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משרד ראש הממשלה

החלטות ממשלה

1. איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי 2. מתן פטור ממכרז למשרת ראש מערך הסייבר הלאומי 3. הוספת משרת ראש
מערך הסייבר הלאומי לתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים) 4. קביעת שכר ותנאי שירות של ראש מערך

הסייבר הלאומי

מספר החלטה:  3270

החלטה מספר 3270 של הממשלה מיום 17.12.2017 .

נושא ההחלטה: 

1. איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי
2. מתן פטור ממכרז למשרת ראש מערך הסייבר הלאומי

3. הוספת משרת ראש מערך הסייבר הלאומי לתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים)
4. קביעת שכר ותנאי שירות של ראש מערך הסייבר הלאומי 

מחליטים:

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3611 מיום 7.8.11 שעניינה "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי" (להלן - החלטה 3611), מס' 2443 מיום 15.2.15 שעניינה "קידום
אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בתחום הסייבר" (להלן - החלטה 2443), מס' 2444 מיום 15.2.15 שעניינה "קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר" (להלן - החלטה

2444) (להלן - החלטות המערך) ולצורך המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד:

1.    איחוד יחידות הסמך
א.    לאחד את שתי יחידות הסמך המרכיבות את מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה - מטה הסייבר הלאומי, כהגדרתו בהחלטה 3611 (להלן – המטה) והרשות

הלאומית להגנת הסייבר, כהגדרתה בהחלטה 2444 (להלן – הרשות), ליחידת סמך אחת במשרד ראש הממשלה, שתיקרא: "מערך הסייבר הלאומי" (להלן – המערך). 
ב.    ראש המערך יפעל בתיאום עם נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים במשרד האוצר להשלמת איחוד יחידות הסמך, ובכלל זה גיבוש מבנה ארגוני משולב, מבנה אגפים

ותקני כוח אדם תוך טיוב מקורות שיתפנו כתוצאה מהמהלך וזאת עד ליום 1.7.2018.
ג.    ראש המערך ונציב שירות המדינה ידווחו לראש הממשלה על התקדמות תהליך האיחוד עד ליום 31.3.2018.

ד.    לא יאוחר מיום 1.7.2018 יפעל המערך כיחידת סמך אחת, וראש המערך יעדכן את ראש הממשלה על סיום תהליך האיחוד. 

2.    יעדים, תפקידים וסמכויות
א.    יעדי המערך, תפקידיו וסמכויותיו יהיו אלה של המטה והרשות, הקבועים בחוק, בהחלטות המערך וכן בהחלטות הממשלה הנוגעות לנושא.

ב.    להנחות את ראש המערך לשמר ולחזק את היכולת המבצעית במסגרת המערך המאוחד, ולהמשיך את תהליך ההקמה וההעצמה של יכולת זו, כפי שהחלה לקום ברשות,
וזאת לצד המשך בניין הכח הטכנולוגי.

3.    ראש המערך - מינויו ותנאי העסקתו
א.    ראש המערך יהיה בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים הנוגעים לענייני הסייבר של מדינת ישראל.

ב.    ראש המערך יהיה כפוף ישירות לראש הממשלה.
ג.    בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ובהמשך להצעת ועדת השירות בישיבתה מיום 5.12.2017, לפטור מחובת המכרז הפומבי את משרת

ראש המערך, ולקבוע כי מינויו יהיה בידי ראש הממשלה, באישור הממשלה, לאחר קבלת חוות דעתה של ועדת המינויים בכל הנוגע לכישוריו של המועמד והתאמתו למשרה
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 345 מיום 14 בספטמבר 1999. 

בהתאם לזאת, להוסיף את משרת ראש המערך לתוספת השנייה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 ולגרוע מהתוספת האמורה את משרת ראש
הרשות.

ד.    ראש המערך ימונה לתקופה של שלוש שנים, אשר ניתן יהא להאריכה לתקופה של עד שלוש שנים נוספות. 
ה.    שכרו ותנאי שירותו של ראש המערך יהיו כשל מנכ"ל משרד ממשלתי. 

4.    הוראות מעבר
החל מיום 1.1.2018, ראש המערך יהיה אחראי למכלול פעילותן של יחידות המערך ויישא בתפקידים ובסמכויות של ראש המטה וראש הרשות, כפי שנקבעו בהחלטות המערך

וכן בהחלטות הממשלה המפורטות בנספח א' שלהלן.
באשר לסמכויות שנקבעו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע״ז-2017, ראש המערך ישמש

כראש הרשות, וזאת כל עוד חקיקה זו בתוקף.

נספח א'
החלטת ממשלה מס' 1046 מיום 15.12.13 

החלטת ממשלה מס' 1815 מיום 6.7.14 
החלטת ממשלה מס' 1985 מיום 21.8.14 

החלטת ממשלה מס' 2097 מיום 10.10.14 
החלטת ממשלה מס' 2115 מיום 22.10.14 

החלטת ממשלה מס' 153 מיום 28.6.15 
החלטת ממשלה מס' 528 מיום 6.9.15 

החלטת ממשלה מס' 1074 מיום 31.1.16
החלטת ממשלה מס' 1085 מיום 4.2.16 

החלטת ממשלה מס' 1933 מיום 30.8.16 
החלטת ממשלה מס' 2287 מיום 13.1.17 

מזכירות הממשלהיחידה:
הממשלה ה- 34, בנימין נתניהוממשלה:

17.12.2017תאריך פרסום:

https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office
https://www.gov.il/he/departments/Units/secretary_unit
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החלטת ממשלה מס' 2292 מיום 15.1.17 
החלטת ממשלה מס' 2733 מיום 11.6.17 
החלטת ממשלה מס' 2857 מיום 20.7.17

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.


