
תקשורת ואבטחת מידע, מחשוב- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מחלקת רכש4 מחשבים נייחים20החלפת החלפת מחשבים נייחים

מחלקת רכש4 מחשבים ניידים10החלפת החלפת מחשבים ניידים

לטובת עבודה נוחה ואיכות צפייה טובה , החלפת מסכים קטנים וישנים במסכים גדולים ורחבים

יותר במסך
מחלקת רכש4 מסכים20החלפת 

מחלקת רכש4 סורקים6החלפת החלפת סורקים ישנים ותקולים

מחלקת רכש1חידוש רישיונות עבור כל עובדי המועצה אשר יש להם דואר אלקטרוניoffice 365חידוש רישיונות 

מחלקת רכש2הארכת אחריות לשרת וירטואלי לשנה נוספתהארכת אחריות לשרת ישן שהינו קריטי לעבודה במועצה

חידוש שירותי ההגנה של חומת האש הארגונית
והאחריות של חומת האש והנתב ( Unified Threat Management) UTM- חידוש של שרות ה

החלפת חומת אש לגירסה חדשה יותר כחלק מכך. הראשי
מחלקת רכש2

מחלקת רכשClearpass3 שנים של שירות לתוכנת 3-חידוש לחידוש אחריות לתוכנת הגנת רשת המועצהשיפור וקידום הרשת והמחשוב

החלפת שרת ראשי של המועצה
התקנת שרת מנהל תחום הרשת ; DCרכישת רישיונות לשרת ; העברת שרת קבצים לשרת ייעודי

ללא השבתת הרשת, והגדרתו בכל התקני המחשוב והרשת במועצה
מחלקת רכש4

מחלקת רכש1אחת לרבעון, ובדיקת גיבויים ושחזור מגיבוי, veeamחידוש רישוי לתוכנת גיבויים גיבויים תקינים וזמינים

מחלקת רכש4הגדרתם בשרת מדפסות ייעודי וברשת וירטואלית מתאימה, התקנת מדפסות חדשות לפי מכרזהחלפת מדפסות כחלק ממכרז מדפסות

מחלקת רכש; אחראי תקשורת1חידוש השירות והביטוח למרכזיות לשנהטלפוניה תקינה במועצה

מחלקת רכש; אחראי תקשורת4 נקודות תקשורת30-כ (או תיקון) מגשרי רשת והחלפת 50,  טלפונים10רכישת החלפת ציוד תקשורת ישן ותקול

מחלקת רכש4 בגירסה החדשה ביותר במחשבים חדשיםOffice רישיונות 30רכישה והתקנה של  עדכנית עבור המחשביםOfficeרכש תוכנת 

מחלקת רכש3ביצוע מבדק חדירה על ידי חברה חיצונית וניתוח תוצאות המבדקמבדק חדירה חיצוני

מחלקת רכש4יישום המסקנות מתוצאות המבדק ושיפור אבטחת המידע בארגוןמבדק חדירה חיצוני

בדיקת תפקודם של העובדים . הקניה והטמעת מידע לעובדים בנושא אבטחת מידע, הדרכה

בנושא אבטחת המידע באמצעות סימולציות
משאבי אנוש4הדרכת כל העובדים בעלי מחשב או דואר אלקטרוני במועצה

הפרדת רשתות ושיפור אבטחת המידע בתוך הרשת על ידי הפעלת רשתות וירטואליותשיפור אבטחת מידע
אורחים ובקרים והקשחת הגישה ביניהם ככל , מצלמות, הקמת רשתות וירטואליות עבור מדפסות

הניתן
מחלקת רכש4

מחלקת רכשEDR3הסרת תוכנת אנטי וירוס ישנה והתקנת תוכנת , רכישת רישוי לכל המחשבים והשרתים במקום תוכנת אנטי וירוס ישנהEDRהתקנת תוכנת 

מחלקת רכש2הקמת שרת לוגים עבור שרתים והקמת שרת לוגים בענן עבור חומת האש הארגוניתזמינות מידע לגבי ארועי אבטחת מידע ברשת

מחלקת רכשSOC4הקמת 24/7ניהול אבטחת מידע וקבלת התראות 

2 לטובת גישה למייל ולפורטלSMSאימות דו שלבי בשליחת הגברת אבטחת המידע בגישה למייל הארגוני ולפורטל המועצה

4פגישה אחת לחודשלצורך עדכונים והעברת מידע רלוונטי בין הגורמים, פגישה חודשית עם כל צוות מחשוב
, ממונה אבטחת מידע, תקשורת

מנהל מחשוב, דיגיטציה

1כלל הפניות הטלפוניות למחלקת הגביה נענות ומטופלותבמחלקת הגביה (call center)והקמת מרכזיה חכמה , אפיון והקמה של מערכת טלפוניהמצויינות בשירות
, אבטחת מידע, דיגיטציה, תקשורת

ספק זוכה

4(חינוך, מוקד)הקמת מרכזיה חכמה בנקודות אסטרטגיות נוספות במועצה במחלקת הגביה (call center)והקמת מרכזיה חכמה , אפיון והקמה של מערכת טלפוניה
, אבטחת מידע, דיגיטציה, תקשורת

ספק זוכה


