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 התושבים פרטיות על שומרים

 כלפי וגם מוסדות כלפי הכופר ותוכנות הסייבר מקרי ריבוי בעקבות
 פרטיים משתמשים

 להגברת לאמצעים מודעות להעלאת הדרכה יזמה במועצה חשובמ מחלקת
 ברשות המחשוב במערכות המידע אבטחת

 

 מידע לאבטחת הקיימים לאמצעים מודעות להעלאת מקצועית סדנה המועצה עובדי כלל יעברו הקרובים בשבועות

 .המועצה של המחשוב במערכת

 המרוכז ורגיש אישי מידע וחסיון התושבים פרטיות על שמירה הינה זהירות נקיטת באמצעי המרכזיות המטרות אחת

 .השוטפת העבודה בתוקף הרשות במחשבי

 ובטלפון במחשב לשימוש הנוגע בכל יתר זהירות לנקיטת וכן חסוי מידע על לשמירה בנוגע נהלים יחודדו בסדנה

  .הנייד

 מקצוע ואנשי הסדנה קיום את  יזם שאף במועצה חשובהמ ממחלקת מדמון מעוז את יכללו בסדנה והמנחים הדוברים

 .מידע באבטחת העוסקת  prime-sec  מחברת

 ולחדד נהלים לרענן שובח זאת עם .ומיטבית גבוהה ברשות המידע אבטחת" :מסביר גלר רן ,המועצה ומזכיר גזבר

 אגף מטופלי דוגמת ,נפשות בדיני מדובר רבים במקרים . הרשות במחשבי הרב המידע חיסיון על שמירה חשיבות את

 וכי תקינות המערכות כי לוודא עלינו מקומית כרשות ,לכך מעבר .הדעת את כך על לתת העובדים כל ועל הרווחה

 ".שלנו לתושבים ואיכותי מקצועי שירות לספק נווביכולת בתקינותם יפגעו לא זרים גורמים

 בחירה לדוגמא ,לב בתום לטעות האפשרות קיימת תמיד " :ומרחיב מפרט ברשות חשובהמ ממחלקת מדמון מעוז

 להיחשף עלולים אנשים מכך כתוצאה ,בלבד "לשולח השב" במקום "לכולם השב" באפשרות מייל שליחת בעת

 במחשב המידע על לשמור בכדי זהירות משנה לנקוט נדרשים תושבים גם ,לכך מעבר .עבורם מיועד שאינו למידע

 לא באתר אשראי כרטיס פרטי להשאיר לא ,חשודים מיילים לפתוח לא ,וירוס אנטי בתכנת שימוש .האישי

 ".מאובטח

 ."מידע ליגתלז מקור להוות העלול הסלולר מכשיר הוא נתמקד בהם המרכזיים הנושאים בין ,כן כמו": מדמון לדברי

 .הנייד בטלפון ריגול תכנת לה והתקין גרושתו אחרי לעקוב שביקש גבר על סיפור כאנקדוטה מספר מדמון

 לא לרוב ממליצים המקצוע אנשי .פרטיותנו את לסכן עלולים אשר רבים ואמצעים רבים גורמים ישנם ,בימינו"

 המידע את שומרים אנו הנייד ובטלפון חשבבמ .זר לאדם הטלפון את לתת ולא מורשות לא אפליקציות להתקין

 ".כראוי עליו שנשמור וכדאי ,ביותר החשוב


