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 מטרת הנוהל .1

יים בחברה ביצוע גיבוהממוחשב, מתן הרשאות ושמירת המידע את אופן מטרת הנוהל לתאר 

 .העירונית

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל.

 

 תוכן הנוהל .3

 : גיבויים

 גיבוי הנתונים של ח.מ.ש מתבצע ע"י רכז המחשוב של המועצה.  .3.1

 גיבוי מתבצע לגבי מידע בלבד, ולא אפליקציות.  .3.2

מדות המחשב במתקנים הבאים: בית התרבות, אולם הספורט, כל עגיבוי מתבצע לגבי  .3.3

 מתחם הנוער, המרכז לגיל הרך והספרייה.

 גיבוי יתבצע ע"י קלטות. שלושה סוגי גיבויים:   .3.3

 על קלטות גיבוי יומי, יאוחסנו במועצה, במגירה נעולה. –יומי  .3.3.1

 על קלטות גיבוי חודשיות, יאוחסנו במקום נפרד, מחוץ למועצה.  –חודשי  .3.3.2

 )רק לגבי השרת המרכזי( ייצרבו על דיסק, ויאוחסנו בכספת המועצה.  –שנתי  .3.3.3

 (. 1 כל גיבוי יירשם בטופס )נספח  .3.3

 כל יום תתבצע בקרה על הגיבוי.  .3.3

 : הרשאות

 לכל משתמש סיסמא אישית.  .3.3

 הרשאות יינתנו בשתי רמות עיקריות:   .3.3

 הרשאה לעיין במידע .3.3.1

 הרשאה לערוך שינויים. .3.3.2

על מתן ההרשאות. למעקב אחר הרשאות, יש ונית אחראית מנהלת החברה העיר .3.3

 (.1לערוך רשימה שמית של ההרשאות השונות לתחומים השונים )מסמך ישים 
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 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מועצה – רכז מחשוב .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 

 רשימת הרשאות .3.1

       

 נספחים .3

 

 , חודשייומיטופס גיבויים:  – 1נספח  .3.1

 תפוצה .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מועצה -רכז מחשוב  .3.2

 

 

 

 

 

 

 אורן חכםמר     כותב הנוהל: מועצה -רכז מחשוב  תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 , חודשייומי טופס גיבויים: – 1נספח מס' 

 

 ים: יומי, חודשיטופס גיבוי

 יבוי: ________________חודש: ___________    אחראי ג

 

 גיבוי

 ( √)סמן  
 סוג הגיבוי תאריך

 גיבוי חודשי:  

 גיבויים יומיים:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


