
 

 

 

 הנחיות ראש רשות התקשוב הממשלתי
 

 

 

 אחריות ביצוע בתחום המחשוב שם ההנחיה:    
 

 3 מתוך 1 עמוד

 הממשלתי התקשוב רשות סמכויות .1

רשות התקשוב  שלהסמכויות ום תפקידיהיעדים, ה, הוגדרו 2014אוקטובר  10, מיום 2097בהחלטת הממשלה מס' 

 : שהוגדרווהסמכויות  םתפקידיהבמסגרת   .והעומד בראשה הממשלתי

"קביעת סטנדרטים בתחומי טכנולוגיות מידע וסיוע בהטמעתם באגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה  .א

 .ב בהחלטה(3עיף ויחידות הסמך" )ס

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

 א בהחלטה(.5ויחידות הסמך..." )סעיף 

 

 היעד קהל .2

 מנהלי היחידות מונחות רשות התקשוב במשרדים הממשלתיים. 2.1

 מנהלים ברשות התקשוב הממשלתי. 2.2

 .הלידיע - וביחידות הסמך הממשלתיות מנהלים במשרדים 2.3

 

 מסמךה טרתמ .3

 .בתחומי התקשובהעסקת בעלי תפקידים ביצועיים לגבי  קהל היעדלהנחות את 

 .קהל היעדהנחיה זו מהווה מסמך מדיניות, ועל כן תוכנה מחייב את 

 

 ומושגים הגדרות .4

 רשות התקשוב הממשלתי. – רשות 4.1

 הנחית ראש רשות התקשוב הממשלתי. – הנחיה 4.2

 משרדית או יחידת סמך ממשלתית.  יחידהמשרד ממשלתי או  - משרד 4.3

המונחית על ידי רשות התקשוב הממשלתי בהתאם להחלטות  במשרדיחידה  – מונחית רשות התקשוב יחידה 4.4

 .הממשלה

 שובמחה בתחוםביצוע אחריות   שם ההנחיה:
 1.1.15מספר הנחיה:  משילות, בקרה ושקיפות פרק ראשי: 
 01.11.2018-בתוקף מ 1.0גרסה: מספר  כללי פרק משני: 



 
 
 

 

 3 מתוך 2 עמוד ביצוע בתחום המחשובאחריות  שם ההנחיה:    

 מערכות מידע.)מינהל( / מנהל אגף  (Chief Information Officer)מידע ראשי מערכות מנהל  – (CIO)מנמ"ר  4.5

שוב תקמכרז להספקת שירותי מחשוב ונותני שירותים בתחומי טכנולוגיות המידע וה – 1-2009 ממממרכזי מכרז  4.6

 של החשב הכללי במשרד האוצר(. שירותי מחשוב למשרדי הממשלה: הספקת 2009-1מכרז במשרדי הממשלה )ראה 

 (.1.6סעיף  16.2.0.11 ת מכרז מרכזי מ.הודע)ראה  את כלל יחידות המחשוב במשרדי הממשלהמחייב  המכרז

 העסקה סוג 4.7

 .שכיר המועסק ע"י ממשלת ישראל – עובד מדינה .א

באחד מהתפקידים המוגדרים  1-2009גורם אשר מועסק במסגרת מכרז מרכזי מממ  – שובמחנותן שירותי  .ב

 .6.2.0.111 ת מכרז מכרזי מ.הודעתיאורי תפקידים, ניסיון והשכלה ב –בנספח א' 

 , יעוץהתקשרות חוזית, בין המשרד לספק חיצוני, לרכש שירותי ניהולגורם המועסק במסגרת  – מיקור חוץ .ג

 .וביצוע, חלקיים או מלאים, של פעילויות מחשוב של המשרד

 אגף מערכות מידע.שאינה במשרד ארגונית יחידה  –יחידה עסקית  4.8

 IT (Informationכל רכיב הדורש ניהול ומעקב לצורך אספקת שירותי  – (Configuration Item) תצורה פריט 4.9

Technologies –  ,מוצר תוכנה, מערכות מידע(, ובכלל זה כל שירות מידע או מערכת מידע כולל חומרה, תקשורת

 ותמיכה. אפליקציה, מפותחת תוכנה

 CUDפעילות  –להלן ) שינוי בהגדרות תשתית מחשוב כלשהן המבצע גורם  – שובחמבתחום ה תפקיד ביצועיבעל  4.10

- Create, Update, Deleteבכל אחת מהסביבות במערך המחשוב.פריט תצורה ( ב 

 

 מדיניות .5

סוג , ללא קשר ל"רהמנמ שלניהולו ואחריותו תחת  יהיו, בתחום המחשוב יםביצועיה יםתפקידהבעלי כלל  .א

 נותן שירותים, מיקור חוץ(.ההעסקה של בעל התפקיד )עובד מדינה, 

לבעלי תפקידים יינתנו אך ורק  CUD (Create, Update, Delete)ביצוע פעילות הרשאות גישה למערכות, לצורך 

 ביצועיים בתחום המחשוב, המוסמכים לכך מטעם המנמ"ר.

 עסקיתר לגורם ביחידה בין המנמ" חלוקת אחריות .ב

 גורם ביחידה עסקית מנמ"ר נושא

מדיניות ומתודולוגיה בתחום המחשוב והגדרת אופן גיבוש 
 מימושה

 מיודע אחראי

 אחראי מייעץ הגדרת צרכים / דרישות עסקיות

במערכות  הגדרת אופן מימוש המדיניות העסקית והצרכים
 המחשוב

 מאשר אחראי

 בודק ומאשר אחראי בהתאם למדיניות העסקית והצרכים בפועלמימוש 

https://www.mr.gov.il/CentralTenders/technology/Pages/mechraz20.aspx
https://www.mof.gov.il/takam/pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11
https://www.mof.gov.il/takam/pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11


 
 
 

 

 3 מתוך 3 עמוד ביצוע בתחום המחשובאחריות  שם ההנחיה:    

 על המקרים הבאים:  ,בין השאר ,חלהאמור בסעיף א', ב' לעיל  .ג

 פיתוח מערכות .1

 תוך התייעצות עם הגדרת הדרישה העסקית היא באחריות היחידה העסקית הדורשת או מי מטעמה ,

 .המנמ"ר או מי מטעמו

  פיתוח, יישום, קונפיגורציה של מערכות ותהליכי עבודה אפיון, הקמה של מערכות מידע לרבות

י בעלי תפקידים ביצועיים בתחום המחשוב, על ידבפועל  יתבצעובמסגרת פרטי התצורה הרלוונטיים, 

 ., בכפוף לבדיקת ואישור התוצרים על ידי הגורם העסקיהמוסמכים לכך מטעם המנמ"ר

 

 סייברהגנת ו מידע הגנת .2

  גיבוש מדיניות ומתודולוגיה, כמו גם הנחייה אזי  1הסייבר המשרדי הגנתבמקרה שהמנמ"ר הינו ממונה

 הינם באחריותו.  סייברהמידע והגנת  אבטחתובקרה בנושא 

מידע וסייבר(, אזי  אבטחת)למשל, תחום  אחרלתפקיד זה גורם מנכ"ל המשרד מינה ואולם, במידה ו

 .התייעצות עם המנמ"ר או מי מטעמואותו גורם, תוך הנ"ל באחריות 

  מידע וסייבר כמו גם ביצועה בפועל, הינם באחריות  אבטחתהגדרת אופן מימוש המדיניות בתחום

 .הסייבר הגנת, בכפוף לבדיקה ואישור של ממונה המנמ"ר

סייבר והגנת המידע  אבטחתבתחום CUD  (Create, Update, Delete ) אפיון אופן המימוש ופעילות

על ידי יתבצעו וכו'(,  Firewall -מתן הרשאות לשרת, הגדרת חוקים ב  כלשהו )לדוגמא:פריט תצורה ב

, בכפוף לבדיקת ואישור ים בתחום המחשוב, המוסמכים לכך מטעם המנמ"רביצועי יםתפקיד יבעל

 .הסייבר הגנתהמימוש על ידי ממונה 

 

 נספחים .6

  לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר, קידום אסדרה 2443החלטת ממשלה. 

 

 ההנחיה גרסאות .7
 אושר ע"י נכתב ע"י -בתוקף מ שהושפעו סעיפים מהות שינוי סטאטוס 'מס

 יהודה אופיר  קבריטי אייל   ראשונה הגרס סופי 1.0

 שחר ברכה

 יאיר פראנק

 

                                                 
(, ותפקידו מוגדר בנספח  ו' בהחלטת 2443בהחלטת ממשלה ב'  2ממונה ע"י מנכ"ל המשרד הממשלתי )סעיף הסייבר המשרדי הגנת ממונה  1

 .2443ממשלה 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/resolution_2443

