
 

 

 

 הנחיות ראש רשות התקשוב הממשלתי
 

 

 2 מתוך 1 עמוד  הנגשת יישומים בדפדפני אינטרנט שם ההנחיה:     

 הממשלתי התקשוב רשות סמכויות .1

של רשות התקשוב והסמכויות , הוגדרו היעדים, התפקידים 2014אוקטובר  10, מיום 2097החלטת הממשלה מס' ב

 שהוגדרו: והסמכויות .  במסגרת התפקידים והעומד בראשה הממשלתי

 יות מידע וסיוע בהטמעתם באגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה "קביעת סטנדרטים בתחומי טכנולוג

 ב בהחלטה(.3ויחידות הסמך" )סעיף 

  לפרסם הנחיות מקצועיות מחייבות בתחומי סמכותו למנהלי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה..."

 .א בהחלטה(.5ויחידות הסמך..." )סעיף 

 היעד קהל .2

  במשרדים הממשלתייםמנהלי היחידות מונחות רשות התקשוב.  

 .מנהל יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי 

 מסמךה טרתמ .3

שיהיו זמינים  כך, הנגשת יישומים באינטרנט בפלטפורמות השונות בדפדפנים הנפוציםלגבי  קהל היעדלהנחות את 

 .לחלק הארי של האוכלוסיה

 קהל היעד., ועל כן תוכנה מחייב את מדיניות ותקן ממשלתיהנחיה זו מהווה 

 ומושגים הגדרות .4

  רשות התקשוב הממשלתי. –רשות 

  הנחית ראש רשות התקשוב הממשלתי. –הנחיה 

 משרד ממשלתי או יחידה משרדית או יחידת סמך ממשלתית.  - משרד 

  המונחית על ידי רשות התקשוב הממשלתי בהתאם להחלטות במשרד יחידה  –יחידה מונחית רשות התקשוב

 טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ממונה הגנת סייבר משרדי.: אגף הממשלה

  

 הנגשת יישומים בדפדפני אינטרנטשם ההנחיה:  
 1.1.22הנחיה: מספר  משילותפרק ראשי:  

 01.04.2019 -בתוקף מ 1.0מספר גרסה:  פרק משני:  כללי

https://www.gov.il/he/departments/policies/resolution_2097


 
 

 

 

 2 מתוך 2 עמוד  הנגשת יישומים בדפדפני אינטרנט שם ההנחיה:     

 ממשלתי ותקן מדיניות .5

 ואחכם  ןהפלטפורמות: מחשב אישי, טלפואחת מכל יישום ממשלתי המונגש לציבור באמצעות האינטרנט, בכל  5.1

 ומעלה.  10% -בשוק הוא מ ושאחוז החדירה של ןבכל דפדפ ןזמי הטאבלט, יהי

market-http://gs.statcounter.com/browser-על פי נתוני החדירה בשוק, בעת פרסום מסמך זה,  5.2

201901-201801-share/mobile/israel/#monthly ,:הם כדלקמן 

 :מחשבים אישיים 

o  80%כרום: מעל 

 :טלפונים חכמים 

o 68% -כרום: כ 

o 21% -ספארי: כ 

o 10% -סמסונג אינטרנט: כ 

 :טאבלטים 

o 63% -ספארי: כ 

o 29% -כרום: כ 

 יש לוודא הנתונים שלעיל, על פי  5.3

  בדפדפן "כרום"  - המונגשים במחשב אישי זמינות של כל היישומים 

   ו"ספארי" בדפדפנים "כרום" - זמינות של כל היישומים המונגשים בטלפון חכם 

   הזמינות ב"סמסונג אינטרנט" תיבחן על פני הזמן על פי המגמה שתיווצר

  בדפדפנים "כרום" ו"ספארי" - זמינות של כל היישומים המונגשים בטאבלט. 

 .או הטכנולוגיים תפעולייםה ולתמוך גם בדפדפנים אחרים לפי צרכי , כמובן, להחליטמשרד יכולכל  5.4

באמצעות האתר לציבור יחידת ממשל זמין תומכת אף בסטנדרטים יותר מחמירים, ועל כן כל השירותים הנגישים  5.5

  נחיה זו.ה תואמים הממשלתי האחוד

 ההנחיה גרסאות .6
 אושר ע"י נכתב ע"י -בתוקף מ סעיפים שהושפעו מהות שינוי סטאטוס 'מס

 פראנקיאיר  יהודה אופיר 1.4.2019  גרסה ראשונה בתוקף 1.0
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