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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים)הוראתשעה(,התשע"ו-12016)להלן-החוק1עתיקוןשםהחוק
העיקרי(,בשםהחוק,במקום")הוראתשעה("יבוא")תיקוןמס'9("ע

בסעיף1לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תיקוןחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים"; )1(

במקוםהרישהיבוא"בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998 )2(
)להלן-החוקהעיקרי(-";

בכלמקום,במקום"הרשותהלאומיתלהגנתהסייבר"יבוא"מערךהסייברהלאומי"; )3(

בפסקה)1(- )4(

במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )א(

אחריההגדרה"ממונהביטחון"יבוא: ")א(

""מערךהסייברהלאומי"-מערךהסייברהלאומישהוקםעלפי
החלטתהממשלהופועלבהתאםלהחלטותיה;

"נציגמערךהסייברהלאומי"-ראשמערךהסייברהלאומיאועובד
המערךשהואמינה;";

פסקתמשנה)ד(-תימחק; )ב(

בפסקה)ע(,בפסקה)3()ג(המובאתבה,במקום"ראשהרשות"יבוא"ראשהמערך"; )5(

בפסקה)10()א(,בפסקה)3(המובאתבה,במקום"עובדיהרשות"יבוא"עובדיהמערך"; )6(

בפסקה)14(,בסעיף21בהמובאבה- )ע(

בסעיףקטן)א()2(,אחרי"עלארגוןוביצוע"יבוא"פעולותאבטחהפיזית"; )א(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בפסקה)18(,במקוםהתוספתהחמישיתהמובאתבהיבוא: )8(

ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת החוק  סעיפים
התשנ"ח-1998)להלן-החוק(,מהווהמסגרת  1 ו־2

משפטיתלהסדרתהגנהעלמערכותממוחשבות 
חיוניותואבטחתמידעבגופיםהמנוייםבתוספותלחוקע
התקבל )2016 באוגוסט 3( התשע"ו בתמוז כ"ח ביום
החוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים)הוראתשעה(,
התשע"ו-2016)להלן-הוראתהשעה(,אשרהעביראת
האחריותבנושאמשירותהביטחוןהכללילרשותהלאומית
השעה הוראת הממשלהע ראש במשרד הסייבר להגנת
התקבלהבהמשךלהחלטתממשלהמס'3611מיוםז'באב
התשע"א)עבאוגוסט2011(,והחלטותהממשלהמס'2443
ו־2444מיוםכ"ושבטהתשע"ה)15בפברואר2015()להלן

-החלטותהממשלה(ע

הוראתהשעהקבעהתהליךהעברתאחריותלהנחיה
שלגופיםהמפעיליםמערכותממוחשבותחיוניותמשירות
זאת הסייברע להגנת הלאומית לרשות הכללי הביטחון
למעטלענייןגופיתקשורתכהגדרתםבהוראתהשעה,אשר
האחריותלהנחייתםנותרהבידישירותהביטחוןהכלליע
ההוראותלענייןהעברתהאחריותכאמורנקבעובהתאם
להחלטתהכנסתבמסגרתהוראתשעהשתוקפהעדיוםכ"ג
בטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(,וזאתכדישהכנסתתוכל
לעקובאחרהסדרתנושאזהעהעברתהאחריותבהתאם
להוראתהשעהבוצעהבמהלךשנתע201)ר'צולהסדרת
מוסמך )קצין שעה( )הוראת ציבוריים בגופים הביטחון
לענייןגוףהמנויבתוספתהחמישיתלחוק(,התשע"ז-2016
בגופים הביטחון להסדרת וצו ,)442 עמ' התשע"ז, )ק"ת

ס"חהתשע"ו,עמ'1219ע 1
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"תוספת חמישית
הגופיםכדלקמןבמקומותובנושאיםכפישתקבעהממשלה:

משרדהאוצרע 1ע

רשותהאוכלוסיןוההגירהע 2ע

הרשותלניהולהמאגרהביומטריע 3ע

רשותהתקשובהממשלתי-מערךממשלזמיןע 4ע

בנקישראלע 5ע

חברתבתיזיקוקלנפטבע"מע 6ע

חברתפזביתזיקוקאשדודבע"מע עע

חברתהחשמללישראלבע"מוחברתניהולהמערכתבע"מע 8ע

חברתקוצינוראילתאשקלוןבע"מוכןגורםמפעילכהגדרתובחוקתשתיות 9ע
להולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-ע201ע

מגןדודאדוםע 10ע

מקורותחברתמיםבע"מע 11ע

נתיביהגזהטבעילישראלבע"מע 12ע

רכבתישראלבע"מע 13ע

רשותשדותהתעופהע 14ע

תשתיותנפטואנרגיהבע"מע 15ע

הבורסהלניירותערךע 16ע

חיפהכימיקליםבע"מע ע1ע

דשניםוחומריםכימייםבע"מע 18ע

I/12,"אשקלון"I/10:1952-בעליהחזקותכמשמעותםבחוקהנפט,התשי"ב 19ע
"תמר",I/13"דלית",ע/I"נועה",I/14"לוויתןצפון"ו–I/15"לוויתןדרום",

לענייןהמערכותהממוחשבותהחיוניותהמופעלותבקשרלחזקותאלהע

חברתנמלאשדודוחברתנמלחיפהע 20ע

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע 21ע

חברתנת"ע,נתיביתחבורהעירונייםע 22ע

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע 23ע

רשותהמסיםבישראלע 24ע

חברתתרכובותברוםבע"מע 25ע

איגודהאינטרנטהישראליע" 26ע

"תוספת חמישית
הגופיםכדלקמןבמקומותובנושאיםכפישתקבעהממשלה:

משרדהאוצרע 1ע

רשותהאוכלוסיןוההגירהע 2ע

הרשותלניהולהמאגרהביומטריע 3ע

רשותהתקשובהממשלתי-מערךממשלזמיןע 4ע

בנקישראלע 5ע

חברתבתיזיקוקלנפטבע"מע 6ע

חברתפזביתזיקוקאשדודבע"מע עע

חברתהחשמללישראלבע"מוחברתניהולהמערכתבע"מע 8ע

חברתקוצינוראילתאשקלוןבע"מוכןגורםמפעילכהגדרתובחוקתשתיות 9ע
להולכהולאחסוןשלנפטעלידיגורםמפעיל,התשע"ז-ע201ע

מגןדודאדוםע 10ע

מקורותחברתמיםבע"מע 11ע

נתיביהגזהטבעילישראלבע"מע 12ע

רכבתישראלבע"מע 13ע

רשותשדותהתעופהע 14ע

תשתיותנפטואנרגיהבע"מע 15ע

הבורסהלניירותערךע 16ע

חיפהכימיקליםבע"מע ע1ע

דשניםוחומריםכימייםבע"מע 18ע

I/12,"אשקלון"I/10:1952-בעליהחזקותכמשמעותםבחוקהנפט,התשי"ב 19ע
"תמר",I/13"דלית",ע/I"נועה",I/14"לוויתןצפון"ו–I/15"לוויתןדרום",

לענייןהמערכותהממוחשבותהחיוניותהמופעלותבקשרלחזקותאלהע

חברתנמלאשדודוחברתנמלחיפהע 20ע

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע 21ע

חברתנת"ע,נתיביתחבורהעירונייםע 22ע

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםע 23ע

רשותהמסיםבישראלע 24ע

חברתתרכובותברוםבע"מע 25ע

איגודהאינטרנטהישראליע" 26ע

המנוי גוף לעניין מוסמך )קצין שעה( )הוראת ציבוריים
)ק"ת התשע"ז-ע201 ,)2 )מס' לחוק( החמישית בתוספת

התשע"ז,עמ'1000((ע

0ע32 נוסףעלכך,בהתאםלהחלטתהממשלהמס'
אוחדה ע201( בדצמבר )ע1 התשע"ח בכסלו כ"ט מיום
הרשותהלאומיתלהגנתהסייברעםמטההסייברהלאומי
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בסעיף2לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף2

בכותרתהשוליים,המילים"-הוראתשעה"-יימחקו; )1(

"כך במקום "בחוק" יבוא חוק" את יקראו השעה הוראת "בתקופת במקום )2(
שבתוספת"יבוא"בתוספת"ובמקום"הרשותהלאומיתלהגנתהסייבר"יבוא"מערך

הסייברהלאומי"ע

בסעיף3לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף3

בכותרתהשוליים,המילים"-הוראתשעה"-יימחקו; )1(

במקום"בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוק"יבוא"בחוק"ובמקום"כךשבסעיף" )2(
יבוא"בסעיף";

בסעיף4לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף4

בכותרתהשוליים,המילים"-הוראתשעה"-יימחקו; )1(

ברישה,במקום"בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוק"יבוא"בחוק"ובמקום"כך )2(
שבסעיף"יבוא"בסעיף";

בפסקה)ע1(המובאתבו,במקום""הרשותהלאומיתלהגנתהסייבר"יבוא"מערך )3(
הסייברהלאומי"ובמקום"עלידיאותהרשות"יבוא"עלידיאותומערך"ע

בסעיף5לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף5

בכותרתהשוליים,המילים"-הוראתשעה"-יימחקו; )1(

במקום"בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוק"יבוא"בחוק"ובמקום"כךשבסעיף" )2(
יבוא"בסעיף"ע

וכיוםיחידתהסמךהמאוחדתהנושאתבאחריותבהתאם
להחלטותהממשלההיא"מערךהסייברהלאומי"ע

השעה הוראת את להפוך זו חוק בהצעת מוצע
להוראהשלקבע,זאתמשוםשמדיניותהממשלהבנושא
זההיאכיהטיפולבתחוםהגנתהסייברובכללזהמערכות
הסייבר מערך בידי להתבצע צריך חיוניות ממוחשבות
הלאומי,ואיןכוונהכיהאחריותשהועברהתחזורלשירות

הביטחוןהכלליע

עודמוצעלהחליףבכלמקוםבהוראתהשעהאת
ההתייחסותל"רשותהלאומיתלהגנתהסייבר"להתייחסות
ל"מערךהסייברהלאומי"בהתאםלהחלטתממשלהמס'

0ע32שצוינהלעילע

סעיף את החוקמוצעלתקן להצעת 2)ע()א( בסעיף
21בשמוסףלחוקבמסגרתהוראתהשעה,ושעניינותחולת
החוקעלמערךהסייברהלאומיעסעיף21בהאמורקובעאת
האוטונומיהשלמערךהסייברהלאומיבתחוםאבטחת
מידעעבשונהמהוראתהשעה,מוצעלקבועכיראשהמערך
אבטחת על נוסף האבטחההפיזית על גם אחראי יהיה
המידעופעולותלאבטחתמערכותממוחשבותחיוניות,
כדישיהיובידיומכלולהכליםהנדרשיםוריכוזהאחריות
ביחסלהגנהעלמערךהסייברהלאומיעהיבטיםמעשיים
וצורכיהביטחוןשלמערךהסייברהלאומימחייביםאת

מלואסמכויותהאבטחהוההנחיהלצורכיאבטחתהמערך,
זאתבדומהלמשללמוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים

)ר'סעיף21א)2(לחוק(ע

בסעיף2)8(להצעתהחוקמוצעלהבהיר,למעןהסר
ספק,כיהתוספתהחמישיתלחוקשרוציםלקבעהכהוראת
קבע,היאהתוספתבנוסחההמעודכןלאחרתיקונהבתיקוני
חקיקהובצוויםשהותקנומכוחסעיף18)א(לחוק,כנוסחו
בסעיף1)13(להוראתהשעה,המסמיךלתקןאתהתוספת
החמישיתבצווים)ר'ס"חהתשע"ז,עמ'494וס"חהתשע"ח,
עמ'935וכןק"תהתשע"ו,עמ'ע222,ק"תהתשע"ז,עמ'0ע11,

ק"תהתשע"ז,עמ'1ע11וק"תהתשע"ח,עמ'2369(ע

קובעים השעה להוראת 5 עד 2 סעיפים  סעיפים 
לחוקים עקיפים תיקונים שעה, כהוראת  2 עד 5

כתיקונן החוק להוראות בהתאמה שונים 
בהוראתהשעהעמוצעלעגןגםתיקוניםאלהכתיקוניקבע
ולתקןאתההפניהמ"הרשותהלאומיתלהגנתהסייבר"

ל"מערךהסייברהלאומי"ע

יצויןכיהצעתהחוקאינהמתקנתאתסעיפים6ו־ע
להוראתהשעההקובעיםהוראותתחולהוהוראותמעבר,
שכןהוראותאלהחלותעדיוםח'באבהתשע"ז)31ביולי

ע201(וממילאמיצואתעצמןע
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