. מידע במחשבי� המנותקי� מרשתות המשרד

משרד מבקר המדינה בחר להציג בחלק מפרקי דוח . ללמד על התשתית הדרושה לאבטחת מידע בה
ולשמש לה� כאב� בוח� זה את נוהל המסגרת שנועד להנחות את משרדי הממשלה וגופי� ציבוריי� 

 .להערכת נקודות תורפה באבטחת מידע

__________________ 

צנעת , נתוני� על אישיותו של אד�"מידע רגיש כולל  ,1981�א"התשמ, נת הפרטיותלפי חוק הג  16
באישור ,  וכ� מידע ששר המשפטי� קבע בצו"דעותיו ואמונתו, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, אישותו

 .שהוא מידע רגיש, ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
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Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ :Â Â�ÂÓÈ ÈÎ Ú·˜� ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÈÏ‰Â�· ÈÂ‚È‰ ˙„Ú

˙ÁË·‡Ï  ÌÂ¯ÂÙÂ Ú„ÈÓÚ„ÈÓ ˙ÁË·‡ ;‰�ÈÎ‰ ‰¯Ë˘Ó‰  ˙ËÂÈË ÍÓÒÓ‚Â‰ Â·˘‰¯„ ˙ÂÈ�È„Ó 
Á�‰ ‰ÁË·‡‰Â ‰ˆ ‰ÏÏÚ ‰�‚‰Ï ˙Â�˜˙Â ÌÈ˜ÂÁ Ï˘ ÌÙ˜Â˙Ó ÚÓÓ‰ ÈÎ¯ ·Â˘Á Ì¯Ë ‡È‰ Í‡
Û˜Â˙ ‰Ï·È˜;  ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÂÚ·˜� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

 ÂÚ·˜� ‡ÏÂ ˙ÈÚÂˆÈ·‰Â ˙ÈÏÂ‰È�‰ ‰�ÈÁ·‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Ï ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈÓÂ¯ÂÙ
ÔÈÈ�Ú‰ .�ÈÎ‰ ‡Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰˘¯„�Î ˙·ˆ˜Â˙Ó Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ˙È�Î˙ ‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯È„‚˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ�È„Ó ÏÁË·‡ ‡È‰ ÈÎÂ Ú„ÈÓ ˙
Ï‰Â�· Ô‚ÂÚ˙ . ˘È˙‡ ‰· ÚÂ·˜Ï Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ È„ÚÈ ‰ ˙‡Â¯Á‡ÌÈ‡ ‰Ï , È¯„Ò ÔÎÂ ÁÂ˜ÈÙ

‰¯˜·ÂÂ  ˙Â¯‚ÒÓÂ ÔÂÈ„Ï ÔÂ‚Î ‰ÏÂÚÙÂ˙ÁË·‡Ï ÈÂ‚È‰ ˙„Ú Ú„ÈÓ .ÈÂ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˘Â·È‚ ‰ÓÂ˘È
 ÌÈ¯ÂÓ‡Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï  ‰È‰˙ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰Ó ˜ÏÁ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘.  

 הודיעה המשטרה כי יש בידה מסמ� מדיניות אבטחת מידע וכ� תורה 2012בתשובתה מינואר 
מסמ� זה הובא לאחרונה לעיו� ". א� לא תוקפה בכתובי� "2007ל בשנת "בתחו� זה שהוצגה למנכ

תוכ� תוכנית "כי הליקוי יתוק� ו, וגע לפורומי� ניהוליי� לאבטחת מידעבנ, עוד מסרה. ולתיקו 
 ". 2012לנושא עד יוני 

 ÍÓÒÓ ˙‡ Û˜˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰·
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙ÂÈ�È„Ó . 

 

 הממונה על אבטחת מידע

, ) חוק הסדרת הביטחו��ל� לה (�1998ח"התשנ, החוק להסדרת הביטחו� בגופי� ציבוריי� .1
" פעולות אבטחה פיזית"מחייב גופי� ציבוריי� למנות ממונה ביטחו� האחראי במסגרת תפקידו ל

ממונה הביטחו� אחראי , לרבות משרדי ממשלה, בגופי� ציבוריי� מסוימי�. לרבות שמירה על רכוש
 . ולש� שמירה על מידע מסווג ומניעת פגיעה ב" פעולות לאבטחת מידע"ג� ל

באישור הקצי� , גו  ציבורי המנוי בתוספת הרביעית ימנה, א לחוק הסדרת הביטחו�2על פי סעי  
פעולות לאבטחת של ביצוע לארגו� ולאחראי , המוסמ� ובהתא� לתנאי הכשירות וההכשרה שקבע

התוספת הרביעית אינה כוללת לא את המשטרה ולא  .פיקוח עליה�למערכות ממוחשבות חיוניות ו
 .שרד לביטחו� הפני�את המ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘ ˙È˜ÂÁ ‰¯„Ò‰ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÁË·‡Ï
˙ÂÈ�ÂÈÁ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ï‰�ÓÂ ‰ÏÈÚÙÓ˘ - ˘ÂÓÈ˘‰ Û˜È‰ ˙·Á¯‰ ÁÎÂ� ˙‡ÊÂ 

ÂÏ‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÔÊÂÓ‰ ˘È‚¯‰ Ú„ÈÓÏ ·Ï ÌÈ˘·Â ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰¯Ë˘Ó· ‰Ï‡Î ˙ÂÎ¯ÚÓ·. 

סרה המשטרה כי היא אינה סבורה שיש מקו� או צור� ליזו� הסדרה  מ2011בתשובתה מנובמבר 
ונימקה זאת בכ� שהנושא מקבל כיו� מענה מקצועי בפועל ה� באמצעות , חוקית של התחו� האמור

 ).�" יחב�להל� (ט וה� באמצעות יחידת ביטחו� מידע "מנ

 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰¯Ë˘ÓÏÈÎ Ù˙ ÏÚ·Ï ‡˘Â�· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÒÂÁÈÈ· ÔÈ‡ Â‡ ‰Ê „È˜
 ‰Ó¯· ¯Á‡È·ÈË¯ËÒÈ�ÈÓ„‡‰˙-¯˙ÈÈÏ È„Î ˙ÈÓÈ�Ù ‰¯Â¯· ˙È˜ÂÁ ‰¯„Ò‰  ‰Ê ·Â˘Á ÌÂÁ˙ Ï˘

‰¯Ë˘Ó· ,˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙· ÂÏÏÎ�˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È·‚Ï ¯„ÒÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ. 
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,  לחוק להסדרת הביטחו�18 נאמר כי על פי סעי  2011בתשובתו של משרד המשפטי� מדצמבר 
לאחר התייעצות ע� השר , ת לחוק הוא השר לביטחו� הפני�בעל הסמכות לשנות את התוספו

ובאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה , הממונה על הגו  הציבורי שאותו מבקשי� להוסי  לתוספת
.  והרביעית טעוני� ג� אישור של ראש הממשלהההשניי, וכי שינויי� בתוספת הראשונה; של הכנסת

 מיו� 84/ב' ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי מסבהתא� להחלטת "משרד המשפטי� הוסי  כי 
שחברי� בה נציגי , הוקמה ועדת היגוי עליונה לבחינת ההגנה על תשתיות ממוחשבות, 11.12.2002

ועדת ההיגוי היא הגור� המקצועי הקובע את עמדת הממשלה ביחס ... גופי ביטחו� ונציגי ממשלה 
בלת המלצת היחידה הממלכתית של שירות לאחר ק, להוספת גופי� לתוספת הרביעית לחוק

לאחרונה התקבלה החלטת "בהערת שוליי� לתשובתו ציי� משרד המשפטי� כי ". הביטחו� הכללי
, לפיה עתיד לקו� מטה קיברנטי לאומי, ממשלה בנושא קידו� היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי

 ". המטה טר� החל לפעול,  זהבשלב. לבחו� מחדש את פעילות ועדת ההיגוי... אשר בי� תפקידיו 

 ˙ÙÒÂ‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜�Ï ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÁËÈ·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˜ÂÁÏ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙· ÌÈÈÂ�Ó‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰. 

הודיע השר לביטחו� הפני� כי הנחה לזמ� דיו� בנושא , 2012מינואר , בתשובתו למבקר המדינה
הוא יקבע , עוד הודיע כי לאחר שישמע את עמדת� המקצועית. כ" המשטרה והשבבהשתתפות נציגי

את עמדתו בנוגע להמלצת המבקר לכלול את משטרת ישראל בי� הגופי� שעליה� חלה התוספת 
� .הרביעית לחוק הסדרת הביטחו

והוא הגור� , "ממונה על אבטחת מידע"לפי נוהל המסגרת אמורי� גופי� ציבוריי� למנות  .2
באחריותו של הממונה לבקר את הפעולות . מוסמ� לייש� במשרד את המדיניות בעניי� זהה

בתקנות , הממוחשבות כדי לוודא שהמשרד עומד בדרישות לאבטחת המידע שמקור� בחוקי�
 .ובנהלי� העוסקי� בכ�

בראש היחידה עומדת ). ק" אח�להל� (� באג  חקירות ומודיעי� "במשטרה פועלת יחידת היחב
. ק"הקצינה כפופה לראש אח. ראש חוליה וסג�, ה בדרגת סג� ניצב וכפופי� לה שני עובדי�קצינ

� מטפלת לא רק בנושא אבטחת מידע אלא בעיקר בסינו� ובאבחו� של מועמדי� "התברר כי יחב
, ט במחלקת פיתוח תשתיות תחו� אבטחת מידע"� פועל במנ"נוס  על יחב. לשירות במשטרה

המטפלי� בכל נושא אבטחת , ביחידה עשרה עובדי�. חרת בדרגת סג� ניצבשאותו מנהלת קצינה א
התברר כי בפועל מנהלת תחו� . �"המידע במערכות הממוחשבות של המשטרה בתיאו� ע� יחב

 . ט היא המטפלת בפעולות הקשורות לאבטחת מידע"אבטחת מידע במנ

 למנהל מערכות מקצועיתאו  כפו  מינהלית לא יהיהממונה אבטחת המידע , על פי נוהל המסגרת
  . שני התפקידי�של ממלאיהמידע בשל ניגוד ענייני� 

 Ì¯Â‚ È„È· ‰È‰˙ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
�ÓÏ ıÂÁÓ˘"Ë . 

האחריות המקצועית על תפיסת אבטחת המידע " הודיעה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
ט הוא מימוש "תפקיד היחידה במנ. מ"נתונה ליחב, מערכות המחשבובכלל זה של , במשטרה

וביצוע ההנחיות בתחו� אבטחת המידע ובמידת הצור� ג� מת� המלצות מקצועיות בהיבט 
ג� המלצת המבקר כי הממונה על אבטחת מערכות המידע לא יהיה כפו  , לפיכ�. הטכנולוגי

 ".מתקיימת בפועל, מקצועית למנהל מערכות המידע
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„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜˘ ˙�ÂÎ˙Ó‰ , ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙ ˙Ï‰�Ó ‰ÈÙÏÂ
Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï‰�ÓÏ ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ‰ÙÂÙÎ Ú„ÈÓ , ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡

ÌÈ„È˜Ù˙‰ È�˘ È‡ÏÓÓ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙‡ ÚÂ�ÓÏ Â„ÚÂ�˘ ˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â� ˙Â˘È¯„ . 

 

 סיווג מערכת מחשוב ניידות

 בנושא אבטחת מידע בפרויקט מחשוב ניידות נקבעו דרישות 1998 בנובמבר ט"בדיו� שהתקיי� במנ
לעכב כדי לא ו ,"סודי"רמת ב הצפנה לבצע שבאותה תקופה היה קושי א� מכיוו�, הצפנה מסוימות

 ". שמור"תוצפ� ברמת  כי המערכת הוגדר ביצוע הפרויקטאת 

 ˙‡ÏÚ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙Î¯ÚÓ‰ ‰Ó˜Â‰ Ê‡Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ‚ÂÂÈÒ
 ‚ÂÂÈÒ· Ú„ÈÓ ‰· ¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡˙È˘ ÔÙÂ‡·"È„ÂÒ "Â"¯˙ÂÈ· È„ÂÒ" , Ô�ÎÂ˙ ¯·„‰˘ Û‡

 Ô‰· ‰È‰ ‰�Ùˆ‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ÂÏÁ˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰˘ Û‡Â ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ
ÔÈÈ�Ú‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î .˙Î¯ÚÓ‰ ‚ÂÂÈÒ ‰�Â˘ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó , ¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï

ÚÓ ÔÈ·Â ‰�È· ˜˘ÓÓ ÌÈÈ˜Ï¯˙ÂÈ ˙Â‚ÂÂÒÓ ˙ÂÎ¯ , ˙Î¯ÚÓ ÂÓÎ"‡ÏÙ"17 , ˙Â„ÈÁÈÓ ‰Ú�Ó� ÔÎÂ
‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰¯Ë˘Ó· ˙ÂÓÈÂÒÓ . 

 

 בקרה על אבטחת המידע במערכת 

בשלב התחזוקה של מערכת ממוחשבת התהלי� המרכזי הנדרש בנושא , ח"על פי נוהל מפת .1
כדי לאתר במערכת , דכ�אבטחת מידע הוא ביצוע מחזורי של בדיקות אבטחה וסקר סיכוני� מעו

במהל� חיי המערכת יש צור� לבצע בדיקה שוטפת של . נקודות תורפה מהבחינה הטכנית והארגונית
הנוהל קובע כי את . חלק ממנגנוני האבטחה ולבצע לפחות בדיקות תקופתיות של מנגנוני� אחרי�

 וכי האחראי לאבטחת ,במסגרת ביקורת יזומה) גו  מקצועי(הבדיקות יבצע גור� פנימי או חיצוני 
� . המידע הוא שיציג את ממצאי הבדיקה להנהלת הארגו

 18 פרס� מסמ� עיצוב2002באוגוסט , כמו כ�. ט מסמ� נוהלי אבטחת מידע" פרס� מנ2002באפריל 
 .בנושא אבטחת מידע ובו הסברי� מפורטי� על אופ� אבטחת המידע במערכת

 ÌÈ�˘ Ú˘˙Î Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-È¯Ù‡ ÔÈ·  Ï2002˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ  , ÈÏÂÈ
2011 - Í¯Âˆ‰ ÔÁ·� ‡ÏÂ ÌÈÏ‰�‰ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡Â ˙Î¯ÚÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙Ó¯ Â˜„·� ‡Ï 

Ì�ÂÎ„Ú· . ˙�˘Ó ·ÂˆÈÚ‰ ÍÓÒÓ Ì‚2002ÔÎ„ÂÚ ‡Ï  , ÌÈ·¯ ÌÈ˘Â„ÈÁ ÂÈ‰ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·˘ Û‡
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â�· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�ÂÎÈÒ ÂÙ˜˘�Â ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ‡˘Â�·. 

מבצעי� עדכוני� שוטפי� של "' ט וחברה א" הסבירה המשטרה כי מנ2011בתשובתה מנובמבר 
בנוס  נחסמה במערכת אפשרות הגלישה . 19Firewallאמצעי אבטחת המידע במערכת כדוגמת 

__________________ 

 .ניהול תיקי חקירהמערכת ל  17
18

שבו , מידע או תשתית, ר של שלב עיצוב במחזור החיי� של מערכת ממוחשבתמסמ� עיצוב הוא התוצ  
 . ונבנית הלכה למעשה, בכלל זה מבחינת היבטיה הפיזיי� והטכנולוגיי�, המערכת מוגדרת סופית

היא מערכת לניטור ולחסימה של התקשרויות בלתי רצויות , )חומת אש (firewallבתקשורת נתוני�   19
 . מחשב מחובר אליהבאמצעות התקשורת שה
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מערכת אבטחת המידע של המשטרה נבדקת כמעט יו� יו� ונעשה שדרוג . מהניידת לאינטרנט
 ".טכנולוגי משמעותי בתחו� אבטחת המידע

 מבקר המדינה ביקש מהמשטרה להמציא לו אסמכתאות על עדכוני� שוטפי� של אמצעי משרד
 המציאה 2011בתשובה נוספת מדצמבר . אבטחת המידע במערכת ועל הבדיקות היומיומיות

א� לא המציאה אסמכתאות על ביצוע , 2010 משנת �Firewallהמשטרה אסמכתה על עדכו� ה
 .שעליה� דיווחה בתשובתה הקודמתעדכוני� שוטפי� ובדיקות יומיומיות 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Ó ÏÚ"˙Î¯ÚÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙Ó¯ ˙‡ ˜Â„·Ï Ë , ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ˜Â„·ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÈÏ‰Â�Ì�Î„ÚÏ  . 

לנכסי המידע ולמערכות הנשקפי�  לזהות סיכוני� נועדסקר סיכוני� , ח"על פי נוהל מפת .2
�אמצעי אבטחה על במערכות ועל נקודות תורפה , איומי� ידועי� בהתבסס על ,המחשב של הארגו

היבטי� של מדרישות העסקיות של הארגו� על ההשפעת� מוערכת לאחר זיהוי הסיכוני� . קיימי�
לפי  הנכסי� של נקבע סדר עדיפויותבמסגרת התהלי� . המידעשל זמינות הסיו� ויחה ,אמינותה

 מדיניות אבטחת מידע קר הסיכוני� הכרחי להגדרתס . עליה�ערכ� העסקי ורמת ההגנה הנדרשת
� .התואמת את מטרות הארגו

ובכלל , בעת כתיבת המפרט לפרויקט מחשוב ניידות בוצע סקר בנושא הסיכוני� שבהקמת המערכת
מאז הקמת המערכת ועד מועד סיו� הביקורת לא בוצע סקר . זה בנושא סיכוני אבטחת המידע

 .ח"אבטחת מידע כנדרש על פי נוהל מפתסיכוני� מעודכ� ומקי  בנושא 

 ‡˘Â�· ÛÈ˜ÓÂ ÔÎ„ÂÚÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓÏ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ,˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÙ˜˘� ÌÈ�ÂÎÈÒ ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï ‰�ÓÓ ¯ˆ·� ,

˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï È„Î ËÂ˜�Ï ˘È ‰ÁË·‡ ÈÚˆÓ‡ ÂÏÈ‡Â ‰Ï˘ ‰Ù¯Â˙‰ ˙Â„Â˜� Ô‰Ó . 

לבקשת . 'מערכת מחשוב ניידות מבוססת על תקשורת באמצעות רשת של חברה ב, ורכאמ .3
 להגביר את הבקרה בנושא אבטחת המידע והתחייבה ' הסכימה חברה ב2003באוקטובר , ט"מנ

באופ� שכל הבדיקות המערכתיות במסגרת מערכת , לבצע בדיקות פנימיות בכל רבעו� במערכת
נקבעו ). המשטרה תקבע את תדירות הבדיקות ואת תוכנ�(ט "מחשוב הניידות יהיו באחריות מנ

בדיקת חסימה בתשתית התקשורת ובדיקת חסימת מכשיר במערכת לגישה : בקרות בשני נושאי�
 .לרשת מחשוב ניידות בלבד

�Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"· ‰¯·ÁÓ ˘¯„ ‡Ï Ì‚Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰ ‡Ï Ë' 
ÔÚˆ·Ï , ˘È Ì‡ ˜„· ‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ ·Â˘ÁÓ ˙˘¯Ï ‰˘È‚‰ Ì‡Â ˙¯Â˘˜˙‰ ˙È˙˘˙· ‰ÓÈÒÁ

˙ÁË·Â‡Ó ˙Â„ÈÈ� .· ‰¯·Á˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ'˙È¯Â·Èˆ ˙˘¯ ‰ÏÈÚÙÓ  , ‰· ¯·ÚÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰
ÍÎÏ ‰˘¯ÂÓ Â�È‡˘ ÈÓÏ ÛÂ˘Á ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ . 
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הצפנה ה מפתח שבו  המפתח הפומביעקרו�על  מסוימת מבוססת 20סימטרית�א הצפנה שיטת .4
 ימות�החלפת מפתחות ואבמערכת מחשוב ניידות נקבע כי . ענוח שונה ממפתח הפלוהנגיש לכ

  .שיטה זויתבססו על 

 2011במאי . המשווקת בי� היתר את המפתחות האמורי�'  נפרצו מחשבי חברה ג2011במר) 
לאמצעי התקשורת כי מכמה מאפייני� של ההתקפה עליה אפשר ללמוד כי מטרת� ' הודיעה חברה ג

וחשיפה של סודות , מידע מאובטח שיאפשר פריצה לגופי� ביטחוניי�של התוקפי� הייתה השגת 
, עוד הודיעה כי המידע שהושג בפריצה למחשביה נוצל לפריצה ליצר� מטוסי�. מדינה וקניי� רוחני

 . וכי היא החלה בהחלפת ההתקני� שברשות לקוחותיה

�Ó ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"‚ ‰¯·ÁÏ ‰�Ù ‡Ï Ë '‡ ‰¯·ÁÏ ‡Ï Û‡Â' - ¯˘‡ 
‚ ‰¯·Á Ï˘ ‰�Ùˆ‰‰ ˙ËÈ˘· ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ˙‡ ‰˜ÈÊÁÓ '-‡˘Â�· ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ  , ÏÚÙ ‡Ï ÍÎ·Â

˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ·˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ‰�‚‰Ï. 

". סגירת הפרצות" ודרשה כי תטפל ב' לחברה א2011בעקבות הביקורת פנתה המשטרה ביולי 
 . 'ודני� במערכת של חברה ג הודיעה המשטרה למשרד מבקר המדינה כי הוחלפו הק2011בנובמבר 

 

 אבטחה פיזית וגיבויי�

. ה� נכס חשוב ורגיש מאוד, המכילי� מידע רב שנצבר במש� שני�, מאגרי הנתוני� של המשטרה
נזקי מלחמה , חבלה מכוונת, אסונות טבע, תקלות, יש צור� חיוני לשמור עליו מפני גורמי� עויני�

המנוטר ללא הר  , Data Centerמרכז נתוני� המכונה מאגרי הנתוני� נשמרי� ב. ותקיפת וירוסי�
בשני� . גילוי וכיבוי אש ומנגנוני בקרה אחרי�, מיזוג, שרידות, והכולל שיטות שונות של גיבוי

שעיקרו שמירת כל הנתוני� במקו� מרכזי אחד , ט"האחרונות התבצע מהל� אסטרטגי טכנולוגי במנ
הוחל , כדי לשמור על אתר זה ועל הנתוני� שבו. בוהפצתו לפי הצור� לעשרות אלפי עמדות מחש

שהוא תכנית טכנולוגית שתפקידה העיקרי הוא , )DRP)Disaster Recovery Plan בתהלי� הנקרא 
התכנית כוללת . �Data Center בעקבות פגיעה ב�לסייע בהתאוששות מאסו� שעלול להיגר

במסגרת זו הוק� . שתתפי� בה מנהלי�היא מבוססת על מדיניות ארגונית ומ, תהליכי� טכנולוגיי�
 . המרוחק מאתר אחסו� הנתוני� הנוכחי, אתר חלופי

נאמר שגיבויי� של המערכת "  ניידות�תכנית גיבוי " המכונה 2007במסמ� מספטמבר  .1
הגיבוי יבוצע בשיטה המפורטת . למחשוב ניידות יתבצעו באמצעות מכשיר גיבוי וקלטות גיבוי

�ובכל שבוע , כמו כ� יש ארבע קלטות שבועיות; ימי השבועצע בכל יו� מיבוגיבוי מלא : להל
; ותוחל  בקלטת שבועית אחרת, לפי סבב קבוע,  למש� חודש�DATA BANK21תישלח קלטת ל

אשר . בכל חודש תוצא ממכשיר הגיבוי לצמיתות הקלטת החודשית שגיבתה את נתוני המערכת
במקו� וישאיר אותה ניידות מחשוב  צוות ציא אותהנקבע כי בתחילת כל שבוע יו, לקלטת השבועית

__________________ 

 מפתח ההצפנה שונה ושב ענ" בקריפטוגרפיה ! מפתח ציבורי אובי מפתח פומ, סימטרית!הצפנה א  20
שהוא  (Public key) מפתח פומבי: כלומר כל משתמש מכי� לעצמו זוג מפתחות. ממפתח הפענוח

.  לפענוחהנשמר בסוד ומשמש, מתאי� (Private key)  ומפתח פרטי,לומפתח הצפנה הנגיש לכ
 כדי להצפי� מסר). אחד א� ורק מפתח פרטי מתאי�לכל מפתח פומבי (ית חד ערכ!חד היאההתאמה 
 הוא מצפי� ובאמצעותו, לעל המצפי� להשיג עותק אותנטי של המפתח הפומבי של המקב, בשיטה זו

�  המפתח הפרטי המתאיבאמצעות רק המקבל מסוגל לשחזר את הטקסט המוצפ�. ושולח לו את המסר
על סמ� המפתח הפרטי  חישובשב  על הקושימתבססתפומבי המפתח השיטת של בטיחות ה. שברשותו

שבה מפתח  סימטרית שיטת הצפנהשלא כ, סימטרית!מסיבה זו מכונה שיטה זו א. המפתח הפומבי
 .הפענוח זהה למפתח ההצפנה

 . קרקעיות!חברה שמתמחה באחסו� קלטות גיבוי על בסיס יומי או שבועי בכספות תת  21
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הקלטות החודשיות  . שבועות לארבעה-DATA BANKע� המאגר הכללי לכדי שתישלח מוסכ� 
 . לשמירה לצמיתותהחלופייישלחו ע� כלל המאגר לאתר 

· Â¯Ó˘� ‡Ï ˙ÂËÏ˜‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-DATA BANK ¯˙‡Ï ÂÁÏ˘� ‡Ï Ì‚Â 
ÈÙÂÏÁ‰ ,˙‰ Ï‰�Ó ÈÎÂ�Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙˘"Â¯„Á· ÏÂÚ� ÔÂ¯‡· Ô˙Â‡ ¯Ó˘ Ë . 

 ÈÙ ÏÚ ÈÂ·È‚‰ ˙ÂËÏ˜ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÍÓÒÓ· ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó‰" ÈÂ·È‚ ˙È�Î˙-˙Â„ÈÈ�  ." ÂÊ ˙�ÂÎ˙Ó· ÔÈ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú„Ï Ì‡

‡˘Â�· ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ,˙Ó‰ ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÊ‡ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙�ÂÎ . 

בוחנת את "וכי היא ,  הודיעה המשטרה כי שיפרה את הגיבוי של המערכת2011בתשובתה מנובמבר 
 .�DATA BANK הקלטות נשלחות ל2011עוד הודיעה כי מאוגוסט ". מיקו� שמירת המידע

שוכנת בחוות " שמור"חוות השרתי� של מערכת מחשוב ניידות הכוללת מידע ברמת סיווג  .2
 ". סודי ביותר"�ו" סודי"שנמצאי� בה ג� שרתי� ובה� מידע ברמת סיווג , תי� של המשטרההשר

‡ ‰¯·Á È˘�‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰' ‚ÂÂÈÒ ˙Ó¯ ˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓÏ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÙËÓ‰ 
"¯ÂÓ˘ "„·Ï· ,‰ÏÂÎ ÌÈ˙¯˘‰ ˙ÂÂÁÏ ‰˘È‚ Ì‰Ï ˘È ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â. 

�Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï Ë ¯˙‡Ï ‰˘È‚ ÚÂ�ÓÏ ÌÈ˘¯„�‰
 ‚ÂÂÈÒ· Ú„ÈÓ ÔÒÁÂ‡Ó Â·˘"È„ÂÒ "Â-"¯˙ÂÈ· È„ÂÒ " ‚ÂÂÈÒ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ

ÌÈ‡˙Ó‰ È�ÂÁËÈ·‰ , Ú„ÈÓ ¯Â‚‡ Ì‰·˘ ÌÈ˙¯˘‰ ˙„¯Ù‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ
 ‚ÂÂÈÒ·"È„ÂÒ "Â-"¯˙ÂÈ· È„ÂÒ " ‚ÂÂÈÒ· ÌÈ˙¯˘Ó"¯ÂÓ˘" , ˙ÂÂÁÏ ‰ÒÈ�Î ¯È˙‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ
È˙¯˘‰ÌÈ‡˙Ó‰ È�ÂÁËÈ·‰ ‚ÂÂÈÒ‰ ÈÏÚ·Ï ˜¯ Ì. 

 הודיעה המשטרה כי בכל הביקורי� של נציגי החברה במקו� מתלווה 2011בתשובתה מנובמבר 
כמו כ� מסרה כי כל שרתי החווה ; אליה� נציג יחידת ההפעלה והוא שפותח לה� את אול� השרתי�

משטרה כי תבח� את נושא ע� זאת הודיעה ה. וחלק� א  במנעול פיזי, נעולי� באמצעות ססמה
 .העלאת רמת הסיווג של העובדי� המטפלי� במחשוב הניידות בחוות השרתי�

 

 

 פנייה לוועדה המרכזית לענייני תקשוב 

חלק מהבקשות של גופי� ציבוריי� למת� פטור ממכרז פומבי לצור� ביצוע התקשרות ספציפית 
, בהתא� לתקנות חובת המכרזי�הפועלת , ל"בראשות סג� בכיר לחשכ, מוגשות לוועדת פטור

 . �1993ג"התשנ

)  ועדת הפטור�להל� ( הגישה המשטרה לוועדת הפטור ממכרז של משרד האוצר 2010באוקטובר 
לקבלת שירותי� , �31.12.12 ל1.12.10 בי� מכרזבפטור מ'  חברה א� להמש� התקשרות עבקשה

 מיליו� �24 הסתכ� בכהבקשההיק  . הצטיידות ופיתוחי המש�, מחשוב ניידות: בנושאי� אלה
 מרכזית לענייני תקשובהועדה לאחר שוועדת הפטור קיבלה את הפנייה היא העבירה אותה לו. ח"ש
) � .לקבלת המלצתה בנושא, ) הוועדה�להל

החלפת המערכת הקיימת במערכת למבצעת עבודת מטה ט כי המשטרה "בבקשה ציי� סג� ראש מנ
. והפרויקט הבא וכיצד יממשו אותמה יהיה טיבו של חלט יושל עבודת המטה סיומה וע� , חדשה
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מאחר  ,'התקשרות המש� ע� חברה אלפטור למשטרה אשר ט ל"בסיכו� פנייתו ביקש סג� ראש מנ
ו היא החברה היחידה המסוגלת לתת למשטרה את מלוא השירותי� ההכרחיי� לתפעול שלדעת

. שעליה מתבסס מער� השיטור, השל אחת המערכות המבצעיות המרכזיות של" גרסת הביניי�"
 לתת חוות דעת מקצועית יוע) בכיר לוועדהר הוועדה מ"לפני שהוועדה דנה בבקשה ביקש יו

שאי�   סבירה קביעתה של המשטרה�טכנולוגית הבחינה המ בחוות דעתו כתב היוע) כי .בנושא
 נראה כי �ת ניהוליהבחינה המ .לתחזוקת המערכת הקיימת 'חלופה להמש� התקשרות ע� חברה א

עוד כתב כי . תנאי� חיצוניי�בגי�  אהמשטרה ול הבקשה לפטור הוגשה בגי� ליקויי� בתפקודה של
כי  ו,היחיד שיידרשאכ� הפטור המבוקש הוא המוכיחה כי אינה מציגה תכנית פעולה  המשטרה

 .לבקש פטור זהשבגינו התעורר הצור�   מאופ� תפקודה של המשטרההופקו לקחי�

י היא רואה  ועל בסיס חוות הדעת של היוע) ציינה הוועדה כ2010ו� שהתקיי� בדצמבר בסיכו� הדי
וכי כאשר מוגשות לה בקשות כאלה  ,האחרו� בקשות לפטור ממכרז ברגעאת הגשת� של מרה ובח

עמוד ת משטרהה להביא לכ� שא� להמלי) על אישור ההתקשרות בפטור ממכרז אוהיא מתלבטת 
קצר פרק זמ� ( הוינסיבות הגשת הבקשה ועיתלנוכח . וכל לתפקדת לא �ועקב כפני שוקת שבורה ב

חריג את בקשתה   לקבל באופ� לוועדת הפטורמליצה הוועדהה, )מאוד לפני תו� תקופת האחריות
בפטור ממכרז לתקופה "' להתקשר ע� חברה א שר למשטרה לא�  חלקי בלבדהמשטרה באופ�של 
ולשינויי� הנובעי� מאילוצי  22וזאת לתחזוקת שבר...  �01/12/2010 חודשי� בלבד החל מה13של 

 ."בלבד] ח"מיליו� ש[ מש6ח 8היק  של בוזאת , כלשהו  ולא לשדרוג�קיקה ח

, ח" מיליו� ש�7.9 שירותי� בעלות של כ'ט מחברה א"הזמי� מנ, 2011במר) , לאחר ארבעה חודשי�
 37על פי רשימה של , "ידותשדרוג ושיפור מערכת מחשוב ני"ח מה� יועדו ל" מיליו� ש�3כ

 . שי� שלגביה התקבלה הצעת המחיר"השו

Â˘‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"�Ó˘ ÌÈ˘"˙Î¯ÚÓ‰ ‚Â¯„˘Ï Â˘Ó˘È ‰¯·Á‰Ó ÔÈÓÊ‰ Ë ,
‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ . 

, 2011יאוחר מאמצע חודש מאי ולא  2011במהל� " קבעה הוועדה כי 2010בישיבתה מדצמבר 
 המש� התחזוקה והפיתוח של �אופה תכנית עבודה מפורטת ובה תיאור  הוועדיהמשטרה בפנתציג 
 בי�, תכנית העבודה תכלול .�לתכנה ולשרתי, 23כהלתוו, ה� לתחנות הקצה,  הניידותמחשובנושא 
תחזוקת המצב הקיי� ,  יציאה למכרז חדש במתווה כזה או אחרהשוואה בי� חלופות כמו, היתר

  ."וכדומה

ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ , ÈÏÂÈ2011 , ‰˘È‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰¯Ë˘Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ
 ˙È�Î˙ ˙‡‰˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰„Â·Ú . 

 ¯ÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�· Ô‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙˘‚‰Ï „ÚÂÓ‰ ¯·„· ‰˘È¯„Ï Ú‚Â�· Ô‰Â ˙Î¯ÚÓ‰ ‚Â¯„˘ ÏÚ .È‡ ÁÎÂ�Ï- ÌÂÈ˜

‡ ·¯ ˜ÙÒ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰˙ËÏÁ‰· ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ì˘ÂÈÈ Ì . 

 הודיעה המשטרה כי תכנית העבודה נשלחה לוועדת הפטור במשרד 2011בתשובתה מנובמבר 
עוד הודיעה שהיא מנהלת עבודת מטה בנושא .  והיא תוצג בדיו� שיתקיי� בנושא2011האוצר ביולי 

 . � יש צור� לתקצבוא, נושא שהגיע לפתחו של המשרד לביטחו� הפני�, "מחשוב נייד"

__________________ 

 .והטיפול המונע מוגבל מאוד, קוני� רק כשמתרחשות תקלותמדיניות טיפול שבמסגרתה מבוצעי� תי  22
קווי טלפו� , כבלי� קואקסיאליי�: לדוגמה,  חומר שבאמצעותו מועברת תקשורת!תוו� תקשורת   23

 .וסיבי� אופטיי�



 189 המשרד לביטחו� הפני�

¯¯·˙‰ ,Ë˜Â‡· ˜¯ ÈÎ¯·Â 2011 Í¯„ È�·‡ ‰·Â ‰Ï·Ë ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È·Ú‰ 
Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ˙‡¯˜Ï ‰ÏÂÚÙÏ ,‰˘˜È·Â˘Ó‰Ï È Í‰ ˙‡Ú ˙Â¯˘˜˙‰Ì‡ ‰¯·Á  ' ¯ÂËÙ·

 Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· Ê¯ÎÓÓ24˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÛÂÒ „Ú Á2013 ,˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ Í˘Ó‰ Í¯ÂˆÏ . 

הוועדה . ט"קיימה הוועדה דיו� בהשתתפות ראש מנ, חר הדיו� הקוד�כשנה לא, 2011בנובמבר 
 2012ח לפרק הזמ� שבי� ינואר " מיליו� ש20בס� ' המליצה על מת� פטור להתקשרות ע� חברה א

 ".  במינימו� נדרש�ולתחזוקת תוכנה ,  שבר בלבד�לתחזוקת חומרה "הפטור נית� . 2013לדצמבר 

 

 

 הערכת המערכת 

אי� ממשיכי� "היא לקבל החלטה " ותיקה"מטרת הערכתה של מערכת , ח"פתעל פי נוהל מ
בשלב הערכת מערכת מבוצעת . להמשי� לתחזק ולשדרג אותה או להקי� מערכת חדשה": איתה

יתרונות של המערכת שהתגלו , בדיקה בדיעבד של מערכת ממוחשבת על מנת לאתר תקלות ובעיות
מטרתה של בדיקה זו היא להפיק .  שוט  ותחזוקההתקנתה והעברתה לייצור, במהל� פיתוחה
 וה� לגבי פרויקטי� אחרי� בארגו� בהווה � והמש� דרכו �ה� לגבי הפרויקט עצמו , מסקנות ולקחי�

ההחלטה . שאלו� שביעות רצו� של משתמשי המערכת הוא מרכיב חשוב בהערכת מערכת. ובעתיד
 .עדת ההיגויא� לכלול את השאלו� בתהלי� התחזוקה נתונה בידי ו

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ÈÏÂÈ2011 , ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÔÂÏ‡˘ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
˙Î¯ÚÓ‰ È˘Ó˙˘ÓÏ , ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂ„� ‡Ï ‡˘Â�‰Â ˙Â˘‡¯· Ô‚Ò¯˘‡‚‡ "˙ . 

�ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È˘Ó˙˘Ó ÏÏÎÏ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÔÂÏ‡˘ ıÙÂÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ Ë
˙Î¯ÚÓ‰ ,Ó˘ÈÂ ÊÎÂ¯È Ú„ÈÓ‰ ÈÎÂ ˙�ÈÁ·ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰ ÍÈÏ‰Ï ÒÈÒ· ˘

‰˘„Á ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰· Í¯Âˆ‰. 

השתתפו נציגי� " מחשוב נייד" מסרה המשטרה כי בצוות העבודה בנושא 2012בתשובתה מינואר 
בכירי� של כלל המגזרי� המבצעיי� אשר ייצגו את הדרישות מהמחשוב הנייד העתידי בהיבטי 

,  משתמשי� הכולל סיירי��כנס רב משתתפי� "י הצוות קיי� המשטרה הוסיפה כ. חמרה ותכנה
החוסרי� , בו תוקפה הדרישה המבצעית ובה באו לידי ביטוי הקשיי�' חבלה וכו, חוקרי�, בלשי�

 ". והדרישות מהכלי� ומהמערכת העתידית

 ÛÈÏÁ˙ Â�È‡ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ·¯ Ò�Î ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰·
È·˘ ÔÂÏ‡˘Ï˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÏÎÏ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚ , Ï˘ ÌÈË·È‰ ÏÂÏÎÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ¯ÂÓ‡‰

˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙ ,˙Î¯ÚÓ‰ È˘Ó˙˘Ó ÏÏÎÓ ÂÏ·˜˙È˘ ˙Â·Â˘˙ Ï˘ ÁÂ˙È� ¯˘Ù‡Ï , ÏÚ
‰· ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘Â ÌÈ�Â˘‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ,ÌÈÁ˜Ï ÍÎÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ. 
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 היערכות להקמת מערכת חדשה

משטרה צוות בראשות סגנו לצור� גיבוש מודל לתקינה ת דאז ב" מינה ראש אג2010באוגוסט 
על הצוות הוטל לגבש ולתק  את עקרונות . שלפיה� תבוצע תחזוקת המערכתמיסוד עקרונות לו

תו� עמידה במסגרת , הקצאת מחשוב הניידות ואת הקווי� המנחי� להתקשרות בהסכמי תחזוקה
ת תגובש הצעת החלטה למיסוד מחשוב נקבע כי על בסיס עבודת הצוו. שנתי�במתווה רב, התקצוב

 .2010במסמ� נקבע שהצוות יגיש את המלצותיו בדצמבר . הניידות במסגרת התקינה במשטרה

 נדרש לקיי� מכלול של בדיקות אשר לפיה� אמור 2010ת באוגוסט "הצוות שמינה ראש אג .1
ינת הצור� מדובר בי� היתר בבח. להתבצע הלי� קבלת החלטות בדבר המש� השימוש במערכת

; המבצעי בערכות מחשב ניידות של כל יחידה במשטרה בהתא� לתצורת ההפעלה שנקבעה
לרבות בחינת , באפיו� ראשוני של עקרונות התחזוקה העתידיי�; בהתאמת התק� לצור� המבצעי

ובמיסוד קר� בלאי ; שנתית�בתעדו  ההקצאה במסגרת רב; האפשרות לפרס� מכרז תחזוקה חדש
 . בהתא� למחזור החיי� הטכנולוגי של ציוד זהלהחלפת הציוד 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ÈÏÂÈ2011 ,‰Ï‡‰ ˙Â˜È„·‰ Â˘Ú� Ì¯Ë , ˙„Â·Ú ¯˜ÈÚÂ
 ˙ÈÚˆ·Ó ‰˘È¯„ ÌÂÎÈÒ Í¯ÂˆÏ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰Ù¯Â˙‰ ˙Â„Â˜� ¯Â˙È‡· ‰„˜Ó˙‰ ˙ÂÂˆ‰) ÔÏ‰Ï

-Ó„ "ˆ (‰˘„Á ˙Î¯ÚÓÏ. 

 �מחשוב נייד לא� "ת מצגת בנושא "אש אג הוצגה לר2011על בסיס עבודת הצוות בינואר  .2
המצגת ". מיסוד תקינתי ובחינת המש� פיתוח המחשוב הנייד ,עקרונות, גיבוש דרישה מבצעית

על צורכי יחידות המשטרה ; על מגבלות המערכת; כללה נתוני� על חלוקת מחשוב הניידות
על . חשב ביחידות השונותצ למחשוב נייד עתידי כולל ונתוני� על חלוקת ערכות המ"דמ; השונות

לרכש , לעדכו� גרסה, ח לשדרוגי�" מיליו� ש�50 כ2011�2015פי המצגת נדרשי� למשטרה בשני� 
 .של ערכות מחשב ולתחזוקה

אפיו� הגיבוש כי ; 2011תחילת יוני  עד  יוכ�מפורטהטכנולוגי  הצ"דמבסיכו� המצגת נקבע כי ה
 וכי 2012תחילת שנת ב  תתבצעכרז יחידות קצהיציאה למכי ה; 2011 עד סו  שנת  יוכ�מפורטה

המפורט ואת  צ"דמהאוצר את משרד ה להציג ל כמו כ� הוצע.2013שנת  תהיה ביישו�התחילת 
צור� יש , קידו� תחו� המחשוב הנייד העתידיהובהר כי בד בבד ע� . 2011יוני בהערכת העלויות 

בהתחשב , � ליחידות שלא צוידו בה� לאספקת ערכות מחשב ניידות ומסופוניתכנית סדורהבהכנת 
� .בי� היתר בגידול שחל במספר הניידות הנכללות בתק

ת כי בשל חשיבות המערכת תידרש המשטרה לתת עדיפות " קבע ראש אג2011בסיכו� מינואר 
כי יש , בי� היתר, ת"בנושא מחשוב נייד עתידי סיכ� ראש אג. גבוהה לשדרוגה ולתקצב שדרוג זה

; צ באופ� פרטני ובכלל זה לקבוע תעדו  של רכיביו"יש להגדיר את הדמ: ת האלהלבצע את הפעולו
צ יש להציגו "ובסיו� גיבוש הדמ, ט"יש להקי� ועדת היגוי בראשותו ומינהלה מקצועית במנ

בנושא הגדלת מספר . למשרד לביטחו� הפני� ולמשרד האוצר לצור� איתור מקורות תקציביי�
וכי על אג  חקירות ; ת כי יש להסדיר את הגדלת מספר� בתק�" אגהניידות הממוחשבות סיכ� ראש

שכ� למסופוני� , ומודיעי� לבחו� שוב את הצור� בהצטיידות במסופוני� במקו� מחשוב ניידות
 .יכולת מוגבלת

‚‡ ˘‡¯ Ô‚Ò ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡ Û˜È˙Â ˘·È‚ ‡Ï ˙
˜‰ ˙‡Â ˙Â„ÈÈ�‰ ·Â˘ÁÓ ˙‡ˆ˜‰‰˜ÂÊÁ˙ ÈÓÎÒ‰· ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÈÁ�Ó‰ ÌÈÂÂ ," ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï

˘„Á ‰˜ÂÊÁ˙ Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ " ËÒÂ‚Â‡· ÂÏ Â¯„‚Â‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ì‡˙‰·2010 .
ÁÂ˙ÈÙ‰ È�ÂÂÈÎ ˙¯„‚‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÊÂÎÈ¯· ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ‰„˜Ó˙‰ ÏÚÂÙ· . 
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3. ˙ Â È Â Ï Ú  ˙ Î ¯ Ú על נית� �אפיו�ו הצ א"דמ או השלב הייזו�ב, ח" על פי נוהל מפת:‰
רכיבי ע) על פי הערכה או  מחזור חיי� על פיהערכה  :הכוללתשל העלויות לבצע הערכה מקוצרת 

 כל אחד משלבי מחזור מבצעי� הערכה כוללת בנושא מחזור חיי� על פיהערכה בשיטת ה. המערכת
מאפשרת ה השיט. הפרויקטהיק   נדרשת הערכת שבובעיקר לשלב הייזו� יעילה שיטה זו . החיי�

שלבי הפרויקט השוני� ואת ביצוע להעסקתו של כוח האד� הנדרש בעיקר את עלויות לכסות 
ע) הרכיבי מעריכי� את עלותו של כל אחד מע) המערכת על פי הערכה בשיטת ה. עלויות היישו�

 לוודא השיטה מאפשרת. למש� כל חיי הפרויקט תו� הפרדה בי� עלויות פיתוח לעלויות תחזוקה
 . המימושעלויות  בחשבו� עלויות רכיבי הטכנולוגיה וושהובא

ל המשרד לביטחו� "ת למנכ"שהוצגה במצגת של אג, מהתכנית התקציבית לפרויקט מחשוב ניידות
עלות הפיתוח . ח" מיליו� ש�95כי עלות המערכת החדשה הוערכה בכ עולה, 2011הפני� במר) 

 מיליו� �5עלות החמרה והתשתיות הוערכה בו, ח" מיליו� ש�22הוערכה ב" מחשוב עתידי"בנושא 
 . א� לא נמצא כל מסמ� המתעד את פרטי הערכת עלויות אלה, ח"ש

 ˙ÂÏÚ ˙Î¯Ú‰Ï ˙ÂËÈ˘‰Ó ‰ËÈ˘ ÌÂ˘· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÙÓ Ï‰Â�· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰" Á-  ‰Î¯Ú‰ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÁ ¯ÂÊÁÓ  Â‡ ‰Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ ıÚ È·ÈÎ¯

˙Î¯ÚÓ‰ ,· ˙Â˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰Â‰Î¯Ú‰‰ ˙ÂÎÈ‡Ï Ú‚Â�. 

א� וכאשר יגובש מכרז תבוצע הערכה בהתא� " מסרה המשטרה כי 2011בתשובתה מנובמבר 
 ". לנוהל הסדור

" הצטיידות טכנולוגית במשטרת ישראל" התקיי� במשרד לביטחו� הפני� דיו� בנושא 2011במר) 
שעסקה בפרויקטי� ת מצגת "בדיו� הציג ראש אג. ת"ל המשרד ובהשתתפות ראש אג"בראשות מנכ

הנושא חשוב ויש לפנות לאוצר "והדגיש כי , "מחשוב ניידות"ובה� , טכנולוגיי� משמעותיי�
ל המשרד "בסיכו� הדיו� החליט מנכ. כי למערכת מגבלות רבות, בי� היתר, במצגת צוי�". לאישורו

וכל המשתמע  ייבחנו הנושאי� שהועלו בדיו� �" המשרד לא יעכב את המשטרה"לביטחו� הפני� כי 
 .מה�

 ı¯Ó· ÔÂÈ„‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2011˘„Á‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ˆ˜Â˙ Ì¯Ë  . 

מונתה ועדה " הודיע המשרד לביטחו� הפני� כי בעקבות הדיו� האמור 2011בתשובתו מנובמבר 
י "ת אשר סיימה את עבודתה בשיתו  ע� המחוזות והאגפי� ונידונה בימי� אלה ע"בראשות ראש אג

ט נמצאי� לקראת מימושה בראייה רב שנתית וזאת כפו  "גורמי התכנו� ומנ, מו כ�כ. סגל הפיקוד
עוד הודיע המשרד לביטחו� הפני� כי בעקבות קבלת הערות משרד ". לאיתור מקורות תקציביי�

 במסגרת הכנת תכניות העבודה של המשרד לביטחו� לפרויקט מחשוב ניידות ייכל, מבקר המדינה
 . ואיל�2012הפני� לשנת 
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 סיכו�

 ¯ËÂ˘‰ Ï˘ Â˙ÂÏ˙ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ ‰„È˜Ù˙Â ˙„ÈÈ�· ˙�˜˙ÂÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ‡È‰ ˙Â„ÈÈ� ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ
ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ· ˙Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙�Á˙· . Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ‰Ó˜Â‰ ˙Î¯ÚÓ‰

¯Â¯Ë· ÌÁÏÈ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ,‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÁÏÓ· ÍÂÓ˙Ï , ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï
ÌÈÚÂ¯È‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰·Â‚˙‰ ÔÓÊ.  ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰˙È‚ÂÏÂ�ÎË Í¯„ ˙ˆÈ¯Ù ‰˙ÈÈ‰ 

 ˙Â„ÈÁÈ ˙„Â·Ú· ˙È˙ÒÈÙ˙Â‰‰¯Ë˘Ó ,˙„ÈÈ� ‰Ó¯ÂÙËÏÙ ‰˙ÂÈ‰· , ˙Ó‡ ÔÓÊ· Ú„ÈÓ ‰¯È·ÚÓ‰
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÁÂÎÏ .¯ËÂ˘‰ ˙„Â·Ú· ÈÊÎ¯ÓÂ È�ÂÈÁ ÈÏÎÏ ‰˙˘Ú� ˙Î¯ÚÓ‰ , Ô‰

‰ ˙‡ ˙„ÈÈ�Ï ‰˙�˜‰˘ ÌÂ˘Ó ˙ÏÂÎÈ"¯·„Ï "�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ÌÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ‡ÏÏ ÌÈÈË
"ÍÂÂÈ˙ " È˘Â�‡Â„¯˘Ó· ‡ÏÂ ˙„ÈÈ�‰ ÍÂ˙· ÚÂ¯È‡ ÌÎÒÏ , ÌÈ„˜ÙÓÏ ‰˙�˜‰˘ ÌÂ˘Ó Ô‰Â

‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ˙˜ÈÂ„ÓÂ ‰�ÈÓÊ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ï·˜Ï ˙ÏÂÎÈ ÁË˘·. 

 Âˆ˜ÂÈ Ô‰Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰Â ·˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÎ¯Ú‰ ;˘Ó˙˘‰Ï ˙Â·¯Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ˜¯ ·˘ÁÓ ˙ÂÎ¯Ú ˙Âˆ˜‰Ï‰·  ; ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ

˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ;¯È„‚‰Ï ˙ÂÈ�È„Ó ÏÁË·‡Ú„ÈÓ ˙ Ï‰Â�· ‰�‚ÚÏÂ ; ˙È˜ÂÁ ‰¯„Ò‰ ÏÂ˜˘Ï
 ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘˙ÂÈ�ÂÈÁ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÁË·‡Ï‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ï‰�ÓÂ ‰ÏÈÚÙÓ˘  ; Úˆ·Ï

˙Î¯ÚÓÏ Ú‚Â�· ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò ¯˙Ï‡Ï ; ‚ÂÂÈÒ· Ú„ÈÓ ÔÒÁÂ‡Ó Â·˘ ¯˙‡Ï ‰˘È‚ ÚÂ�ÓÏ ÔÎÂ
"È„ÂÒ "Â-"˙ÂÈ· È„ÂÒ¯ "ÌÈ‡˙Ó‰ È�ÂÁËÈ·‰ ‚ÂÂÈÒ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ. 

 

 


