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 הטיפול בתלונות על עובדי רשות המסי 
 תקציר

, על יחידותיה ועל משרדיה האזוריי , ) הרשות להל  (ברשות המסי  בישראל 
 . מתקבלות תלונות על עובדיה

 ג"התשכ, )משמעת(עובדי הרשות ה  עובדי מדינה הכפופי  לחוק שירות המדינה 
 חלי  על עובדי המדינה כ . ולתקנות שהותקנו על פיו, ) חוק המשמעת להל  (1963

והודעות נציב שירות המדינה המתפרסמות ) ר" התקשי להל  (תקנו  שירות המדינה 
  . מפע  לפע 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של הרשות 2007יולי  בחודשי  פברואר

 2004נבדקו תלונות שהתקבלו החל בינואר . בתלונות בנושאי משמעת ואבטחת מידע
הבדיקה נעשתה ביחידה .  שהטיפול בה  נמש) זמ  רב2003וכמה תלונות משנת 

לביקורת פני  וביחידה לאבטחת מידע של הרשות וכ  ביחידת קצי  הביטחו  
בירורי השלמה נעשו באג( המשמעת שבנציבות שירות . מ"של המכס ומע) ט"הקב(

  ).מ" נש להל  (המדינה 
 עיקרי הממצאי 

התלונות המתקבלות במשרד , )ר"התקשי(תקנו  שירות המדינה על פי הוראות  .1
ואול  התלונות על עובדי . מסוי  ינותבו לגו( הממונה על הטיפול בתלונות במשרד

ט של אג( המכס "למבקר הפני  של הרשות ולקב: הרשות מנותבות לשתי כתובות
 . מ"ומע
נות שטיפל מ לא רש  רישו  מפורט באשר לתלו"ט של אג( המכס ומע"הקב .2

אפשר לעמוד על טיב  לכ  אי. אלא רק רישו  של התלונות הנמצאות בטיפול, בה 
 .טיפולו בתלונות

מ על "הממונה על הטיפול בתלונות במשרד צרי) לדווח לנש, ר"על פי התקשי .3
לא על תלונות , מ דר) קבע"אבל הרשות לא נהגה לדווח לנש, תלונות שהתקבלו

אלא דיווחה רק לאחר שהחקירה , פתיחה בחקירהשהתקבלו אצלה וא( לא על 
 .הסתיימה

. מ"כמה תלונות על עובדי  בכירי  הועברו על ידי מבקר הפני  לבדיקה של נש .4
מ באשר לנקיטת "נמצאו שני מקרי  שבה  לא אימצה הרשות את המלצת נש

אמנ  לא חלה חובה על הרשות לאמ+ את המלצת . וזאת בלי הנמקה ראויה, הליכי 
, ומכל מקו , אול  מ  הראוי שהרשות תשקול בכובד ראש לפעול לפי ההמלצה, מ"נש

 . עליה לנמק את החלטתה ולצר( לנימוקיה אסמכתאות



 ב58דוח שנתי  304
) מ"שע( נכלל שירות עיבודי  ממוכני  2004ע  איחוד אגפי המסי  בספטמבר  .5

  ולמרות זאת לא מונה ביחידה לביקורת פני  עובד בעל ידע בתחו, במסגרת הרשות
 .מ"המחשוב שתפקידו לבדוק תלונות מקצועיות על שע

 מיליו  פעולות מחשב 20 המבצעי  כ,  עובדי 3,100 באג( מס הכנסה עובדי  כ .6
בכל אחד משני האגפי  יש .  עובדי 1,800 מ עובדי  כ"ובאג( המכס ומע, בחודש

על עובד זה מוטלות . עובד אחד שמתפקידו לאתר שימושי  לא ראויי  במחשב
 . ומשו  כ) נפגעות הפעולות לאיתור דליית מידע אסורה, משימות נוספות

מנהלי משרדי השומה לא השתמשו בכלי ייעודי שהועמד לרשות  כדי לאתר  .7
 .שימוש אסור במידע

תחו  אבטחת המידע נתו  בידי , על פי נוהל שהוציא משרד ראש הממשלה .8
בדקו את הטיפול בעברות של אול  לעתי  . הממונה על אבטחת מידע בכל משרד

 .בהירות שפגעה בטיפול בתלונות וכ) נוצרה אי, אבטחת מידע עובדי ביקורת פני 
לעתי  לאחר שעובד נתפס מבצע עברות של אבטחת מידע התאר) הטיפול  .9

בכ) יש פגיעה . ומאחר שלא ננקטו נגדו צעדי  הוא המשי) לדלות מידע אסור, בעניינו
  .מי  ובהרתעה מלעבור עברות בתחו  אבטחת מידעשל ממש בפרטיות הנישו

 סיכו  והמלצות
כי אירע שהרשות לא פעלה על פי חוק , בבדיקת משרד מבקר המדינה התברר

, מ בנוגע לטיפול בעברות משמעת"ר והנחיות נש"המשמעת ועל פי הוראות התקשי
שימוש ולא פעלה על פי הנהלי  שנקבעו לבירור תלונות ולבירור חריגות בתחו  ה

 .לעיתי  התמש) הטיפול בעברייני . במידע
כדי שכל תלונה , ובייחוד בנושא אבטחת מידע, על הרשות לקבוע נוהלי עבודה ברורי 

כדי להגביר את המודעות ואת . תטופל כהלכה עד למיצוי הדי  ע  עוברי העברות
 ראוי שהרשות. ההרתעה יש מקו  לפרס  את העברות ואת אמצעי המשמעת שננקטו

תפעל ברוח המלצת משרד מבקר המדינה
1

ולפיה יש להציג את נושא המשמעת , 
בקביעות בפני הנהלת הרשות כדי להגביר את מודע.תה לנושא ולהעלותו על סדר 

  .יומה
♦  

 מבוא
מתקבלות תלונות , על יחידותיה ועל משרדיה האזוריי , ) הרשות להל  (ברשות המסי  בישראל 

בהיעדר עדות של המתלונ  מתחייבת בדיקה זהירה ומקיפה מזו . ילו  ש רבות מה  בע, על עובדיה
 . הנדרשת לבדיקת תלונות גלויות

__________________ 
1   ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ( עמ, "הליכי משמעת בתאגידי  סטטוטוריי  ובבנק ישראל"בפרק '

123. 
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ולש  השגתו מוקנות , עובדי הרשות נדרשי  לצור  עבודת  למידע רב ומגוו  על ציבור הנישומי 
ות על עובדי הרש. מידע זה מצוי במאגרי המידע של הרשות. לה  על פי די  סמכויות נרחבות

והפרתה , 1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[זו קבועה בי  היתר בפקודת מס הכנסה , מוטלת חובת סודיות
ניצבי  בפני פיתויי  שוני  , בשל חשיפת  למידע הרגיש, עובדי הרשות. היא בגדר עברה פלילית

על כ  הרשות מפקחת פיקוח שוט& על השימוש שעובדיה עושי  . מצד מי שמעונייני  במידע זה
 . ידעבמ

  להל   (1963 ג"התשכ, )משמעת(עובדי הרשות ה  עובדי מדינה הכפופי  לחוק שירות המדינה 
בחוק המשמעת נקבע כי יהיו תוצאות ההלי  הפלילי . ולתקנות שהותקנו על פיו, )חוק המשמעת

כ  חלי  על עובדי המדינה תקנו  שירות . אפשר לברר א  ראוי לנקוט ג  הלי  משמעת, אשר יהיו
 . והודעות נציב שירות המדינה המתפרסמות מפע  לפע ) ר" התקשי להל  (מדינה ה

ר נקבע כי הטיפול בעברות משמעת של עובדי  במשרד ממשלתי מרוכז בידי מי שנקבע "בתקשי
על , המעלה חשד לעברת משמעת ע  קבלת תלונה, ר"לפי התקשי. באותו משרד" אחראי"ה

א  הגיעו לאחראי תלונה או ידיעה ). מ" נש להל  (ה האחראי לדווח לנציבות שירות המדינ
המעוררות חשש שעובד במשרד עבר עברה פלילית הקשורה למילוי תפקידו או שאינה קשורה 

 ובו, יעביר האחראי את התלונה או את הידיעה מיד למשטרת ישראל, לתפקידו א  יש עמה קלו 
 . מ"בזמ  יודיע על כ  לנש

,  מתבררות על ידי שלושי  עובדי היחידה לביקורת פני  של הרשותתלונות על עובדי מס הכנסה
של ) ט"קב(מ מתבררות על ידי ששת עובדי יחידת קצי  הביטחו  "ותלונות על עובדי המכס ומע

 . מ"אלו ואלו הוכשרו והוסמכו לתפקיד חוקרי משמעת על ידי נש, מ"המכס ומע
את ההחלטות , על פי הנוהל. ת משמעת נוהל לטיפול בעובד שעבר עבר1989ברשות קיי  מאז 

מבקר , נציג הלשכה המשפטית, בדבר דרכי הטיפול תקבל ועדה בהרכב סג  מנהל הרשות למינהל
 הוועדה  להל  (מ "מנהל תחו  ביקורת ביחידה לביקורת פני  של הרשות ונציג נש, האג&

 .  העברותהוועדה המייעצת תדו  באמצעי המשמעת שיש לנקוט כלפי עוברי). המייעצת
:  תלונות1,360 התקבלו 2006 עד סו& נובמבר 2004מדוח מבקר הרשות מתברר כי מתחילת ינואר 

 תלונות 255 ובאשר ל,  לא היו מוצדקות634,  היו מוצדקות חלקית130,  מה  היו מוצדקות341
, צדקות מה  היו מו36:  מהתלונות היו בנושא אבטחת מידע81. עדיי  לא הסתיימו הטיפול והבירור

 . תלונות טר  הסתיי  הבירור21 ובאשר ל,  לא היו מוצדקות24
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הרשות בתלונות נגד עובדיה 2007יולי  בחודשי  פברואר

 2003 וכמה תלונות משנת 2004נבדקו תלונות שהתקבלו מינואר . בנושאי משמעת ואבטחת מידע
נעשתה ביחידה לביקורת פני  וביחידה לאבטחת מידע של הבדיקה . שהטיפול בה  נמש  זמ  רב

   .מ"בירורי השלמה נעשו באג& המשמעת בנש. מ"ט של המכס ומע"הרשות וביחידת הקב
 הטיפול בתלונות

 ". אחראי"ר יש לנתב את התלונות ל"על פי התקשי, כאמור .1
ס הכנסה מטפל מבקר בתלונות הנוגעות לאג& מ. התברר בביקורת כי ברשות אי  גור  מטפל אחד

. מ"ט של אג& המכס ומע"מ מטפל הקב"ובתלונות הנוגעות לאג& המכס ומע, הפני  של הרשות
 . במצב זה הטיפול עלול להיות לא אחיד
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·˜‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··"Ô‰· ÏÙÈË˘ ˙Â ÂÏ˙Ï Ú‚Â · ÌÂ˘È¯ Ï‰ Ó Ë , ÌÂ˘È¯ ˜¯ ‡Ï‡

‰˜È„· Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙Â ÂÏ˙Ï Ú‚Â · È ÓÊ .·˜‰" ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙‡ Ú„ÈÈÓ Â È‡ Û‡ Ë
Ô‰· ÏÙËÓ ‡Â‰˘ ˙Â ÂÏ˙‰ ¯·„· .·˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÔÈ‡˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó" Ë) Â‡¯

È‡Ï ¯˘‡· Í˘Ó‰· Ì‚-˘ Ï ÁÂÂÈ„"Ó( ,È‡ ÍÎÂ-˙Â ÂÏ˙‰ ÂÏÙÂË ÍÈ‡Â Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡. 
 פ הוראת"ע, 2007החל מחודש נובמבר " כי 2007ט השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "הקב

י הגור  "הדיווחי  יוזנו למחשב ע. נקבע פורמט לדיווח על כל תלונה, ל הבכיר למינהל"הסמנכ
 ".מ"האחראי ויועברו באופ  ממוחשב לנש

 .מ"כל תלונה שמתקבלת צריכה להיות מדווחת לנש,  כאמור .2
˘ Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ " ÏÚ ‡Ï Û‡Â ‰Ï·È˜˘ ˙Â ÂÏ˙ ÏÚ ‡Ï Ó

¯È˜ÁÔ‰ÈÏ‡ ¯˘˜· ˙Â , ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚ ‰¯˜Ó‰Â ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰¯È˜Á‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‡Ï‡
˙ˆÚÈÈÓ‰ . ¯‡Â ÈÓ2006 „ÚÂ 15 ¯·Ó·Â · 2006 ˙Â˘¯· Â˜„·  388˙Â ÂÏ˙  , Ô‰Ó233 

˙ÚÓ˘Ó È‡˘Â · ,Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Â ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË .˘ Ï ‰ÁÂÂÈ„ ˙Â˘¯‰" ˙ ˘· Ó2006 ÏÚ ˜¯ 
85˙Â ÂÏ˙ È¯Â¯È· Ï˘ ÌÈ¯˜Ó  .77· Â¯·ÚÂ‰ Ì‰Ó  Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ Û‚‡ ÏÂÙÈËÏ ‰˜È„·‰ ÌÂÈÒ
˘ "Ó ,È‡ÓˆÚ ÏÂÙÈË ˙Â˘¯‰ ‰ÏÙÈË ‰ ÂÓ˘·Â. 

לקחנו את העניי  לתשומת : "2007מבקר הפני  של הרשות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 ".מ תעודכ  בהתא "כ  שמערכת נש, הלב ונפעל בעתיד ביתר הקפדה

, 2006  והשני ב2005 אחד ב, מ"שמשרד מבקר המדינה מצא שני מקרי  שבה  בדקה נ .3
, מ הציעה שהרשות תתרה בעובד אחד ותנזו& בעובד שני"נש. עברות משמעת של מנהלי  ברשות

 . ואול  הרשות החליטה להימנע מלעשות כ  בלא הנמקות ובלא תיעוד הול 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘  Ï˘ ‰ÏÂÙÈËÏ ˙ÚÓ˘Ó È ÈÈ Ú Â¯·ÚÂ‰˘Ó"Ó , ˙Â˘¯‰ ÏÚ

·ÂÎ· ÏÂ˜˘Ï˘  ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘‡¯ „"˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈÈ Ú· ËÂ˜ Ï ˘È˘ ÏÂÙÈË‰ ¯·„· Ó . Ì Ó‡
˘  ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ‰·ÂÁ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï"Ó , ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÂˆÓ‡Ó Ô È‡˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·‡

ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÛÂ¯Èˆ· „Ú˙Ï ˘È ÂÏ‡ , ˙Â·ÈÒ‰ ¯·„· ˙Â˙ÎÓÒ‡· ÌÈÂÂÏÓÂ ·ËÈ‰ ÌÈÒÒÂ·Ó
˙Â¯Á‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙ÈÈÁ„Ï . 

  להל  ( נכלל שירות עיבודי  ממוכני  של הרשות 2004 איחוד אגפי המסי  בספטמבר ע  .4
ועל כ  , מ הוא גו& מקצועי המתמחה במחשוב ובמערכות מידע"שע. במסגרת הרשות) מ"שע

מ הקשורות לענייני מחשוב נדרש עובד הבקי בתחו  "לביצוע ביקורת ולבירור תלונות על עובדי שע
 . זה

‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˙¯Â˜È· , ÈÏÂÈ2007 , ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ· „·ÂÚ ÌÈ Ù ˙¯Â˜È·Ï ‰„ÈÁÈ· ‰ ÂÓ ‡Ï
Ú˘· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó"Ó .Ú˘ È„·ÂÚ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó" Ó

˙ÂÏÙÂËÓ Ô È‡ ·Â˘ÁÓ È ÈÈ ÚÏ ˙Â¯Â˘˜‰. 
ונענתה כי העניי  , מ בקשר לכ "הרשות הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי פנתה לנש

   . חר הבחינה הכוללת באשר למבנה רשות המסי יידו  לא
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 עברות בנושא אבטחת מידע
והוא מכיל פרטי  רבי  מגווני  , הרשות מנהלת מאגר נתוני  לצור  עריכת שומות לנישומי 

 . לפיכ  נודעת חשיבות רבה לאבטחת המידע האגור מפני ניצול לרעה. ורגישי  על רמת חייה 
, כ  ג  בחוק העונשי ; גילוי ידיעות ות בדבר חובת הסודיות ואיבחוקי המס השוני  נקבעו הורא

לאד  , ידיעה שהגיעה אליו בתוק& תפקידו, ללא סמכות כדי , עובד הציבור שמסר: "1977 ז"התשל
 א"התשמ, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות". דינו מאסר שלוש שני ... שלא היה מוסמ  לקבלה 

נאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בי  גופי  ת(ותקנות הגנת הפרטיות , 1981
סדרי ניהול של מאגר מידע וכללי הרשאות לצור  , בי  היתר, יש לקבוע, 1986 א"התשמ, )ציבוריי 

הפרת החובה לנקוט אמצעי  לאבטחת . גישה אליו וכ  סדרי בקרה לגילוי פגיעה בשלמות המידע
, 1998 ח"התשנ, חוק הסדרת הביטחו  בגופי  ציבוריי . מידע היא עברה שהעונש בגינה הוא מאסר

מטיל חובה על גו& ציבורי למנות אחראי לארגו  ולביצוע של פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות 
 . חיוניות ולפיקוח עליה 

הממונה , על פי הנוהל". נוהל מסגרת לאבטחת מידע" פרס  משרד ראש הממשלה 2005בספטמבר 
לערו  ביקורות ,  הוא המוסמ  לייש  את מדיניות אבטחת המידעעל אבטחת המידע במשרד

באחריות הממונה לבקר את הפעילויות הממוחשבות . ולקבוע שאירועי  מסוימי  ה  חריגי 
התקנות והנהלי  באשר לאבטחת , הנעשות במשרד כדי לוודא שהמשרד עומד בדרישות החוקי 

 . בדיקת אבטחת מידעלש  כ  עליו להשתמש בכלי  טכנולוגיי  ל. המידע
באג& מס הכנסה הממונה כפופה : בכל אחד משני האגפי  ברשות יש ממונה על אבטחת מידע

הממוני  על אבטחת המידע ברשות הוסמכו . ט" לקב מ "ובאג& המכס ומע, ל למינהל"לסמנכ
  . כחוקרי 

 היק  הפעילות
ועל כ  עובדי הרשות , שותיש לה  עניי  במידע האגור בר, גורמי  שוני  פרטיי  ותאגידיי 

באג& מס . המחזיקי  בהרשאה להשתמש במידע חשופי  לפיתויי  בתמורה להמצאת המידע
.  עובדי  בעלי הרשאה כזאת3,100 ובה  כ,  משרדי מיסוי מקרקעי 10  משרדי שומה ו26הכנסה 

יומ  וכל פעולה נרשמת ב,  מיליו  פעולות מחשב20 בכל חודש עובדי האג& עושי  בממוצע כ
מתפקידה של הממונה על אבטחת המידע לעשות בדיקות ובקרות ביומ  זה כדי לאתר . המחשב

 .שימושי  לא ראויי  במאגר המידע
˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÈ˘Ó Ì‚ ˘È Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ .‰Ê ·ˆÓ· , ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ

 ‡È‰ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰"ÌÈÈ˜ Ì‰È·‚Ï ÌÈ¯˜Ó‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï 
Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ˙Â¯·ÚÏ ˘˘Á ."ÚÓÂ ÒÎÓ‰ Û‚‡· ·ˆÓ‰ Ì‚ ‡Â‰ ‰ÊÎ"Ó ,Î Â·˘-1,800 

Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ‰‡˘¯‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ . 
לפיכ  על הנהלת הרשות לבחו  את אופ  ביצוע הבדיקות כדי למנוע ניצול לרעה של המידע האגור 

 . ברשות ולהרתיע מ  העברה
ה כי מאז מועד הביקורת נוספו שתי עובדות ליחידה הרשות הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינ

  .לאבטחת מידע במס הכנסה
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בדיקתה של אבטחת , על פי הוראות נוהל המסגרת לאבטחת מידע שפרס  משרד ראש הממשלה
 . המידע היא בסמכות הממונה במשרד על אבטחת המידע

È‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ò Î‰ ÒÓ Û‚‡· ÈÎ ¯¯·˙‰-‰· ÏÂˆÈ  Ï˘ ˙Â¯·Ú· ÌÈÏÙËÓ‰ ˙Â‰ÊÏ ¯˘‡· ˙Â¯È
‰Ú¯Ï Ú„ÈÓ . Ï˘ ÌÈË·È‰ Ì‚ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÈ Ù ˙¯Â˜È·Ï ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ Â˜„· ÌÈ˙ÚÏ

Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ˙Â¯·Ú .ÏÂÙÈË‰ Ú‚Ù Â ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÔÈ· Á˙Ó ¯ˆÂ  ÍÎ . 
יולי  הממונה על אבטחת המידע ברשות מצאה כי בחודשי  אפריל: להל  דוגמה לפגיעה כזאת

המידע .  פעמי  מידע על חברי  מאזור מגוריה ועל קרובי משפחה83 שלפה עובדת הרשות 2005
כ  שלפה . על הכנסות ועוד,  "על נדל, ששלפה כלל פרטי  אישיי  ופרטי  על מצב החשבו 

הוועדה המייעצת . העובדת מידע ונתוני משכורת על נישומי  שכירי  שאי  לה  תיק במס הכנסה
מ לצור  הגשת תובענה " החליטה להעביר את המקרה לנש2006יקה בינואר שדנה בממצאי הבד
התברר כי המקרה לא נרש  . ואול  לא נקבע מי הגו& שצרי  להמשי  בטיפול, לבית הדי  למשמעת

בשל חוסר הבהירות השורר ברשות בתחו  זה לא המשיכה שו  יחידה ברשות לטפל . מ"בנש
, א  בשל העיכוב חלה התיישנות על העברה, מ"אי  לנשבעקבות הביקורת הועברו הממצ. בנושא

 .ולא ננקטו אמצעי משמעת כנגד העובדת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ

Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡· ,Ï‰Â · ‰ ‚ÚÏÂ ‰Ê ‡˘Â · ÏÙËÏ „Á‡ Ì¯Â‚ ÚÂ·˜Ï . ˘È˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏ
Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÁÒ Ï ˘‡¯ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â  ˙

‰Ï˘ÓÓ‰.  
 חוסר טיפול בעברות אבטחת מידע

נוכח רגישות המידע שבמחשב חשוב לפעול במהירות ובתקיפות כנגד העברייני  כדי להרתיע 
 .מעברות בתחו  אבטחת המידע

Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ Ï˘ ˙Â¯·Ú ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ ÂÒÙ˙  ‰Ò Î‰ ÒÓ Û‚‡· ÈÎ ¯¯·˙‰ ,ÙÈË‰ Ï·‡ ÏÂ
Í˘Ó˙‰ Ì ÈÈ Ú· .ÂÁ¯Ò˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˙¯Ó ÔÈ‡ Ì‡ , ˙Â¯·Ú ¯Â·ÚÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰

Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ÌÂÁ˙· . 
ולפיו ,  הגישה הממונה על אבטחת מידע במס הכנסה לממונה עליה דוח2003באוגוסט , לדוגמה

והיא לא , הממונה לא קיבלה הנחיות להמש  הטיפול. דלה עובד מידע על נישומי  שאשתו מייצגת
 הגישה הממונה על אבטחת מידע לממונה עליה דוח 2004בפברואר . שלחה תזכורת לקבלת הנחיות

ובו צוי  כי שוב נמצא שהעובד דולה מידע אסור על נישומי  שאשתו , נוס& על העובד הנדו 
ושוב היא לא שלחה , ג  בעקבות הדוח הזה לא קיבלה הממונה כל הנחיה להמש  הטיפול. מייצגת
ובעקבות זאת הגישה הממונה דוח נוס& ,  שוב נתפס העובד באות  עברות2004בנובמבר . תזכורת

הועבר הטיפול , 2005בפברואר , רק לאחר הגשת הדוח השלישי. וציינה שמדובר בדוח שלישי בנדו 
 . מ כדי שיגיש תובענה לבית הדי  למשמעת"לנש
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯˜Ó· ‚ÈÏ·‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ  Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ‰Î , ˘ÈÂ
Ì˙ÒÈÙ˙ ÌÚ „ÈÓ ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ . ÌÚÙ ÚÂ‚ÙÏ „·ÂÚÏ ‰ ˙È ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰

 ‰ È˜˙ ‡Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ „ÓÏÏ ‰· ˘È ÌÈÓÂ˘È ‰ ˙ÂÈË¯Ù·Â ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ„ÂÒ· ÌÚÙ ¯Á‡
‰¯ÂÓÁÂ .  

 בקרה של אבטחת המידע במשרדי השומה
המאפשרת לה  לעקוב , מנהלי משרדי השומה הוכנסה שאילתת מחשב לשימוש 2000באוגוסט 

כ  מנהל משרד השומה יכול . אחר השימוש שעושי  עובדי משרד השומה במגוו  השאילתות
 . לבחו  את השימוש שכל עובד ועובד עושה במחשב ולאתר חריגי 

„Â‡Ó ËÚÓ ÂÊ ‰˙ÏÈ‡˘· Â˘Ó˙˘‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ÈÏ‰ Ó ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ  , ÏˆÂ  ‡Ï ÍÎÂ
 ·Â˘Á ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡Ú„ÈÓ· ¯ÂÒ‡ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÚÈ¯˙Ó‰ . 

בדוחות חריגי  שבדקה : להל  דוגמה לעברה שהייתה יכולה להימנע אילו נעשה שימוש בשאילתה
 נמצא כי עובד הפיק מידע רב ורגיש על מספר רב של 2006הממונה על אבטחת מידע ברשות במרס 

הוגשה נגד  תביעה : לוהמשות& לנישומי  א. נישומי  אשר תיקיה  אינ  מתנהלי  בתחו  משרדו
 נעצר העובד בחשד למכירת 2006בחקירת הרשות והמשטרה התברר שבספטמבר . בבית משפט

משרד מבקר המדינה בדק באמצעות שאילתת הניהול שהוזכרה לעיל .  חוקרי  פרטיי 18 מידע ל
נמצא כי העובד החל בפעילותו האסורה לפחות . את השימוש שעשה העובד הנדו  במחשב

נראה שאילו היה פקיד השומה במשרד שבו הועסק העובד בוח  את השימוש . 2005בר מנובמ
היה אפשר לאתר את השימוש החריג במחשב סמו  , שעושי  עובדי משרדו בשאילתות המחשב

 .ולא בחלו& שנה, לתחילת הפעילת האסורה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ÈÏ‰ Ó ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

Ó˙˘‰Ï ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ Á˜ÙÏ ÍÎ· ÚÈÈÒÏÂ Ì‰Ï ‰ ˙È ˘ ÏÂ‰È ‰ ˙˙ÏÈ‡˘· ÛÂÎ˙ ÔÙÂ‡· ˘
Ú„ÈÓ· Ì‰È„·ÂÚ Ï˘ .Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ,‰ËÓ ˙„ÈÁÈÎ , ÌÈ˘ÂÚ ÔÎ‡ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ

˙‡Ê . 
בכוונת מחלקת אבטחת מידע להפי0 נוהל רענו  "בתשובת הממונה על אבטחת מידע נאמר כי 

  ".לנוהל הקיי 
✯  

 ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯‰È„·ÂÚ Â¯·Ú˘ ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â¯·Ú ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙Ï·˜Ó , ¯Â¯È·Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ
˙Â ÂÏ˙‰ .ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ˙˘È ÚÏ ÛÒÂ  , ‰·Â‚‰ ÔÓ‡  ÛÂ‚Î ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ ÂÈ·ˆ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ·Â˘Á

ÂÏˆ‡ ÈÂˆÓ‰ ÌÈÓÂ˘È Ï ¯˘˜· ˘È‚¯‰Â ·¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ Ô‚Ó‰Â ˙È ÂÈÂÂ˘ ‰ÈÈ·‚ ÌÈÒÓ. 
ÌÈ¯Â¯· ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÁÈÈ·ÂÚ„ÈÓ ˙ÁË·‡ ‡˘Â · „Â , ÏÎ˘ È„Î ˙‡Ê

˙Â¯·Ú‰ È¯·ÂÚ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÏ „Ú ‰ÎÏ‰Î ÏÙÂË˙ ‰ ÂÏ˙ ,˙Â¯·Ú Â¯·Ú ÔÎ‡ Ì‡. 



  


