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  � 2000הערכות מערכת המיחשוב העירונית לשנת 

 באג המילניו�

 רקע .1
היות שבינואר ,  מהווי� סכנה גדולה למערכות המיחשוב2000חילופי האל� בשנת 

אות� מערכות ותוכניות ,  יקרסו מערכות מיחשוב רבות ברחבי העול�2000
 מערכות של תכנו� , מערכות תשלומי�: לדוגמה(המתבססות על תאריכי� 

מרבית התוכניות . 'חנו  וכד, בריאות, שכר, בנקאות, ספנות,  חברות טיסה�זמ� 
ידי שתי הספרות �מזוהות א  ורק על" השנה"עליה� מדובר נכתבו כ  ששדות 

 אשר 2000בקריאת שנת " יתבלבלו"מכא� שתוכניות כאלה . האחרונות של השנה
 .1900שבעצ� זהו הזיהוי לשנת " 00 "�תזוהה כ

 .גר� שיבוש מוחלט של מערכות המיחשוב בזמ� ביצוע חישובי הזמני�עקב כ  יי
י עול� המחשבי� והמיחשוב מזה שני� רבות נקראת "בעיה זו אשר נצפתה ע

"MILLENIUM BUG " האל�" (באג המילניו�"או.( 
 

מבקר העירייה החליט לבדוק את הערכות העירייה והצעדי� אשר נקטה העירייה 
 ".באג המילינו�"יה הממוחשבות בפני מנת להג� על מערכות�על
 

נספחי� ( במכתבי� 1998 וכ� ג� בינואר 1997מבקר העירייה פנה עוד בספטמבר 
אל מנהל יחידת המיחשוב בבקשה כי יסופקו לו נתוני� ומידע מפורט על ) 'ב�ו' א

אשר ללא כל ספק יפגע , "באג המילניו�"הפעולות בה� נוקטת העירייה לקראת 
 . הממוחשבות שבשימוש העירייהברוב המערכות

 
הינו ארו  ומצרי  משאבי� רבי� ה� " באג המילניו�"פרוייקט ההערכות לקראת 

 .בזמ� וה� בכספי�
 

פניותיו של מבקר העירייה נשארו ללא תגובה וזאת למרות תזכורות בעל פה אשר 
 .נלוו כאמור למכתבי� והועברו אל מנהל יחידת המחשוב

 
 יוע* המיחשוב במשות� ע� מנהל יחידת המחשב מסמ   הוציא22.2.98בתארי  

משות� המתריע על כ  שיש להיער  להתגוננות בפני הבאג מבעוד מועד זאת 
מסמ  זה הוצא . והואיל בפרויקט ארו  ומסוב  הכרו  במשאבי� כספיי� רבי�
הוא הופנה אל . ללא כל התייחסות ובהתעלמות מוחלטת מפניות מבקר העירייה

 ולחברי ועדת ההיגוי לנושא המיחשוב וללא שהמבקר נכלל בי� ראש העירייה
 .המכותבי� לידיעה

 
 מבקר העירייה את המכתב הבא אל 2.3.98בתגובה למסמ  זה הוציא בתארי  

 :ראש העירייה

IIII.  המדבר על היערכות , 22.2.98 שתאריכו * הגיע לידי מסמ� 1.3.98בתארי�
 ".באג המילניו�"העירייה להתגוננות בפני 

IIIIIIII. י מר אלפרד גנזיא!"מר ברו� הינו� וע, י היוע  למיחשוב"המסמ� נער� ע ,
 .מנהל יחידת המחשב

                                      
 .ת המיחשובי מנהל יחיד" נמסר לביקורת ע22.2.98 המסמ  מיו� *
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 :התפלאתי למצוא במסמ� זה ביטויי� כגו!
 
הוא ", "הוא מצרי� בראש ובראשונה זמ!; "זהו פרוייקט ארו� ומסוב�"

�לא יהיה מנוס מלהשקיע� בפרוייקט "; "מצרי� כמוב! משאבי� כספיי
"� ."זה" חירו

IIIIIIIIIIII. !אבקש להסביר כלהל: 

, "באג המילניו�"א� בעיית , אי! ספק כי הנושא אכ! מאוד בעייתי ).1
ובפרט את אנשי המחשבי� בשני� , מעסיקה את העול� כולו

אני שמעתי לראשונה על הנושא לפני כשלוש שני� ואיני (האחרונות 
 ).שיי� לתחו� המיחשוב

 שא עוד מבקר העירייה ביקש ממנהל יחידת המחשב הבהרות בנו ).2
 ולמרות תזכורות בעל פה וג� תזכורות בכתב , עד כה. 24.9.97 (ב

 � . לא נעשו כל צעדי� לטיפול בנושא) בליווי מאמר בנושא (14.1.98מיו
לכ! תמוה שכעת הנושא הופ� להיות פרוייקט חירו� ארו� ומסוב� 

� .אשר יצרי� זמ! ומשאבי� כספיי

,  ראש והרבה כספי�הערכות בעוד מועד הייתה חוסכת הרבה כאב ).3
ג� ההתעלמות . בתקופה של מצוקה כספית בה נמצאת העירייה

אלא ,  חודשי� לא הביאה כל תועלת6ממכתב המבקר שנמש� מעל 
 .החמירה את המצב וזמ! יקר הל� לאיבוד

IVIVIVIV. שלנו �זוהי הפע� , אשר למיטב ידיעתי, זהו מחדל חמור של אנשי המחשבי
� לנושא כה ידוע וכה נדוש בקהילת הראשונה בשני� האחרונות שמתייחסי

� .המחשבי
 

סבא משתמשת במערכות (עיריית כפר. התייחסות� ג� אינה מעמיקה
 �מרכזיות של החברה לאוטומציה ואי! כל אזכור על הפתרונות שעליה

יש אולי ג� צור� לדרוש מספקי המערכות . עובדת אולי החברה לאוטומציה
 .שבשימוש העירייה את פתרו! הבעיה

VVVV. לסי �כו� אבקש כי בטר� קובעי� שיש להשקיע משאבי� כספיי� ואנושיי
תיעשה במקביל עבודת הכנה רצינית ומעמיקה שבסופה יובהר מהו , וזמ!

הקטע שנשאר לטיפול באחריות העירייה ומה נית! לקבל מספקי התוכנות או 
וזאת מבלי לעכב את אות� הצעדי� , המיחשוב שאית� קשורה העירייה

 ".כבר להיער� לקראת� ולפתרונ�שאפשר ונית! 

 מטרת הביקורת .2

 בחודש , לאור ההתמהמהות במת� מענה לפניות מבקר העירייה ערכה הביקורת
 .בירור בנושא, 1998מר* 

 
מטרת הביקורת הוגדרה כבחינת מוכנות העירייה להתגוננות בפני באג המילניו� 

 .והערכות יחידת המחשב להתמודדות ע� הבעיה
 

קיימה הביקורת שיחה ע� מנהל יחידת המחשב וכ� עיינה לצור  עבודתה 
 .במסמכי�
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 הקדמה .3
 

כשטכנולוגית המיחשוב הייתה בשלבי התפתחות , 60 �החל מסו� שנות ה
ראשוני� חיפשו מדעני מחשב דרכי� לחסו  בתאי זיכרו� זאת כדי לשדרג את 

רק אחד האמצעי� לחיסכו� היה רישו� השנה . יכולת עיבוד הנתוני� הממוחשב
 2000קיצור זה עבד היטב א  בשנת . 1980 במקו� 80: בשתי ספרות האחרונות

התפתחות המחשבי� . הוא יפיל את כל מערכות המחשב שלא נערכו בהקד�
המחשבי� .  ועד היו� הייתה בעיקרה בנייה על הקיי� ולא החלפה60 �משנות ה
של התוכנה הפכו לגדולי� יותר ומהירי� יותר אבל המבנה הבסיסי , התעדכנו

 .נשאר כשהיה
 

כיו� כל מערכות המחשב ביישומיה� נשענות על שעו� הפועל במחשב בדומה 
פרמיות וצבירת , בי� היתר, לדוגמא במערכות שכר המחשבות. לשעו� יד דיגיטלי

מערכת מוקד עירוני המחשבת , מערכת גביה המחשבת פיגורי� והצמדות, וותק
מאחר והשנה סומנה במחשבי� רק בשתי , כאמור. 'עמידה בתקני זמ� ביצוע וכו

המחשבי� לא ידעו אי  . 00 יהיה 2000החיווי שלה בשנת , הספרות האחרונות
הינה " 00"היות ו, )טעות  (ERRORולכ� תתקבל הודעה " 00"להתייחס לספרות 
 .1900התייחסות לשנת 

 
איל הנזק שאמור להיגר� כתוצאה מאי הערכות בזמ� הנו רב לאי� ערו  זאת והו
ומעבר להוצאות השיקו� ושיחזור של המידע הרב האגור במערכות המחשב 

, אגרות, העדר יכולת גבית היטלי�, השונות יש לשקלל ג� אובד� ימי עבודה
 .'חות חנייה וכו"דו
 

מלאכת תיקו� הבאג היא פעולה אשר מצריכה זמ� הנמדד בחודשי� רבי� וכ� 
 .משאבי� כספיי� ואחרי�

4. � מימצאי

מבירור . ניות המבקר התקיימה שיחת ברור ע� מנהל יחידת המיחשובבעקבות פ
 החלה יחידת המחשב להיער  לטיפול בבאג 1998זה עולה שרק בראשית שנת 

נמצא שמנהל יחידת המחשב קיי� דיוני� במאמצי� להתחיל ולפתור . המילניו�
שתה כמו כ� נע. את בעיית הבאג ה� ע� יוע* המיחשוב וה� ע� החברה לאוטומציה

 .פנייה לחברות החומרה והתוכנה שעובדות ע� העירייה
 

 :כדי לבחו� את ההיערכות של יחידת המחשב בחנה הביקורת את הנקודות הבאות

IIII. בתוכנית העבודה רב שנתית �שנתית של יחידת /התייחסות לבאג המילניו
 .המחשב

 
נמצא שנעדרת של התייחסות לבאג המילניו� ה! בתוכניות העבודה השנתיות 

 .של יחידת המחשב וה! בתוכנית האב למיחשוב

IIIIIIII. בחוות דעת יוע  המחשב � .לרבות תוכנית אב, התייחסות לבאג המילניו
 

חות יוע  " לא הייתה קיימת כל התייחסות בדו1998נמצא שעד לראשית שנת 
�או להיער� לכ� /וכ! לא הוצע כל ניסיו! לפתור ו, המיחשוב לבאג המילניו

י יוע  המיחשוב ומנהל יחידת " המסמ� אשר הוכ! ע,מעבר לכ�. מבעוד מועד
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 
ולמרות מאמרי� ופרסומי� מקצועיי� בנדו! וכ! פניות מבקר , בנדו!

 התחילו אנשי המיחשוב הפועלי� בעירייה 1998ק בפברואר ר, העירייה
המצרי� בראש , פרוייקט ארו� ומסוב�"להתייחס לפתרו! הבאג כאל 

 לפרוייקט והוא מצרי� כמוב! משאבי� בדחיפותיש להכנס , זמ!ובראשונה 
לא יהיה מנוס מלהשקיע� בפרוייקט , כספיי� שג� במצב כלכלי קשה

"� ".זה" חירו
 

י אות� מומחי� "וטטי� ונלקחו ממסמ� אשר הוכ! כאמור עהביטויי� מצ
�הביקורת לא מצאה . אשר מלווי� את נושא המיחשוב בעירייה מזה שני

בא. מסמ� או תוכנית לרבות תוכנית אב למיחשוב כל איזכור לבעיית באג 
 .2000המילניו� וההערכות לקראת שנת 

IIIIIIIIIIII. גורמי �� עירוניי� וחו  ההתייחסות לבאג בתכתובות של יחידת המחשב ע
� .עירוניי

 
 לא הייתה קיימת כל התייחסות לבאג 1998נמצא שעד לראשית שנת 

 . בתכתובת השוטפת של יחידת המחשב
 

והראיה לחוסר הידיעה היא (מעבר לכ� אנשי המיחשוב של העירייה לא ידעו 
 :עובדות כגו!) 1998במסמ� שהוכ! בפברואר 

לאוטומציה במינהל השלטו! י החברה " ע2000הסבת התוכנות לשנות  ).1
. פותרת את הבעיה לכל רשות המשתמשת בתוכנות החברה, המקומי

החברה לאוטומציה ערכה סקירה ובחינת הנושא והצעדי� שיש , אגב
 .7(1996לנקוט במהל� שנות 

האחריות לטיפול ופתרו! . קיימי� ארגוני� הקשורי� ללשכות שירות ).2
על העירייה לוודא שאכ! א� , באג המילניו� חל על לשכות השירות

 .הדבר נעשה

. א� על העירייה, י ספקי� חלה על הספק"הסבת תוכניות המסופקות ע ).3
עליה לוודא , י ספקי�"א� היא אכ! משתמשת בתוכנות מסופקות ע

 . נעשו2000שההתאמות לשנת 

IVIVIVIV. בנושא הבאג בועדת המחשוב � .דיוני
 

כל דיו! , א נער�מעיו! בפרוטוקולי� של ועדת המשנה למיחשוב עולה כי ל
כנראה בעקבות הפניות , 16.2.98וזאת עד לתארי� , מעמיק בנשוא כמתבקש

 .החוזרות של מבקר העירייה אל מנהל יחידת המיחשוב
 

פי הפרוטוקולי� לא היתה מעמיקה הביקורת לא מצאה כי (ההתייחסות על
 .נלקחו בחשבו! או שבפני הועדה הוצגו העובדות שתוארו לעיל

ביחידת המחשב , 25.1.98סיכו� דיו! פנימי מיו� , מצאה מסמ�הביקורת כ! 
בסעי. , ובו התייחסות, )ובחתימתו(של העירייה בנוכחות היוע  למיחשוב 

 :לנושא באג המילניו�, האחרו!
 

  אלפרד יכי! רשימה כוללת של מערכות המחייבות טיפול      ( 2000שנת     "
 /עצמיות באחריותנו/ומציהמערכות של אוט(    ובאחריות מי הטיפול 

�)".    באחריות ספקי
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ג� מסמ� זה מוכיח כי הטיפול החל מאוחר מדי וכנראה רק לאחר התרעות 

כ! הציטטה מוכיחה שוב (כמו. החוזרות והנשנות של מבקר העירייה
שהמשתתפי� בדיו! האמור לא ידעו על סקרי� וצעדי� אשר ננקטו בחברה 

או /על האחריות שחלה על לשכות השירות ו ו7(1996לאוטומציה החל משנת 
� .על ספקי� אחרי

VVVV.  התוכנות שער� מנהל יחידת המחשב לקראת דיו! ) 'נספח ג(מנתוני הסקר
עולי� הנתוני� ) ראה תרשי� בהמש� (26.2.98בועדת המיחשוב בתארי� 

"� :הבאי�" הלא מעודדי

בע מערכות לא נק/תוכנות) 60% (36 ( תוכנות שנבחנו בסקר ל63מתו�  ♦♦♦♦
 ;סיו� ההסבה/כל מועד להתחלה

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

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

 .לסיו� ההסבה

 

הינ� תוכנות של החברה ) וסבובשלבי טיפול או ה(יצויי� כי התוכנות אשר טופלו 
 .לשכות שירות/לאוטומציה או של ספקי� חיצוני�

 

26.2.98- התפלגות בטיפול בהסבת תוכנות נכון ל

מועד סיום לא 

ידוע

60%

ש מועד סיום י

22%

הוסבו ולא ' מע

הותקנו

13%

בוצע

5%

 
 

 

VIVIVIVI.  מעיו! בסקר התוכנות עוד עולה כי אי! ליחידת המחשב מידע מדויק לגבי
היק. התוכנות והחומרות שברשות העירייה שצריכי� לעבור הסבה לשנות 

 ).'נספח ג (ראה הערה בסו. הסקר  (2000 (ה

VIIVIIVIIVII.  �לא נקבע לוח זמני� כללי לפרויקט באג המילניו� באחריות מי הטיפולי
�.השוני



 126  

 
 
 

VIIIVIIIVIIIVIII.  !ביטוח נזיקי"� "באג המילניו
 

גו. המוגדר כישות /הנה תאגיד, סבא מתו� פקודת העיריות(עיריית כפר
 .הווי אומר העירייה הנה גו. שפיט, משפטית לכל דבר ועיקר

 
אי! כל ערבות לכ� , "באג המילניו� "פ הספרות המקצועית בנושא"ע

שמלאכת תיקו! הבאג אכ! תבטיח שמערכות המחשב השונות הפועלות 
יתרה מכ� לא נית! לבחו! את תיקו! הבאג . 1.1.2000בארגו! יתפקדו לאחר 

 .2000הווי אומר בתחילת שנת , בכל מערכות המחשוב אלא רק בשעת המבח!
 

חוזי� לשל� / מכוח הסכמי�סבא מחויבת(לאור העובדה שעיריית כפר
�טובי! שאות� היא /קבלני� עבור שירותי�/במועדי� קבועי� לספקי

תתפקדנה כל , שאכ! בשעת מבח!, ומכיוו! שאי! כל ערבות לכ�, רוכשת
והואיל ועבודת העירייה לרבות ניהול ההתקשרות ע� , מערכות המיחשוב

� איפואקיי, קבלני� חיצוניי� והתשלומי� מבוצעי� באמצעות מחשב ,
חשש סביר שהעירייה תהא חשופה לתביעות משפטיות בגי! , לדעת הביקורת

 .פיגורי� ואי עמידה בתנאי חוזה
 

כדי להג! על עצמ! נוהגות חברות וארגוני� באר  ובעול� לבטח את עצמ! 
כחלק , לדעת הביקורת". באג המילניו�"י "בפני הנזקי� שעלולי� להיגר� ע

ל בבאג היה על העירייה לשקול ולבדוק הא� מהשלבי� הראשוניי� בטיפו
 ".באג המילניו�"הביטוח הקיי� מבטיח כיסוי הול� ג� בפני נזקי 
לא הוזכר " באג המילניו�"נושא הביטוח לכיסוי נזקי� אפשריי� כתוצאה מ

 .בא. מסמ� של יחידת המחשב אשר הוצג בפני הביקורת
 

 . שיקול דעת בנושאאו/או דיו! ו/בפועל נמצא שלא נערכו כל פעולות ו
או הבהירה /הביקורת לא מצאה כל תיעוד לכ� שיחידת המחשב ידעה ו

לועדת המיחשוב או לאחראי� אחרי� בעירייה את מימדי הנזק שעלול 
להיגר� כתוצאה מהבאג ולכ! א. לא הסבה את תשומת לב� לכ� שיש 
שר להיער� מבחינת כיסוי הביטוח זאת כדי להתגונ! בפני תביעות נזיקי! א

 .2000עשויות לבוא ג� לאחר הכנסת הפתרונות לקראת שנת 
 

הביקורת קובעת חד משמעית שהאחריות המקצועית והמנהלית ליידוע 
 .היא בידי מנהל יחידת המחשב" באג המילניו�"והפניית תשומת הלב לנושא 

מהווה , העדר כיסוי ביטוח הול� שיבטיח את העירייה בפני תביעות עתידיות
לשורה של , כאמור, ליקוי נוס.. ח זה" לאלה שכבר הוזכרו בדוליקוי נוס.

ח זה המצביע על כ� שהעירייה לא נערכה באופ! ראוי "ליקויי� שהועלו בדו
 � ".באג המילניו�"להתמודדות ע
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5. � ליקויי

IIII.  באמצעי �לפי כל חוות הדעת של המומחי� כפי שה� התפרסמו ומתפרסמי
זאת והואיל ומדובר לא , זמ! רבמלאכת הסבת המחשבי� אורכת , התקשורת

לדעה זו שותפי� היוע  למיחשוב . רק בבעיית תוכנה אלא ג� בבעיית חומרה
ומנהל יחידת המיחשוב של העירייה ולראיה המסמ� שה� הכינו בתארי� 

אול� השאלה , כנראה לאחר פניות מבקר העירייה, )'נספח ד (22.2.98
מנת להקטי! את הנזק (טו עלשנשאלת הינה לגבי הצעדי� הממשיי� אשר ננק

ברור שהיערכות מוקדמת מאפשרת פריסת . הצפוי ולחסו� במשאבי� ובזמ!
דבר שמאפשר הוזלה משמעותית , העבודה על יחידת זמ! ארוכה יותר

) כוח אד� בעיקר(במשאבי� והסתייעות כמעט מוחלטת במשאבי הארגו! 
� .זאת מבלי לפנות לגורמי� חיצוניי

 

IIIIIIII. עד לראשית שנת הביקורת לא מצאה כ �ל התייחסות שהיא לבאג המילניו
 של 1998לרבות חוסר התייחסות לבעיות בתוכנית העבודה לשנת , 1998

 .יחידת המחשב
 

IIIIIIIIIIII. !כנגזרת מהעדר תכנו ,� .לא שוריי! תקציב להתמודדות בבאג המילניו
�לדוגמא . כאמור עבודת הסבת מערכות המיחשוב מצריכה משאבי� רבי

 יחידת המחשב נמצא שעבודת ההסבה 26.2.98 ( בבסקר תוכנות שערכה
מה ג� . י גור� חיצוני"לתשתית התקשורת הממוחשבת מיועדת להתבצע ע

שהמסמ� המשות. שהוציאו יוע  המיחשוב ומנהל יחידת המחשב מציי! 
 ". משאבי� כספיי�"כאמור שמלאכת הסבת המחשבי� כרוכה בהקצאת 

 .1998כל זאת מבלי שיש לכ� ביטוי בתקציב 
 

IVIVIVIV. (לתקנות העיריות ) 8(3פ סעי. "ע, מישרת יוע  המיחשוב הנה�, )מכרזי
העירייה . היא פטורה ממכרז, בי! היתר, משרת אמו! ולכ!, 1987 (ח "התשמ

ה! הידע והמומחיות של היוע  וה! בגלל , שוכרת את שירותי יוע  וזאת בגלל
לא הוצגו לביקורת . י המומחה"הידיעה שהאינטרסי� של העירייה יישמרו ע

חות היוע  ובתיקי תכתובת     "והביקורת לא מצאה בפרוטוקולי� בדו
למעט המסמ� , שוטפת כל ראיה לכ� שיוע  המיחשוב התריע על הבעיה בזמ!

 7(6, 1998המשות. של היוע  למיחשוב ומנהל יחידת המיחשוב מפברואר 
 .חודשי� לאחר התרעות חוזרות ונשנות של מבקר העירייה

VVVV. באג " מצאה כל התייחסות לנושא כיסוי הביטוח בפני נזקי הביקורת לא
�בפועל קיי� חשש שהביטוח הקיי� לא מספק כיסוי נאות ובכ� ". המילניו

�או אי /ספקי� ו/תהיה העירייה חשופה לנזקי� בגי! אי תשלו� לקבלני
באג "י "כתוצאה משיבוש עבודת מערכת המיחשוב ע, עמידה בתנאי חוזה

�".המילניו
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 ח הביקורת" יחידת המחשב לדותגובת .6
 מנהל יחידת המחשב מסמ  בו הוא 4.6.98 �ח הביקורת ער  ב"כתגובה לדו

מסביר מדוע יחידת המחשב התחילה להיער  להתגוננות בפני באג המילניו� רק 
 ראה  (1995זאת למרות שהוא מעיד שהבעיה הייתה ידועה עוד בשנת , 1998בשנת 
 ).'נספח ד

יחידת המחשב היא שהואיל והעירייה היא ארגו� משתמש הטענה המרכזית של 
היערכות להתמודדות בבאג המילניו� צריכה להתבצע ) תוכנה(ולא ארגו� מפתח 

בגלל "עוד קובע מנהל יחידת המחשב ש". קו הסיו�"רק כשנה וחצי לפני 
ההתפתחויות המסחררות בתחו� זה זאת תהייה שגיאה גדולה מאוד א� היינו 

 ".1998רכות לפני מתחילי� בהיע
 

 :להל� תגובת הביקורת

IIII.  מיפוי �השלבי� הראשוני� בהיערכות להתמודדות בפני באג המילניו� כוללי
וכ! עריכת שאלוני� ) 'ה4ראה סעי. (של מצאי התוכנות והחומרות בארגו! 

לצור� עריכת השאלוני� . משפטיי� כל ספקי התוכנה והחומרה של העירייה
מטרת . קו�(דת המחשב ע� חברת טסט יחי4/98 (הללו התקשרה ב

השאלוני� היא לחייב משפטית את ספקי החומרה והתוכנה של העירייה 
 .2000להסב את מערכותיה! לשנת 

IIIIIIII. מצרי� �שידרוג המערכות , פי רוב(על, הואיל והטיפול בבאג המילניו
לא יטו , חלק!, או לפחות, חומרה/הקיימות סביר להניח שספקיות התוכנה

כי א� ה� היו פועלות כ! , דרג את מערכות המחשוב העירוניותוולנטרית לש
לא היה כל טע� בפניה לחברה שתטפל בנושא מבחינה משפטית בדר� של 

� .שאלוני� משפטיי

IIIIIIIIIIII. התהלי� , או החומרה/נית! להבי! שבלח  הרב המוטל על ספקיות התוכנה ו
ואיל ה. הפרוצדורלי המשפטי של ההתכתבויות ע� חברות אלו יגזול זמ! רב

וכ� הביקורת סבורה שהיה מקו� להיער� מוקד� יותר לטיפול בבאג ולא 
�יתרה מזאת הביקורת . להתחיל את התהלי� שנה וחצי לפני קו הסיו

, משוכנעת שהטיפול בבאג החל רק לאחר שהביקורת העירה את הערותיה
 .1997בספטמבר 

IVIVIVIV. ו עשמונה מנהל יחידת המחשב את המטלות שנ, למסמ� תגובה' בסעי. ג 
מציי! מנהל יחידת המחשב שעד כה נער� סקר מיפוי ) 2(בסעי. ג. עד כה
י שאלו! שהופ  במהל� סו. שנת "זאת עפ, תוכנה במחלקות העירייה/חומרה
1997 .�כאמור מיפוי מערכות המחשוב ה� השלב . סקר זה עדיי! לא הושל

 "קו הסיו�"כשנה וחצי לפני , כיו�. הראשו! בשלבי ההתמודדות ע� הבאג
עדיי! אי! למנהל יחידת המחשב מידע מאומת על מצאי התוכנות והחומרות 

הערכות , כ! אי! למנהל יחידת המחשב תוכניות(כמו. הקיימות בעירייה
סופיות על מש� הזמ! המתוכנ! בפועל להסבת כל מערכות המיחשוב 

 .העירוניות
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�עשה א. שלטעמה זה נ, הביקורת רואה בחיוב את הדברי� שנעשו, לסכו
הביקורת נשארת בעמדתה שהתכנו! וההיערכות מבעוד מועד הייתה . באיחור

ולא מכניסה את המערכת ללחצי� , כס. ומשאבי� אחרי�, חוסכת זמ!
 .אפשריי� לקראת סו. המאה

 
כ! מדגישה הביקורת את הצור� לדו! בנושא כסוגייה מרכזית בוועדת (כמו

שב הטוע! כי יש צור� הביקורת מסכימה ע� מנהל יחידת המח. המיחשוב
(על, י העירייה וזאת למרות מצבה הכספי"בהקצאת משאבי� מתאימי� ע

ככל שלנושא תינת! עדיפות גבוהה . 1.1.2000ביו� " הפתעות"מנת למנוע 
 . בלי תקלות2000יותר כ� נוכל להיכנס לשנת 

 

   :כו�ילס .7
 

ילניו� הביקורת קובעת כי למרות שמימדי הנזק הפוטנציאלי הטמו! בבאג המ
, לרבות הפרסומי� המקצועיי� בתחו�, ברורי� לכל ולמרות העובדה שהתקשורת

, סבא לא נערכה בזמ! להתמודדות ע� באג המילניו�(עיריית כפר, עסקו בנושא
 .ולכ! היא חשופה לסכנות של קריסת חלק ממערכותיה הממוחשבות

 
)  העירייהל העירייה וגזבר"בה חברי� בי! היתר מנכ(ועדת המשנה למיחשוב 
 .לקבוע תוכניות פעולה ולהקציב משאבי� מתאימי�, חייבת להתייחס לנושא

רצוי א. כי הנושא יובא הנושא לדיו! במליאת ועדת ההיגוי למיחשוב וא. למועצת 
 .2000מנת למצוא את המקורות המתאימי� להסבת המערכות לשנת (על, העירייה
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 'נספח א

 לשכת מבקר העירייה

 פנימי

24.9.97 

  מנהל מחלקת מחשב(מר אלפרד גנזיא!    :     אל

 

  מבקר העירייה(אליעזר פיירשטיי!  : מאת

 

 "באג המילניו�"היערכות העירייה להתגוננות בפני : הנדו!

 

 ".המילניו�"כידוע בסו. העשור יחול במערכות מחשב שלא עודכנו באג הידוע כבאג 
, בתארי� רק שני תווי� יוצא" שנהה"הואיל ויצרני המחשבי� בכל העול� הקצו לשדה 

, יחזור השעו! שבמחשב, שהמחשבי� שבה� לא תתבצע עבודת תכנות מתאימה, א� כ�
לכ� משמעות אדירה ). 1.1.1900(אחורה בזמ! לראשית המאה , )31.12.99(בסו. העשור 

רק כדי . סבא שרוב פעולותיה ממוחשבות(מאי! כמוה לארגו! כדוגמת עיריית כפר
גודל הבעיה אציי! שקיי� סיכוי סביר שרוב החיובי� השוני� שהעירייה להמחיש את 

יאבדו או ימחקו הואיל והמחשב יתייחס אליה� , בסו. העשור, מטילה על תושביה
� .'ש וכו"הנהח, הרכש, ל צפוי כשל במערכות השכר"כנ. כחובות עתידי

 
ור� תיקו! הבאג כל ארגו! מחויב בהיערכות מתאימה לצ, פ פרסומי� הקיימי� בנושא"ע

היערכות זו מצריכה משאבי� רבי� ומכא! שג� תקציב לא . במערכות המחשב הארגוניות
 .קט!

 

 :ברצוני לקבל מידע על כלהל!

 .ונעשי� בנדו!, אילו פעולות נעשו •

יש התייחסות לטיפול ' לרבות תוכניות אב וכד, הא� בתוכנית העבודה השנתית •
 .בנדו!

 .ל"יטוי הול� לבעיה הנהא� בתקציב יחידת המחשב יש ב •

לרבות , או גו. אחר בעירייה היה או יש קשר ע� גורמי חו , הא� יחידת המחשב •
 .לטיפול בנדו!, חברות ואנשי מקצוע

 

 .לתשובת� המהירה אודה

 ,                          בברכה                                            

 אליעזר פיירשטיי�                                                             
 מבקר העירייה                                                                           

 :העתק
  ראש העיר(מר יצחק ולד       
 ר ועדת המיחשוב"ויו, מ ראש העיר" סג! ומ(מר עמיר� מילר  
 �ל העירייה" מנכ(מר מאיר אלוני
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 'נספח ב

 

 מבקר         העירייה
 נציב תלונות הציבור

7649121�09:  טל�2 
 

 ח"תשנ,   ז   טבת"ט      
 1998,         ינואר14      
 6443:        אסמכתא     

 
 
 

  מנהל יחידת המחשב(מר אלפרד גנזיא! :  אל
 

 מבקר העירייה: מאת
 
 ,.נ.א
 

 ג המילניו�היערכות העירייה להתגוננות בפני בא: הנדו!
 
 

 .ונעשי� בנדו!,  פניתי אלי� בבקשה לקבל מידע על הפעולות שנעשו24.9.97בתארי� 
, 1998אנו נמצאי� בפתחה של שנת העבודה . עד כה לא קיבלתי ממ� כל תשובה בעניי!

והואיל ומפרסומי� בעיתונות זמ! ההיערכות להתגוננות בפני באג המילניו� מוער� 
 ).הד! בנושא" האר "ב מאמר מעיתו! "רצ(י� כפעולה שאורכת במספר שנ

 :אני חוזר ופונה אלי� בבקשה לקבל מידע כלהל!
 

 אילו פעולות נעשו ונעדי� בנדו! •

יש התייחסות לטיפול ' לרבות תוכנית אב וכד, הא� בתוכנית העבודה השנתית •
 .בנדו!

 .ל"הא� בתקציב יחידת המחשב יש ביטוי הול� לבעיה הנ •

לרבות , ו לגו. אחר בעירייה היה או יש קשר ע� גורמי חו א, הא� ליחידת המחשב •
 .לטיפול בנדו!, )מומחי�(חברות ואנשי מקצוע 

 
 .לתשובת� המהירה אודה

 

 ,בברכה        
 

 אליעזר פיירשטיי�
 מבקר העירייה

 :העתק
  ראש העיר(מר יצחק ולד       
 ר ועדת המיחשוב"מ ראש העיר ויו"  סג! ומ(מר עמיר� מילר   

 ל העירייה" מנכ(ר מאיר אלוני� מ
 

"האר "המאמר בעיתו! : לוט
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 'נספח ג

 סבא�עיריית כפר
 סקר תוכנות קיימות ומידת מוכנות�

 
 

גור�  ?מה יש לבצע
 מבצע

תארי  סיו� 
 הסבה

 תוכנה אגפי�

איכות , גזברות אי!  OFFICE' הסבה למע
 הסביבה

 ב"א
 )החלטות מעקב(

 וראינפ דוברת לא ידוע יפעת בבדיקה
 דווח לעתונות

 הסבה בשלבי�. א
 מעקב על סיו� הסבה. ב

 מגע גזברות 6/99 אוטומציה
 )עירונית גביה' מע(

 חוגי תרבות תרבות לא ידוע  'הוד מע בבדיקה
 חניה איכות הסביבה  אוטומציה בדיקת התאמה

 מילג�חניה  איכות הסביבה לא ידוע  מילג� בבדיקה
 TABSהתאמת תוכנת . א
  כל המערכותבדיקת. ב

     הממוחשבות

תדירא! 
 תקשורת

 טלפוניה כל העיריה 
)TABS( 

 הוסבה חשבי� בבדיקה
 )לא הותקנה(

 כל נתו! גזברות

 יש לבצע בדיקה יסודית
 'על כל המע

 לומדות  בתי ספר(חינו�  לא ידוע  ח"מט

 .חלונאית' הסבה למע. א
 .החלפת תחנות עבודה. ב
 .מעקב על סיו� הסבה. ג

 הוסבה ' מעה דואט
 )לא הותקנה(

איכות , ביטחו!
, שפיר, הסביבה
 הנהלה, הנדסה

 מוקד

 ע"מח חינו� 6/99 אוטומציה מעקב על סיו� הסבה
 )חינו� עירוני' מע(

 מילגות ע"לשכת ר  חשבשבת  בבדיקה
 )קשרשרת מחולל(

 מימד כל האגפי� בוצע והותק! מ"מל בדיקת התאמה
 )אוכלוסיה נתוני(

 מימשק  גזברות, הנדסה 6/99 וטומציה א בדיקה בהקמה
 גביה(רישוי

 מימשק  גזברות, הנדסה  אוטומציה בדיקה בהקמה
�  (נכסי
 גביה

, ר"שפי, ביטחו!  ר'קומפיוצ 
 רווחה

 ח"מל

משרד החינו� נער� 
� לשינויי

משרד 
 החינו�

 ס"מנב  בתי ספר(חינו�  לא ידוע

 מנויי� תרבות לא ידוע אירולייט בבדיקה
 כוח אד�  4/98 אוטומציה ל סיו� הסבהמעקב ע

 וגזברות
 ל"מנכו

 מענה קולי גזברות  אוטומציה בדיקת התאמה
 (מענה קולי כוח אד�  ארטוב באחריות חברת לביא
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תארי   גור� מבצע ?מה יש לבצע

סיו� 
 הסבה

 תוכנה אגפי�

 ארטוב    לבצע בדיקות
מרכזיה     בדיקת תוכנות והתאמת!

 פדגוגית
 .חלונאית' סבה למעה. א

 )3/98 (פיילוט ב     (
 מעקב על סיו� הסבה. ב

 כוח אד� 12/98 אוטומציה
 גזברות

 /משכורית
 מנכולית

 .חלונאית' הסבה למע. א
 .החלפת תחנות עבודה. ב

' המע לביא
 הוסבה

לא (
 )הותקנה

� נוכחות כוח אד

 חלונאית' הסבה למע. א
 מעקב על סיו� הסבה. ב

נוכחות  כוח אד� 8/97 לביא
� עובדי

 (נוכחות כוח אד� 1/98 סינאל מחייב עדכו! כל שעו! נוכחות
 סינאל

 8ש "הנח גזברות בוצע אוטומציה מעקב על סיו� הסבה
 רכש

 (ניהול יומ! הנהלה  חיל! בדיקת התאמה
 אורגנייזר

ניהול  שפיר, הנדסה  רמדור בבדיקה
� פרויקטי

 סלי זכויות הנדסה לא ידוע "מבול" 
 .חלונאית' סבה למעה. א
 .מעקב על סיו� הסבה. ב
 .החלפת תחנות עבודה. ג

ספריה  ספריה(תרבות 1/99 פ"תו
 עירונית

 (סריקה גזברות לא ידוע לא ידוע  בבדיקה
 ביטוח

 (סריקה גזברות  אוטומציה בדיקת התאמה
 דואר נכנס

 (סריקה איכות הסביבה  אוטומציה בדיקת התאמה
 דוחות חניה

 (סריקה גזברות בוצע קופל � הסבהמעקב על סיו
 חובות גביה

 (סריקה גזברות בוצע קופל מעקב על סיו� הסבה
 תלושי שכר

 (פדאור הנדסה לא ידוע פדאור תוכנת מד.
� משפטי

 לא פעיל
 בדיקת התאמה

 פקסי� גזברות  
� לספקי

 (פרויקטי� ע"ר. ע, ע"סג! ר לא ידוע  לא ידוע בבדיקה
  צעירי�זוגות
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 תארי   גור� מבצע ?ש לבצעמה י
 סיו� הסבה

 תוכנה אגפי�

 .חלונאית' הסבה למע. א
 .החלפת תחנות עבודה. ב
 יש לבצע מעקב. ג

 קידו� נוער נוער 12/98 אוטומציה

 חלונאית' הסבה למע. א
 )3/98 (פיילוט ב    (
 .החלפת תחנות עבודה. ב
 .מעקב על סיו� הסבה. ג

 רווחה רווחה 12/98 אוטומציה

אוטומציה  יקת התאמהבד
 קומפלוט

 רישוי בניה מבקר, הנדסה 7/98
 וכל תתי

 'מע
 רישוי  איכות הסביבה בוצע אוטומציה מעקב על סיו� הסבה

� עסקי
 רכש ומלאי ר"שפי בוצע אירולייט מעקב על סיו� הסבה

 הסבה בשלבי�. א
 מעקב על סיו� הסבה. ב

 שילוט ר"שפי 6/99 אוטומציה

שיקו�     מת!בדיקת תוכנות והתא
 שכונות

7�  מרכזי� מחוברי
  למרכז בדיקת המוצר

 

 השקיית שפיר 2000 "בה(חפצי"
 � גני

 בדיקה למעבר
 ARCVIEW (ל

תכנו!  אדריכל(הנדסה לא ידוע תוכנה פרטית
 אדריכלי

 (תקציב גזברות הותקנה  אוטומציה מעקב על סיו� הסבה
 מידות

 EIS גזברות 6/99  מעקב על סיו� הסבה
 . מערכת באחריות מה

� מי
 סיסטמטיקס
 ואוטומציה

 GIS הנדסה לא ידוע
� ומימשקי

 LINKWORKS  בוצע שידרוג אוטומציה בדיקת התאמה
 LOTUS 123 גזברות אי! תמיכה  EXCELL (הסבה ל

 בדיקה עצמית של כל
 .ברמה אישית, בעל מידע

 OFFICE כל האגפי�  כל מחלקה

 OPTINET גזברות  אוטומציה בדיקת התאמה
 PCPHONE מחלקות  אופק בדיקת התאמה

 ,wizcom מכו! טיהור וביוב לא ידוע לא ידוע 
igem, 

qtext6, os\2 
 סטר'דיג
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תארי  סיו�  גור� מבצע ?מה יש לבצע

 הסבה
 תוכנה אגפי�

 :בדיקה והתאמה של
 
 :רשתות תקשורת. א
    NOVELL ,NT, 

     .LANTASTIC      
 :ציוד תקשורת. ב

     ,ROUTER      
    ,HUB      

    TERMINAL SERVER 
 .תשתית תקשורת. ג
 מחשבי�      (שרתי� . ד

� )    מרכזיי

 סקר
 חיצוני

 תשתית המחשב' יחד 
 תקשורת

בדיקת תוכנות לשירות 
 העיריה

 לשכות ר"רמדור ומגע  
 שירות
 נוספות

 המי�. מ    בדיקת תוכנות והתאמת!
 

.ערכות נוספות ולא נרשמויתכ! וישנ! מ: הערה
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 'נספח ד
 

 מערכת המידע העירונית הכוללנית
 

22.02.98 
 

 לכבוד 
 מר יצחק ולד

 ראש העיר
 

 ,ליצחק שלו� רב
 

 סבא�היערכות עיריית כפר: הנושא
 )194( בתחו� המיחשוב 2000לשנת 

 
 

מצאתי לנכו! להסב , של הנושא לתיפקודה של העירייה" קריטיות"לאור החשיבות וה
 .במערכות המיחשוב של העירייה" 2000שנת "שומת ליב� לבעית ת

יש מקו� להתחיל , פ"בע" התראות"ול, ל"י המנכ"בהמש� לדיוני� קודמי� שרוכזו ע
 בתחו� המיחשוב "2000שנת "סבא לקראת �באופ� ממשי בהיערכותה של עיריית כפר

 .כי זהו פרויקט ארו� ומסוב�, כבר עכשיו, ומערכות המידע
 

 במטרה לקבוע את דפוסי ההתמודדות ע�, יער� לעבודת מטה מקיפה בעירייהיש לה
 /פרויקט שצרי� לכלול ולהקי. את כל היחידות, סבא(בעיריית כפר" 2000פרויקט שנת "

� .ולא יכול להצטמצ� רק לאנשי המחשב בעירייה, מחלקות/אגפי
מערכות , תוכנותמחלקות יתנו את הדעת לכל ה/אגפי�/המצב מחייב שמנהלי כל היחידות

 �וזאת כדי , "...)אופ! פורמלי"שאולי את חלק! לא מכירי� ב(מיחשוב ומידע שבשימוש
, יעמדו בפני שוקת שבורה, 2.1.2000 (ה, שבבוקרו של יו� ראשו! בשבוע, להימנע מכ�

 .כאשר מערכות מחשב לא יתפקדו
 

 

 רקע כללי

 
 :ת סיבות מרכזיו3 (נובעת מ, במיחשוב" 2000בעיית שנת "
 

 במקו� שנת 98: כגו!, )YY( תוי� 2 (נהוג לציי! את השנה בתאריכי� ממוחשבי� ב (
 .2000 במקו� 00סימו! " יכירו"ויש חשש שתוכנות לא , 1998

 
) �בדיקות (מנגנוני בדיקת תקינות וסבירות , יש בדר� כלל, בהקשת תאריכי

" לדחות "הבדיקות עלולות. שמכניסי� התכניתני� על שדות אלו") לוגיות"
כי בדיקות הסבירות יתנו תוצאה שלילית שלא , בי! השאר, 00: מספרי� כגו!

 �  יתבצע1998 בשנת 1990חישוב גילו של ילד יליד ". (ההגיו!"תעבור את מחסו
 .לא סביר, 00 ( 90=90(:  יבוצע2000ואילו בשנת . 98 ( 90 = 8י  "ע
 

" סימוני� פנימיי�"ל מיני  לכ00או , 99בהרבה מקרי� משתמשי� בקודי� כגו!  (
 .והרי בעיה, "חוקי"עתה ישמשו לתארי� . במערכות תוכנה שונות
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 היק� הבעיה

 
�כדי להדגיש עד כמה חמורה , )"האל.( המילניו�  BUG: "קיבלה הבעיה א� הש�, בעול

 .ומסובכת הבעיה
 

 ג� את ומקיפה,  מופיעה ג�2000בעיית שנת . צרי� להבי! שהבעיה איננה רק בתוכנה
� :הנושאי� הבאי

 
� :חומרה 

)�   מעבדי� מרכזיי
)�   מנגנוני תקשורת פנימית במחשבי
   אמצעי איחסו!(

 
�   :תקשורת 

)� 'וכד, ROUTER ,HUB,   מודמי
   תוכנות תקשורת(

 
� :בסיסי נתוני� ומידע 
 
   )�   קבצי� למיניה

 "ישני�"כולל ,   מאגרי מידע(  
 
� :תוכנה 

 :החל במערכות המרכזיות,  התוכנה העירוניות  כל מערכות(  
 

 "מחלקתיות"וכלה בתוכנות ' רכש וכו, ח"הנה,   גביה(  

 

 :מחשב" משובצות"מערכות  �
 

  )� .  כגו! מערכות פיקוד של רמזורי
  )� .'וכד, מכו! טיהור, ביוב,   מערכות פיקוד של מתקני מי
 ".מפות!"  מערכות רבות נוספות שיש ל(  

 

 

 הפתרו�אופ� 

 
 .הפתרו! אינו פשוט

 
כמוב! ,  ולכ! יש להכנס בדחיפות לפרויקט והוא מצרי�(הוא מצרי� בראש ובראשונה זמ! 

 �" חירו�" מלהשקיע� בפרויקט לא יהיה מנוס,  שג� במצב כלכלי קשה(משאבי� כספיי
.זה
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 שלבי הפתרו�

 
 היק� הבעיה" מיפוי" איתור ו�' שלב א

 
 /מערכות/מחלקה את אחריותו לאתר את כל התוכנות/יש להבהיר לכל מנהל אג.

 .אשר יש צור� להסב�' חומרה וכד/תקשורת/מחשב" משובצות"מערכות 
 
 

 "2000שנת " ריכוז נתוני פרויקט �' שלב ב
 

נתוני המערכות המרכזיות + מנהל יחידת המחשב ירכז את כל הנתוני� מהמחלקות 
 .שבאחריותו

 
 

 לשלביו" 2000שנת " תכנו� פרויקט �' שלב ג
 

 .מנהל יחידת המחשב בסיוע היוע  יתכננו את הפרויקט לשלביו
 .י צוות המיחשוב העירוני"טיוטת התכנו! של הפרויקט תידו! ותאושר ע

 
 

  ביצוע הפרויקט�' שלב ד
 

 :י העקרונות הבאי�"עפ, הפרויקט יבוצע לשלביו
 

 ,ות לוגיותהסבת מנגנוני בדיק,  תוי�4 (הסבת שדות תארי� ל � תוכנה  
  (ובמידת הצור� , אלגוריתמי�, בדיקות תקינות, בדיקות שלמות   
 .WIN למערכות DOS (הסבת המערכות מ   

 
 ל"התאמת חומרה לנ � חומרה

 .ל"התאמת תוכנת ההפעלה של החומרה לנ   
 

 והתאמה למערכות, מחד, הסבות נדרשות להתאמת שדות תארי� �תקשורת
 .מאיד�, חומרה המוסבות/תוכנה   

 
 .ל"ביצוע הדרכות ומהלכי הטמעה של כלל השינויי� הנ �הדרכה והטמעה 

 
 

 :לוט
 

 :הוכ! על ידי   טבלאות נתוני הסבה ראשונות
          

   יוע , ברו� הינו�      
 

 מנהל היחידה, אלפרד גנזיא!      :העתק
 מילר. ע
 אלוני�. מ
 בוסטי!. ד
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 'נספח ה
 באס( עיריית     כפר        

 יחידת         המחשב
    7649341(09טלפו!   
 09(7649272פקס     
 4/6/98:        תארי�

 
 

 לכבוד
 מר אליעזר פיירשטיי!

 מבקר העירייה
 

 ,שלו� רב
 

 2000היערכות מערכות המיחשוב העירונית לשנת : הנדו!
 5/98מסמ� ביקורת 

 
 

 :כללי .א
החברה , � חברת טסקו� עשתה חוזה ע98סבא החל מחודש אפריל (עיריית כפר

 .2000המובילה בתחו� יעו  ובדיקת מערכות לשנות 
 

 :תהליכי�' יחד ע� חברה זו אנו עובדי� על מס

 בכל מוסדות ) תוכנה, חומרה(מיפוי מושל� של כל ציוד המיחשוב  .1
 .העירייה

 ).עלויות, מידת מוכנות(פניה לחברות ואיסו. המידע  .2

3. � .אלא הכרחיות בלבד, רנה הסבהלא כל המערכות תעבו. ניתוח סיכוני

 .שלב הבדיקות של ההסבות שבוצעו .4

 
ז מלא "בשבועות הקרובי� תועבר הדרכה למנהלי אגפי� ומחלקות ויוצג לו

 .להיערכות
 

 :98מדוע בשנת  ....בבבב

 .סבא לא מפתחת שו� מערכות מחשב(יש לזכור שעיריית כפר .1
להכי! את עצמ! , תוכנה/בעלי החומרה, לכ! ההמתנה לחברות

 לקראת
 .2000שנות       

  ותסיימנה אותו96(95(94החברות המפתחות נכנסו לתהלי� בשנות  .2
 .99(98בשנות 

מ "הח. 96(95החלה הסבת מערכות בשנת , החברה לאוטומציה .3
דיווח ממנהל מינהל תוכנה ומנהל מינהל לקוחות בימי עיו!  מקבל 

� .בחברה, חודשיי� המתקיימי

4. �היתה שגיאה גדולה מאוד זאת , בגלל התפתחות המסחררת בתחו
�.לפני שנה זו, היינו מתחילי� היערכות א
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 :מה נעשה עד כה ....גגגג

 , המחשב שלחה מסמ� דרישות' יח, 98להכנת תוכנית עבודה לשנת  .1
           � ).30/11 עד 10/97(שביעות רצו! וסקר תוכנות לכל מנהלי מחלקות , בעיות, צרכי

 .לל בעיות תקציב נענתה בשלילה בג98דרישה לתקציב בשנת  .2

 ).1/98עד (תוכנה עבור מחלקות העירייה /מיפוי חומרה .3

 יוע   , מ"המורכב מח, החלטת ועדת מיחשוב על הרכבת צוות ליווי לנושא .4
            � ).26/2/98(מיחשוב וחברה חיצונית המתמחה בתחו

 ).4/98 $, 8000 (עלות כ(בחירת החברה והוצאת הזמנה  .5

 ).בעבודה(נה מוסדות חינו� תוכ/ביצוע מיפוי חומרה .6
 

 :הערות ....דדדד

 ומקבלת , 96(95המחשב מודעת לנושא עוד בשנת ' עלי להדגיש כי יח .1
 דיווחי� שוטפי� מהחברה לאוטומציה על מידת מוכנותה בפרט            
 .ומידת מוכנות! של חברות העובדות ברשויות המקומיות בכלל           

 עיריית            ,  בחברה לאוטומציה2000בהתא� לדברי מנהלת הפרויקט לשנות  .2
 .סבא היא הרשות המובילה והמתקדמת ביותר בתהלי� זה(כפר           

אנו נמצאי� במשא ומת! ע� , בהתא� להנחיית ועדת מיחשוב .3
 , חברה
 .כ� שנוכל לפתור חלק גדול מבעיות החומרה, PCלשדרוג כל מחשבי            

 

 :לסיכו� .ה
 

סבא תוכל לסיי� ( עיריית כפר,קצאת משאבי� המתאימי�בהאני בטוח כי 
 . בצורה הטובה ביותר ובזמ!2000היערכות מערכות המיחשוב לשנות 

 

 
 

 ,בכבוד רב
 

 גנזיא� אלפרד
 מחשב' מנהל יח

 סבא�עיריית כפר
 

 מר ולד :העתק
 מר מילר

� מר אלוני
 מר בוסטי!

 
 
 
 


