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הערכות מערכת המחשוב העירונית
לשנת  – 2000באג מילניו
 ביקורת מעקב 
.1

רקע
חילופי האל בשנת  2000מהווי סכנה גדולה למערכות המיחשוב,
היות שבינואר  2000יקרסו מערכות מיחשוב רבות ברחבי העול ,אות
מערכות ותוכניות המתבססות על תאריכי )לדוגמה :מערכות
תשלומי ,מערכות של תכנו
זמ " חברות טיסה ,ספנות ,בנקאות ,שכר ,בריאות ,חנו $וכד' .מרבית
התוכניות עליה מדובר נכתבו כ $ששדות "השנה" מזוהות א $ורק על"
ידי שתי הספרות האחרונות של השנה .מכא שתוכניות כאלה
"יתבלבלו" בקריאת שנת  2000אשר תזוהה כ" " "00שבעצ זהו הזיהוי
לשנת .1900
עקב כ $ייגר שיבוש מוחלט של מערכות המיחשוב בזמ ביצוע חישובי
הזמני.
בעיה זו אשר נצפתה ע"י עול המחשבי והמיחשוב מזה שני רבות
נקראת " "MILLENIUM BUGאו "באג המילניו" )האל (.

לאור ההתעוררות בנושא ,בכל העול ולבעיות שהמומחי ציפו לה,
החליט מבקר העירייה לבדוק את הערכות העירייה והצעדי אשר
נקטה העירייה על"מנת להג על מערכותיה הממוחשבות בפני "באג
המילינו".

מטרת הביקורת הוגדרה כבחינת מוכנות העירייה להתגוננות בפני באג
המילניו והערכות יחידת המחשב להתמודדות ע הבעיה.
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הבעיות שעמדו בפני העול ,כולו נית להגדיר כלהל :
החל מסו שנות ה"  ,60כשטכנולוגית המיחשוב הייתה בשלבי
התפתחות ראשוני חיפשו מדעני מחשב דרכי לחסו $בתאי זיכרו
זאת כדי לשדרג את יכולת עיבוד הנתוני הממוחשב .אחד האמצעי
לחיסכו היה רישו השנה רק בשתי ספרות האחרונות 80 :במקו
 .1980קיצור זה עבד היטב א $בשנת  2000הוא יפיל את כל מערכות
המחשב שלא נערכו בהקד .התפתחות המחשבי משנות ה"  60ועד
היו הייתה בעיקרה בנייה על הקיי ולא החלפה .המחשבי התעדכנו,
הפכו לגדולי יותר ומהירי יותר אבל המבנה הבסיסי של התוכנה
נשאר כשהיה.
כיו כל מערכות המחשב ביישומיה נשענות על שעו הפועל במחשב
בדומה לשעו יד דיגיטלי .לדוגמא במערכות שכר המחשבות ,בי היתר,
פרמיות וצבירת וותק ,מערכת גביה המחשבת פיגורי והצמדות,
מערכת מוקד עירוני המחשבת עמידה בתקני זמ ביצוע וכו' .כאמור,
מאחר והשנה סומנה במחשבי רק בשתי הספרות האחרונות ,החיווי
שלה בשנת  2000יהיה  .00המחשבי לא ידעו אי $להתייחס לספרות
" "00ולכ תתקבל הודעה ) ERRORטעות( ,היות ו" "00הינה התייחסות
לשנת .1900
הנזק שאמור להיגר כתוצאה מאי הערכות בזמ הנו רב לאי ערו$
זאת והואיל ומעבר להוצאות השיקו ושיחזור של המידע הרב האגור
במערכות המחשב השונות יש לשקלל ג אובד ימי עבודה ,העדר יכולת
גבית היטלי ,אגרות ,דו"חות חנייה וכו'.
מלאכת תיקו הבאג היא פעולה אשר מצריכה זמ הנמדד בחודשי
רבי וכ משאבי כספיי ואחרי.
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להל עיקרי הדברי כפי שפורסמו בדוח מבקר העירייה מס: 21 .
.2

ממצאי
בעקבות פניות המבקר התקיימה שיחת ברור ע מנהל יחידת
המיחשוב .מבירור זה עולה שרק בראשית שנת  1998החלה יחידת
המחשב להיער $לטיפול בבאג המילניו .נמצא שמנהל יחידת המחשב
קיי דיוני במאמצי להתחיל ולפתור את בעיית הבאג ה ע יוע,
המיחשוב וה ע החברה לאוטומציה .כמו כ נעשתה פנייה לחברות
החומרה והתוכנה שעובדות ע העירייה.
כדי לבחו את ההיערכות של יחידת המחשב בחנה הביקורת את
הנקודות הבאות:
א .התייחסות לבאג המילניו בתוכנית העבודה רב שנתית/שנתית של
יחידת המחשב.
נמצא שנעדרת כל התייחסות לבאג המילניו ה בתוכניות העבודה
השנתיות של יחידת המחשב וה בתוכנית האב למיחשוב.
ב .התייחסות לבאג המילניו בחוות דעת יוע ,המיחשוב ,לרבות
תוכנית אב.
נמצא שעד לראשית שנת  1998לא הייתה קיימת כל התייחסות
בדו"חות יוע המיחשוב לבאג המילניו ,וכ לא הוצע כל ניסיו
לפתור ו/או להיער לכ מבעוד מועד .מעבר לכ  ,המסמ אשר
הוכ ע"י יוע המיחשוב ומנהל יחידת המיחשוב נית להגדירו יותר
ברמה ההצהרתית ולא ברמת פעולה החלתית לפתרו הבעיה.
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הביקורת מביעה את פליאתה על כי לאחר זמ כה רב של חוסר
מעש ופעולה בנדו ,ולמרות מאמרי ופרסומי מקצועיי בנדו וכ
פניות מבקר העירייה ,רק בפברואר  1998התחילו אנשי המיחשוב
הפועלי בעירייה להתייחס לפתרו הבאג כאל "פרוייקט ארו
ומסוב  ,המצרי בראש ובראשונה זמ ,יש להכנס בדחיפות
לפרוייקט והוא מצרי כמוב משאבי כספיי שג במצב כלכלי
קשה ,לא יהיה מנוס מלהשקיע בפרוייקט "חירו" זה".
הביטויי לעיל ,מצוטטי ונלקחו ממסמ אשר הוכ כאמור ע"י
אות מומחי אשר מלווי את נושא המיחשוב בעירייה מזה
שני .הביקורת לא מצאה בא #מסמ או תוכנית לרבות תוכנית אב
למיחשוב כל איזכור לבעיית באג המילניו וההערכות לקראת שנת
.2000
ג .ההתייחסות לבאג בתכתובות של יחידת המחשב ע גורמי
עירוניי וחו ,עירוניי.
נמצא שעד לראשית שנת  1998לא הייתה קיימת כל התייחסות
לבאג בתכתובת השוטפת של יחידת המחשב.
מעבר לכ אנשי המיחשוב של העירייה לא ידעו עובדות כגו:
)והראיה לחוסר הידיעה היא במסמ שהוכ בפברואר (1998
 (1הסבת התוכנות לשנות  2000ע"י החברה לאוטומציה במינהל
השלטו המקומי ,פותרת את הבעיה לכל רשות המשתמשת
בתוכנות החברה .אגב ,החברה לאוטומציה ערכה סקירה
ובחינת הנושא והצעדי שיש לנקוט במהל שנות .1996*7
 (2קיימי ארגוני הקשורי ללשכות שירות .האחריות לטיפול
ופתרו באג המילניו חל על לשכות השירות ,א על העירייה
לוודא שאכ הדבר נעשה.
 (3הסבת תוכניות המסופקות ע"י ספקי חלה על הספק ,א על
העירייה ,א היא אכ משתמשת בתוכנות מסופקות ע"י
ספקי ,לוודא בעצמה שההתאמות לשנת  2000נעשו.
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ד.

דיוני בנושא הבאג בועדת המחשוב :
מעיו בפרוטוקולי של ועדת המשנה למיחשוב עולה כי לא
נער ,$כל דיו מעמיק בנשוא כמתבקש ,וזאת עד לתארי$
 ,16.2.98כנראה בעקבות הפניות החוזרות ,של מבקר העירייה,
אל מנהל יחידת המיחשוב.
ההתייחסות על"פי הפרוטוקולי לא היתה מעמיקה .הביקורת
לא מצאה כי נלקחו בחשבו או שבפני הועדה הוצגו העובדות
שתוארו לעיל.
הביקורת כ מצאה מסמ ,$סיכו דיו פנימי מיו ,25.1.98
ביחידת המחשב של העירייה בנוכחות היוע ,למיחשוב
)ובחתימתו( ,ובו התייחסות ,בסעי האחרו ,לנושא באג
המילניו:
"שנת  - 2000אלפרד יכין רשימה כוללת של מערכות המחייבות טיפול
ובאחריות מי הטיפול )מערכות של אוטומציה/עצמיות באחריותנו/באחריות
ספקים(".

ג מסמ $זה מוכיח כי הטיפול החל מאוחר מדי וכנראה רק
לאחר התרעות חוזרות ונשנות של מבקר העירייה .כמו"כ
הציטטה מוכיחה שוב שהמשתתפי בדיו האמור לא ידעו על
סקרי וצעדי אשר ננקטו בחברה לאוטומציה החל משנת
 1996"7ועל האחריות שחלה על לשכות השירות ו/או על ספקי
אחרי.
ה.

מנתוני הסקר )נספח ג'( התוכנות שער $מנהל יחידת המחשב
לקראת דיו בועדת המיחשוב בתארי) 26.2.98 $ראה תרשי
בהמש ($עולי הנתוני "הלא מעודדי" הבאי:
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♦

מתו 63 $תוכנות שנבחנו בסקר ל"  (60%) 36תוכנות/מערכות
לא נקבע כל מועד להתחלה/סיו ההסבה;

♦

מתו (18%) 11 $תוכנות/מערכות שהוסבו ,שלוש לא הותקנו
בפועל;

♦

ל"  (22%) 14תוכנות בלבד יש תארי $יעד לסיו ההסבה
שאחד מתאריכי היעד הוא שנת  ,2000הווי אומר לאחר
המועד ההכרחי לסיו ההסבה.

יצויי כי התוכנות אשר טופלו )בשלבי טיפול או הוסבו( הינ תוכנות
של החברה לאוטומציה או של ספקי חיצוני/לשכות שירות.
ו .מעיו בסקר התוכנות ,עוד עולה ,כי אי ליחידת המחשב מידע
מדוייק לגבי היק התוכנות והחומרות שברשות העירייה שצריכי
לעבור הסבה לשנות ה" ) 2000ראה הערה בסו הסקר " נספח ג'(.
ז .לא נקבע לוח זמני כללי לפרויקט באג המילניו ובאחריות מי
הטיפולי השוני.
ח .ביטוח נזיקי "באג המילניו"
עיריית כפר"סבא מתו $פקודת העיריות ,הינה תאגיד/גו המוגדר
כיישות משפטית לכל דבר ועיקר ,הווי אומר העירייה הינה גו
שפיט.
על פי הספרות המקצועית בנושא "באג המילניו" ,אי כל ערבות
לכ $שמלאכת תיקו הבאג אכ תבטיח שמערכות המחשב השונות
הפועלות בארגו יתפקדו לאחר  .1.1.2000יתרה מכ $לא נית לבחו
את תיקו הבאג בכל מערכות המחשוב אלא רק בשעת המבח ,הווי
אומר בתחילת שנת .2000
לאור העובדה שעיריית כפר"סבא מחוייבת מכוח הסכמי/חוזי
לשל במועדי קבועי לספקי/קבלני עבור שירותי/טובי
שאות היא רוכשת ,ומכיוו שאי כל ערבות לכ ,$שאכ בשעת
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מבח ,תתפקדנה כל מערכות המיחשוב ,והואיל ועבודת העירייה
לרבות ניהול ההתקשרות ע קבלני חיצוניי והתשלומי
מבוצעי באמצעות מחשב ,קיי איפוא ,לדעת הביקורת ,חשש
סביר שהעירייה תהא חשופה לתביעות משפטיות בגי פיגורי ואי
עמידה בתנאי חוזה.
כדי להג על עצמ נוהגות חברות וארגוני באר ,ובעול לבטח את
עצמ בפני הנזקי שעלולי להיגר ע"י "באג המילניו" .לדעת
הביקורת ,כחלק מהשלבי הראשוניי בטיפול בבאג היה על
העירייה לשקול ולבדוק הא הביטוח הקיי מבטיח כיסוי הול ג
בפני נזקי "באג המילניו".
נושא הביטוח לכיסוי נזקי אפשריי כתוצאה מ"באג המילניו"
לא הוזכר בא מסמ $של יחידת המחשב אשר הוצג בפני הביקורת.
בפועל נמצא שלא נערכו כל פעולות ו/או דיו ו/או שיקול דעת
בנושא.
הביקורת לא מצאה כל תיעוד לכ $שיחידת המחשב ידעה ו/או
הבהירה לועדת המיחשוב או לאחראי אחרי בעירייה את מימדי
הנזק שעלול להיגר כתוצאה מהבאג ולכ א לא הסבה את תשומת
לב לכ $שיש להיער $מבחינת כיסוי הביטוח זאת כדי להתגונ בפני
תביעות נזיקי אשר עשויות לבוא ג לאחר הכנסת הפתרונות
לקראת שנת .2000
הביקורת קובעת חד משמעית שהאחריות המקצועית והמנהלית
ליידוע והפניית תשומת הלב לנושא "באג המילניו" היא בידי מנהל
יחידת המחשב.
העדר כיסוי ביטוח הול שיבטיח את העירייה בפני תביעות
עתידיות ,מהווה ליקוי נוס לאלה שכבר הוזכרו בדו"ח זה .ליקוי
נוס  ,כאמור ,לשורה של ליקויי שהועלו בדו"ח זה המצביע על כ$
שהעירייה לא נערכה באופ ראוי להתמודדות ע "באג המילניו".
.3

ליקויי
א .לפי כל חוות הדעת של המומחי כפי שה התפרסמו ומתפרסמי
באמצעי התקשורת ,מלאכת הסבת המחשבי אורכת זמ רב ,זאת
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הואיל ומדובר לא רק בבעיית תוכנה אלא ג בבעיית חומרה .לדעה זו
שותפי היוע ,למיחשוב ומנהל יחידת המיחשוב של העירייה ולראייה
המסמ $שה הכינו בתארי) 22.2.98 $נספח ד'( ,כנראה לאחר פניות
מבקר העירייה ,אול השאלה הנשאלת הינה לגבי הצעדי הממשיי
אשר ננקטו על"מנת להקטי את הנזק הצפוי ולחסו $במשאבי ובזמ.
ברור שהיערכות מוקדמת מאפשרת פריסת העבודה על יחידת זמ
ארוכה יותר ,דבר שמאפשר הוזלה משמעותית במשאבי והסתייעות
כמעט מוחלטת במשאבי הארגו )כוח אד בעיקר( זאת מבלי לפנות
לגורמי חיצוניי.
ב .הביקורת לא מצאה כל התייחסות שהיא לבאג המילניו עד לראשית
שנת  ,1998לרבות חוסר התייחסות לבעיות בתוכנית העבודה לשנת
 1998של יחידת המחשב.
ג .כנגזרת מהעדר תכנו ,לא שוריי תקציב להתמודדות בבאג המילניו.
כאמור עבודת הסבת מערכות המיחשוב מצריכה משאבי רבי.
לדוגמא בסקר תוכנות שערכה ב"  26.2.98יחידת המחשב נמצא
שעבודת ההסבה לתשתית התקשורת הממוחשבת מיועדת להתבצע
ע"י גור חיצוני .מה ג שהמסמ $המשות שהוציאו יוע ,המיחשוב
ומנהל יחידת המחשב מציי כאמור שמלאכת הסבת המחשבי כרוכה
בהקצאת "משאבי כספיי".
כל זאת מבלי שיש לכ $ביטוי בתקציב .1998
ד .מישרת יוע המיחשוב הנה ,ע"פ סעי (8)3 #לתקנות העיריות
)מכרזי( ,התשמ"ח *  ,1987משרת אמו ולכ ,בי היתר ,היא
פטורה ממכרז .העירייה שוכרת שירותי יוע וזאת בגלל ,ה הידע
והמומחיות של היוע וה בגלל הידיעה שהאינטרסי של העירייה
יישמרו ע"י המומחה .לביקורת לא הוצגו והביקורת לא מצאה
בפרוטוקולי בדו"חות היוע ובתיקי תכתובת שוטפת כל ראייה לכ
שיוע המיחשוב התריע על הבעיה בזמ ,למעט המסמ המשות #של
היוע למיחשוב ומנהל יחידת המיחשוב מפברואר 6*7 ,1998
חודשי לאחר התרעות חוזרות ונשנות של מבקר העירייה.
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ה .הביקורת לא מצאה כל התייחסות לנושא כיסוי הביטוח בפני נזקי
"באג המילניו" .בפועל קיי חשש שהביטוח הקיי לא מספק
כיסוי נאות ובכ תהיה העירייה חשופה לנזקי בגי אי תשלו
לקבלני/ספקי ו/או אי עמידה בתנאי חוזה ,כתוצאה משיבוש
עבודת מערכת המיחשוב ע"י "באג המילניו".
.4

לסיכו
הביקורת קובעת כי למרות שמימדי הנזק הפוטנציאלי הטמו בבאג
המילניו ברורי לכל ולמרות העובדה שהתקשורת ,לרבות הפרסומי
המקצועיי בתחו ,עסקו בנושא ,עיריית כפר סבא לא נערכה בזמ
להתמודדות ע באג המילניו ,ולכ היא חשופה לסכנות של קריסת חלק
ממערכותיה הממוחשבות.
ועדת המשנה למיחשוב )בה חברי בי היתר מנכ"ל העירייה וגזבר
העירייה( חייבת להתייחס לנושא ,לקבוע תוכניות פעולה ולהקציב
משאבי מתאימי .רצוי א כי הנושא יובא לדיו במליאת ועדת ההיגוי
למיחשוב וא למועצת העירייה ,על מנת למצוא את המקורות המתאימי
להסבת המערכות לשנת .2000

 .5הערות ביקורת המעקב
מער המחשוב בעירייה עבר ללא תקלות את כניסתו למילניו החדש
ובצורה כללית נית לטעו כי הפניקה על באג המילניו יתכ ולא היתה
מוצדקת.
יתכ ג שהפעולות שננקטו ע"י אנשי המקצוע בעירייה היו מספיקות
דיי כדי למנוע אסונות באג המילניו.
בכל מקרה ,לאחר המעשה ,מבקר העירייה קובע שעיריית כפר סבא
נכנסה ללא בעיות ע מער המיחשוב שלה למילניו החדש.
ממצאי הביקורת יכולי אולי לשמש כדג להתארגנות לקראת
פרוייקטי גדולי ,מיחשוביי ואחרי וזאת היתה א #תועלתו
העיקרית של דוח זה.

