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 "האח הגדול" כבר לא רק תכנית ריאליטי בישראל                       
 

המושג "האח הגדול" )לא תכנית הריאליטי המשודרת בטלוויזיה( הופך יותר ויותר מוחשי 
בעולמנו ובהתנהלותו היומיומית2 זה כבר לא רק תכנית ריאליטי בטלוויזיה2 מסתבר שכמו 

ללא מערכת ממוחשבת, עלינו גם לדאוג ולהתגונן לא שאיננו יכולים להתנהל היום בעבודה 
רק מפני האקרים המאיימים לפרוץ ולהשיג מידע, גם מפני עובדים המבקשים להשיג מידע 

לא להם, כאלה המבזבזים את זמן עבודה על בילויים כמו צפייה סרטים, וכאלה המכינים 
 ה, או כניסיון סחיטה2 לעצמם נכסי מידע לקראת פיטורין ו/או נקמה או הקמת עסק מתחר

 
שבכפר סבא, שהוכנסה כבר  טומגיתוכנה ייחודית שפותחה לאחרונה ע"י בית בתוכנה 

לנטר ולנתח בכל מסוגלת לעקוב, לשימוש במערכות המחשבים של חברות שונות בישראל, 
רגע נתון אילו פעולות מתבצעות במערכות המחשוב הפנימיות והחיצוניות של הרשת, לגלות 

חריגות ובעצם לנתח ולבנות פרופיל התנהלות של כל אחד ממשתמשי המערכת  פעולות
 הממוחשבת2 

 
כך התגלו לאחרונה בעזרת התוכנה מקרים חמורים ביניהם: מעילה של חשב חברה מאחת 

התעשיות הגדולות ביותר בארץ, באחת הפירמות הגדולות בארץ התגלה עובד, שנראה 
 כפות רגליים של נערות22222פדופיל2  תמים למראה, כמי שעקב ואסף צילומי

ראשונה, שם אחד העובדים שעזב, חמור מכך היה מקרה של משרד עורכי גדול מהשורה ה
גם דאג לקחת עמו, כפי שהרבה עובדים שעוזבים מקום עבודתם נוהגים לעשות, סיכומים 

חשובים שהוכנו לגבי לקוחות המשרד בעקבות מפגשי עורך דין עם לקוחו ולהעביר למחשבו 
בתוכו הפרטי2 מי יודע מה עלול היה לעשות בחומר, אילולא נפרץ מחשבו הפרטי ומה שהיה 

החל ל"הסתובב" ברשת2 לקח שלושה חודשים רצופים להגיע לחומרים שהתפרסמו 
ולהסירם2 מי יודע מה היה קורה אלמלא הוסרו החומרים והיו מגיעים לרשות הרבים? 

 מספרים בטומגי2 
 

, מנכ"ל החברה "התוכנה מסוגלת לדוגמה לנתח פר שנייה, פר עובד, גיורא רוזנצוויגלדברי 
לכל  תת הפעולות שמתבצעות בכל רגע נתון, תוך התממשקות מלאה ואוטומטיובדיוק רב א

מערכות המחשוב הפנימיות והחיצוניות של העסק2 יחד עם זאת חובה להדגיש כי התוכנה 
למרות היותה אמצעי ניטור, היא אינה נכנסת לתוכני הפעילות האישית, ובכך היא בהחלט 

 בכל הנוגע בהתרת הפעלת תוכנות מסוג זה,נחשבת כתוכנה העומדת בדרישות המידתיות 
 כשמדובר למשל ביחסי עובד מעביד, מה שאומר שהיא אינה חודרת לתחום הפרטיות" 2 

 
בקיצור ניתן לומר שבעזרת תכנה ייחודית זו, שאין כמוה עדיין בארץ ניתן לדעת בכל רגע נתון 

מחשב שלו, כמה זמן מי עושה מה )אך לא נכנס לפרטיות(, כמה עובד, מתי ארעה תקלה ב
 לקח לתקנה, מי ניסה לחדור למערכת, מי העביר הביתה חומרים של החברה2
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בעבור  העסק/חברה/ארגון זה כלי ממדרגה ראשונה לנהל על אמת את העסק ולדעת באמת 
מה קורה בו2 בניגוד למה שחושבים זה לא פוגע העובדים, זה רק בא להרחיק מי שסורחים 

 חרים2 ועלולים לפגוע בכל הא
 

לפרטים נוספים לעיתונאים בלבד, לפנות לגילה הראל , מנהלת יחסי הציבור של טומגי טל: 
20-9822076  

 
 


