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הממשלתי	מדיניות	תקשוב	ממשלתית	ויעדים	ומשימות	בתחומים	רבים,	שהובאו	בחשבון	במסגרת	
גיבוש	תכניות	העבודה	של	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	במשרדים	בשנת	2019.

2019,	את	תכניות	העבודה	 זו	הפעם	הרביעית,	לקראת	שנת	 ריכזה	 רשות	התקשוב	הממשלתי	
הוצגו	 28	מהתכניות	 גופים	ממשלתיים(;	 	48( ויחידות	הסמך	 התקשוביות	של	משרדי	הממשלה	

ונדונו	בפני	ועדת	התקשוב	העליונה	ומטה	רשות	התקשוב	הממשלתי.	

מטרות	ריכוז	תכניות	העבודה	הן:		

עזרה	לארגונים	הממשלתיים	בתהליך	התכנון	על	ידי	מתן	חוות	דעת	מקצועית,	המשקפת	 	•
ניסיון	רב	בעולם	התקשוב	בכלל	ובתחום	התקשוב	הממשלתי	בפרט.

חשיפה,	עזרה	הדדית	ושיתוף	ידע	וניסיון	בין	מנהלי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	בממשלה. 	•

איתור	פרויקטים	משמעותיים	במשרדי	הממשלה,	התארגנות	לסיוע	וקביעת	רמת	המעורבות	 	•
של	רשות	התקשוב	הממשלתי.

קבלת	מבט	רוחבי	על	הפעילויות	בארגונים	השונים,	לצורך: 	•

איתור	פעילויות	רוחביות	פוטנציאליות. 	•  

איתור	סיכונים	רוחביים. 	•  

איתור	כפילויות	ופוטנציאל	לחיסכון. 	•  

איתור	פוטנציאל	לשיתוף	פעולה	וסינרגיה	בין	המשרדים	ויחידות	הסמך. 	•  

איסוף	מידע	על	מימוש	המטרות	ויעדי	רשות	התקשוב	הממשלתי	בתחום	התקשוב. 	•  

גיבוש	תמונת	מצב	כלל-ממשלתית	על	הפעילות	בתחום	התקשוב. 	•  

אני	מבקש	להודות	למנהלי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	במשרדים	–	על	התכנון	המקצועי	
והעבודה	המעמיקה	בעת	הכנת	התכניות,	למנהלים	מתוך	מטה	רשות	התקשוב	הממשלתי	–	על	
תרומתם	לגיבוש	מסמך	זה,	ולאנשי	חטיבת	תכנון	ואסטרטגיה	ובעיקר	לאגף	בכיר	משילות,	בקרה	
ושקיפות	ברשות	התקשוב	הממשלתי,	אשר	עמלו	רבות	על	ליווי	ותמיכה	במשרדים	בתהליך	ריכוז	

התכניות	ועיבוד	המידע	לצורך	כתיבת	מסמך	זה.

		 	 יישר	כוח!			
                   

1.   דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

שלום	רב,	

בתחום	 הפעילות	 על	 המצב	 תמונת	 את	 המשקף	 מסמך	 הרביעית,	 השנה	 זו	 להציג,	 גאה	 אני	
התקשוב	הממשלתי	בשנת	2018	ואת	התכניות	למימוש	המטרות	והיעדים	של	הממשלה	בתחום	

זה	לשנת	2019. 

מסמך	זה	הוא	תמצית	של	סקר	מצב	קיים	ושל	תכניות	העבודה	של	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	
למעט	 הממשלתי,	 התקשוב	 רשות	 ידי	 על	 המונחים	 הסמך	 ויחידות	 הממשלה	 במשרדי	 ומידע	
"גופים	מיוחדים"	)גופים	ביטחוניים,	כולל	משטרת	ישראל(,	מרכב"ה	וגופים	שאינם	חלק	מהרשות	

המבצעת.	רשימת	הגופים	המונחים	על	ידי	רשות	התקשוב	הממשלתי	מפורטת	בנספח	א'.

החלטת	הממשלה	מס'	2097	מיום	10.10.2014	בדבר	"הרחבת	תחומי	פעילות	התקשוב	הממשלתי,	
עידוד	חדשנות	במגזר	הציבורי	וקידום	המיזם	הלאומי	ישראל	דיגיטלית"	הגדירה	את	תחומי	הפעילות	

של	רשות	התקשוב	הממשלתי,	את	ייעודה,	את	תפקידיה	ואת	סמכויותיה.

ייעוד	רשות	התקשוב	הממשלתי	מוגדר	בהחלטת	הממשלה,	בזו	הלשון:	"רשות	התקשוב	הממשלתי	
תשמש	מרכז	ידע	ויועץ	מקצועי	בתחום	התקשוב	לממשלה,	תפעל	לייעול	מערך	התקשוב	ולקידום	
חדשנות	טכנולוגית	במשרדי	הממשלה	ויחידותיהם,	תעמיד	טכנולוגיות	מתקדמות,	תפעל	לשיפור	

השירות	הממשלתי	לציבור,	להפחתת	הנטל	הביורוקרטי	ולקידום	מדיניות	ממשל	פתוח".		

 2021-2019 ולשנים	 	2018-2016 לשנים	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 של	 האסטרטגית	 בתוכנית	
הוגדר	החזון	של	הרשות	"ממשלה	אחת	המציבה	את	האזרח	במרכז,	פועלת	בשקיפות	וביעילות,	
מובילה	חדשנות	ורותמת	טכנולוגיות	לשירות	הציבור".	חזון	זה,	לצד	כלל	פעילות	הרשות,	נתמך	
וקודם	בכלל	עבודת	הממשלה	על	ידי	מר	אלי	גרונר,	מנכ"ל	משרד	ראש	הממשלה	לשעבר,	וממשיך	

להיתמך	ע"י	מר	יואב	הורוביץ,	מ"מ	מנכ"ל	משרד	ראש	הממשלה.

לפיכך,	על	רשות	התקשוב	הממשלתי	להביא	לידי	ביטוי	את	השילוב	הסינרגטי	בין	אגפי	טכנולוגיות	
הראייה	 לבין	 שלו,	 המשרד	 יעדי	 את	 אחד	 כל	 המשרתים	 הממשלה,	 במשרדי	 ומידע	 דיגיטליות	
ליצירת	 חיוני	 המשרדי	 למבט	 הרוחבי	 המבט	 בין	 המושכל	 השילוב	 הכלל-ממשלתית.	 הרוחבית	
אופטימום	כלל-ממשלתי	בנוסף	על	האופטימום	המשרדי.	רק	כך	נוכל	להבטיח	שכממשלה	אחת	
נפעל,	מחד,	לשיפור	השירות	ולהעמדת	שירותים	דיגיטליים	מתקדמים	לאזרחים	ולעסקים,	ומאידך,	

לייעול	עבודת	הממשלה.

החלטת	הממשלה	מנחה	את	המנכ"לים	ואת	מנהלי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	במשרדי	
הממשלה	ויחידות	הסמך	להיוועץ	בראש	רשות	התקשוב	הממשלתי	ולפעול	בשים	לב	לחוות	דעתו	

לפני	אישור	תכנית	עבודה	שנתית	של	אגף	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע		ותקצובה.

כפעולת	המשך	להחלטת	ממשלה	זו	ואחרות,	ובכללן	החלטת	ממשלה	מס'	1933	מיום	30.08.2016 
בדבר	"שיפור	העברת	המידע	הממשלתי	והנגשת	מאגרי	מידע	לציבור",	הגדירה	רשות	התקשוב	

https://www.gov.il/he/Departments/news/strategy2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/strategy2019
https://www.gov.il/he/Departments/news/strategic_plan_for_2016-2018
https://www.gov.il/he/Departments/news/strategic_plan_for_2016-2018
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כמי	שאמונים	על	ריכוז	נושא	הממשל	הפתוח	בממשלה,	אנו	מאמינים	שחשיפת	המידע	הכולל	
חשובה,	הן	לצרכי	שקיפות	כדי	לקבל	את	תמונת	המצב	הכוללת	בממשלה	והן	כדי	לספק	אמות	

מידה	)Benchmarks(	לגבי	מגמות	ואופן	חלוקת	התשומות	בין	סיווגי	המשנה	שנקבעו.

סיכום	וניתוח	הדיווחים	הינם	כמפורט	בהמשך.

2.1   היקף פעילות כספי

סך	ההיקף	הכספי	של	פעילות	התקשוב	הממשלתית	בשנת	2018	היה	כ- 3.3	מיליארד	₪,	

כולל	עלויות	שכר	ורכש.

בשנת	2019	צפוי	היקף	הפעילות	הכספית	לגדול	ל-	3.6	מיליארד	₪.

2.   היקף פעילות - תשומות עיקריות1
זו	השנה	הרביעית	שבה	מנהלי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	נדרשים	לדווח	על	היקף	הפעילות	
זה	מסתמך	על	התכניות	שהתקבלו	ממנהלי	אגפי	טכנולוגיות	 שבניהולם.	המידע	המוצג	בפרק	

דיגיטליות	ומידע	במשרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך.	

איכות	הנתונים	לגבי	היקף	הפעילות	הכספי	הולכת	ומשתפרת	משנה	לשנה,	ולהערכתנו	טובה	דיה	
על	מנת	לאמוד	את	סדרי	הגודל.	מידע	זה	השתפר	ביחס	לשנים	הקודמות	וימשיך	להשתפר	ככל	
שנתקדם	בתהליכים	אלה	מדי	שנה	וככל	שיעמיקו	תהליכי	ההטמעה	והבקרה	של	רשות	התקשוב	
הממשלתי.	מאחר	שאין	שיטה	אחידה	לניהול	תקציבי	תקשוב	ובקרתם	במערכות	הממשלתיות,	

בוודאי	שלא	בפירוט	שבו	התבקש	והתקבל	המידע,	זהו	מקור	המידע	הטוב	ביותר.

תקנון	 תחת	 מנוהלים	 שהם	 כיוון	 ביותר	 גבוהה	 דיוק	 ברמת	 הנתונים	 המדינה,	 עובדי	 כמות	 לגבי	
ובקרת	נציבות	שרות	המדינה.

לגבי	כמות	נותני	שירותי	מחשוב	על	פי	תשומות,	הנתונים	ברמת	דיוק	גבוהה	כיוון	שהם	מנוהלים	
במתודולוגיה	דומה	זה	מספר	שנים		תחת	מעקב	ובקרה	של	הוועדה	להיקף	נותני	שירותי	מחשוב,	

המשותפת	למשרד	האוצר	ולרשות	התקשוב	הממשלתי.										

במסגרת	תהליך	ריכוז	המידע:

נעשתה	פנייה	אל	48	יחידות	תקשוב	במשרדים	וביחידות	הסמך	הרלבנטיות	)מונחות	על	ידי	•	
רשות	התקשוב	הממשלתי(,	ולעוד	2	יחידות	המשתתפות	בתהליך	מבחירה	לצרכי	לימוד	ושיפור	

עצמי	למרות	שאינן	מונחות	רשות	התקשוב.	

מתוך	50	היחידות,	48	יחידות	מסרו	דיווח.•	

שתי	היחידות	הנותרות	לא	מסרו	דיווח,	האחת	מכיוון	שהיא	יחידה	חדשה	שאך	הוקמה	והשנייה	•	
מסיבות	ארגוניות	שונות,	ובכל	מקרה	הן	יחידות	קטנות.	

כל	•	 של	 למנכ"לים	 העבודה	 תכניות	 לגבי	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 ראש	 דעת	 חוות	 נשלחו	
היחידות	ששלחו	תכניות	עבודה.	

1 מתייחס	אך	ורק	לגופים	המונחים	על	ידי	רשות	התקשוב	הממשלתי,	על	פי	הרשימה	שבנספח	א',	

למעט	"גופים	מיוחדים"	)גופים	ביטחוניים,	כולל	משטרת	ישראל(,	מרכב"ה,	גופים	שאינם	חלק	מהרשות	המבצעת	
ותאגידים	סטטוטוריים.
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STKI	המצביע	על	מגמת	גידול	 נתונים	אלה	תואמים	את	ניתוח	המגמות	של	חברת	האנליסטים	
עם	המעבר	של	הארגונים	מהמבנה	המסורתי	 בתחומי	התקשוב	 היחסי	של	ההשקעות	 החלק	

למבנה	מוטה	לקוח	וממנו	למבנה	מוטה	מידע.

 
  

בהשוואת	נתוני	ביצוע	מול	תכנון	2018,	מתקבל	כי:		

סך	היקף	הפעילות	הכספי	גבוה	ב-	2%. 	•

סך	ההשקעות	גבוה	ב-	14%.   	•

סך	ההוצאות	השוטפות	נמוך	ב-	5%.  	•

נתונים	אלה	משקפים	התייעלות	בביצוע	לעומת	התכנון.	

כמו	כן,	ניכרת	מגמה	רב	שנתית	של	ירידה	בהיקף	היחסי	של	התשומות	המוצאות	לטובת הפעילות 
לעומת	 ובתשתיות	הקיימות(	 ושיפורים	שוטפים	במערכות	 ושינויים	 )הוצאות	תחזוקה	 השוטפת	
בהשקעות	)השקעות	ופיתוח	במערכות	ובתשתיות	חדשות	ושיפורים	מהותיים	במערכות	 עלייה	

הקיימות(.
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סך	העלות	מתחלק	לשימושים2,	כדלקמן:

   

מקורות התקציב הם:

  

2 שירותי	מחשוב	-	שירותי	מחשוב	לפי	תשומות	באמצעות	המכרז	המכרזי	לשירותי	מחשוב	מממ-1-2009.

				מיקור	חוץ	-	מיקור	חוץ	לפי	תפוקות,	כולל	כח	אדם,	חומרה	ותוכנה.

אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	מתפלגים	החל	מיחידות	גדולות	מאוד,	בהיקף	פעילות	של

350-200	מיליון	₪	בשנה,	ועד	יחידות	קטנות,	בהיקף	של	מתחת	ל-	25	מיליון	₪	בשנה,	כדלקמן:
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2.3   שירותי מחשוב3

מממ-1-2009:	 מחשוב	 לשירותי	 המכרזי	 המכרז	 באמצעות	 תשומות,	 לפי	 מחשוב	 שירותי	 היקף	
3,796 איש.

פיתוח	בעקבות	 והאצת	פעילות	 בעיקר	בהרחבת	 מוסבר	 לפי	תשומות	 הגידול	בשירותי	מחשוב	
החלטת	ממשלה	2097,	יוזמות	לפיתוח	יכולות	חדשות	במשרדים	ופרויקטים	המקודמים	במסגרת	

המיזם	ישראל	דיגיטלית.	
 

3 מתייחס	אך	ורק	לגופים	המונחים	על	ידי	רשות	התקשוב	הממשלתי,	על	פי	הרשימה	שבנספח	א',	

למעט	"גופים	מיוחדים"	)גופים	ביטחוניים,	כולל	משטרת	ישראל(,	מרכב"ה,	גופים	שאינם	חלק	מהרשות	המבצעת	
ותאגידים	סטטוטוריים

מתקבל	כי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	מתחילים	את	השנה	כאשר	תחת	ניהולם	נמצאים,	
בממוצע,	70%	)שכר	עובדי	מדינה,	תקציב	בסיס	מסומן	IT,	תקציב	יעודי	לפרויקטים,	והשתתפות	
מיזם	ישראל	דיגיטלית	היכן	שרלוונטי(	מהמקורות	הכספיים	הנדרשים	למימוש	תכניות	העבודה.	

2.2   עובדי מדינה

מספר	עובדי	המדינה:	1062 עובדים	)מתוכם	148	עובדי	מנהלה	ומזכירות(	ו-	141	סטודנטים.

ובפריסה	לפי	משרדים:	
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2.4   אמות מידה )benchmarks( לעומת המגזר הממשלתי בעולם

על	מנת	להשוות	את	הנתונים	בממשלת	ישראל	ל-	benchmarks	מקובלים,	התבססנו	על	המידע	
 המופיע	במחקרי	חברת	גרטנר4.

2.4.1   יחס בין השקעות לשוטף

הנתון	המדווח	להשקעות ולפיתוח	בממשלת	ישראל	גבוה	מאמת	המידה	)benchmark(	הנהוגה	
בעולם.

הבדל	זה	יכול	לנבוע	מהסיבות	העיקריות	הבאות:

ובעיקר	במשרד	הבריאות,	 וחידוש	תשתיות	בגופים	ממשלתיים	שונים,	 תנופת	פיתוח	מערכות	 	•
רשות	האוכלוסין	וההגירה,	רשות	מקרקעי	ישראל,	משרד	התחבורה,	רשות	הכבאות	והצלה,	ועוד.

מימוש	חזון	"האזרח	במרכז"	של	רשות	התקשוב	הממשלתי	והתקדמות	מהירה	לכוון	של	ארגונים	 	•
מוטי	"לקוח"	)אזרח	/	עסק(.	

השקעות	במסגרת	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית".	 	•

IT	Key	Metrics	Data	2019:	Key	Industry	Measures:	Government-National	and	International	Analysis	4

היקף	נותני	שירותי	מחשוב	בפריסה	לפי	משרדים:	
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2.4.2   חלוקת היקף הפעילות לשימושים

השוואת	חלוקת	השימושים	לאמת	המידה	העולמית,	מראה:

ההבדל	בין	נתוני	התקשוב	הממשלתי	לבין	אמת	המידה	העולמית	משקף	נטייה	להרבות	בעבודה	
על	בסיס	תשומות	על	חשבון	רכישת	תוכנה	או	רכישת	שירותים	במיקור	חוץ	מבוססי	תפוקות.	

הבדלים	אלה	נובעים,	להערכתנו,	מהסיבות	העיקריות	הבאות:

ולא	מוגדר	במפורט	 גופי	התקשוב	הממשלתיים	לפיתוח	הדרגתי	במודל	תשומות,	 נטייה	של	 	•
		 	 מראש	במודל	

תפוקות,	עקב	הקשיים	בהגדרת	תכולה	כוללת	מראש	ובביצוע	התקשרויות	רכש.

זמינות	נמוכה	יחסית	של	מוצרי	תוכנה	יישומיים	בעברית.		 	•

ייחודיות	של	הצרכים	הרגולטוריים	בישראל	לעומת	דמיון	בין	צורכי	מדינות	בארצות	הברית	ו/או	 	•
באירופה.	

יחסית	 איטית	 ציבורי	 "ענן"	 לסביבת	 בישראל	 הכניסה	של	התקשוב	הממשלתי	 כי	 ניכר	 כן,	 כמו	
למקובל	במגזר	הממשלתי	בעולם.	המגזר	הממשלתי	בעולם	עלה	ל-	5%	שימוש	בענן	מתוך	סך	
הפעילות	ב-	2018,	בעוד	שהמגזר	הממשלתי	בישראל	עדיין	מוציא	פחות	מ-	1%	מפעילותו	לנושא	

זה.		

שוני	בהגדרות	ופרשנותן	–	 	•
על	פי	גרטנר5,	ההגדרה	של	השקעות	)change(	כוללת	רק	פעילות	המביאה	ערך	חדש	 	•  

לעסק.	
מערכות	 להחלפת	 פעילות	 גם	 כוללת	 השקעות	 של	 ההגדרה	 הממשלתית,	 במדידה	 	•  

קיימות,	שאינה	בהכרח	כולה	מביאה	ערך	חדש	לעסק.				

run	=	שוטף	,change	)grow	+	transform(	=	השקעות	5 
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היחס	שבין	היקף הפעילות הכספית בנושא התקשוב	אל	מול	תקציבי ההוצאות התפעוליים 
בפריסה	לפי		משרדים7,	הוא	כדלקמן:

 7 משרד	האוצר	-	כולל	מינהל	הדיור	ומינהל	הרכב

			משרד	ראש	הממשלה	-	כולל	ארכיון	המדינה,	נציבות	שירות	המדינה	ורשות	התקשוב	הממשלתי
			משרד	הכלכלה	והתעשייה	-	כולל	הרשות	להגנת	הצרכן	ורשות	התחרות	

2.4.3   היקף פעילות תקשוב ביחס לכלל תקציב ההוצאות התפעולי

 היחס	שבין	היקף הפעילות הכספית בנושא התקשוב	אל	מול	תקציבי ההוצאות התפעוליים6
של	משרדי	הממשלה	הוא 4.5% )4.8%	בשנת	2018(,	פער	גדול	של	55%	אל	מול	המקובל	בעולם.		

הבדל	זה	יכול	לנבוע	מהסיבות	העיקריות	הבאות:

שיחידות	 בעוד	 בטחון,	 בגופי	 תקשוב	 על	 הוצאה	 כולל	 בעולם	 הממשלתי	 המגזר	 לגבי	 הנתון	 	•
		 	 התקשוב	בגופי	

הבטחון	בישראל	אינן	מונחות	על	ידי	רשות	התקשוב	ואינן	כלולות	בנתון	לגבי	ישראל.

ברמת	 ארגונים	 כולל	 לא	 פדרליים,	 לארגוניים	 מתייחס	 בעולם	 הממשלתי	 המגזר	 לגבי	 הנתון	 	•
		 	 	)state(	מדינה

במקומות	שבהן	קיים	רובד	כזה.	בישראל,	שירותי	הממשלה	כוללים	את	שתי	הרמות.

	)state( ומה	כלול	בתקציב	מדינה	 דרכי	פעולה	שונות	לגבי	מה	כלול	בתקציב	ממשלתי	מרכזי	 	•
וברשויות		המקומיות.	לדוגמה:	שכר	מורים,	כספי	רווחה,	ועוד.	

בנטרול	השפעת	המשרדים	הייחודיים	)משרדי	ראש	הממשלה,	החינוך	והרווחה(,	הנמצאים	בקצות	
התרשים	המוצג	בעמוד	הבא	מתקבל	ממוצע	של	6.6%, 33%	פחות	מהמקובל	בעולם.				

 6	לפי	נתוני	אגף	תקציבים	בסעיפים	הכלכליים	שכר	וקניות.	לא	כולל	העברות,	השקעות,	מימון	וכו’	שאינן	הוצאות	
לתפעול	המשרד	
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השוואת	היחס	שבין	היקף כח האדם העוסק בתקשוב	לבין	מספר עובדי המדינה8,	אל	מול	אמת	
המידה	בעולם,	מראה	כדלקמן:

ובפריסה	לפי	משרדים:	

8 לפי	נתוני	נציבות	שירות	המדינה,	הכוללים	עובדי	המדינה	פעילים	ובהעסקה	זמנית	)כולל	סטודנטים,	סטז'רים	וכו'(	

נכון	לינואר	2019.

IT FTE / 2.4.4   כח אדם העוסק בתקשוב

במחקרים	של	גרטנר	מוצג	מידע	לגבי	Equivalent	Time	)Full	FTE	IT(,	הכולל	יחד	עובדי	פנים	וקבלני	
משנה.		

לצורך	ההשוואות	צרפנו	את	הנתונים	של	עובדי	המדינה	ונותני	שירותי	מחשוב	לפי	תשומות	)בניכוי	
אנשי	מנהלה,		מזכירות	וסטודנטים(,	וקראנו	לו	"כח	אדם	העוסק	בתקשוב".		

להלן	הפריסה	לפי	משרדים:
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3.  תפוקות עיקריות
במקביל	לאישור	תקציב	המדינה,	מתבצע	בכל	משרד	ממשלתי	או	יחידת	סמך	תהליך	של	גיבוש	

תכנית	עבודה	משרדית	מפורטת	הכוללת	מטרות,	יעדים	ומשימות.		

כחלק	אינטגרלי	מתהליך	התכנון	המשרדי,	מתבצע	גם	תהליך	של	גיבוש	תכנית	עבודה	בנושאי	
התקשוב.	תכנית	שמטרתה	העיקרית	היא	לשרת	את	המטרות	והיעדים	של	המשרד.

בתחום  עבודה  תכניות  לגיבוש  "הנחיות  במסמך	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 הגדירה	 בעת,	 בה	
התקשוב בשנת 2019"	יעדים	ומשימות	של	רשות	התקשוב	הממשלתי,	שאותם	הביאו	המשרדים	

בחשבון	במסגרת	תכניות	העבודה	לשנת	2019,	כמפורט	להלן:

שירותים	דיגיטליים	מלאים. 	•

המידע	הממשלתי	כנכס	לציבור.	 	•

"שאל	פעם	אחת". 	•

אתר	אחוד	לשירותי	הממשלה. 	•

הצטרפות	לאזור	האישי.	 	•

בהמשך	מסמך	זה,	מפורטות	פעילויות	מרכזיות	במספר	פרקים:

קידום	יעדי	רשות	התקשוב	הממשלתי. 	•

פעילות	היחידה	לשיפור	השירות	לציבור. 	•

פעילות	יה"ב	–	היחידה	להגנה	בסייבר. 	•

פעילויות	מטה	רשות	התקשוב	הממשלתי. 	•

שירותים	רוחביים. 	•

פרויקטים	/	מיזמים	משרדיים	מרכזיים. 	•

אימוץ	טכנולוגיות	חדשות.	 	•

כפי	שתואר	לעיל,	ההבדל	בין	נתוני	התקשוב	בממשלה	לבין	אמת	המידה	העולמית	משקף	נטייה	
לפיתוח,	תחזוקה	ותפעול	מערכות	על	בסיס	תשומות	למול	רכישת	תוכנות	ומיקור	חוץ.

ההוצאה	על	התקשוב	בממשלת	ישראל	נמוכה	מהמקובל	בעולם,	אך	יחד	עם	זאת	היקף	העוסקים	
בתקשוב	בממשלה	גדול	מהמקובל	בעולם.	ניתן	להסביר	זאת	על	ידי:

במפורט	 מוגדר	 ולא	 תשומות,	 במודל	 הדרגתי	 לפיתוח	 הממשלתיים	 התקשוב	 גופי	 של	 נטייה	 	•
מראש	במודל	תפוקות,	עקב	הקשיים	בהגדרת	תכולה	כוללת	מראש	ובביצוע	התקשרויות	רכש.

זמינות	נמוכה	יחסית	של	מוצרי	תוכנה	יישומיים	בעברית.		 	•

ייחודיות	של	הצרכים	הרגולטוריים	בישראל	לעומת	דמיון	בין	צורכי	מדינות	בארצות	הברית	ו/או	 	•
באירופה.

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/2019_ict_work_plans_guidelines_for_government_ministries
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/2019_ict_work_plans_guidelines_for_government_ministries
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/2019_ict_work_plans_guidelines_for_government_ministries
https://www.gov.il/he/Departments/Policies/2019_ict_work_plans_guidelines_for_government_ministries
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4.1.2   פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים ולעסקים
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

משרדי	הממשלה	מנגישים	את	שירותיהם	באמצעים	דיגיטליים	שונים	לרווחת	האזרחים	והעסקים	
במטרה	להקטין	את	הנטל	הביורוקרטי	ולשפר	את	שירותי	הממשלה.	

הפלטפורמות	העיקריות	שעל	בסיסן	מונגשים	שירותי	הממשלה	הדיגיטליים	הן:	

	,gov.il האחוד  הממשלתי  לאתר  מואץ	 בתהליך	 המוסבים	 המשרדים,	 של	 האינטרנט	 אתרי	 	•
המותאם	גם	לטלפונים	חכמים	ומחשבי	לוח	)טאבלטים(.

שירות	יישומים	מקוונים	)טפסים(,	המאפשר	תהליכים	דיגיטליים	מקצה	לקצה	שבהם	האזרח	 	•
מבצע	את	הפעולה	באופן	מקוון	ואינו	נדרש	להגיע	למשרד	או	להיפגש	עם	פקיד.		

או	 אשראי	 כרטיס	 באמצעות	 המדינה,	 למוסדות	 דיגיטלי	 תשלום	 המאפשר	 תשלומים,	 שירות	 	•
		 העברה	בנקאית.	

.PCI-DSS	בתקינת	ועומד	מאובטח	התשלום

הדפסת	 לרבות	 ממשלה	 שירותי	 הנגשת	 ומאפשרות	 הארץ	 ברחבי	 הפזורות	 שירות,	 עמדות	 	•
פלטים	רשמיים,	כגון	ספח	תעודת	זהות	או	רישיון	נהיגה	ורכב.

כמות	הטפסים	המקוונים,	נכון	לסוף	2018:

 

4.   קידום יעדי רשות התקשוב הממשלתי 

4.1   שירותים דיגיטליים מלאים
מתן	 על	 המשפיעים	 תהליכים	 ולייעול	 לפישוט	 לשיפור,	 פועלות	 הממשלתיות	 התקשוב	 יחידות	
השירות	הממשלתי	לציבור.	מאמץ	זה	יימשך	גם	בשנת	2019,	שבה	יפותחו	שירותים	רבים	לאזרחים	
ולעסקים	במגוון	ערוצים	דיגיטליים	מתוך	שאיפה	להנגיש	את	כלל	שירותי	הממשלה	באופן	דיגיטלי	

פשוט	ומתקדם	במכשיר	הנייד.	

4.1.1   מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים
חברתי,	 לשוויון	 במשרד	 דיגיטלית"	 "ישראל	 ומטה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 בהובלת	 פעילות	

בשיתוף	משרדי	הממשלה.

החלטת	הממשלה	מס'	1933	מיום	30.08.2016	בדבר	"שיפור	העברת	המידע	הממשלתי	והנגשת	
מאגרי	מידע	ממשלתיים	לציבור"	נועדה	להביא	לשיפור	השירות	הממשלתי	לציבור,	לצמצום	הנטל	

הביורוקרטי	ולייעול	עבודת	הממשלה.	זאת	בשתי	דרכי	פעולה	מרכזיות:

אימוץ	מדיניות	"פעם	אחת	בלבד",	שמשמעותה	דרישה	חד-פעמית	של	המידע	מהאזרח	והעברת	 	•
בין	המשרדים	ויחידות	הסמך	לצורך	קבלת	שירותים.	 	 מידע	זה		

צמצום	מספר	האישורים	והמסמכים	הנדרשים	מהציבור	לצורך	קבלת	השירות	הממשלתי.	 	•

זה	את	ערוצי	השירות,	פרטי	 ובכלל	 כך	הוחלט	למפות	את	כלל	השירותים	הממשלתיים,	 לשם	
בכל	 השימוש	 והיקפי	 קבלתם(	 לצורך	 ועסקים	 )אזרחים	 מהציבור	 הנדרשים	 והאישורים	 המידע	

שירות.	

מטרת	מיפוי	התהליכים	היא	להוות	את	הבסיס	לגיבוש	תכנית	המימוש	של	מדיניות	"פעם	אחת	
בלבד"	וייעול	העברות	המידע	בין	המשרדים	ויחידות	הסמך	לשיפור	השירות	לאזרח.	על	כל	משרד	
הוטל	למפות	את	כלל	השירותים	הניתנים	על	ידו	לציבור	הרחב	או	לתאגידים	ומצריכים	פרטי	מידע	

או	אישורים,	המונפקים	על	ידי	המשרד	עצמו	או	על	ידי	גוף	ציבורי	אחר.	

תיקוף	 בשלבי	 ונמצא	 סמך(,	 ויחידות	 משרדים	 )כ-55	 המשרדים	 במרבית	 הושלם	 ראשוני	 מיפוי	
מתקדמים.	נכון	לדצמבר	2018,	כלל	המיפוי	כ-3428	שירותים.	

http://www.gov.il/
http://www.gov.il/
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4.1.3   הפיכת שירותים פיזיים וטלפוניים לשירותים דיגיטליים
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

על	מנת	להקל	את	הנטל	הביורוקרטי	ולקדם	את	שירותי	הממשלה	בעידן	הדיגיטלי,	יחידת	ממשל	
לצד	 דיגיטליים	 שירותים	 הממשלה	 משרדי	 בשיתוף	 מפתחת	 הממשלתי	 התקשוב	 ברשות	 זמין	
הסבת	טופסי	נייר	לטפסים	מקוונים.	תבנית	הטפסים	אחידה,	רספונסיבית,	נגישה	ונתמכת	בכלל	

הדפדפנים.

המתבצעת	 פעולה	 מעלות	 משמעותית	 נמוכה	 דיגיטלי	 באופן	 המתבצעת	 פעולה	 של	 עלותה	
באמצעות	הטלפון	ובוודאי	מעלות	פעולה	המתבצעת	באופן	פיזי	אל	מול	פקיד.	

 

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018		פותחו	או	הוסבו	116	שירותים	מקוונים	לשיפור	שירותים	קיימים	על	גבי	הפלטפורמות	
הנ"ל.	

יעדים לשנת 2019

פיתוח	והקמת	50	שירותים	חדשים	לאזרחים	ולעסקים,	ובנוסף	הקמת	20	שירותים	מבוססי	הזדהות	
המממשים	מדיניות	Ask Once	כחלק	מהחלטת	ממשלה	1933.  

השירותים	הנפוצים	ביותר,	מבחינת	כמות	הפעולות,	הם:

הערה-	תשלום	מבחני	נהיגה	עלה	לאוויר	ביולי	2018.
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סטטוס וביצוע 2018

נכון	להיום,	מוצבות	כ-	285	עמדות	עם	כ-מיליון	פעולות	בשנה. 	•

בשנת	2018: 	•
התווספו	23	עמדות	שירות	חדשות:		 	•			

81	עמדות	במשרד	התחבורה. 	• 	
3	עמדות	ברשות	האוכלוסין	וההגירה. 	• 	

9	עמדות	שרות	גנריות. 	• 	
2	עמדות	ברשות	המסים. 	• 	

תורגמו	3	שירותים	של	רשות	האוכלוסין	לשפה	הערבית. 	•
התווספו	שני	שירותים	שמודפסים	על	גבי	נייר	גנרי.	 	•

יעדים לשנת 2019
המשך	פרישת	עמדות	גנריות. 	•

פיתוח	שירותים	נוספים	שהתוצר	שלהם	הוא	הדפסה	על	הנייר	הגנרי. 	•
פרישת	עמדות	נוספות	בלשכות	הממשלתיות	המסייעות	בקיצור	תהליכים	בלשכה. 	•

הוספת	4	שירותים	חדשים. 	•
הוספת	קורא	טביעות	אצבע	בעמדות	השירות	לצורך	השוואת	הטביעה	אל	מול	תעודת	הזהות	 	•

החכמה.

4.1.4   שירות תשלומים
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

ורשויותיה	 דיגיטלית	עבור	האזרח	לביצוע	תשלומים	מקוונים	למשרדי	הממשלה	 מערכת	מסחר	
התשלום	 את	 לבצע	 יכול	 האזרח	 הדפדפנים.	 מכל	 ונגיש	 רספונסיבי,	 אחיד,	 ממשק	 באמצעות	
באמצעות	כרטיס	אשראי	או	באמצעות	תשלום	דרך	חשבון	הבנק.	שירות	התשלומים	מוסמך	לתקן	

PCI-DSS	העולמי.	

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018	פותחו	22	שירותי	תשלום	חדשים,	ופורסם	מכרז	למוצר	חדש	עבור	שירות	התשלומים.

היקף	התשלומים	המבוצעים	באמצעות	שירות	התשלומים:

הערה	–	לא	כולל	סליקה	של	שע"מ	בכרטיסי	אשראי	ולא	כולל	תשלומים	דרך	דואר	ישראל.

יעדים לשנת 2019

פיתוח	20	שירותי	תשלום	חדשים	לאזרחים	ולעסקים.

סיום	שלב	האפיון	למוצר	חדש	לשרות	התשלומים.	

4.1.5   פרישת עמדות לשירות עצמי
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	

משרדי	הממשלה.

עמדות	השירות	מהוות	ערוץ	הפצה	של	שירותי	הממשלה	לאזרח	
בפרישה	ארצית.	בעמדות	אלו	אפשר	לבצע	עשרות	שירותים	שונים,	
הפוטרים	את	האזרח	מלהגיע	למשרד	לקבלת	שירות	וחוסכים	לו	

את	זמן	קבלת	השירות	בלשכות.	
עמדות	אלה	מיועדות,	בין	היתר,	גם	לאוכלוסיות	שאין	להן	נגישות	
מסחריים	 או	 ציבוריים	 במקומות	 מוצבות	 אלו	 עמדות	 לאינטרנט.	
יעד	 הוא	להגיע	לקהלי	 לנוחות	הציבור.	הדגש	בפרישת	העמדות	
נוספים	שהשירות	הציבורי	פחות	נגיש	להם	)לדוגמה	הציבור	החרדי	
והפריפריה(.	דגש	נוסף	הוא	מיקום	העמדות	בנקודות	מרכזיות	ובכך	

להקל	ולהנגיש	את	השירות	לציבור.
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כמו	כן,	הרשות	החלה	בתהליך	מטה	לגיבוש	מדיניות	התממה	למאגרי	מידע	המכילים	מידע	מזוהה,	
בשיתוף	צוות	בין-משרדי	מגוון.	

2018	חלה	עלייה	של	כ-40%	בכמות	המאגרים	המונגשים	באתר	דאטה	גוב,	ונכון	לסוף	 במהלך	
2019	מונגשים	באתר	 85%	מיעדי	ההנגשה	של	משרדי	הממשלה.	נכון	למרץ	 השנה	בוצעו	מעל	

data.gov.il	כ-658	מאגדי	מאגרים,	ובהם	כ-1,100	קבצים	המכילים	מעל	18,000,000	רשומות.	

יעדים לשנת 2019

שיפור	איכות	וזמינות	המידע	המונגש	לציבור	באמצעות	הטמעת	סטנדרטים	טכניים	להנגשה,	 	•
איתור	כלים	לטיוב	והעשרת	המידע	והטמעת	התפיסה	והמודעות	לנושא	במשרדי	הממשלה.

שיפור	הפלטפורמה	הטכנולוגית	של	דאטה	גוב,	ויצירת	כלים	לניתוח	ושימוש	במידע	על	גבי	 	•
האתר.	

data.gov.	-ב	המונגש	המידע	היקף	והרחבת	המשרדיות	העבודה	תכניות	של	אפקטיבי	יישום 	•
il,	בדגש	על	מידע	בעל	ערך	אסטרטגי	הנדרש	על	ידי	ציבור	המפתחים	והחברה	האזרחית	וכמקובל	

במדדים	בינלאומיים.	

הרחבת	השימוש	הציבורי	במידע	ממשלתי	באמצעות	שיתופי	פעולה	בין-מגזריים,	ובכלל	זה	 	•
פעילות	יזומה	לקידום	מידע	פתוח,	האקתונים	וכנסים.

השלמת	מתודולוגיה	להתממת	מידע	מזוהה	במאגרים	לצורך	הנגשתו	לציבור	ושימוש	פנים- 	•
ממשלתי.		

4.2   המידע הממשלתי כנכס לציבור - הנגשת מאגרי המידע 
הממשלתיים לציבור

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

"מידע	פתוח"	)Open Data(	הוא	נדבך	מרכזי	של	תפיסת	"ממשל	פתוח",	המבוסס	על	זכותו	של	
הציבור	לגשת	ולהשתמש	במידע	האגור	בידי	הרשות	הציבורית,	כחלק	תפיסה	הרואה	בממשלה	

כמשרתת	ציבור	ומציבה	את	האזרח	במרכז.

בסוף	יולי	2016	פורסמו	המלצות	הצוות	הבין-משרדי	להנגשת	מאגרי	מידע,	שקיבלו	תוקף	במסגרת	
והנגשת	 "שיפור	העברת	המידע	הממשלתי	 בדבר	 	30.10.2016 מיום	 	1933 החלטת	ממשלה	מס'	

מאגרי	מידע	ממשלתיים	לציבור".	החלטת	הממשלה	קובעת:

על	המשרדים	להנגיש,	עד	לשנת	2022,	את	כלל	מאגרי	המידע	שברשותם	שאין	מניעה	משפטית	 	.1
לפרסמם	על-פי	כל	דין	או	בשל	שיקולים	רלוונטיים	אחרים,	ובפרט	לקדם	מאגרים	בעלי	חשיבות	

לציבור.	

אומצו	עקרונות	להנגשת	מאגרי	מידע,	לרבות	סטנדרטים	להנגשת	מידע,	היקף	המידע	שיונגש	 	.2
ומתכונתו	ומדיניות	משפטית,	הכוללת	בחינת	היבטים	של	פרטיות,	ביטחון,	אבטחת	מידע	ועוד.

 2017 הוטל	על	משרדי	הממשלה	למפות	את	כלל	מאגרי	המידע	שברשותם	עד	לסיום	שנת	 	.3
ולשלב	בתכניות	העבודה	השנתיות,	החל	משנת	2017,	פעילות	להנגשת	מאגרי	מידע.

הוגדרה	אחריותה	הרוחבית	של	רשות	התקשוב	הממשלתי	על	הנגשת	מאגרי	מידע	ועל	ניהול	 	.4
שיח	מתמשך	עם	הציבור	בדבר	האינטרס	הציבורי	לפרסום	המידע.	בנוסף	לכך	נקבע	כי	הרשות	

תשמש	גורם	מנחה	למשרדים	בתחום	הנגשת	מאגרי	מידע	ממשלתיים	לציבור.

הוקצה	תקציב	מרכזי	לתמרוץ	משרדי	הממשלה	לפעול	להנגשת	מאגרי	מידע,	במטרה	לעודד	 	.5
יזמים	ומפתחים	לפעול	לפיתוח	יישומים	על	בסיס	המידע	הממשלתי.		
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הרשות	 פעילות	 התמקדה	 המשרדים,	 במרבית	 הושלם	 המאגרים	 שמיפוי	 לאחר	 	,2018 במהלך	
בתיקוף	המיפוי	והרחבתו	ומיקוד	במאגרי	מידע	בעלי	ערך	אסטרטגי,	ובפרט	בתחומי	מידע	גיאוגרפי,	

נדל"ן	ורשויות	מקומיות.	

בשיתוף	 הראשון	 אירועי	האקאתון1:	 שני	 קיימה	הרשות	 במאגרים,	 את	השימוש	 לעודד	 מנת	 על	
	–	Artech	–	ואמנות	מידע	כתחרות	והשני	הנדל"ן,	בתחום	פתרונות	לפיתוח	ישראל	למיפוי	המרכזי

במטרה	לעודד	שימוש	יצירתי	במידע	וחשיפת	הפעילות	לקהלים	חדשים.	

9 האקאתון	)Hackathon(		הוא	אירוע	שבו	מתכנתים,	אנשי	טכנולוגיה,	אנשי	מוצר	ותוכן	מתכנסים	יחד	כדי	לעבוד	על	פרויקטים	טכנולוגיים	בנושא	

כלשהו.

https://www.gov.il/he/Departments/policies/report_inter_ministerial_improve_access_to_public_databases
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1933.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1933.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%AA
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השלמת	קטלוג	האישורים	הממשלתי,	בהתבסס	על	מיפוי	השירותים. 	•

צמצום	דרישת	מידע	בשירותים: 	•

			פרסום	ויישום	הנחיית	העברות	מידע	בשירותים	דיגיטליים. 		•     

		הטמעת	העברות	מידע	בשירותי	הממשלה	באמצעות	פיתוח	שירותי	אחזור	 		•     

מרכזיים	בשדרת	המידע	הממשלתית.	

		קידום	תכניות	העבודה	המשרדיות	ליישום	העברות	מידע,	כפי	שדווחו	לרשות	 		•     

התקשוב	ולאגף	ממשל	וחברה	במשרד	רה"מ.	

ציבוריים	 לגופים	 ובינהם	 הממשלה	 משרדי	 בין	 מידע	 שיתוף	 של	 יעיל	 ליישום	 פיילוט	 ביצוע	 	•
ורשויות	מקומיות.

הטמעת	השימוש	במערכת	מוע"ד	והרחבת	פעילותה	לגופים	ציבוריים	ורשויות	מקומיות. 	•

4.3   "שאל פעם אחת" - קידום ושיפור תהליכי העברות מידע בין משרדי 
הממשלה

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

החלטת	ממשלה	מס'	1933	בדבר	שיפור	העברת	המידע	הממשלתי	והנגשת	מאגרי	מידע	לציבור	
התקבלה	בממשלה	ביום	30.08.2016.	במסגרת	ההחלטה	הוחלט	לאמץ	מדיניות	של	קבלת	מידע	
מהציבור	פעם	אחת	בלבד		לשם	שיפור	השירות	הממשלתי	לציבור	והפחתת	הנטל	הבירוקרטי	
ופרטי	 ולהפסיק	דרישת	מסמכים	 ביניהם	 זה,	משרדי	הממשלה	הונחו	לשתף	מידע	 עליו.	לצורך	

מידע	אשר	קיימים	במאגרי	מידע	ממשלתיים,	זאת	באופן	מדורג	ועד	לשנת	2023.   
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ויחידות	הסמך	אשר	מינו	 2017,	בוצע	מיפוי	שירותים	מקיף	ב-55	משרדי	הממשלה	 החל	משנת	
ממונה	ליישום	ההחלטה.	המשרדים	מיפו	את	כלל	השירותים	הניתנים	על	ידיהם	לציבור,	אזרחים	
ועסקים	כאחד,	כולל	התייחסות	למסמכים	הנדרשים	על	מנת	לקבל	את	השירות	ולשאלות	כגון	
היקף	השימוש	בשירות	בשנת	פעילות,	קהל	היעד	של	השירות	ובאילו	ערוצים	ניתן	לקבלו	)ראו	

סעיף	4.1.1	למסמך	זה(.	

בהתבסס	על	מיפוי	השירותים	הקיים	נכון	לדצמבר	2018,	ועל	קטלוג	האישורים	הנגזר	ממנו,	איתרה	
הרשות	את	פריטי	המידע	החוזרים	על	עצמם	בתהליכי	שירות	מקוונים,	בהצלבה	עם	הטפסים	
הקיימים	בממשל	זמין.	בסיום	תהליך	זה	זוהו	כ-80	פריטי	מידע	במוקד	הפעילות,	אשר	העברתם	
תייצר	תועלת	משמעותית.	בהתבסס	על	מיפוי	המידע	הנדרש,	יצרה	הרשות	תכנית	עבודה	ליישום	
במספר	 מתוכננת	 העבודה	 תכנית	 הממשלתי.	 המידע	 בשדרת	 אחזור	 כשירותי	 מידע	 העברות	

שלבים,	על	פי	השימוש	החוזר	במידע	ובשירותים	עצמם.	

הושלמו	תהליכי	ask once	כפיילוט	בממשל	זמין	במספר	שירותים,	והמסקנות	מפיילוט	זה	ישמש	
להרחבת	היישום	בשירותים	נוספים	במהלך	2019,	במקביל	לקידום	שירותי	אחזור	נוספים	בשדרת	
המידע	הממשלתית.	במקביל	החלו	משרדי	הממשלה	ביישום	העברות	מידע	בשירותים	נוספים.

מנובמבר	 והחל	 לפעילות	שוטפת,	 נכנסה	 מידע	 הועדות	להעברת	 עבודת	 לניהול	 מוע"ד	 מערכת	
2018	רשות	האוכלוסין,	כמחזיקת	המידע	המרכזי	בנושא	האזרחים,	משתמשת	בה	בלעדית	לקבלת	

בקשות	משרדי	הממשלה.
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מעבר	לכך:

בוצעו	שיפורים	לחיפוש,	התווספו	פונקציות	נרחבות	לצרכי	פרסום. 	•

ניתנה	אפשרות	לתרגם	ולעלות	דפים	בשפה	אנגלית,	ערבית,	רוסית,	צרפתית	וספרדית. 	•

יעדים לשנת 2019

הצטרפות	של	10	משרדים	ויחידות	נוספים.

לאתר  המשרדים  אתרי  העברת   - הממשלה  לשירותי  אחוד  אתר   4.4
www.gov.il האחוד

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

בהתאם	לתפיסת	"האזרח	במרכז"	של	שירותי	הממשלה,	אלו	נבחנים	מנקודת	מבטם	של	האזרחים	
והעסקים,	במטרה	לפשט	את	הממשקים	מול	היחידות	הממשלתיות	השונות.	

"האזרח	 תפיסת	 ובבסיסו	 הממשלה,	 לשירותי	 הראשי	 הכניסה	 שער	 מהווה	 	gov.il אתר	 כידוע,	
במרכז",	המקבלת	ביטוי	דרך	הצגת	שירותי	הממשלה	באופן	אחיד,	ברור,	פשוט	ונגיש.	השירותים	
מונגשים	לציבור	מתוך	התפיסה	כי	האזרח	מעוניין	לקבל	שירות	מהממשלה	ללא	קשר	למשרד	או	

לגוף	האחראים	למתן	השירות.	

האתר	מרכז	את	המידע	והשירותים	הניתנים	לציבור	מכלל	משרדי	הממשלה	ורשויותיה,	בממשק	
אחד	נגיש,	ידידותי	ומותאם	להרגלי	הגלישה	המשתנים	של	הציבור.	האתר	מהווה	תחליף	לריבוי	
אתרי	הממשלה	המצויים	ברשת,	ובכך	תורם	בין	השאר	לחיסכון	כספי	הציבור.	נוסף	לכך,	אתר	
gov.il	מקנה	חוויית	גלישה	משופרת	לציבור	ומקל	עליו	באיתור	פריטי	מידע	ממשלתיים	ובצריכת	

שירותי	הממשלה.
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עד	כה,	הצטרפו	לאתר	48	משרדים	ויחידות	סמך	ממשלתיות,	מתוכן	12	במהלך	2018:

· רשות	הבדואים· שירות	בתי	הסוהר· משרד	התרבות	והספורט

· הרשות	לבטיחות	בדרכים· הרשות	השופטת· משרד	התחבורה

· בית	הנשיא· רשות	האכיפה	והגבייה· רשות	האוכלוסין	וההגירה

· רשות	זכויות	ניצולי	שואה· רשות	התקשוב	הממשלתי· משרד	המדע	והטכנולוגיה

· המשרד	לבטחון	פנים· רשות	כבאות	והצלה· משרד	התיירות

· המשרד	לשוויון	חברתי· מטה	ישראל	דיגיטלית· הרשות	להגנה	בסייבר

· הרבנות	הראשית· משרד	עלייה	והקליטה· הרשות	למאגר	הביומטרי

· מנהל	התכנון· משרד	בינוי	ושיכון· אכיפת	דיני	תכנון	ובניה

· משרד	האנרגיה· משרד	ראש	הממשלה·	משטרת	ישראל

· מורשת	בהר	הבית· משרד	הפנים· משרד	הכלכלה

· רשות	התחדשות	עירונית· משרד	החוץ· משרד	ירושלים	ומורשת	

· נציבות	שירות	המדינה· משרד	האוצר· הרשות	לשירות	לאומי

· מערך	הגיור· הגנה	על	ילדים	ברשת· משרד	המשפטים

· המשרד	למודיעין· משרד	הבריאות· בתי	הדין	הרבניים

· המשרד	לשירותי	דת

· רשות	הגנת	הצרכן

· נתיב	

· רשות	תחבורה	ציבורי

· משרד	התקשורת

· שיתוף	הציבור
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5.   שירות איכותי לאזרחים ולעסקים ומימוש חזון "האזרח במרכז" 
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

5.1   אמנות שירות משרדיות לציבור
תוכנית	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

בהמשך	להחלטת	הממשלה	מס'	2097	ובהתאם	לצורך	בשיפור	השירות	הניתן	לאזרחים,	החלה	
היחידה	לשיפור	השירות	הממשלתי	לציבור	ברשות	התקשוב	הממשלתי	לסייע	למשרדי	הממשלה	

וליחידות	הסמך	להגדיר	אמנות	שירות	משרדיות	שתפורסמנה	לציבור.
לבנייה	 "המדריך	 את	 לציבור	 הממשלתי	 השירות	 לשיפור	 היחידה	 הכינה	 זה,	 מתהליך	 כחלק	

ולהטמעה	של	אמנת	שירות	ארגונית"	אשר	פורסם	בפורטל	השירות	הממשלתי
http//:cio-shipur.gov.il/Pages/HomePage.aspx.

סטטוס וביצוע 2018

להלן	המשרדים	אשר	גיבשו	אמנת	שירות:

משרד	הבריאות. 	•

אגף	השיקום,	משרד	הביטחון. 	•

מכון	התקנים. 	•

משרד	החינוך. 	•

האגף	לרישוי	כלי	ירייה,	משרד	לביטחון	פנים. 	•

אגף	שירותים	קונסולריים,	משרד	החוץ. 	•

המרכז	למיפוי	ישראל. 	•

משטרת	ישראל. 	•

יעדים לשנת 2019

גיבוש	אמנת	שרות	במשרד	הבינוי	והשיכון. 	•

הגדרת	אסטרטגיית	שירות	ב: 	•

משרד	התחבורה. 	 	•        

רשות	האוכלוסין. 	 	•        

4.5   הצטרפות לאזור האישי לאזרח
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

בהתאם	לתפיסת	"האזרח	במרכז"	הוקם	אזור אישי	המהווה	נקודת	מפגש	אחת	של	כלל	שירותי	
הממשלה	שניתנים	באמצעות	הזדהות	המבוססת	על	מערכת	ההזדהות	הממשלתית.

האזור	האישי	מאפשר	רמת	שירות	גבוהה	יותר	על	ידי	מתן	שירותים	מותאמים	לאזרח	הספציפי	
והצגת	כלל	הממשקים	של	האזרח	מול	הממשלה	במקום	אחד.

בנוסף,	מתוכננת	בהמשך	פעילות	ממשלתית	פרואקטיבית	כלפי	האזרח,	על	ידי	שליחת	חיוויים	על	
תהליכים	שונים	הקשורים	אליו,	העברת	מסמכים	בצורה	דיגיטלית	ומאובטחת	במקום	בדואר	רגיל	

והצגת	זכויות	המגיעות	לו.

סטטוס וביצוע 2018

4	משרדים	מובילים	החושפים	מידע	אישי	וסטטוסים	אודות	תהליכים	 הצטרפו	לאזור	האישי	 	•
שביצע	האזרח:	רשות	האוכלוסין,	משרד	התחבורה,	משרד	המשפטים	והמשרד	לביטחון	פנים.	

הפעולות	 והיסטוריית	 התשלומים	 בשרת	 שביצע	 התשלומים	 היסטוריית	 לאזרח	 מוצגת	 	•
המקוונות	שביצע	בחלק	מהשירותים	בשרת	הטפסים.

התבצע	מחקר	מעמיק	על	כ-	2500	אזרחים	והחל	תהליך	ניתוח	חווית	הלקוח		CXלצורך	איתור	 	•
שירותים	בעלי	ערך	משמעותי	לאזרח.

יעדים לשנת 2019

הוספת	יכולות	המבוססות	על	תשתיות	הנמצאות	בהקמה,	לרבות:	תמיכה	בשפות,	השלמת	 	•
מידע	באופן	אוטומטי	בשירותים	מקוונים,	פיתוח	אפליקציה	)או	PWA(,	ניטור	אפליקטיבי	ועוד.

הרחבת	מספר	השירותים	באמצעות	משרדי	הממשלה	השונים,	לרבות:	התראות	ומעקב	אחר	 	•
ביצוע	שירותים,	חשיפת	מידע	אישי	רלוונטי	וגישה	למסמכים	רשמיים.

השקת	אזור	אישי	עבור	עסקים. 	•

http://cio-shipur.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.my.gov.il/
http://www.my.gov.il/
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5.3   מענה ממשלתי מרכזי
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי.

תיאור כללי

בהמשך	להחלטת	הממשלה	מס'	2097	ובהתאם	לצורך	בשיפור	השירות	הניתן	לאזרחים,	הוחלט	
השירות	 וערוצי	 שירותי	הממשלה	 על	 לציבור	 מידע	 למסירת	 מרכזי	 מענה	ממשלתי	 על	הקמת	
השונים	לקבלתם,	אגב	עידוד	השימוש	בשירות	עצמי.	המענה	יינתן	בשפות	שונות,	באמצעות	מוקד	

טלפוני	ואתר	אינטרנט,	ויהיה	נגיש	לבעלי	מוגבלות.

סטטוס וביצוע 2018

פורסמו	שני	מכרזים	בנושא:

מערכת	ניהול	ידע:	נבחר	ספק	זוכה,	נחתם	הסכם	והוקמה	המערכת. 	•

מענה	ממשלתי	מרכזי:	נבחר	ספק	זוכה,	נחתם	הסכם	והחלה	הפעילות. 	•

יעדים לשנת 2019

הפעלה	מלאה	של	המענה	הממשלתי	המרכזי.	

5.2   הכשרות למנהלים בתחום השירות לציבור

תוכנית	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

החלטת	הממשלה	מס'	2097,	הגדירה	את	היחידה	לשיפור	השירות	ברשות	התקשוב	הממשלתי	
כמרכז	ידע	וגורם	מקצועי	בתחום	השירות	וכמובילה	את	תפיסת	"הלקוח	במרכז"	בממשלה.	לאור	
זה	 ובכלל	 בשירות,	 העוסקים	 למנהלים	 הכשרות	 מגוון	 השירות	 לשיפור	 היחידה	 מקיימת	 זאת,	

קורסים	למנהלי	מוקדי	שירות,	קורסים	למנהלי	פניות	ציבור	וקורסים	למובילי	שירות.

שירות	המתכנסים	מספר	 בנושאי	 פורומים	מקצועיים	 היחידה	 מובילה	 פעילויות	ההכשרה,	 לצד	
פעמים	בשנה	במטרה	לקדם	את	הידע	המקצועי	והשותפות	של	מנהלי	השירות	בשיפור	תהליכי	

שירות.

סטטוס וביצוע 2018

להלן	היקף	הפעילות	שביצעה	היחידה	בתחומים	אלה	בשנת	2018:	

4	מפגשי	פורום	מנהלי	מוקדיםהפעלת	קהילות	ידע

4	מפגשי	פורום	מנהלי	שירות	
3	מפגשי	פורום	פניות	ציבור

קורסי	הכשרה	בתחום
השירות	

1	קורס	מנהלי	מוקדים
2	קורסים	מובילי	שירות
1	קורס	פניות	הציבור

יעדים לשנת 2019

2	מפגשי	פורום	מנהלי	מוקדיםהפעלת	קהילות	ידע

2	מפגשי	פורום	מנהלי	שירות

2	מפגשי	פורום	פניות	ציבור

2	מפגשי	מובילי	שירות

קורסי	הכשרה	בתחום
השירות	

1	קורס	מנהלי	מוקדים
1	קורס	מובילי	שירות
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סטטוס

15	משרדים	מנוטרים	על	ידי	ה-SOC	הממשלתי. 	•

יעדים לשנת 2019

10	משרדים	נוספים	שינוטרו	על	ידי	ה-SOC	הממשלתי.	 	•

מדידת	משרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך	לגבי	עמידתם	בדרישות	הגנה	בסייבר,	בהסתמך	על	 	•
דרישות	חוק	הגנת	הפרטיות	ותקנותיו,	תורת	ההגנה	בסייבר	לארגון,	ISO 27001	והנחיות	יה"ב.

הגנת הסייבר במשרדי הממשלה ויחידות הסמך  .6

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

ויחידות	הסמך	הממשלתיות	 בעידן	הדיגיטלי	מושפעת	פעילותם	התקינה	של	משרדי	הממשלה	
המעבדות	 המחשוב	 מערכות	 ושל	 המידע	 של	 והשרידות	 הזמינות	 השלמות,	 הסודיות,	 מרמת	

ומאחסנות	אותו.

מערכות	מחשוב	אלו,	לרבות	האמצעים	והציוד	הנלווים	להן,	מהוות	נכס	מרכזי	וחיוני	של	משרדי	
הממשלה	ויחידות	הסמך	ויש	להגן	עליהן	כפי	שמגנים	על	משאבים	אחרים	בעלי	ערך	במשרדים.	
הגנת	סייבר	יעילה	מסייעת	בצמצום	הסיכון	לפגיעה	בנכסי	המידע	של	האזרחים	המנוהלים	על	ידי	
המשרדים	וכתוצאה	מכך	–	פגיעה	בפעילותם	הסדירה	של	משרדי	הממשלה	ויחידותיה	ובכלל	זה	

פגיעה	בשירות	לציבור.	

לגיבוש	 )יה"ב(	 בממשלה	 הסייבר	 להגנת	 היחידה	 באמצעות	 פועלת	 רשות	התקשוב	הממשלתי	
לנושא	 לרבות	רתימתם	של	משרדי	הממשלה	 עולם	ממשלתית	בתחום	הגנת	הסייבר,	 תפיסת	
הגנת	סייבר	והגברת	מחויבותם	להגנה	על	המידע	הממשלתי.	הרשות	מקדמת	עמידה	בתקינה	
הסייבר	 הגנת	 ליישום	 פעולה	 כיווני	 קובעת	 המידע;	 ואבטחת	 הסייבר	 הגנת	 בתחום	 מחייבת	
פועלת	להעלאת	רמת	 זו	הרצויה;	 מול	 אל	 בין	רמת	ההגנה	הקיימת	 ולצמצום	הפער	 במשרדים	
המודעות	במשרדי	הממשלה	לחשיבות	הגנת	הסייבר	במשרדים;	ופועלת	להסדרת	סמכויות	בעלי	
התפקידים	בתחום	הגנת	הסייבר	במשרדים	ולקיום	שיפור	מתמיד	בנושאי	הגנת	הסייבר	בממשלה.

יה"ב,	כגורם	מנחה	של	משרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך,	פועלת	ליישום	תהליכים	מרכזיים	בנושאי	
הגנת	הסייבר	תוך	יצירת	תשתית	לנהלים	משרדיים	באמצעות	הנחיות	וביצוע	בקרות	במשרדים.	
כמו	כן,	יה"ב	הקימה	מרכז	שליטה	ובקרה	ממשלתי	למול	איומי	סייבר	)SOC	ממשלתי(	אשר	עוסק	
בגיבוש	תמונת	מצב	ממשלתית	שוטפת	בהיבטי	הגנת	הסייבר	ונותן	מענה	לאירועי	סייבר.	יה"ב	
פועלת	לצירוף	משרדים	נוספים	ל-SOC	ולהרחבת	שיתופי	הפעולה	שלו	עם	ה-CERT	הלאומי	וגופי	

SOC	מגזריים	נוספים.

יה"ב	פועלת	בתיאום	ובשיתוף	עם	מערך	הסייבר	הלאומי.
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7.2   ריכוז ובקרת תכניות עבודה משרדיות בנושא התקשוב

2019,	את	תכניות	העבודה	 זו	הפעם	הרביעית,	לקראת	שנת	 ריכזה	 רשות	התקשוב	הממשלתי	
יחידות	 	2 עוד	 ושל	 ממשלתיים(	 גופים	 	48( הסמך	 ויחידות	 הממשלה	 משרדי	 של	 התקשוביות	
המשתתפות	בתהליך	מבחירה	לצרכי	לימוד	ושיפור	עצמי	למרות	שאינן	מונחות	רשות	התקשוב.	

28	מהתכניות	הוצגו	ונדונו	בפני	ועדת	התקשוב	העליונה	ומטה	רשות	התקשוב	הממשלתי.	

חלק	מתוצאות	התהליך	בא	לידי	ביטוי	במסמך	זה.

בתהליך	התכנון	לקראת	2019	ניתן	דגש	על	התאמת	פעילויות	התקשוב	ליעדים:	יעדי	המשרדים	
לכלל	 תקשוב	 סיכוני	 מיפוי	 על	 וכן	 המנמ"רים,	 ויעדי	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 יעדי	 השונים,	

התוכנית	ולפרויקטים	המרכזיים.

7.3   הטמעת הנחיות רשות התקשוב הממשלתי

תיאור כללי

בעשורים	האחרונים	התפתחו	מסגרות	מתודולוגיות	המשמשות	מודל	ליישום	משילות	טכנולוגיות	
מידע.	בה	בעת,	התפתחו	במשרדים	הממשלתיים	מתודולוגיות	מגוונות,	שבחלקן	טובות	וראויות,	

אך	שונות	ונפרדות	זו	מזו.	

ועל	 הנ"ל	 על	 המתבססת	 ממשלתית	 מתודולוגית	 מסגרת	 הגדירה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	
צרכים	עדכניים.	מסגרת	זו	כוללת	הנחיות	המגדירות	מכנה	משותף	הכרחי	ורחב,	אגב	שמירה	על	

גמישות	לצרכים	ייחודיים.

7.   משילות טכנולוגיות מידע
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

ולטפח	מערך	תקשוב	ממשלתי,	בו	פעילויות	 נועדה	לקדם	 המשילות	בתחום	טכנולוגיות	המידע	
אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	תואמות	ומשרתות	את	מטרות	המשרדים	ויעדי	הממשלה;	מערך	
ויעיל	ומהווה	תשתית	חיונית	והכרחית	לשירות	ציבורי	 תקשוב	ממשלתי	הפועל	באופן	אפקטיבי	

מתקדם,	יצירתי,	חדשני,	דיגיטלי	ויעיל.	

רשות	התקשוב	הממשלתי	פועלת	לקידום	הנושא	במשרדים	במטרה	להבטיח	שימוש	בשיטות	
ומחזור	החיים	של	מערכות	 ובכלים	עדכניים	לניהול	תכניות	עבודה	ותקציבים,	לניהול	פרויקטים	
תקשוב,	לניהול	סיכוני	תקשוב,	לניהול	ושיתוף	ידע	ועוד.	במסגרת	זו	נקבעים,	מוטמעים	ומבוקרים	
מוטמעות	 מתפרסמות,	 וכלים;	 מתודולוגיות	 סטנדרטים,	 הסמך	 ויחידות	 הממשלה	 במשרדי	

ומבוקרות	הנחיות	מקצועיות	ומופעלות	ועדות	היגוי	ומנגנוני	משילות.	

רשות	התקשוב	הממשלתי	מפעילה	מנגנוני	משילות	המורכבים	מכמה	רבדים,	שמטרתם	לכוון	את	
פעילות	מערך	התקשוב	הממשלתי:	

עבודה,  תכניות  בנושא  ומידע	 דיגיטליות	 טכנולוגיות	 ומנהלי	 מנכ"לים	 היוועצות	של	 חובת  	•
בהתאם	להחלטת	הממשלה	2097.

חובת היוועצות בנושא התקשרויות ופטור ממכרז, בהתאם	להוראות	התכ"ם	7.2.2	ו-7.2.7. 	•

ועדת תקשוב עליונה המסייעת	לראש	רשות	התקשוב	הממשלתי	במימוש	תפקידיו	בתחומי	 	•
חובת ההיוועצות. 

ליווי ובקרת פרויקטים משרדיים משמעותיים. 	•

פורום מנמ"רים –	מפגשים	רבעוניים	לצורך	שיתוף	ידע	והתייעצויות	מקצועיות.	 	•

7.1   ועדות היגוי משרדיות לתחום התקשוב 

בהחלטת	הממשלה	מס'	2097,	מיום	10.10.2014,	הוגדר	כי:	"לצורך	מתן	סמכויות,	כלים	ומשאבים	בידי	
התקשוב	הממשלתי	למימוש	תפקידיו:	להנחות	את	מנכ"לי	משרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך	לבחון	
ועדת היגוי משרדית לתחום התקשוב, אשר תפעל לרתימת טכנולוגיות דיגיטליות  הקמת	
ומידע מתקדמות להשגת יעדי המשרד ושיפור תהליכי הליבה העסקיים בו, תוך דיון בתכנית 
העבודה של אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ועריכת מעקב שוטף אחר ביצועה.	סדרי	עבודת	

הוועדות	ייקבעו	בהנחיות הממונה על התקשוב הממשלתי".		

בסקר	שנעשה	מול	המשרדים	נמצא	כי	בכמחצית	מן	המשרדים	פועלת	ועדת	היגוי	לתקשוב.	

https://www.gov.il/he/departments/policies/ministrys_ict_steering_committee
https://www.gov.il/he/departments/policies/ministrys_ict_steering_committee
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 IT 7.4    ניהול סיכוני תקשוב לגבי פרויקטים, מערכות ונכסי

תיאור כללי

מיישום	ממשל	תאגידי	 כחלק	 סיכוני	התקשוב	במשרדי	הממשלה	מתבצעת	 ניהול	 מתודולוגיית	
 Committee	 Of	 Sponsoring(  COSO-ה מודל	 של	 סיכונים	 ניהול	 מתודולוגיית	 על	 ובהתבסס	
 Control Objectives( COBIT-ה	מודל	של		ומידע	דיגיטליות	טכנולוגיות	סיכוני	וניהול	)Organizations

	.)for	IT	&	Related	Technologies

ניהול	סיכוני	התקשוב	הינו	חלק	בלתי	נפרד	מניהול	אגף	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע.	תהליך	זה	
מאפשר	מיפוי	סיכונים	בתחומים	שונים,	כגון:	סיכונים	לגבי	יישום	תכניות	עבודה,	סיכונים	תפעוליים	

)בדגש	על	מערכות	בתחזוקה	ותשתיות(	וסיכונים	פרויקטליים.

כל	זאת,	בנוסף	לניהול	סיכוני	אבטחת	מידע,	המטופל	כחלק	מהגנת	הסייבר	במשרדי	הממשלה.

סטטוס וביצוע 2018

רשות	התקשוב	הממשלתי	הגדירה	מתודולוגיה	אחידה	לביצוע	תהליך	ניהול	סיכוני	תקשוב	אפקטיבי	
ויעיל.	זאת	כדי	לאפשר	למנהלי	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	ומנהלי	פרויקטים	לאתר	כשלים	

פוטנציאליים	ולפעול	למזעור	הסיכונים	והשפעתם.	

במסגרת	המתודולוגיה	הממשלתית,	הוגדרו	ועודכנו	הנחיות	כדלקמן:

עקרונות	לניהול	סיכוני	תקשוב	במשרדי	ממשלה. 	•

ביצוע	סקר	סיכוני	תקשוב	מקיף	במשרדי	ממשלה. 	•

ביצוע	סקר	סיכוני	תקשוב	שוטף	במשרדי	ממשלה. 	•

גיבוש	וניהול	תכניות	טיפול	לסיכוני	תקשוב. 	•

הוגדרו	ועודכנו	בנקים	)מאגרים(	של:	

סיכונים	ותגובות. 	•

יעדים	ופעילויות. 	•

מונו	מנהלי	סיכוני	תקשוב,	במשרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך	הממשלתיות,	שיפעלו	בתאום	עם	
מנהל	סיכוני	התקשוב	הממשלתי.	מנהלי	הסיכונים	המשרדיים	הודרכו	באמצעות	סדנאות	ייעודיות	

לנושא.	

טכנולוגיות	 באגפי	 המוגדרת,	 הממשלתית	 המתודולוגיה	 פי	 על	 סיכונים,	 ניהול	 תהליכי	 הונעו	
דיגיטליות	ומידע		ובפרויקטי	תקשוב	משמעותיים	ברשות	המיסים-שעם,	רשות	מקרקעי	ישראל,	
החקלאות,	 התחבורה,	 הפנים,	 הרווחה,	 החינוך,	 הממשלה,	 ראש	 הבריאות,	 האוצר,	 משרדי	

המשפטים,	וביחידת	ממשל	זמין	ברשות	התקשוב	הממשלתי.

סטטוס וביצוע 2018

עד	כה,	הופצו	60 הנחיות של רשות התקשוב הממשלתי,	במגוון	נושאים:	משילות,	ניהול	פרויקט	
ומשאבים,	מחשוב	 ידע,	תכניות	עבודה	 ושיתוף	 ניהול	 ניהול	סיכוני	תקשוב,	 ומערכת,	מיקור	חוץ,	
ענן,	תשתיות	חומרה	ותקשורת,	אבטחת	מידע	וסייבר,	פיתוח	ההון	האנושי,	העברות	מידע	והנגשת	

מאגרים,	קוד	פתוח.	

במהלך	2017	בוצעה	בקרה	לגבי	מידת	הטמעת	ההנחיות	בנושאי	"ניהול	פרויקט	ומערכת"	ב-11 
משרדים,	במטרה	לסייע	בשיפור	איכות	הפעילות	שלהם	ולהפיק	לקחים	לגבי	איכות	ההנחיות.	

במהלך	2018	בוצעה	בקרה	ב-	10	משרדים	נוספים	וכן	בקרת	מעקב	ב-	10	מהמשרדים	בהן	בוצעה	
בקרה	בשנה	הקודמת.

להלן	עיקרי	הממצאים:

מחזור	חיי	המערכת	בכל	הפרויקטים	שנבדקו,	כולל	הפרויקטים	בשיטת	agile,	תואם	במידה	 	•
רבה	להנחיות	הרשות.	

נדרש	המשך	מאמץ	להנחלת	טרמינולוגיה	אחידה	במשרדי	הממשלה. 	•

בפרויקטים	 משילות	 מנגנוני	 וקיום	 במשרדים	 הנהלה	 גורמי	 מעורבות	 על	 הקפדה	 נדרשת	 	•
כמוגדר	בהנחיות.

נדרשת	הגברה	והעמקת	פעילות	להנחלת	התקן	שהגדירה	הרשות	במשרדים	השונים. 	•

יעדים לשנת 2019

סיכוני	תקשוב,	 ניהול	 חוץ,	 לאזורי	התוכן	של:	מיקור	 גם	 והבקרה	 הרחבת	מאמצי	ההטמעה	 	•
ניהול	ושיתוף	ידע,	תכניות	עבודה	ומשאבים,	בנוסף	לנושא	ניהול	פרויקט	ומערכת.

אלה	 בקרב	 מעקב	 ובקרת	 נוספים	 משרדים	 	12-10 ב-	 הנ"ל	 הנושאים	 כלל	 על	 בקרה	 ביצוע	 	•
שעברו	בקרה	ראשונה	ב-	2018.

פיתוח	ויישום	מדד	בנושא	בשלות	יישום	ההנחיות	במשרדים	השונים.	 	•

https://www.gov.il/he/departments/topics/it_risk_management
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/guidelines-of-the-ict-authority
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/guidelines-of-the-ict-authority
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סטטוס וביצוע 2018

להלן	היקף	הפעילות	שהרשות	ביצעה	בתחומים	אלה	בשנת	2018:

הפעלת	פורומים
3	מפגשי	פורום	מנמ"רים

CTO	תשתיות	מנהלי	פורום	מפגשי	3
3	מפגשי	פורום	מנהלי	אבטחת	מידע	

וסייבר

הפעלת	קהילות	ידע

CRM		ידע	קהילת	מפגשי	3
 ALM	ידע	קהילת	מפגשי	3

3	מפגשי	קהילת	ידע	רכש	תקשוב
BI	ידע	קהילת	מפגשי	3

1	מפגש	קהילת	ידע	מחשוב	ענן
2	מפגשי	קהילת	קוד	פתוח

סדנאות	מקצועיות	

3	סדנאות	בנושא	ניהול	לקחים
3	סדנאות	בנושא	ניהול	בעלי	עניין
2	סדנאות	בנושא	ניהול	סיכונים
3	סדנאות	בנושא	מיקור	חוץ

יעדים לשנת 2019

המשך	הפעילות	כמפורט	לעיל	ומדידת	ההשפעה	שלה	על	השיפור	בפועל	ביחידות	התקשוב.	 	•

התקשוב	 ביחידות	 והחדשנות	 היעילות	 על	 הפעילות	 השפעת	 לשיפור	 וכלים	 שיטות	 שילוב	 	•
הממשלתיות.

שילוב	שיטות	וכלים	לשיפור	השיתוף	בין	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	ביחידות	התקשוב	 	•
הממשלתיות.

יעדים לשנת 2019

סיכוני	תקשוב	במשרדי	הממשלה,	כחלק	 ניהול	 בנושא	 יישום	ההנחיות	 על	 ובקרה	 הטמעה	 	•
מתהליך	הטמעה	ובקרה	על	יישום	כלל	הנחיות	הרשות.

הנעה	של	תהליכי	ניהול	סיכונים	מקיף	נוספים	באגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע		ובפרויקטי	 	•
תקשוב	מורכבים.	

ביצוע	סדנאות	תקופתיות	להקניית	ידע	ולהנחלת	שגרת	ניהול	סיכונים	שוטף	בפרויקטי	תקשוב. 	•

הפצה	והטמעה	של	לומדת	ניהול	סיכוני	תקשוב	שוטף	בפרויקטים. 	•

זיהוי	סיכונים	רוחביים,	חוצי	משרדים	או	פרויקטים,	ומתן	מענה	באמצעות	תכנית	טיפול	רוחבית. 	•

7.5.   ניהול, שימור ושיתוף ידע מקצועי בין אגפי טכנולוגיות דיגיטליות 
ומידע   

ויועץ	 ידע	 כי	אחד	מייעודיה	של	רשות	התקשוב	הממשלתי	הוא	לשמש	מרכז	 הממשלה	קבעה,	
דיגיטליות	 לייעול	מערך	התקשוב.	אגפי	טכנולוגיות	 ולפעול	 מקצועי	בתחום	התקשוב	לממשלה	
ומידע	במשרדי	הממשלה	השונים	עוסקים,	אמנם,	בתחומי	ליבה	מגוונים,	אך	רבים	מתחומי	הידע	

שלהם	חופפים	ואפילו	זהים.	

רשות	התקשוב	הממשלתי	מקדמת	שיתוף	ידע	מקצועי	בין	המשרדים,	באמצעות	שילוב	של	מספר	
שיטות	וכלים:

לתקופה	 אחת	 הנפגשים	 הסמך,	 וביחידות	 הממשלה	 במשרדי	 תפקידים	 בעלי	 של	 פורומים	 	•
ומתקשרים	ביניהם	גם	באופן	דיגיטלי.

קהילות	ידע	מקצועיות	בנושאים	מגוונים,	שחבריהן	אנשי	תקשוב	מכלל	משרדי	הממשלה	וגופי	 	•
ציבור.	חברי	הקהילות	נפגשים	באופן	פרונטלי	ודיגיטלי	לטובת	קידום	שיתוף	ידע	ומידע	ושיתופי	

פעולה	בין	חברי	הקהילה.

להנחיות	 בהלימה	 מקצועי	 ידע	 להעביר	 שמטרתן	 מגוונים,	 בנושאים	 מקצועיות	 סדנאות	 	•
של	 והאפקטיביות	 האיכות	 את	 לשפר	 כדי	 זאת	 הממשלתי.	 התקשוב	 רשות	 של	 המתודולוגיה	

העשייה	התקשובית	בממשלה.	

כתיבה	והפצה	של	הנחיות	לשיפור	תהליכי	ניהול,	שימור	ושיתוף	ידע	בתוך	ובין	אגפי	טכנולוגיות	 	•
דיגיטליות	ומידע	בממשלה	בנושאים:	תחקור	והפקת	לקחים,	ניהול	קהילות	ידע	ופורומים	מקצועיים.

האחוד	באופן	נגיש	לבעלי	 הממשלתי  באתר  התקשוב  רשות  ראש  הנגשה	של	כלל	הנחיות  	•
עניין	במגזר	הממשלתי	ובציבור.

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/guidelines-of-the-ict-authority
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/guidelines-of-the-ict-authority
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8.   שיווק ומיצוב התקשוב הממשלתי לאזרחים ובממשלה

רשות	התקשוב	הממשלתי	מקדמת	את	יישום	אסטרטגיית	"האזרח	במרכז",	מחזקת	את	תפישת	
הערך	של	התקשוב	הממשלתי	בקרב	השותפים	בממשלה,	פועלת	להרחבת	הביקוש	לשירותים	

הדיגיטליים	באתר	gov.il	ולעידוד	השימוש	בשירותי	ממשל	פתוח	ובמאגרי	המידע.

פעילויות ב- 2018

ארטק: ARTECH - תחרות לפיתוח יצירות אמנות על בסיס מאגרי מידע ממשלתיים

רשות	התקשוב	הממשלתי	הזמינה	אמנים,	יזמים,	מפתחים,	מדעני	דאטה	ועוד	לקחת	חלק	בתחרות	
 .ARTECH

תחרות	ARTECH	היא	יוזמה	ראשונה	מסוגה	בישראל,	המשלבת	דאטה	ואמנות.	רשות	התקשוב	
ציבורי	 במידע	 שימוש	 לעודד	 במטרה	 אלו,	 שונים	 עולמות	 שני	 בין	 החיבור	 את	 יזמה	 הממשלתי	
והתרבותי	של	"ממשל	פתוח".	כל	העבודות	מבוססות	על	מאגרי	 ולהמחיש	את	הערך	החברתי	
מידע	ממשלתיים	שונים	מאתר	data.gov.il	ממגוון	תחומים	כמו:	כלכלה,	רווחה,	תחבורה,	בריאות,	

איכות	הסביבה,	החינוך	והתיירות.	

ב	22	לנובמבר	2018,	רשות	התקשוב	הממשלתי	קיימה	אירוע	גאלה	בו	היא	פתחה	את	תערוכת	
ARTECH	במסגרת	פרויקט	"ממשל	פתוח".	כל	היצירות	בתערוכה	נעשו	במסגרת	של	האקאתון	
יצירות	המבוססות	 24	שעות	רצופות,	שבסופן	התגלה	מרחב	עשיר	של	 )תחרות	פיתוח(	במשך	
על	מידע	ממשלתי	נרחב.	בין	סוגי	המדיה	השונים	היו	גם	מיצגים,	אמנות	חזותית,	אמנות	מקוונת,	

דיגיטלית	ואמנות	גרפית.

וממשל	 אקדמיה	 אנשי	 בתחום,	 דעה	 מובילי	 מאמנים,	 המורכבת	 שיפוט	 לוועדת	 הועלו	 העבודות	
בכירים.

בסוף	האירוע	הוענקו	פרסים	ליצירות	המצטיינות	במעמד	יו"ר	ועדת	המדע	והטכנולוגיה	של	הכנסת	
ונציגי	שרים	מפורום	D9	)המדינות	הדיגיטליות(	וביניהן	בריטניה,	דרום	קוריאה,	פורטוגל,	ניו-זילנד	

ועוד.	

הזוכים	בשלושת	המקומות	הראשונים	זכו	בפרסים	כספיים.

)ITGaaS( 7.6   כלי מרכזי לניהול משילות טכנולוגיות מידע

מערכת	IT Governance as a Service( ITGaaS(	תהווה	כלי	מרכזי	רוחבי	לניהול	תהליכי	משילות	
עבור	יחידות	התקשוב	הממשלתיות.		המערכת	תותקן	באופן	מרכזי	ותונגש	למשרדי	הממשלה	

באופן	ממודר	ומאובטח.

רשות	 ברמת	 מרכז	 ורובד	 ממשלתי	 במשרד	 המחשב	 יחידת	 את	 המשרת	 רובד	 תכיל	 המערכת	
התקשוב.

המערכת	תכיל	את	התהליכים	הבאים:

תכניות	עבודה	רב	שנתיות	ושנתיות. 	•

ניהול	פרוגרמות	ופרויקטים. 	•

ניהול	סיכוני	תקשוב. 	•

ניהול	משאבים. 	•

ניהול	דרישות. 	•

הפקת	וניהול	לקחים. 	•

סטטוס וביצוע 2018

מכרז	ITGaaS	התבצע	בהליך	תחרותי	של	שני	שלבים,	המהווים	יחד	את	המכרז	השלם.

שלב	המיון	המקדים	פורסם	ביוני	2017	ובדצמבר	2017	נבחרו	3	ספקים	ומוצרים	לקבוצת	המציעים	
הסופית.

הצעותיהם	 הגישו	 אשר	 הסופית,	 המציעים	 לקבוצת	 	2018 ביוני	 פורסם	 ההצעות	 הגשת	 שלב	
באוקטובר	2018.

בתום	תהליך	בחינת	איכות	ועלות	ההצעות	נבחר	ספק	זוכה,	עם	פתרון	מבוסס	בתצורת	SaaS	בענן	
ציבורי.

יעדים לשנת 2019

יישום	תהליכי	עבודה	בין	רשות	התקשוב	למשרדים,	כולל	הטענת	פרטי	דווח	תכניות	עבודה	 	•
2019	ותכנון	תוכנית	עבודה	2020	במערכת	ע"י	כלל	יחידות	התקשוב	הממשלתיות.	

אפיון	ויישום	תהליכי	ליבה	ניהול	פרויקטים,	ניהול	סיכונים	ודווח	ביצועי	עובדים	בשיתוף	משרדים	 	•
מיישמים	ראשונים.



 5455 

9.   מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

המחשוב	 ביחידות	 האנושי	 ההון	 את	 לפתח	 למטרה	 לעצמה	 שמה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	
הממשלתיות.	זאת	מתוך	התפיסה	שלכל	פיתוח	ושינוי	אחראים	בראש	ובראשונה	אנשים.

9.1   שינוי שם מנהל אגף מערכות מידע
יחידת	 ובתאום	עם	נציבות	שרות	המדינה,	שונה	שם	 בהתאם	לשינויים	שחלו	בשנים	האחרונות	

התקשוב	ל"אגף	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע"	ושודרגו	משרות	מנהל	האגף	ותפקידי	הליבה.	

9.2   פיתוח והרחבה של תפקיד מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

תכנית למנהלי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  

ומידע	 דיגיטליות	 טכנולוגיות	 ומנהלות	 למנהלי	 הכשרה	 תכנית	 נפתחה	 	2017 ספטמבר	 בחודש	
בממשלה.	התכנית	נמשכה	על	פני	תשעה	חודשים,	נבנתה	מתשעה	מפגשים	דו-יומיים	או	תלת-

יומיים	ומסיור	לימודי	בדנמרק.	

לאור	 בממשלה,	 ומידע	 דיגיטליות	 טכנולוגיות	 מנהלי	 של	 מקצועי	 פיתוח	 הינה	 התכנית	 מטרת	
התכנית	 בפרט.	 ומידע	 דיגיטליות	 טכנולוגיות	 מנהל	 ובתפקיד	 בכלל	 בתחום	 הרבים	 השינויים	

מתמקדת	בתחום	הניהולי	ובתחום	המקצועי	בהקשר	הממשלתי.		

בחודש	פברואר	2019,	נפתח	מחזור	ב'	של	התכנית.

תכנית חונכות למנהלי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  

בשנת	2017	השתתפו	בתכנית	שלושה	חונכים	לצד	שלושה	נחנכים	חדשים.	

בשנת	2018	נוספו	שלושה	זוגות	חונכים	וחניכים	נוספים.

בשנת	2019	צפויים	להתווסף	עוד	צוותי	חניכה,	בהתאם	לגיוס	מנהלי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע		
חדשים.	

מסקר	שנערך	לבחינת	התהליך	עולה	כי	שביעות	הרצון	מהתכנית	גבוהה	וכי	שני	הצדדים	הנוטלים	
בה	חלק	חשו	נתרמים	מן	התהליך.

שותפות בתוכנית "מובילים דיגיטליים" 

רשות	התקשוב	הממשלתי	ממשיכה	להיות	שותפה	בתכנית	"מובילים	דיגיטליים"	לשלטון	המרכזי,	
לצד	מטה	המיזם	הלאומי	ישראל	דיגיטלית	במשרד	לשוויון	חברתי	וג'וינט	ישראל.	

בשנת	2018	החל	מחזור	ג'	של	התכנית.	

מחזור	ד'	צפוי	להתחיל	בשלהי	שנת	2019.

יעדים לשנת 2019
שנה	של	שיווק	רציף:  ·

       •        שיווק	מבוסס	ערך	לקהלי	היעד.

       •        שיווק	מוכוון	תוצאות	ויעילות.

       •        שיווק	מתוכנן	ומבוסס	ידע	)ניתוח	מחקרים	ומדידה	שוטפת(.

חיזוק	המיצוב	התפישתי	של	שירותי	הממשלה	הדיגיטליים	בקרב	הציבור	באזור	האישי.  ·
נוכחות	שיווקית	שוטפת	בדיגיטל	וחיזוק	הנוכחות	ברשתות	החברתיות	באמצעות	שיווק	תוכן,	  ·

מותאם	ערכים	ופלחים.
קידום	פרויקטים	אסטרטגיים	של	רשות	התקשוב	הממשלתי	בערוצי	הדיגיטל,	בכנסים	וכדומה:	  ·

תוכנית	הפיילוטים.	  ·

תוכנית	מפתחים	לשירות	הממשלה.  ·

קמפיין	אזור	אישי.  ·

קמפיין	מענה	ממשלתי	מרכזי.  ·

וועידת	השירות	הממשלתי	וקידום	המהפכה	בשירות	הממשלתי.	  ·

כנס	3600.2	לקידום	אסטרטגיית	התקשוב.  ·

חיזוק	המיצוב	התפישתי	ותפישת	הערך	של	התקשוב	בקרב	משרדי	ממשלה.  ·
המטרות:

       •        הגברת	השותפות	והסיוע	של	רשות	התקשוב	למנמ"רים	ולמנכ"לי	משרדים	

בתהליכים	האסטרטגיים	שהם	מובילים.		

       •        חיזוק	המיצוב	התפיסתי	של	התקשוב	הממשלתי	כמוביל	לחדשנות	וליישומה	

בממשלה	–	במוצרים	אסטרטגיים.

מיצוי	הפוטנציאל	של	ממשל	פתוח	ומאגרי	המידע. 	·

GIS האקאתון )תחרות פיתוח( בתחום טכנולוגיות דיגיטליות ומידע גאוגרפיות

	פעילות	ביוזמה	וניהול	של	המרכז	למיפוי	ישראל	ורשות	התקשוב	הממשלתי.

מידע	 מאגרי	 פתיחת	 לקדם	 התחרות	 מטרת	 	.2018 במאי	 	17-18 בתאריך	 התקיימה	 התחרות	
ממשלתיים	על	ידי	המשרדים	ולעודד	מפתחים,	יזמים,	סטארטאפיסטים	לעשות	שימוש	במאגרי	

המידע	הממשלתיים.	

הנגשת	מאגרי	מידע	ממשלתיים	בישראל	צפויה	להביא	תוספת	לתמ"ג	בישראל	של	700	מיליון	עד	
2020	ומתוקף	מחקר	זה	אנו	מעודדים	פעילויות	אלו.

בתחרות	השתתפו	חמישה	צוותים	שעבדו	סביב	השעון	ליצירת	אפליקציות	המבוססות	על		מידע	
.data.gov.il		באתר	וזמינים	GIS	-ה	בתחום	ממשלתי

ו	ראש	רשות	 והשיכון	 ישראל	במשרד	הבינוי	 לזוכים	העניקו	מנכ"ל	המרכז	למיפוי	 את	הפרסים	
התקשוב	הממשלתי	במשרד	ראש	הממשלה.



 5657 

10.   שירותים רוחביים

בפיתוח	 יעילות	 על	 דגש	 אגב	שימת	 האזרח במרכז	 לתמוך	במטרת	העל	של	תפיסת	 במטרה	
ומערכות	 משותפים	 שירותים	 פיתוח	 מקדמת	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 השונים,	 השירותים	
רוחביות	לכלל	היחידות	הממשלתיות,	שיאפשרו	הגברת	יעילות	ושיתופיות	של	רכיבים	שונים	ושל	
המידע	בין	יחידות	הממשלה	השונות,	ימנעו	פיתוחים	כפולים	וינחילו	סטנדרטים	לעבודת	המשרדים.	

המטרה	היא	לסייע	בהפחתת	עלויות,	לייעל	תהליכי	פיתוח	ותחזוקה,	להגדיל	גמישות	ולשפר	את	
רמת	האינטגרציה	בין	אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	ביחידות	הממשלה,	באופן	שיאפשר	לאגפי	
טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	ביחידות	הממשלה	להתמקד	בפיתוח	נושאי	הליבה	הייחודיים	שלהם	

תוך	שימוש	באוסף	רחב	ככל	האפשר	של	שירותים	ורכיבים	משותפים.	

במהלך	השנים	הוקמו	מערכות	ותשתיות	רוחביות	המשותפות	לרוב	היחידות	הממשלתיות:	מערך	
מערכות	ושירותים	רוחביים	ברשות	התקשוב	הממשלתי	)מערך	המספק	לכל	יחידות	הממשלה	
שירותי	אירוח	של	שרתי	אינטרנט,	שירותי	גלישה,	אבטחת	מידע,	סביבות	פיתוח	לאתרי	אינטרנט	
ומובייל	ואוסף	של	יישומים	רוחביים	כגון	שרת	התשלומים,	שרת	הטפסים,	מערכת	סע"ר,	מערכת	
תמ"ר	ועוד(.	וכן	מערך	מרכב"ה	)מערכת	ה-ERP	הממשלתית	המטפלת	בתהליכים	עבור	כל	יחידות	
הממשלה	כגון	רכש,	מלאי,	תקציב,	נדל"ן	ועוד(	הנמצא	תחת	אחריות	אגף	החשב	הכללי	במשרד	

האוצר.

רשות	התקשוב	הממשלתי	תמשיך	לקדם	ואף	להרחיב	תפיסת	הפעלה	זו.

9.3   גיוס הון אנושי לתכנית מצטיינים

תכנית מפתחים לשירות המדינה

לשירות	 "מפתחים	 תוכנית	 את	 לדרך	 להוציא	 צפויה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 	2019 בשנת	
הטכנולוגיה	 של	 החנית	 כחוד	 הפרטי	 מהמגזר	 מובילים	 מומחים	 לגייס	 תאפשר	 אשר	 המדינה",	
לשם	פיתוח	שירותים	דיגיטליים	מתקדמים	במשרדי	הממשלה.	זאת	כדי	לקדם	מהפכה	טכנולוגית	

בשירותים	הממשלתיים	ולייצר	שיפור	משמעותי	באיכות	השירות	לאזרח.

9.4   טיוב תהליכי גיוס וקליטת עובדים ונותני שירותים

שינויים ושיפורים במכרז שירותי מחשוב 

הממשלתי.		 התקשוב	 במערך	 שירותים	 ונותני	 עובדים	 העסקת	 דרכי	 להתאמת	 פועלת	 הרשות	
הרשות	פועלת	בשיתוף	נציבות	שירות	המדינה,		מינהל	הרכש	האחראי	למכרז	שירותי	מחשוב,		
אגף	התקציבים	והממונה	על	השכר	במשרד	האוצר	ליצירת	תמהיל	פנימי	מיטבי,	שייושם	באגפי	
טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	וישלב	רכישה	של	שירותים	לתפקידי	ביצוע	לצד	העסקה	קבועה	של	
הדרג	הניהולי.	תמהיל	כזה	יאפשר	להתאים	את	יחידות	התקשוב	בממשלה	לצרכים	מתמשכים,	
עתידיים	ומשתנים	תוך	שמירה	על	אחריות	ניהולית	בקרב	העוסקים	בקביעת	מדיניות	והרשאות	
נותני	השירותים,		מתהליכי	 בנכסי	מדינה.	הרשות	פועלת	במטרה	לייעל	את	דרכי	העבודה	מול	
רכש	מהירים	מקצועיים	ואיכותיים,		דרך	הכשרה	לתחום	עיסוקו	של	המשרד	ועד	הערכת	הספקים,		

במטרה	לשפר	את	איכות	נותני	השירותים	במערך	התקשוב	במשרדי	הממשלה.

סדנאות לטיוב הליכי גיוס עובדים ובחירת נותני שירותים 

בשנת	2019	צפויים	להתקיים	סדנאות	לעוסקים	בתהליך	בחירת	נותני	שירותים	או	גיוס	עובדים,	על	
מנת	לשפר	ולטייב	את	תהליך	המיון	של	עובדים	ונותני	שירותים.	

נוכחות בוועדות הבוחנים 

הליבה,	 תפקידי	 של	 הבוחנים	 לוועדות	 שותפה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 של	 היותה	 מתוקף	
וכחלק	מתפיסת	המקצוע	של	תהליכי	הגיוס,	נציגי	רשות	התקשוב	הממשלתי	ממשיכים	לקחת	

חלק	בוועדות	הבוחנים	לתפקידי	הליבה	השונים.	
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10.2   שדרת המידע

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	מערך	הסייבר	הלאומי.

תיאור כללי

בהמשך	להחלטת	הממשלה	מס'	2097	בדבר	קידום	תשתיות	טכנולוגיות	רוחביות	לייעול	עבודת	
הקמת	 על	 הוחלט	 מאובטח,	 באופן	 מידע	 ושיתוף	 להעברה	 בתשתית	 הצורך	 ולאור	 הממשלה,	
מוסדיים	 גופים	 לבין	 ובינם	 הממשלה,	 משרדי	 בין	 	)API( תכנות	 ממשקי	 לניהול	 רוחבית	 תשתית	

ואזרחים	הנדרשים	למידע	הממשלתי.

סטטוס וביצוע 2018

בחירה	וחתימת	הסכם	עם	ספק	זוכה. 	•

התנעת	תהליך	עבודה	עם	הספק,	אישור	נהלי	עבודה	ותוכנית	עבודה. 	•

יעדים לשנת 2019 

תחילת	עבודה	עם	ספק	חיצוני,	הקמת	תשתית	בממשל	זמין,	אפיון	ופיתוח	המערכת.	 	•

הפעלה	מבצעית	בייצור	והקמת	6	ממשקים	בשני	משרדים	שונים	כספקי	מידע	)3	לכל	אחד(	עד	 	•
סוף	חציון	ראשון.		

הקמת	10	ממשקים	נוספים	עד	חציון	1	של	2020. 	•

10.1   פרישת רשת ממשלתית 

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

הרשת	הממשלתית	מקשרת	בין	משרדי	הממשלה	השונים	ובין	משרדי	הממשלה	לגורמים	חיצוניים.	

הרשת	מהווה	תשתית	תקשורת	אחודה	לקישור	בין	הגופים	השונים	ברמות	שרידות	ואבטחת	מידע	
גבוהות	מאוד.	

סטטוס וביצוע 2018

להלן	הקווים	שבוטלו	ואוחדו	לרשת	הממשלתית	תחת	קו	אחד:

שבומשרד	כמות	קווים	שבוטלומשרד	 קווים	 ־כמות	
טלו

2המרכז	למיפוי	ישראל2משרד	האוצר
1משרד	המשפטים1משרד	איכות	הסביבה

1משרד	החוץ1רשות	האכיפה
1מודיעין	עלית1משרד	התחבורה
1ממשל	זמין	1משרד	התיירות

־נציבות	שירות	המ
דינה

1משרד	הפנים1

1שירות	מטאורולוגי1משרד	הקליטה
1מל"מ2בנק	ישראל

1ניירות	ערך1מכס	
1לשכת	פרסום	ממשלתית1צה"ל

־רשות	מקרקעי	יש
ראל

1יד	ושם1

יעדים לשנת 2019

ביטול	קווי	תקשורת	בגופים	הבאים:	

משרד	משרד	
משרד	הפנים1	נוסףצה"ל

משרד	הבריאותמשטרה
רשות	המיסיםהנהלת	בתי	המשפט



 6061 

10.4   מעבר לענן ציבורי בישראל

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

ונפוץ	 ונהפכה	לאמצעי	המתקדם	 במהלך	השנים	האחרונות	התפתחה	בעולם	טכנולוגיית	הענן	
ביותר	לאספקת	מגוון	שירותי	מחשוב.	מודל	הענן	מאפשר	רכישת	תשתיות	מידע	כשירות,	בתשלום	
)Commodity(	שהארגון	אינו	נדרש	לייצר	 על	פי	שימוש	בפועל,	והופך	את	תשתיות	ה-IT	למוצר	
בעצמו	אלא	רוכש	מגורם	המתמחה	בתחום,	בדומה	לשירותי	החשמל	והתקשורת.	מצב	זה	מאפשר	

לארגון	להתמקד	בליבת	העשייה	שלו,	להגיב	במהירות	לצרכים	המשתנים	ולתמוך	בחדשנות.

יישומים	 עוסק	במעבר	 ציבורי"	בהמשך	המסמך,	 ענן	 	/ וטכנולוגיות	חדשות	 "אימוץ	שיטות	 פרק	
ממשלתיים	לשירותי	ענן	ציבורי	בכלל.	פרק	זה	עוסק	בהערכות	ממשלתית	להקמת	"ענן"	בישראל	

כשרות	רוחבי	לכלל	משרדי	הממשלה.	

סטטוס וביצוע 2018

תהליך	ה-Transformation( DCT	Center	Data(	שבוצע	במהלך	2017-8	הוא	תהליך	ייעוצי	ותכנוני	
הממשלה	 משרדי	 עבור	 דרכים	 מפת	 לבנות	 המיועד	 הממשלה,	 במשרדי	 הענן	 שירותי	 לקידום	

למעבר	מהמצב	הנוכחי	ועד	למעבר	לשירותי	ענן	הממוקמים	בישראל.

ניסיון	בינלאומי,	הכולל	גם	מעבר	של	 ייעוץ	בעלת	 לביצוע	התכנון	בוצעה	התקשרות	עם	חברת	
גופים	ממשלתיים	ומוסדיים	לשירותי	ענן.

נבחר	מדגם	של	12	משרדים	ויחידות	סמך	ממשלתיות	בהתאם	ליכולת	שלהם	לייצג	בצורה	רחבה	
את	המערכות,	הטכנולוגיות	והתהליכים	הממשלתיים	ושאר	הגורמים	הדומים	שיעזרו	לעצב	את	

הדרישות	עבור	שירותי	הענן	הממשלתי.

ובהשתתפות	המשרדים	 הייעוץ	המתמחה,	 בסיוע	חברת	 ותכנון,	 לימוד	 הרשות	החלה	בתהליכי	
המייצגים,	והתבצעו	הפעילויות	הבאות:

נערך	מיפוי	של	סביבות	ה	IT	של	היחידות	הנבחרות	ובוצעה	הערכת	"בשלות"	לשירותי	ענן. 	•

נבחנו	התועלות	ברמה	הממשלתית	כתוצאה	מהמעבר	לתשתית	ענן	והפקת	לקחים	מתהליכים	 	•
דומים	בעולם.	

נבחנו	ותוקפו	מסמכי	מדיניות	רשות	התקשוב	הממשלתי	בנושא	הענן	הממשלתי,	הענן	הציבורי	 	•
והיבטי	אבטחת	המידע	הרלוונטיים.		

והיקפי	השימוש	בשירותי	הענן	הממשלתי	לשנים	 ונבחן	פוטנציאל	 קיימים	 ענן	 מופו	שירותי	 	•
הבאות.

10.3   אירוח אתרי אינטרנט בחוות שרתים ממשלתית

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

רשות	התקשוב	מאפשרת	שירותי	אירוח	לאתרי	אינטרנט.	לקוחות	המתארחים	בחוות	השרתים	
מתמיכה	 ומקצועי,	 מתקדם	 מידע	 אבטחת	 מערך	 של	 מהגנה	 נהנים	 זמין	 בממשל	 הממשלתית	

במגוון	רחב	של	מוצרים,

	מאינטגרציה	מורכבת	בין	מערכות	ומיכולת	ביצוע	עדכונים	ע"י	אוטומציה.

מאות	אתרים	מתארחים	בחוות	השרתים	המרכזית.	

סטטוס וביצוע 2018

הוקמו	42	אתרים	חדשים	ושודרגו	עשרות	אתרים	קיימים.

כמות	התהליכים	האוטומטים	להעברת	גרסאות	לאתרים	המתארחים	בחוות	האירוח	היא	כ-	750,	

מתוכם	כ-	250	התווספו	בשנת	2018.

כל	המשרדים,	למעט	אחד,	משתמשים	בשירותי	האוטומציה.

יעדים לשנת 2019

הקמת	תשתית	לאתרי	דרופל.	
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יעדים לשנת 2019

גיבוש	תפישה	לפעילות	AI	בסביבת	הענן	הממנפת	את	המידע	השוטף	מכלל	הארגונים	ליצירת	 	•
למידה	חישובית	ותובנות	שישמו	ויתפתחו	מול	כלל	הגופים	הציבוריים	תוך	בחינה	ושיתופי	פעולה	

עם	פתרונות	גלובליים.

גיבוש	תפיסת	רכש	ובקרה	תקציבית	מתמדת	בענן	עם	מנהל	הרכש	ואגף	תקציבים	במטרה	 	•
וזריזות	 גמישות	 ניידות,	 להקטין	את	החשיפה	התקציבית,	לתכנן	את	העלויות,	לאפשר	תחרות,	

ביישום	הפתרונות	בענן.

)מנהל	 החדש	 המנמ"ר	 תפקיד	 והגדרת	 הענן	 בעידן	 מידע	 מערכות	 ניהול	 תפיסת	 הגדרת	 	•
טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע(	הדורש	מיקוד	בקידום	חדשנות	וניהול	אפליקטיבי.

ביצועים,	שרידות,	משילות	 ועקרונות	ארכיטקטוניים	לאבטחת	מידע,	פרטיות,	 גיבוש	תפיסה	 	•
ואופטימיזציה-עלות	במטרה	לקדם	את	המעבר	של	מערכות	לענן.

להסבת	 על	 תוכנית	 והגדרת	 פערים	 איתור	 השונים,	 בגופים	 הארגוניות	 המערכות	 מיפוי	 	•
המערכות.

של	 ותכנון	 לענן	 למעבר	 למוכנות	 המידע	 מערכות	 גוף	 של	 כללית	 הכשרה	 תוכנית	 הגדרת	 	•
הכשרות	פרטניות	ע"ס	תכנון	ההגירה.

הגדרת	קריטריונים	לבחינת	ספקי	ענן	ויציאה	למכרז	לספקי	ענן	ציבורי	בארץ. 	•

הארגונים	 עבור	 הגירה	 לשירותי	 למכרז	 ויציאה	 הגירה	 ספקי	 לבחינת	 קריטריונים	 הגדרת	 	•
השונים.

גובשו	המלצות	על	דרכים	למקסום	התועלות	מהקמת	תשתית	ענן	ממשלתית. 	•

בוצע	ניתוח	סיכונים	אינטגרטיבי	בראי	המעבר	לשירותי	ענן	ציבורי	ופרטי. 	•

גובשו	המלצות	לסטנדרטים	ורמות	שירות	הנדרשים	להקמת	תשתית	הענן.	 	•

במהלך	2018,	הסתיים	תהליך	התכנון.	להלן	עיקרי	התוצרים:

ניתוח	מפורט	של	תקדימים	מהעולם. 	•

ניתוח	של	ה	cloud landscape	העתידי. 	•

ניתוח	על	של	עלויות	וגודל	השירותים	שידרשו. 	•

ניתוח	על	של	הצורך	העסקי. 	•

הגדרת	תהליך	המעבר	של	השירותים	לענן. 	•

המלצה	על	צעדים	מקדימים	להגברת	המוכנות	של	משרדי	הממשלה	ובחינת	ההכנות	הנדרשות	 	•
מהמשרדים	להיערכות	למעבר	לענן.

קטלוג	שירותים	ראשוני	על	בסיס	הצרכים	הקיימים	והצפויים. 	•

מיפוי	הספקים	הפוטנציאלים. 	•

תכנית	עבודה	כוללת	למימוש	הענן	הממשלתי 	•

כללים	לניטור	וניהול	של	תשתיות	הענן. 	•

עקרונות	המכרז	להקמת	תשתית	הענן	הממשלתי	ולתפעולה. 	•

גופי	הרגולציה	לאחר	הפעלת	תשתית	 לבין	 בין	משרדי	הממשלה	 יחסי	הגומלין	 הגדרה	של	 	•
הענן.
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       •				פורטל	נתוני	אשראי	–	בנק	ישראל.

			טאבו	בעלי	עניין	–	משרד	המשפטים. 	•      

			רשות	התאגידים	בעמותות	–	משרד	המשפטים. 	•      

			אזור	אישי	–	ממשל	זמין. 	•      

במהלך	השנה	בוצעו	מספר	שיפורים	במערכת	ההזדהות	הקיימת	לרווחת	הציבור: 	•

			הוספת	אימות	זהות	באמצעות	דרכון	במהלך	תהליך	ההרשמה. 	•      

המחזיקים	 תושבים	 לטובת	 קולית	 בהקראה	 הודעות	 קבלת	 יכולת	 הוספת	 	 	 	•      

טלפונים	"כשרים".

יעדים לשנת 2019

סיום	פיתוח	ובדיקות	של	המערכת	החדשה	ועלייה	לאוויר	הצפויה	במהלך	מרץ	2019. 	•

המשך	פיתוח	המערכת	והוספות	יכולות,	וביניהם: 	•

			אפיון	ופיתוח	זיהוי	)מייצגי(	חברות. 	•      

			אפיון	זיהוי	באי	כח	)מייצגים(. 	•      

			הוספת	אפשרויות	לאימות	אזרחים	בתהליך	ההרשמה. 	•      

      •			מימוש	הזדהות	עם	כרטיסים	חכמים	נוספים	)מלבד	ת"ז	חכמה(.

חיבור	שירותים	מזוהים	של	המשרדים	השונים	למערכת	ההזדהות.	 	•

תמיכה	במשתמשי	קצה. 	•

10.5   הזדהות ממשלתית מרכזית 

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי.

תיאור כללי

יצירת	תהליך	הזדהות	אחוד	לאזרחים	ולעסקים,	בהתאם	לשירות	הממשלתי	שאותו	הם	מעוניינים	
האימות	 בתחום	 הבינלאומיים	 והתקנים	 בטוחה	 להזדהות	 הממשלתית	 המדיניות	 ולפי	 לצרוך	

)authentication(	וההזדהות.	

נוחה	של	שירותים	ממשלתיים	 ויאפשר	צריכה	 יבוצע	באופן	מקוון	 תהליך	הרישום	או	ההרכשה	
הדורשים	הזדהות.	לתושב	יהיה	חשבון	אחד	באמצעותו	יוכל	להירשם	לשירותי	הממשלה	השונים	

תוך	שימוש	במגוון	אמצעים	דיגיטליים.	

	)LoA		Level	of	Assurance	-אימות	הבטחת	)רמת	רב"א	לפי	מתבצע	ההזדהות	למערכת	הרישום
בארבע	רמות:	1-	הזדהות	על	סמך	רשתות	חברתיות,	2-	הזדהות	באמצעות	אמצעי	תיקוף	אחד,	

3-	הרשמה	מול	שני	מאגרי	תיקוף,	4-	כניסה	באמצעות	כרטיס	חכם/	ת"ז	חכמה.	

סטטוס וביצוע 2018

באפריל	2018	נבחר	ספק	זוכה	במכרז	להקמת	מערכת	ההזדהות	הממשלתית. 	•

 QA	בדיקות	וביצוע	פתרון,	ויישום	פיתוח	התשתיות,	הקמת	האפיון,	פעילויות	החלו	2018	במאי 	•
של	שלב	א'	של	הפרויקט,	שהוגדר	לענות	על	המודולים	הבאים:

       •        רישום	תושב	למערכת	ההזדהות	ברב"א	3,	4.

				זיהוי	תושב	באמצעות	מס'	זהות,	סיסמה	ו-	otp	ברב"א	3. 	•       

				זיהוי	תושב	באמצעות	אפליקציה	ייעודית	ברב"א	3. 	•       

			זיהוי	תושב	באמצעות	ת"ז	ביומטרית	ברב"א	4. 	 •       

				תהליכים	תומכים	של	איפוס	סיסמה	וניהול	חשבון. 	•       

				מערכת	מוקד	טלפוני	לסיוע	למשתמשים.	 	•       

				בחירת	אמצעי	התקשרות	מועדף	-	הקראה	קולית	/	מסרונים. 	•       

				תמיכה	בארבע	שפות	-	עברית,	אנגלית,	רוסית	וערבית. 	•       

במהלך	השנה	בוצעו	אינטגרציות	למערכת	הקיימת	עבור	10	שירותים	נוספים,	ביניהם: 	•

				מערכת	נט	המשפט	–	הנהלת	בתי	המשפט. 	•       

       •				פורטל	עולים	חדשים	–	משרד	העלייה	והקליטה.

       •				פורטל	הגשת	מכרזי	מקרקעין	–	רמ"י.
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10.7   סביבת עבודה רוחבית – "סער"
פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי,	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

המערכת	מאפשרת	ניהול	ותיוק	של	מסמכים	כמו	גם	חיפוש	ואחזור;	תיוק	של	כל	סוגי	הקבצים	
חיפוש	מלא	 וכן	 ומאפיינים	 מילות	מפתח	 לפי	 יכולות	אחזור	 וחיפוש	מתקדם	המכיל	 הדיגיטליים	

בטקסט	של	חלק	מסוגי	המסמכים.

ייחודה	של	המערכת	הוא	בהיותה	מוצר	ניהול	מסמכים	מתפתח,	המותאם	לצורכי	משרדי	הממשלה.	

לאאוטלוק	 וכתוסף	 דפדפן	 מתוך	 המופעלת	 קלאסית	 כמערכת	 סע"ר:	 של	 יישומים	 שני	 קיימים	
)"סער	לייט"(.		

קיימות	שתי	צורות	לפרישת	סע"ר:	התקנה	מרכזית	במתקני	רשות	התקשוב	הממשלתי	והתקנה	
מקומית	על	שרתי	המשרדים.

סטטוס וביצוע 2018

במערכת	פעילים	כ-5,000	משתמשים.	

34	גופים	נמצאים	בשלבי	פריסה	שונים	של	מערכת	סע"ר	ועוד	מספר	משרדים	מתוכננים	להתחיל	
בפריסה	ב	2019. 

במערכת	סע"ר	כ-	13	מיליון	מסמכים,	מתוכם	כ-	4	מיליון	בהתקנה	בתצורת	ענן	פרטי.	

קצב	הגידול	עומד	על	כ-	300	אלף	מסמכים	נוספים	בכל	חודש,	כולל	מסמכים	מוסבים.

 B2G 10.6   התחברות למגזר הפיננסי באמצעות רשת

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	משרדי	הממשלה.

תיאור כללי

רשת	)Business-to-Government	B2G(	מאפשרת	קישור	ייעודי	מאובטח	בין	משרדי	הממשלה	לבין	
המגזר	העסקי	)בנקים	וכו'(	ותומכת	בשירותים	שונים	אגב	שימוש	בסטנדרטים	מקובלים	על	ידי	

הגורמים	המעורבים	ובאישור	הפיקוח	על	הבנקים.

סטטוס

הגופים	הממשלתיים	הפעילים	ברשת:	

משרד	המשפטים.	 	•

בנק	ישראל. 	•

משטרה	מטה	ארצי. 	•

משטרה	יחידת	לה"ב. 	•

הגופים	העסקיים	הפעילים	ברשת:	

כיום	קיימים	ברשת	מעל	ל-	40	קווים.

· דואר	ישראל· בנק	לאומי· בנק	דיסקונט

· ישראכרט· הבנק	הבינלאומי· בנק	מזרחי

· ברינקס· CITI· בנק	הפועלים

· HSBC ·State bank· בנק	ירושלים

· כאל· IBI· בנק	איגוד

· כל	מוביל· בנק	יהב· דקסיה

· פימה· לאומי	כארד

· פסגות· מימון	ישיר
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הועלו	2	גרסאות.

כ-90	בקשות	מנוהלות	במערכת	בסטטוסים	שונים.	

יעדים לשנת 2019

הדרכה	והטמעה,	אפיון	ופיתוח	ממשקים.

10.9   מערכת לטיפול בבקשות חופש המידע – "מחוה"

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי	בשיתוף	עם	היחידה	לחופש	המידע	במשרד	המשפטים.

תיאור כללי

ובקרה	של	היחידה	לחופש	 וכן	מעקב	 ניהול	תהליכי	בקשות	חופש	המידע	 המערכת	מאפשרת	
המידע	במשרד	המשפטים.	

סטטוס וביצוע 2018

המערכת	הופעלה	ברבעון	3	של	2018.

עד	כה	נכנסו	19	משרדים	לעבודה	במערכת.

הועלו	2	גרסאות.	

יעדים לשנת 2019

הכנסת	משרדים	לעבודה	במערכת,	הדרכה	והטמעה	במשרדים.	

     משרדים על תשתית מרכזית  בתשתית מקומית
ארכיון	המדינה 	•

המשרד	לשירותי	דת 	•
רשות	שדות	התעופה 	•

משרד	החינוך 	•
הרשות	לכבאות 	•

והצלה
הנהלת	בתי	המשפט 	•

משרד	האוצר 	•
משרד	התחבורה 	•

בתי	החולים	 	•
הממשלתיים

קופת	חולים	כללית 	•
משרד	הבריאות 	•
הביטוח	הלאומי 	•

נציבות	שירות	המדינה 	•
הרשות	למים	וביוב 	•
משרד	התקשורת 	•

משרד	המדע 	•
והטכנולוגיה

הנהלת	בתי	הדין 	•
הרבניים

המשרד	לביטחון	פנים 	•
משרד	התיירות 	•

המרכז	למיפוי	ישראל 	•
רשות	התקשוב	 	•

הממשלתי
משרד	הקליטה 	•

והעלייה
רשות	הבדואים 	•

הרשות	להגבלים 	•
עסקיים

משרד	החוץ 	•
בית	הנשיא 	•

דירה	להשכיר 	•
משרד	הבינוי	והשיכון 	•

ועדת	הבחירות 	•
המרכזית

שת"פ	אזורי 	•
פיתוח	הנגב	והגליל 	•

משרד	הפנים 	•
משרד	התרבות 	•

והספורט
רשות	האכיפה	והגבייה 	•

המינהל	לחינוך	 	•
התיישבותי

המשרדים העתידים להצטרף במהלך 2019 

משרד	הכלכלה	והתעשייה 	•
רשות	המיסים 	•

כנסת	ישראל 	•
משרד	החקלאות 	•

10.8   מערכת לניהול הועדות להעברת מידע – "מועד"

פעילות	בהובלת	רשות	התקשוב	הממשלתי.

תיאור כללי

המערכת	מנהלת	את	פעילות	הועדות	להעברת	מידע	ומאפשרת	מעקב	ובקרה	של	המשרדים	וכן	
של	רשות	התקשוב	אחר	הבקשות	המוגשות	ותהליך	אישורן.

סטטוס וביצוע 2018

המערכת	הופעלה	בנובמבר	2017.

במערכת	הוקמו	עד	כה	57	משרדים	ויחידות	סמך.			
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פיתוח	מערכת	תקשיר	חדשה. 	•

פיתוח	מערכת	LMS	)לניהול	הלמידה(	עבור	המשרדים. 	•

המשך	פיתוח	טפסים	ממוחשבים.	 	•

פרויקט	שילוב	נתוני	שכר	במודל	HR	כתנאי	לשילוב	חוקת	שכר	במרכב"ה. 	•

התאמת	מודל	HR	בתי	החולים,	לרבות	טיפול	בעובדי	תאגיד. 	•

מתן	פתרונות	מחשובים	לנושאי	האצילה.)דרוג	שרות	המדינה,	עלויות,	ממשק	משתמש	לקטלוג	 	•
עיסוקים,	מצבי	אובייקט	שמירת	היסטוריה,	סיווג	פעילויות	תקינה	וניהול	נימוקים(.

מערכת	מיצוי	זכויות	עובדים	)"מקוונים	אליך"( 	•

govmap – 10.11   אתר המפות הממשלתי

פעילות	בהובלת	המרכז	למיפוי	ישראל	)מפ"י(.

תיאור כללי
אתר	המפות	הממשלתי	)il.gov.govmap(	הוא	מערכת	מידע	גיאוגרפית	)GIS(.	האתר	מציע תשתית	
על	 והציבור	הרחב.	השימוש	באתר	 הציבורי	 לשימושם	של	המגזר	 ורוחבית	 גיאוגרפית	מרכזית	
יתרון	 ומספק	 אחד	 באתר	 מרוכז	 המידע	 משותפת.	 ושפה	 תיאום	 בינם	 יוצר	 השונים	 הגופים	 ידי	
לצפייה	בנתונים	ממקורות	שונים	על	גבי	תשתית	גיאוגרפית	אחת.	התצוגה	באתר	היא	בממשק	

נוח	וידידותי	למשתמש.

האפשרות	להשתמש	באתר	מייתרת	את	ההשקעה	בפיתוח,	ברכישת	תוכנה	וחומרה	ובתחזוקתן	
עבור	כל	אחד	מהמשרדים	ויוצרת	חיסכון	ומניעת	כפילות	בפיתוח	מערכות.	האתר	נועד	לשמש	הן	

את	משרדי	הממשלה	והן	את	הציבור.

סטטוס וביצוע 2018

האתר	מכיל	יותר	מ-270	שכבות	מידע	בנושאים	מגוונים:	תכנון,	סביבה,	חירום,	נתונים	סטטיסטיים,	
תחבורה	ועוד.	הנתונים	מוצגים	כשכבות	מידע	גיאוגרפיות	על	רקע	מפה	טופוגרפית	או	על	רקע	
תצלום	אוויר	מיושר	צבעוני.	נוסף	לכך,	באתר	פותחו	יישומים	שימושיים	כגון	מכ"ם	גשם,	חיפוש	

תכנית	בניין	עיר,	חיפוש	קווי	אוטובוס	ועוד.	

המפות	 באתר	 המופיע	 המידע	 לכל	 	)Application	 programming	 interface(  API מספק	 האתר	
הממשלתי	בחינם.	ניתן	להטמיע	בקלות	באתרי	אינטרנט	את	מפת	אתר	המפות	הממשלתי	עם	
שכבות	המידע	הקיימות	באתר.	הפונקציות	העיקריות	שאפשר	לקבל	באמצעות	ה-API	הן:	הצגה,	
הדלקה,	כיבוי	ותשאול	של	שכבות	מידע,	המרת	כתובת	לקואורדינטות	וההפך,	הצגת	נקודות	של	

המשתמש	על	גבי	המפה	ועוד.

10.10   ניהול ההון האנושי בשרות המדינה 

פרויקטים	בהובלת	נציבות	שירות	המדינה.

חלק	מהפרויקטים	מבוצעים	בשיתוף	עם	יחידת	מרכב"ה	באגף	החשב	הכללי	במשרד	האוצר.

תיאור כללי

ניהול	ההון	האנושי	בשרות	המדינה	מתבצע	בשתי	פלטפורמות	עיקריות:	האחת	מערכת	מרכב"ה,	
בה	מיושמים	תהליכי	הליבה	לניהול	הון	אנושי	בשרות	המדינה,	והשנייה	מפותחת	באגף	טכנולוגיות	
דיגיטליות	ומידע		של	נציבות	שרות	המדינה	ונותנת	מענה	בנושאי	ניתוח	הערכות	עובדים,	ניתוח	

נתוני	פרט	תקן	ותקציב,	ניהול	מדדים,	ומערכות	חיזוי.

פעילות ב 2018

גיוס	-	מערכת	לניהול	פניות	בנושא	מכרזי	כ"א. 	•

פורטל	לעובד	-	הקמת	מערכת	שתאפשר	לכל	עובד	לבצע	את	כל	הפעולות	בתחום	משאבי	 	•
אנוש	ממקום	אחד.

פורטל	למנהל	-	הקמת	פורטל	למנהל	על	מנת	לסייע	בניהול	המשאב	האנושי	שתחת	אחריותו. 	•

מערכת	מהו"ת	-	מערכת	לבקרת	הון	אנושי	ותקציב	)תקינה,	איוש,	תקציב(.	 	•

ערכת	EPM	)לניהול	מדדים(. 	•

מערכת	לקידום	בדרגה	וקיצור	פז"מ. 	•

ערכת	ניהול	ידע	נציבותית	–	פורטל	חדש,	מערכת	ניהול	ידע. 	•

פיתוח	מערכת	LMS	)לניהול	הלמידה(	עבור	המדרשה	ונציבות	כבאות	והצלה.	המערכת	תשמש	 	•
כבסיס	למערכת	LMS	משרדית.

פיתוח	טפסים	ממוחשבים.	 	•

יעדים לשנת 2019

סיום	פיתוח	של	מערכת	פניות	לרפרנטים	וליחידות	נציבות	שרות	המדינה. 	•

חתימה	דיגיטלית	על	טפסי	הון	אנושי. 	•

מערכת	BI	לניתוח	נתוני	נוכחות	עובדים	וגיוס. 	•

פיתוח	מערכת	קליטה	דיגיטלית. 	•

http://govmap.gov.il/
http://govmap.gov.il/
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11.   קידום פרויקטים במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" 

על	 המיושמות	 משרדיות,	 דיגיטליות	 תכניות	 גובשו	 דיגיטלית"	 "ישראל	 הלאומי	 המיזם	 במסגרת	
מגוון	 כוללות	 התכניות	 ומידע.	 דיגיטליות	 טכנולוגיות	 ואגפי	 במשרדים	 המקצועיים	 האגפים	 ידי	
זה,	 פרויקטים,	חלקם	מפורטים	בתכנית	הדיגיטלית	הלאומית	וחלקם	מתוארים	בהמשך	מסמך	

כדלקמן:

בתחום	הבריאות

המטופל	במרכז	-	"הלב",	פלטפורמת	שיתוף	מידע	אדמיניסטרטיבי	במערכת	הבריאות.	 	•

הגדלת	היצע	שירותי	הרפואה	מרחוק	–	"טלמדיסין". 	•

תשתית	מחקר	נתוני	עתק	Big Data	למידע	רפואי	מובנה	ובלתי	מובנה	–	"תמנע". 	•

רפואה	מותאמת	אישית	)Precision Medicine(	–	"פסיפס" 	•

מכרזי	אתגר	–	קידום	פתרונות	חדשים	וחדשניים	לבעיות	במערכת	הבריאות. 	•

בתחום	הרווחה

פיקוח	דיגיטלי. 	•

בתחום	הכלכלה

סוכנות	לעסקים	קטנים	ובינוניים. 	•

האתר	מאפשר	לרשויות	מקומיות	החסרות	תוכנות	GIS	לקבל	חבילת	מידע	ופלטפורמה	טכנולוגית,	
וארגונים	 רשויות	 באתר	 המידע	 באמצעות	 מצדן.	 כספית	 בהשקעה	 צורך	 ללא	 מיידי,	 לשימוש	
ממשלתיים	יכולים	לקבל	תמונה	לאומית	רחבה	של	המתרחש	בסביבתם	בשגרה	ובמצב	חירום.	
בהמשך,	יתווספו	לאתר	יכולות	שיאפשרו	להשתמש	בו	בשעת	חירום	ככלי	המתאר	תמונת	מצב	
מקומיות	 רשויות	 לנציגי	 הדרכות	 כמה	 התקיימו	 האחרונה	 בשנה	 השונים.	 החירום	 גורמי	 עבור	
בשיתוף	השלטון	המקומי	ופיקוד	העורף,	שמטרתן	הכנה	ואיסוף	של	מידע	גיאוגרפי	אגב	שימוש	

באתר	לטובת	הכנת	מידע	של	הרשות	לשעת	חירום.

סטטוס וביצוע 2018

הועלתה	גרסה	חדשה	שפותחה	בשיטת	first	mobile,	מותאמת	מובייל	לכל	סוגי	המכשירים.	

עשרות	גופים	ציבוריים	משתמשים	בתשתית	אתר	המפות.	

פיתוח	יישומים	נוספים	בנושאי	חירום,	ניווט	ושימוש	בנתוני	תנועה.

מפות	חום	וכלי	תצוגה	עבור	פרויקט	התשתיות	לפי	החלטת	הממשלה	מס'	1074.

גרסת	אתר	באנגלית.

יעדים לשנת 2019

העלאת	האתר	בטכנולוגיה	מבוססת	קוד	פתוח.
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12.1.2. בחינות בגרות ובחינות הסמכה
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור	כללי

הקמת	מערכת	לניהול	בחינות	בגרות	ובחינות	הסמכה	משלב	תכנון	ההבחנות	בבית	הספר	עד	
לזכאות	המלאה	לתעודת	בגרות.	המערכת	תנהל	את	ההתאמות	לתלמידים	נזקקים	ותהווה	כלי	

להכנות	הטכניות	לניהול	יום	הבחינה	בבית	הספר.

סיבות להקמת המערכת:	

גריטת	מערכות	ישנות. 	•

החלפת	מערכת	תיעודית	במערכת	תפעולית. 	•

החלפת	תהליכי	העברת	מידע	מורכבים	ולא	נכונים	בין	מערכות	הפועלות	היום. 	•

פתיחת	המערכת	דרך	הרשת	לבתי	ספר,	הורים	ותלמידים	לצורך	הפעלת	תהליכים	ושיקוף	 	•
מידע.

המשרד	 לאגפי	 מדיניות	 וקביעת	 תהליכים	 ניהול	 לצורך	 ארצית	 ברמה	 עכשווי	 מידע	 מתן	 	•
הרלוונטיים.

סטטוס וביצוע 2018

הוקמה	סביבת	פיתוח	בטכנולוגיה	חדשה.		

20	מסכים	הדורשים	 נחתם	חוזה	מול	חברה	חיצונית	לעיצוב	ופיתוח	פרונט	למסכים,	ופותחו	כ-	
התאמה	לנראות	החדשה.

בשלבי	אפיון,	גיבוש	תהליכים	תומכים	נוספים	למערכת	)כגון	ניהול	אוכלוסיות(.

יעדים לשנת 2019

הפעלת	יחידת	מסירה	ראשונה	עבור	פיילוט	של	בתי	ספר,	הכוללת:	קליטת	שאלונים	וחישוב	זכאות	
ברפורמה,	קליטת	תכנון	הבחנות,	קליטת	ציונים	ממקורות	חיצוניים,	ליווי	ועדת	התאמה	מחוזית.	

12.   פרויקטים ומיזמים משרדיים מרכזיים 
אגפי	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	במערך	התקשוב	הממשלתי	מבצעים	פרויקטים	רבים,	שמטרתם	

המרכזית	היא	עמידה	ביעדים	של	המשרדים	השונים	ושל	הממשלה	כולה.

מבין	פרויקטים	אלה,	נציין	כמה	פרויקטים	בולטים	ומשמעותיים.

12.1   תחום חינוך

12.1.1   ניהול וחישוב תשלומים בעבור מערכת החינוך
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור כללי

מערכת	התשלומים	המאוחדת	)מת"מ(	מחשבת	מדי	חודש	את	התשלומים	המגיעים	בעבור	מוסדות	
החינוך	בהיקף	של	כ-	2	מיליארד	₪	לחודש	)כ-	24	מ'	₪	לשנה(.	

המערכת	מבצעת	חישובי	זכאות	בהתאם	לחוק	החינוך,	לפי	קריטריונים	רבים	ומגוונים,	ובהתאם	
ללוגיקה	ייחודית	של	המשרד.		

ומנהלת	מידע	כספי	היסטורי	רב	 	Legacy 40	שנה,	בסביבת	 כ-	 המערכת	הקיימת	פותחה	לפני	
היקף.		

זאת,	 לאור	 והמערכת	מתאפיינת,	 ידניים,	תחזוקה	מקיפה	 על	תהליכים	 נסמך	 תפעול	המערכת	
בחוסר	גמישות	תפעולית.

וגמישה	לניהול	תהליכי	החישוב	תוך	ראייה	 אי	לכך,	הוחלט	על	הקמת	מערכת	מודרנית	חדשה	
תהליכית,	הכוללת	מיכון	תהליכים	ידניים,	שיפור	הבקרות	הכספיות	והוספת	פונקציונליות	עסקית	

נדרשת	כמו	סימולציות	פיננסיות,	אתראות,	ומערך	ניהול	ודיווח	מתקדם.

יעדי הפרויקט:

שיפור	יכולות	בניהול	תחשיבים	עבור	תשלומי	מערכת	החינוך. 	•

מיכון	תהליכים	ידניים,	שיפור	הבקרה	הכספית,	הגברת	יכולות	תכנון	תקציבי.	 	•

גמישות	תפעולית	ביישום	השינויים	השוטפים	הנדרשים	באופן	חודשי	בלא	הצורך	בהסתמכות	 	•
על	אנשי	המחשוב.

הגברת	השקיפות. 	•

יעדים לשנת 2019

פרסום	המכרז	ובחירת	ספק.
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12.1.4   בינוי מוסדות חינוך
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור כללי

פיתוח	מערכת	חדשה	במקום	מערכת	Legacy	קיימת	ומיושנת	שאחראית	על	תקצוב	בניית	מוסדות	
קביעת	 הבקשות,	 הגשת	 משלב	 החל	 בתהליכים	 תתמוך	 המערכת	 וכו'.	 מוסדות,	 שיפוץ	 חינוך,	

עדיפות,	ניהול	התחייבויות	והרשאות	לבנייה,	שיפוצים	וכו'	בהתאם	לתקנות	הבנייה.	

המערכת	תתמוך	בניהול	חוזים,	פרויקטים	ותשלומים	עד	להשלמת	התהליכים	והבנייה.

יתרונות המערכת החדשה:

המערכת	מתקדמת	מבחינה	טכנולוגית. 	•

יכולה	לתמוך	 ידנית	ושהמערכת	הקיימת	לא	 המערכת	תתמוך	בתהליכים	שהיום	מתבצעים	 	•
בהם.

המערכת	תאפשר	תקשורת	ושקיפות	לרשויות. 	•

המערכת	תאפשר	פניה	של	הרשויות	דרך	האינטרנט,	ובכך	תחסוך	עבודת	הקלדה	של	הבינוי. 	•

הכניסה	למערכת	תהיה	דרך	פורטל	רשויות	ובעלויות,	ותציג	את	המידע	בצורה	נוחה	וידידותית.	 	•

יעדים לשנת 2019

בחירת	ספק	זוכה	במהלך	2019,	התארגנות	והתחלת	אפיון.	

12.1.5   שיפור השירות הדיגיטלי – הסבת אתרי המשרד לפורטלים
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור כללי

היעד	 לקהלי	 המשרד	 מיחידות	 רב	 מידע	 מפוזר	 בהם	 החינוך	 משרד	 אתרי	 	300 כ-	 קיימים	 היום	
השונים.	בתהליך	שיימשך	מספר	שנים	מועבר	המידע	לפורטלים	בהתאם	לעניין	של	קהלי	היעד	

המרכזיים	וכך	יחסך	הצורך	בחיפוש	המידע	הנדרש	בין	אתרים	רבים.

יעדים לשנת 2019

סגירת	כ-	40	אתרים	והעברת	המידע	לפורטלים.

12.1.3   ניהול עובדי הוראה
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור כללי

משרד	החינוך	מנהל	כיום	את	המידע	על	עובדי	ההוראה	בשתי	מערכות	מרכזיות	נפרדות	ובמספר	
רב	של	מערכות	נוספות	ייעודיות	)לנושאים	כמו	חישוב	דרגה	או	ותק(.

מטרת	הפרויקט	היא	לאחד	תחת	מערכת	מרכזית	אחת	את	הטיפול	בנתוני	עובדי	ההוראה	ובנתוני	
העסקתם.

סטטוס וביצוע 2018

בשלהי	שנת	2016,	פרסם	המשרד	מכרז	ייעודי	אשר	עוסק	בהקמה	של	מערכת	לניהול	כוח	אדם	
בהוראה	ונתוני	העסקת	העובדים,	אשר	נסמכת	על	בסיס	נתונים	מאוחד.	מערכת	זו	תיתן	מענה	

אינטגרטיבי	כולל,	אגב	טיוב	הנתונים	לרבות	הנתונים	המשפיעים	על		השכר.	

בשנת	2017,	נבחר	ספק,	נחתם	חוזה	והושלמה	ההתארגנות.	

בשנת	2018,	נעשה	אפיון	מפורט	של	יחידת	המסירה	הראשונה	בפרויקט,	והחל	אפיון	של	היחידה	
השנייה,	וכן	פותחה	מרב	התכולה	של	יחידת	המסירה	הראשונה	בפרויקט.	

יעדים לשנת 2019

הפעלה	של	יחידת	המסירה	הראשונה	בפרויקט	והטמעתה	אצל	הלקוחות	בחודש	מאי.	

אפיון	מפורט	ופיתוח	של	יחידת	המסירה	השנייה	בפרויקט,	עם	סיום	והפעלה	בחודש	דצמבר.	
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המערכת	מכילה	תחומי	פעילות	עיקריים,	כדלקמן:

תיק	תלמיד:

ומידע	 כגון	פרטים	אישיים,	פרטים	על	משפחתו	 זמן,	 נתוניו	לאורך	 תיק	התלמיד	מרכז	את	כלל	
לימודי.

במהלך	 וליווי	 והערכה	 מדידה	 קליטה,	 כגון	 לתלמיד,	 תהליכים	 מבוצעים	 אלה	 נתונים	 בסיס	 על	
הלימודים	וכבוגר.

תיק	מקום	חינוך:

תיק	מקום	החינוך	מרכז	את	כלל	נתוניו	לאורך	זמן,	כגון	פרטים	כלליים,	מאפייני	המקום	ומענים	
לתלמידים.

תיעוד	 ורישיונות,	 אישורים	 מתן	 כגון	 החינוך,	 למקום	 תהליכים	 מבוצעים	 אלה	 נתונים	 בסיס	 על	
ביקורים	ותהליכי	פיקוח,	תכנון	ובקרת	תכניות	עבודה	ופרסום	הודעות	מהמינהל	למקום	החינוך.

תיק	עובד	מקום	חינוך:

ודרכי	התקשרות,	 זמן,	כגון	פרטים	אישיים	 תיק	עובד	מקום	החינוך	מרכז	את	כלל	נתוניו	לאורך	
התפקיד	במקום	החינוך	ונתוני	העסקתו.

על	בסיס	נתונים	אלה	מבוצעים	תהליכים,	כגון	אישור	נתוני	העסקתו	ובקרה	אל	מול	התקינה.

סטטוס וביצוע 2018

ב-2018	הושלם	המידע	הבסיסי	בתיק	עובד,	שהצטרף	לתיקים	שפותחו	קודם	לכן.

פותחו	והוטמעו	התהליכים	המרכזיים	הבאים:	

תהליך	העברה	/	עזיבה. 	•

הערכות	לקליטה	ופתיחת	שנה. 	•

ליווי	בוגר. 	•

אישור	ובקרה	על	נתוני	העסקת	עובד	מקום	חינוך. 	•

תהליכי	פיקוח,	כגון	סל	שירותים. 	•

יעדים לשנת 2019

ממשקים	-	קבלת	נתונים	ממשרד	החינוך. 	•

תלמיד	-	שאלון	חניך	חדש,	ניהול	מפגשים	עם	התלמיד,	קליטה	משולבת. 	•

מקום	חינוך	-	פיקוח	ובקרה	–	ביקורי	פיקוח,	תזונה,	רווחת	הפרט,	ניהול	אישורים	ורישיונות.	 	•

עובדי	מקומות	החינוך	-	ניהול	תקינה. 	•

12.1.6   אפליקציית עובדי הוראה
פעילות	בהובלת	משרד	החינוך.

תיאור כללי

לעובד	 מקצועי	 ופיתוח	 פדגוגי	 מנהלי	 מידע	 ומכילה	 הוראה	 לעובדי	 המיועדת	 אפליקציה	 בניית	
ההוראה.

את	 ומעניין	 במובייל	 לתצוגה	 אפשרי	 שהינו	 ופדגוגיים	 מנהליים	 בנושאים	 מידע	 בהצגת	 מדובר	
הלקוחות.	המידע	משלים	את	המידע	שנמצא	בפורטל.	בחלק	המנהלי	יהיה	מיקוד	בהזמנת	תורים,	
בקשה	לפנסיה,	אישורים	חתומים,	פתיחת	פנייה,	שינוי	פרטיים	אישים,	הגשת	בקשה	לחל"ת	ועוד.	

בחלק	הפדגוגי	מוצגים	תחומי	הדעת	וחומרי	ההוראה	מהם	ניתן	להכין	מערכי	שיעור	למורה

סטטוס וביצוע 2018

אופיין	הצורך	והחל	פיתוח.

יעדים לשנת 2019

הפעלת	המערכת	במאי	2019.

12.1.7   מינהל חינוך התיישבותי דיגיטלי
פעילות	בהובלת	מינהל	החינוך	ההתיישבותי	ועליית	הנוער.

תיאור כללי 

לחינוך	התיישבותי.	במרכז	 הליבה	בתחום	התקשוב	של	המינהל	 פרויקט	 הינו	 דיגיטלי"	 "מינהל	
הפרויקט	נמצאים	התלמיד	בפנימייה	ומשפחתו,	מקום	החינוך	ועובדיו.	מטרת	הפרויקט	הינה	מיכון	
ופישוטם	 ייעולם	 מחדש,	 בחינתם	 לאחר	 החינוך,	 מקומות	 ועם	 המינהל	 במטה	 העבודה	 תהליכי	

בשיתוף	אגפי	המטה,	מקומות	החינוך	וגורמי	הקהילה.	

הפרויקט	יצא	לדרך	לפני	כשנתיים	וכיום	במערכת	עובדים	מאות	משתמשים,	ומנוהלים	כ-	000,02	
תיקי	תלמיד	בפנימיות,	כ-	0052	תיקי	עובד	וכ-	073	תיקי	מקומות	חינוך.

הגישה	למערכת	מתאפשרת	מאמצעים	דיגיטליים	שונים,	כגון	potksed	ו-	elibom,	ושירות	לאזרח	
ניתן	באמצעות	li.vog	והאזור	האישי.	המערכת	מספקת	יכולות	הפקה	וניתוח	נתונים	מתקדמות	

לטובת	שיפור	המענה	לתלמיד,	למקום	החינוך	ולגורמי	הפיקוח.

הפיתוח	מבוצע	באגף	המחשוב	של	המינהל,	תוך	כדי	שיתוף	פעולה	עם	כלל	הגורמים	במינהל,	
התקשוב	 רשות	 החינוך,	 למשרד	 בדגש	 בממשלה	 נוספים	 תקשוב	 וגופי	 החינוך	 מקומות	 נציגי	

וממשל	זמין.
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12.2.2 הגדלת היצע שירותי הרפואה מרחוק - “טלמדיסין” 
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	

חברתי.

תיאור כללי

הקמת	תשתית,	אשר	תאפשר	לארגוני	הבריאות	לספק	שירותי	רפואה	בתחומים	שונים	על	בסיס	
תקשורת	דיגיטלית	ועזרים,	במטרה	להגדיל	את	היצע	שירותי	הרפואה	הניתנים	לאזרחים	ולצמצם	

את	הפערים	בין	אזורים	שונים	בארץ.

וידאו	 שיחת	 באמצעות	 שירות	 לתת	 השירות	 ולנותן	 שירות	 לקבל	 למטופל	 תאפשר	 התשתית	
בזמינות	גבוהה	במספר	מודלים,	לדוגמא:

מטפל	–	מטפל	:	מתן	ייעוץ	בין	צוותים	רפואיים. 	•

מטפל	–	מטופל	:	מתן	טיפול	מרחוק	ישירות	בין	מטפל	למטופל. 	•

הייעוץ	יינתן	על	ידי	שימוש	באפליקציית	וידאו	ייעודית	שתהיה	זמינה	לשימוש	באמצעים	דיגיטליים	
שונים	כגון	מחשב,	טלפון	סלולארי	או	טאבלט.	התשתית	תאפשר	הגדלת	היצע	השירותים	הרפואיים	
הזמינים	לציבור,	הקלה	על	ציבור	שאינו	נייד	המתקשה	בהגעה	לשירות	רפואי,	איזון	בין	רמת	שירות	

נדרשת	לזמינות	השירותים	וחיזוק	הרפואה	הציבורית.

סטטוס וביצוע 2018

מודל	מטפל	-	מטופל	עלה	לאוויר	בקופת	חולים	מכבי. 	•

יעדים לשנת 2019 

הטמעת	המערכת	בשני	ארגונים	נוספים:

מודל	מטפל	-	מטופל:	למטופלים	במרפאות	חוץ	של	בית	חולים	אחד. 	•

מודל	מטפל	-	מטפל:	בבית	חולים	אחד. 	•

12.2. תחום בריאות
12.2.1 המטופל במרכז - “הלב”, פלטפורמת שיתוף מידע אדמיניסטרטיבי 

במערכת הבריאות
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	

חברתי.

תיאור כללי 

במרכז	 הצבתם	 ידי	 על	 ובבריאים	 במטופלים	 הממוקדים	 מהלכים	 לקדם	 היא	 הפרויקט	 מטרת	
השירות	ולהטמיע	את	התפיסה	המציבה	את	המטופל	במרכז	התהליכים.	

ביורוקרטיים	 חסמים	 ולהסרת	 השירות	 לשיפור	 אינטגרציה	 פתרונות	 יועמדו	 הל"ב	 בפרויקט	
ומנהלתיים	"כואבים",	שאיתם	נדרש	להתמודד	כל	תושב	הנדרש	לטיפול	רפואי	במערכת	הבריאות	
בישראל.	כמו	כן	תוקם	תשתית	להעברת	נתונים	מנהלתיים	בין	ספקי	שירותי	בריאות	)כגון	בתי	

חולים,	מכונים,	מרפאות	וכו'(	לבין	הגורמים	המממנים.

במערכת	 מטופל	 כל	 מתמודד	 שאיתם	 משמעותיים,	 תהליכים	 לשני	 מענה	 יינתן	 ראשון	 כשלב	
הבריאות:	

קופות	 בין	 ההתחייבות	 בתהליך	 שתתמוך	 מידע",	 "אוטוסטרדת	 בניית	 	– דיגיטלי	  17 טופס  	•
החולים	לבין	ארגוני	בריאות	נותני	שירותים	)בתי	חולים	ועוד(	בצורה	דיגיטלית	קלה	ונוחה,	משלב	
ועד	לסיום	הטיפול	בהתחייבות	 ניתן	הטיפול	 קבלת	ההתחייבות,	דרך	תיאום	ההתחייבות	בטרם	

לאחר	ההגעה	לטיפול	רפואי.

יכול	לקבוע	תור	לבדיקה	או	לפרוצדורה		במוסד	רפואי	בצורה	 זימון תור בקליק	–	המטופל	 	•
דיגיטלית	ובאופן	עצמאי.	

מימוש	התשתית	והתהליכים	הנדרשים	יבוצע	בשלבים,	בהתאם	לתכנית	עבודה	שנקבעה	על	ידי	
המשרד.

סטטוס וביצוע 2018

שלב	א'	הכולל	פלטפורמה	ארגונית	המאפשרת	זימון	תור	מקוון.	עליה	לאוויר	בבית	החולים	איכילוב	
בתצורה	של	פורטל	ארגוני.

יעדים לשנת 2019 

.)white lable(	ארגוני	פורטל	של	בתצורה	נוספים	חולים	בתי	בארבעה	בקליק	תור	זימון	הטמעת

הקמת	תשתית	של	פורטל	לאומי	לזימון	תורים	המאפשר	תמונת	מצב	זמינות	תורים	בראיה	לאומית	
וחיבור	הדרגתי	של	בתי	החולים.



 8283 

12.2.3   רשת שיתוף מידע קליני - “אופק/איתן”
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	

חברתי.

תיאור כללי

טיפול	רפואי	איכותי	דורש	רצף	טיפול	בין	מטפלים	שונים	והתבססות	על	מידע	נצבר	על	המטופל.	
היעדרו	של	מידע	רפואי	עלול	להוות	סכנה	מידית,	כאשר	מדובר	בחולים	מורכבים	ובמצבי	חירום	
או	כאשר	המטופל	מתקשה	או	שאינו	מסוגל	למסור	מידע	רפואי	בעצמו.	ריבוי	מטפלים	ומסגרות	

טיפול	מחייב	להעמיד	פתרון	לשמירת	הרצף	הטיפולי	תוך	הקפדה	על	פרטיות	המטופל.

פרויקט	שיתוף	מידע	מאפשר	לארגוני	בריאות	לקבל,	בעת	מתן	טיפול,	מידע	רפואי	על	המטופל	
ועוד,	שמקורו	מארגוני	הבריאות	 דימות	 ביקורים,	אבחנות,	תרופות,	רגישויות,	תוצאות	בדיקות	 	–
טעויות	 לצמצם	 הטיפול,	 רצף	 את	 להבטיח	 ובכך	 ומדויק	 מהיר	 באופן	 המידע,	 ברשת	 השותפים	

באבחון,	לחסוך	בבדיקות	חוזרות,	לקבל	החלטות	רפואיות	טובות	יותר	ובזמן	קצר	יותר.

בנוסף,	שיתוף	המידע	מאפשר:

שיפור	איכות	הטיפול	למטופל	-	הצגת	מידע	רפואי	עדכני	ומדויק	למטפל	על	מטופל,	באופן	 	•
ישיר	ומהיר.	

שיפור	התיאום	בין	הגורמים	המטפלים	במיוחד	במעבר	בין	הקהילה	לבין	האשפוז	/	מיון	ובחזרה	 	•
לקהילה.

צמצום	טעויות	במצבי	חירום.	 	•

שיפור	השירות	למטופל	והעצמתו	–	הפיכת	המטופל	מבלדר	של	התיק	הרפואי,	המספק	מידע	 	•
על	מצבו	הבריאותי	לשותף	פעיל	בתהליך	הטיפול.

סטטוס וביצוע 2018

חיבור	שירותי	בריאות	כללית	לרשת	איתן. 	•

הפעלה	בבית	חולים	"הלל-יפה"	ומוכנות	טכנית	של	10	אתרים	נוספים. 	•

יעדים לשנת 2019

הפעלה	ב-	8	בתי	חולים	נוספים. 	•

הפעלה	בקופות	חולים	מכבי	ולאומית. 	•

12.2.4   תיק קליני ממוחשב למרפאות ומכונים - “קליניקל”
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	

חברתי.

תיאור כללי

מחשוב	תיק	קליני	ואדמיניסטרטיבי	לארגוני	בריאות,	חסרי	תיק	רפואי	ממוחשב	או	בעלי	תיק	רפואי	
מיושן	שמצריך	מעבר	לטכנולוגיה	מתקדמת	יותר.	

הפתרון	מתבסס	על	מוצר	קוד	פתוח,	הנותן	פתרון	מלא	לצרכי	ניהול	מרפאה/מכון,	הן	מבחינת	
ניהול	התיק	הקליני,	והן	מבחינת	מינהל	החולים	)ATD(,	והניהול	האדמיניסטרטיבי	של	המרפאה,	

הכולל:

תיק	כללי	–	תמיכה	ביכולות	רוחביות	בפעילות	המרפאות,	כולל:	ניהול	נתונים	דמוגרפיים	על	 	•
מטופלים,	ATD,	תיעוד	אבחנות	ורגישויות,	מרשמים	ועוד.

תמיכה	בתחומי	התמחות	שונים	)ורטיקלים(,	אשר	יתבססו	על	התיק	הכללי,	בתוספת	השלמות	 	•
למידע	ולתהליכים	הייחודיים	לכל	התמחות.	

ממשקים	לגורמים	מחוץ	למרפאות	-		לשמירה	על	הרצף	הטיפולי,	וממשקים	ליחידות	במשרד	 	•
הבריאות,	אשר	אמורות	במסגרת	אחריותן	המקצועית	לקבל	דיווחים	מהמרפאות.

ורטיקלים	שיפותחו	על	בסיס	המערכת:

בנפגעי	סמים	 לטיפול	 ביחידות	 ומעקב	 טיפול	 בניהול,	אבחון,	 -	תמיכה	 קליניקל	התמכרויות	 	•
ואלכוהול	בישראל,	כולל	הסבת	תיק	קליני	ואדמיניסטרטיבי	מהמערכת	הקיימת	–	מערכת	טיפולית.

קליניקל	חיסוני	חו"ל	-	מחשוב	תהליכי	חיסוני	חו"ל	בלשכות	הבריאות. 	•

קליניקל	כלבת	-	מחשוב	מרפאות	הכלבת	בלשכות	הבריאות. 	•

סטטוס וביצוע 2018

קליניקל	ההתמכרויות	-	פיילוט	בבית	אלמוג. 	•

קליניקל	חיסוני	חו"ל	וחיסוני	עובדים	–	הסתיים	הפיתוח. 	•

יעדים לשנת 2019 

קליניקל	התמכרויות	-	הפעלה	ב-	4	מרפאות.	 	•

קליניקל	חיסוני	חו"ל	-	הפעלה	בחמש	מרפאות. 	•

קליניקל	כלבת	–	הגדרת	דרישות,	פיתוח	ובדיקות. 	•

https://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/hospitals/Pages/continuity.aspx
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12.2.5   תשתית מחקר נתוני עתק Big Data למידע רפואי מובנה ובלתי 
מובנה - “תמנע”

פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	המיזם	הלאומי	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	
חברתי.

תיאור כללי

ובלתי	 מובנה	 מידע	 ולנתח	 לנהל	 שתאפשר	 לאומית,	 פלטפורמה	 הקמת	 יזם	 הבריאות	 משרד	
מובנה	במערכת	הבריאות,	בתצורה	אשר	תאפשר	קידום	המחקר	לצד	הגנה	על	פרטיות	המידע	
ידי	הנגשה	 והמטופלים.	הפתרון	המוקם	יתמוך	באיסוף,	באחסון	ובביצוע	ניתוח	של	הנתונים	על	
ושל	כלי	מחקר	מתקדמים.	הפלטפורמה	הלאומית	תאפשר	לבצע	 גדולים	 של	המידע	בהיקפים	
מחקרים	העשויים	להוביל	לפיתוח	תרופות	חדשות,	לסייע	בהתאמת	פתרונות	רפואיים	לצורכיהם	
בקבוק	 צווארי	 לאתר	 מחלות,	 של	 מוקדם	 וגילוי	 למניעה	 פתרונות	 לקדם	 שונים,	 מטופלים	 של	
במערכת,	לשפר	את	ההתנהלות	השוטפת	של	מערכת	הבריאות	ולסייע	בקבלת	החלטות	ובגיבוש	

מדיניות	הבריאות.	

בשל	רגישות	המידע	הרפואי,	נדרש	להפעיל	על	המידע	הנאסף	תהליך,	שלא	יאפשר	לזהות	את	
האדם	שאליו	מיוחס	המידע	בטרם	העברתו	ולהפכו	ל"מותמם"	)קרי,	בלתי	ניתן	לזיהוי	או	לשיוך	
לאדם(.	לאור	חשיבות	ההגנה	על	המידע,	החל	המשרד	בתהליך	מערכתי	ומשרדי	על	מנת	להגדיר	

כיצד	יש	לבצע	את	התהליכים	השונים,	מול	שלושה	מעגלי	הגנה	)נורמטיבי,	פרוצדורלי	וטכני(.	

ביצוע	מחקרים	על	מידע	מותמם	יתרחש	ב"סביבות	המחקר"	–	סביבה	וירטואלית	מוגנת,	שתצויד	
בכלים	אנליטיים	מתקדמים	ומגוונים	לצורך	ביצוע	המחקר.

בין	התועלות	הצפויות	מהפתרון:	קידום	מחקר	רפואי	למען	שיפור	הטיפול	הניתן	לתושבי	ישראל,	
פעולה	 שיתופי	 ויצירת	 הבריאות	 בתחום	 דאטה	 ביג	 למחקרי	 בינלאומי	 למוקד	 ישראל	 הפיכת	

מחקריים	בין	הגורמים	השונים.

סטטוס וביצוע 2018

הפעלת	כ-	11	מחקרים	עם	ארגוני	הבריאות	בישראל	במגוון	נושאים	על	גבי	הפלטפורמה	הלאומית.

יעדים לשנת 2019

Scale up	של	פלטפורמת	תמנ"ע	לתמיכה	סימולטנית	במספר	רב	יותר	של	מחקרים. 	•

השלמת	POC	עבור	טכנולוגיית	ניתוח	דימות	לטובת	צוותי	החוקרים.	 	•

12.2.6   רפואה מותאמת אישית )Precision Medicine( - “פסיפס”
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות	בשיתוף	עם	רשות	החדשנות,	מטה	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	
והמינהל	 האוצר,	 משרד	 גבוהה,	 להשכלה	 המועצה	 של	 ותקצוב	 לתכנון	 הוועדה	 חברתי,	 לשוויון	
למחקר,	פיתוח	אמצעי	לחימה	ותשתית	טכנולוגית	)מפא"ת(.	המיזם	נכלל	בהחלטת	ממשלה	3709 

לקידום	בריאות	דיגיטלית	כמנוע	צמיחה.

תיאור כללי

בשנים	האחרונות	מתפתחת	בעולם	הרפואה	מגמה	הדוגלת	בהתאמה	אישית	של	טיפולים	רפואיים	
על	פני	גישה	של	all	fit	size	one.	גישה	זו	נשענת	בין	היתר	על	ההתקדמות	הטכנולוגית	המאפשרת	
ריצוף	של	הגנום	האנושי	תוך	ירידה	מתמשכת	בעלויות	הפענוח	של	הגנום,	ובמקביל	להתפתחות	
יכולות	מחשוב	מתקדמות	המאפשרות	ניתוח	נתונים	מסוגים	שונים	ובכמויות	גדולות	מאוד.	כך	גם	
נוצרו	כלים	טכנולוגיים	המאפשרים	להפיק	תועלת	משמעותית	מהמידע	הרפואי	הקיים	במערכת	

הבריאות	ולרתום	אותו	לטובת	מחקר	רפואי.	

ניתוח	מעמיק	ומערכתי	של	הנתונים	השונים	יכול	לסייע,	לדוגמה,	בפיתוח	דרכים	למדידת	נטייה	
או	 נמוך	להתפתחות	מחלות	מסוימות	 או	 סיכון	מוגבר	 בגילוי	סימנים	המצביעים	על	 לתחלואה,	
יאפשר	בעתיד	 כזה	 ידע	חדש	 בין	אנשים	בתגובה	לתרופות	מסוימות.	 לזיהוי	הגורמים	להבדלים	
ואת	הטיפול	בהן,	למנוע	 יכולת	האבחון	של	מחלות	 להפחית	את	שיעורי	התחלואה,	לשפר	את	

טיפולים	שגויים	ולהציל	חיים.

בין	היתר,	מקיומו	של	מידע	קליני	ממוחשב	 ביחס	לעולם,	 נהנית	מיתרונות	משמעותיים	 ישראל	
לאורך	שנים	רבות	וקהילה	חזקה	של	חברות	הזנק.	

במסגרת	המיזם	תוקם	ותנוהל	תשתית	מידע	ודגימות,	למחקר	בתחומי	רפואה	מותאמת	אישית	
המבוססת	על	קהילת	מתנדבים	שמייצגת	את	מגוון	האוכלוסיות	המרכיבות	את	החברה	בישראל.	

לקוחות	המיזם	יהיו	חוקרים	מהאקדמיה,	מהתעשייה	ומארגוני	בריאות.	

אגף	מערכות	מידע	ומחשוב	אמון	על	הקמת	תשתית	המידע	ומערכות	המידע	התומכות.	

סטטוס וביצוע 2018

ייזום	ואפיון	תהליכי	העבודה.	 	•

תכנון	ראשוני	של	ארכיטקטורת	המידע. 	•

http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/data
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)Personal Health Record( PHR – 12.2.7   בריאות בכף היד
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות.	

תיאור כללי

רבה	 שיתופיות	 לאפשר	 נועד	 דיגיטלית'	של	המשרד,	אשר	 'בריאות	 מקידום	אסטרטגיית	 כחלק	
יותר	של	המטופל	כמו	גם	יכולת	מעקב	ובקרה	על	המידע	האישי,	פרויקט	'בריאות	בכף	היד',	נועד	
לאפשר	למטופלים,	באמצעות	הקופה	המבטחת	אותם,	לקבל	נגישות	דיגיטלית	רחבה	לתיק	רפואי	
מקוון	)PHR(,	בו	יוכלו	לצפות	בתיעוד	ההיסטוריה	הרפואית	האישית.	במסגרת	המהלך,	מתוכננת	
העברת	מידעים	רבים	ומקיפים	יותר,	הרחבת	המידע	הקיים	בתיק	המקוון	והכללת	מידע	המגיע	

מארגונים	המחוברים	בתקשורת	מאובטחת	עם	קופות	החולים.	

הפרויקט	נועד	לאפשר	למטופל	לגשת	למידע	רפואי	שאין	לו	גישה	אליו	כיום,	לאפשר	לו	שליטה	
משמעותית	במיצוי	והשימוש	במידע,	ובעתיד	לאפשר	גישה	למידע	גם	ללא	חיבור	לאינטרנט.	כל	

אלו	נועדו	לאפשר	לו	להיות	שותף	מרכזי	בניהול	הטיפול	בו.

מסלולי הפעולה:

על	פי	חוזר	המנכ"ל	שפורסם,	על	קופות	החולים	ליישם	את	החוזר	בשלושה	שלבים	-	בשלב	הראשון,	
עד	ליוני	2019	)חצי	שנה	לאחר	פרסום	החוזר(	יוצג	המידע	מתוך	הרשומה	הרפואית	האלקטרונית	
של	קופות	החולים	במסגרת	התיק	הרפואי	האישי.	בשלב	השני,	עד	לדצמבר	2019	)שנה	לאחר	
פרסום	החוזר(	יועלה	כל	המידע	הקיים	ברשת	שיתוף	מידע,	מהלך	אשר	ירחיב	משמעותית	את	
המידע	הנגיש	לאזרח	–	גם	לסוגים	שלא	היו	קיימים	עד	כה	במסגרת	המידע	בקופה.	שנתיים	לאחר	
מימוש	שלב	זה	יוכל	המטופל	לקבל	מקופת	החולים	בה	הוא	חבר	את	כל	המידע	גם	באמצעות	

התקן	נייד	אישי.

סטטוס וביצוע 2018

לתוקפו	 ונכנס	 הופץ	 למטופל'	 אישיים	 בריאות	 נתוני	 'הנגשת	 בכותרת	 	15/2018 מנכ"ל	 חוזר	 	•
	.)18/11/18(

נדרשים	להיות	במהלך	הרחבת	רשת	שיתוף	 התנעת	תהליך	החשיבה	ביחס	לאילו	מידעים	 	•
המידע,	על	מנת	לוודא	העברת	המידע	הרב	ביותר	למטופלים.	

יעדים לשנת 2019 

מעקב	מול	הקופות	לביצוע	הנחיות	החוזרים,	כמו	גם	המשך	בחינת	מרכיבים	טכנולוגיים	שיתמכו	
ביישום	הפרויקט,	ובתוך	כך:	

בחינת	חלופות	אופני	מימוש	הרחבת	המידע	שעובר	לקופות	החולים. 	•

החלטה	על	סטנדרט	מידע	לייצוא	נתונים.	 	•

יעדים לשנת 2019

אישור	ארכיטקטורה	של	תשתית	המידע	ומערכות	המידע	שלב	א'. 	•

פיתוח	אתר	אינטרנט	לציבור.	 	•

בחינה	מעמיקה	של	סוגיות	פרטיות,	אבטחת	מידע	ובחינה	של	האפשרות	למימוש	בענן. 	•

הקמת	תשתית	המידע	שלב	א'.	 	•

הקמת	מערכת	ניהול	מתנדבים,	אפיון	ופיתוח	מערכות	לאישור	ולניהול	מחקרים. 	•
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יעדים לשנת 2019 

ביצוע	2	פיילוטים	של	פתרונות	למניעת	טעויות	בזיהוי	מטופל.	 	•

ביצוע	פיילוט	של	מערכת	תומכת	החלטה	להתאמה	אישית	של	נוגדי	דיכאון	למטופלים. 	•

ביצוע	פיילוט	-	מניעת	נפילות	בגיל	המבוגר.	 	•

	"אתגר	 בנושא	 לפחות,	 אחד,	 פיילוט	 אפיון	 והתחלת	 המתאימים	 הבריאות	 ארגוני	 בחירת	 	•
פתרונות	דיגיטליים	לשיפור	איכות	הטיפול	בבתי	החולים	הגריאטריים	הסיעודיים".

12.2.9   ניהול בקרות
פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות.

תיאור כללי
נושאים.	בשנים	 במגוון	רחב	של	 משרד	הבריאות,	מתוקף	תפקידו,	מבצע	תהליכי	בקרה	שונים	
האחרונות	הוקם	מערך	ניהול	בקרות	מרכזי	ממוחשב	לתמיכה	בתהליכי	בקרה	משותפים	המבוסס	
על	פלטפורמה	טכנולוגית	גנרית	גמישה	המאפשרת	התאמה	לתהליכים	ייחודיים.	המערך	משלב	

יכולות	העברת	מידע	למערכות	ייעודיות	ותומך	בטכנולוגיות	מתקדמות.	

מערכת	למתן	מענה	רוחבי	לכלל	המשרד	לביצוע	בקרות,	בהתאם	לעקרונות	הבאים:

הקמת	ליבה	רוחבית	העונה	על	מירב	דרישות	למימוש	הבקרות	של	המשרד. 	•

.)GRC(	הרגולציה	בתחום	קיימת	טכנולוגית	פלטפורמה	בחירת 	•

פלטפורמה	גנרית	אך	מותאמת	לצורכי:	כל	יחידה	מבקרת/מפקחת,	כל	גוף	מבוקר,	כל	סוג	 	•
בקרה.

המערכת	מנהלת	את	תזמון	הבקרות,	השוואת	תכנון	מול	ביצוע,	ניהול	ותזמון	כ"א	בגופים	המבצעים	
את	הבקרות,	בניית	שאלונים,	תוך	התחשבות	בלוגיקה	עסקית	מורכבת,	שימוש	במנגנון	טבלאות	
עזר	שיכללו	נתונים	רלוונטיים	לניהול	הבקרה	והשאלונים,	דרך	ביצוע	הבקרה	בפועל,	ועד	סיכום,	

דיווח,	ופיקוח	על	הבקרה.

סטטוס וביצוע 2018
פותחו	ויושמו	כ-168	סוגי	שאלונים	לביצוע	בקרות	ב-24	גופים	מבוקרים	ביחידות	שונות	במשרד	

הבריאות.

,	סיעוד,	פיזיותרפיה,	 	IVF 	: 11	סוגי	שאלונים	נוספים	במספר	תחומים	בהם	 2018,	הושקו	 במהלך	
קנאביס		ועוד.

יעדים לשנת 2019
ניסויים	 12	סוגי	שאלונים	נוספים	בהם:	מוסדות	חינוך,	התפתחות	הילד,	אמבולנסים,	 פיתוח	של	

קליניים.

12.2.8   מכרזי אתגר – קידום פתרונות חדשים וחדשניים לבעיות במערכת 
הבריאות

פעילות	בהובלת	משרד	הבריאות,	בשיתוף	מטה	"ישראל	דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	חברתי	ומינהל	
הרכש	במשרד	האוצר.

תיאור כללי

משרדי	הממשלה	מומחים	במערכות	שעליהן	הם	מופקדים	ובעלי	ידע	נרחב	והבנה	של	הפערים	
והאתגרים	שהמערכות	עומדות	בפניהם.	

ההבנה	כי	הידע,	הניסיון	והיצירתיות	מצויים	גם	בחוץ	–	בחברות	ובארגונים,	אצל	יזמים	וממציאים	
ובקרב	הציבור	הרחב,	והרצון	לגייס	אותם	למציאת	פתרונות	לאתגרים	שאיתם	מתמודדת	מערכת	

הבריאות	הביאו	ליצירת	כלי	חדש	וראשון	מסוגו	במדינת	ישראל	–	מכרזי	האתגר.	

הכלי	נוצר	ביוזמת	משרד	הבריאות,	במהלך	משותף	עם	מינהל	הרכש	במשרד	האוצר	ועם	"ישראל	
דיגיטלית"	במשרד	לשוויון	חברתי.	בין	מטרותיו:

לאתר	פתרונות	חדשים	וחדשניים	לאתגרים	שזוהו,	על	ידי	הגדרת	הפער	או	הבעיה	ללא	הגדרה	 	•
של	הפתרון	המבוקש.

לשתף	גורמים	רבים,	ככל	הניתן,	בחשיבה	על	דרכים	אפשריות	לפתרון	האתגר	אגב	הסרת	 	•
חסמים	להגשת	הצעות	ולמציאת	שותפים.

לבחון	את	איכות	הפתרונות	המוצעים	על	פי	מדדי	הצלחה	במענה	לאתגר	ולא	על	פי	עמידה	 	•
ביעדים	פרויקטליים,	בזמן	קצר	ככל	האפשר.

לאפשר	ריבוי	זוכים	ולבצע	בדיקות	היתכנות	לכמה	פתרונות	שונים	בעלי	פוטנציאל	ההצלחה	 	•
הגדול	ביותר.	

סטטוס וביצוע 2018

אפיון	2	פיילוטים	בנושא	מניעת	טעויות	בזיהוי	מטופל. 	•

אפיון	ופיתוח	התאמות	לפיילוט	-	מערכת	תומכת	החלטה	להתאמה	אישית	של	נוגדי	דיכאון	 	•
למטופלים.

התנעת	אפיון	בפיילוט	-	מניעת	נפילות	בגיל	המבוגר.	 	•

איכות	הטיפול	בבתי	החולים	הגריאטריים	 דיגיטליים	לשיפור	 "פתרונות	 פורסם	מכרז	אתגר	 	•
הסיעודיים"	ולאחר	תהליך	מכרזי	דו-שלבי,	נבחרו	5	זוכים	למימוש	פיילוטים	להתמודדות	עם	האתגר.
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ERP   12.2.11 למרכזים הרפואיים הממשלתיים – "מזור"
פעילות	בהובלת	חטיבת	המרכזים	הרפואיים	הממשלתיים.

תיאור כללי

הטמעת	מערכת	יציבה,	אמינה	ואינטגרטיבית	עם	מערכת	נמ"ר	הקיימת	על	מנת	לספק	מענה	
הוליסטי	ושפה	משותפת	בתפעול	וניהול	לכל	המרכזים	הרפואיים	הממשלתיים,	24	במספר.

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2017	הופעלה	המערכת	במרכז	הרפואי	רמב"ם,	כפיילוט.

בשנת	2018	הופעלה	המערכת	במרכז	הרפואי	בני	ציון	בחיפה,	התחיל	פרויקט	במרכז	הרפואי	הלל	
יפה	בחדרה	והחלו	הכנות	לפריסת	המערכת	ביתר	המרכזים	הרפואיים	בשנים	הבאות.

יעדים לשנת 2019 

הפעלה	במרכז	הרפואי	הלל	יפה	בחדרה. 	•

הפעלה	במרכז	הרפואי	לגליל	בנהריה. 	•

התחלת	פרויקט	במרכז	הרפואי	פוריה	בטבריה	ובמרכז	הרפואי	זיו	בצפת. 	•

הכנות	להטמעת	הפרויקט	במרכזים	הרפואיים	הגריאטריים	והפסיכיאטרים. 	•

הגריאטריים  הרפואיים  במרכזים  וקליניות  מנהליות  מערכות    12.2.12
והפסיכיאטריים – "גפן"

פעילות	בהובלת	חטיבת	המרכזים	הרפואיים	הממשלתיים.

תיאור כללי
מידע	 במערכות	 ממוחשבים	 הממשלתיים	 והפסיכיאטריים	 הגריאטריים	 הרפואיים	 המרכזים	
מיושנות	בנות	15	-20	שנה.	מטרת	הפרויקט	להחליף	את	המערכות	האדמיניסטרטיביות	במערכות	

עדכניות	שתהיינה	באותו	הסטנדרט	של	המרכזים	הרפואיים	הכלליים.

סטטוס וביצוע 2018
נכתב	אפיון	מפורט	וגובש	מתווה	לביצוע	הפרויקט.

ביצוע	יישום	ופיתוח.

יעדים לשנת 2019 
עליה	לאויר	במרכזים	הרפואיים	לב	השרון,	באר	שבע	ועוד	2	מרכזים	רפואיים	נוספים.	

12.2.10   תיק קליני במרכזים הרפואיים הממשלתיים
פעילות	בהובלת	חטיבת	המרכזים	הרפואיים	הממשלתיים.

תיאור כללי

פרויקט	התיק	הקליני	נועד	לתת	מענה	אחוד	לניהול	הרשומה	הרפואית	של	המטופלים	במרכזים	
הרפואיים	הממשלתיים.	מערכת	זו	תהווה	עמוד	השדרה	של	הטיפול	הרפואי	שיינתן	למטופלים	
במרכזים	הרפואיים,	בה	ינוהל	תהליך	הטיפול	בכל	סוגי	היחידות	הרפואיות	ובכל	סוגי	המפגשים	

)רפואה	דחופה,	אשפוז,	אמבולטורי(.

תיק	זה	ירכז	את	כלל	המידע	הרפואי	אודות	המטופל,	יאפשר	לכל	יחידה	במרכזים	הרפואיים	לבצע	
תיעוד	מקיף	של	שלבי	הטיפול	מקבלה	ועד	לסיומו	של	המפגש	הרפואי	וכן	לקבל	תמונה	רוחבית	
של	הטיפול	בכלל	היחידות	בארגון.	כמו	כן	יאפשר	יצירה	של	סטנדרטיזציה	בין	המרכזים	הרפואיים.

בשלב	ראשון	מתכננים	לעלות	את	המערכת	במרכזים	הרפואיים	הכלליים,	11	במספר.	

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2017	התקיים	מכרז	לבחירת	הזוכים	בכל	האשכולות	והמרכיבים	של	התיק	הקליני.

במרכזים	 הרוחבי	 הקליני	 התיק	 להפעלת	 הפרויקט	 והתחיל	 מרכזי	 אתר	 הוקם	 	2018 בשנת	
הרפואיים.	

יעדים לשנת 2019 

השלמת	בניית	תיק	"מנהלת"	כפי	שייפרס	בכלל	המרכזים	הרפואיים. 	•

פריסת	המערכת	במרכז	הרפואי	הלל	יפה. 	•

תחילת	פריסה	של	המערכת	במרכז	הרפואי	נהריה	)סיום	ב	2020(. 	•

אפיון	ופיתוח	גרסה	חדשה	של	המערכת	)גרסה	8(. 	•
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תיאור כללי

קליטת	השמות	ועדכונן	באופן	מקוון	מהמחלקות	לשירותים	חברתיים	וממסגרות	הרווחה	כחלק	
כולל	של	עדכון	בזמן	אמת	 מתפיסת	תיק	לקוח.	קליטת	ההשמות	באופן	מקוון	משלימה	מהלך	
של	מערכות	התשלומים	ומתן	מענה	כוללני	בהיבט	התקציבי	והתהליכי	כאחד,	תוך	שיפור	וייעול	

השירות	ללקוחות	הרווחה	ובכך	הגברת	היכולת	של	הפונים	לשירותי	רווחה	למצות	זכויותיהם.

סטטוס וביצוע 2018

השלמת	הפריסה	באופן	כמעט	מלא.	

יעדים לשנת 2019

תוספת	דיווחים	שונים	על	בסיס	תשתית	זו	כגון	דיווחי	נוכחות	ועוד.

12.3.3 פיקוח דיגיטלי 
פעילות	בהובלת	משרד	העבודה	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	בשיתוף	מטה	"ישראל	דיגיטלית"	

במשרד	לשוויון	חברתי.

תיאור כללי

במסגרת	התוכנית	האסטרטגית	להסדרת	הליכי	הפיקוח	באופן	כוללני	לכלל	המענים	שהמשרד	
מספק	לאוכלוסיות	הרווחה	וכן	לפיקוח	על	מחלקות	הרווחה	שברשויות	המקומיות,	נבנתה	מערכת	
הפיקוח	החדשה	עבור	הליכי	פיקוח	למחלקות	לשירותים	חברתיים	ברשויות,	כמערכת	מרכזית	
אחידה	המשמשת	פלטפורמה	מיטבית	להטמעה	והסדרה	של	כלל	תהליכי	הפיקוח	המשרדיים.				

לכלל	 אינטנסיביים	 הטמעה	 בשלבי	 ומצויה	 	2018 באוקטובר	 מלאה	 להפעלה	 עלתה	 המערכת	
מפקחי	המשרד.

המערכת	מתפתחת	במתודולוגית	AGILE	ולשם	כך	מלווה	בכמה	ועדות:	

ועדת	היגוי	ארצית:		עוסקת	בהבניה	של	תורת	הפיקוח,	מדיניות	פיקוח	ובקרה,	תכניות	עבודה	 	•
של	הפיקוח,	הרשאות	והתראות,	אורות	אדומים	וכיו"ב.	

צוות	אפיון	והטמעה:	עוסק	באפיון	דרישות	מתוך	השימוש	במערכת	ומהוועדה	הארצית,	שדרוגים	 	•
ושיפורים,	סטטוס	והפקת	לקחים,	מיצוי	שימושיות	המידע,	בנייה	ולווי	של	תכניות	הטמעה.

צוות	SCRUM::	יצירת	משימות	ותיעדוף	לביצוע,	אפיון	ועיצוב	מפורט.	 	•

12.3   תחום רווחה ותעסוקה 

 BI 3600 12.3.1   מידע ניהולי
פעילות	בהובלת	משרד	העבודה	הרווחה	והשירותים	החברתיים.

תיאור כללי 

במשרד	מספר	מערכות	מידע	ניהוליBI		התומכות	בעבודת	ההנהלה	והפיקוח.	

בעקבות	האקאתון	BI	שהתקיים	בשנת	2017,	אשר	מטרתו	הייתה	שינוי	תרבותי	בנוגע	לתפיסת	
השימוש	בנתונים	כחלק	משגרות	הניהול	בארגון	לצורך	תכנון		מדיניות,	קבלת	החלטות,	מעקב,	
תחקור	ובקרה.		הוקם	צוות	ֹBILT		BI  LEADER TEAM((	–	צוות	חשיבה	משרדי	אשר	קובע	את	סדרי	

.BI	-ה	מערכות	פיתוח	את	ומלווה	חסמים	משחרר	העדיפויות,
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הוקם	צוות	חשיבה	מלווה	למערכות.

מקומיות	 רשויות	 על	 הפיקוח	 תהליך	 ובינהם	 שונים,	 נושאים	 עבור	 	BI פורטלי	 פיתוח	 הסתיים	
נתוני	רשויות	מקומיות	בהתאמה	למבנה	האירגוני	החדש	של	המשרד,	 רווחה,	פורטל	 ומסגרות	

פרויקט	ית"ד	המטפל	בצעירים	בסיכון,	פניות	ציבור	ועוד.

פורטל	מסמ"ר	המתכלל	את	כל	נתוני	ארגוני	הרווחה,	המסגרות	וספקי	הרווחה,	הכולל	את	כל	
שלבי	הפעילות	מול	הספקים	משלב	היציאה	למכרז	ועד	התשלומים	תוך	מתן	מידע	על	ההסכם,	

שביעות	רצון	וכו'.

.BI	-ה	של	השונים	הפורטלים	את	המלוות	GIS	מפות	בניית

יעדים לשנת 2019

המשך	פיתוח	בהתאם	לסדרי	עדיפויות	של	צוות	החשיבה	המשרדי.	 	•

באוכלוסיית	 מונע	 לטיפול	 תכניות	 הקמת	 לצורך	 וניבוי	 לחיזוי	 מודלים	 בניית	 	– יוזמת	 רווחה	 	•
הרווחה.

קטלוג	שירותים	–	איסוף	כל	תכניות	הרווחה	מתוך	המערכות	השונות. 	•

12.3.2. השמות אלקטרוניות 
פעילות	בהובלת	משרד	העבודה	הרווחה	והשירותים	החברתיים.
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12.3.4   שירותי תעסוקה דיגיטליים לאזרח
פעילות	בהובלת	שירות	התעסוקה	הישראלי.

תיאור כללי

המרחב	המקוון,	il.gov.taasuka.www//:https,	הינו	אתר	דרושים	ותעסוקה	לאומי,	המהווה	מימוש	
האסטרטגיה	שגובשה	בשירות	התעסוקה	לטובת	כלל	מחפשי	העבודה	והמעסיקים	בישראל.

האתר	מנגיש	לציבור	מחפשי	העבודה	מאגר	משרות	עשיר,	מאפשר	הגשת	מועמדות	ומעודד	אותם	
להעלות	את	קורות	חייהם	לבנק	קורות-חיים	לאומי	המונגש	למעסיקים.

האתר	מציע	שירותים	מתקדמים	כגון:	רישום	ראשוני	ללשכה,	זימון	תור	ללשכה,	מידע	כללי	ואישי,	
)צ'ט,	 דיגיטליים	 ערוצים	 מגוון	 האזרח	 ימצא	 לצדם	 מקוונים.	 קורסים  ומגוון	 מדריכים	 חכם,	 סוכן	
צ'טבוט,	פורום,	בלוג,	מערכת	פניות	ציבור,	הודעות	SMS,	דוא"ל,	אפליקציה	סלולרית	למתקשרים	
ההשמה	 מתאמי	 עם	 רציף	 קשר	 לו	 מאפשרים	 	,24/7 עבורו	 זמינים	 אשר	 ועוד(	 הטלפוני	 למוקד	
ומייעלים	את	איכות	המפגש	הפרונטלי	בלשכות.	השירות	הרב	ערוצי	מווסת	את	הלקוחות	למגוון	

הערוצים	דיגיטליים	וממקסם	את	המשאבים	הארגונים	לטובת	שיפור	איכות	השירות	לאזרח.

כמו	 המיון.	 ולנהל	את	תהליך	 מועמדים	 לקבל	פרטי	 בחינם,	 לפרסם	משרות	 יכולים	 המעסיקים	
כן,	למעסיק	יש	אפשרות	לאתר	מיוזמתו	מועמדים	מתוך	מאגר	קורות-חיים	לאומי	שיהפוך	להיות	

המאגר	הגדול	בישראל.
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חיפוש	משרות,	הגשת	מועמדות	למשרות,	רישום	 הפעלת שירותים דיגיטליים מתקדמים:  	•
ראשוני	ללשכת	התעסוקה,	קורסי	אונליין	ושירותים	דיגיטליים	נוספים,	בהם	האזרח/המעסיק	אינו	

נדרש	לפעולה	פרונטלית	בלשכה.

המשך פיתוח ושיפור השירותים הדיגיטליים למעסיק: פלטפורמה	חדשנית	איכותית	וללא	 	•
תשלום	לניהול	מאגר	המשרות	וחיפוש	המועמדים	לכל	משרה.	במערכת	ניתן	דגש	לשיפור	חוויית	
והסברים	 מובנים	 מבוסס	תהליכים	 מלא,	 עם	מענה	תפעולי	 נקי	 ולממשק	משתמש	 המשתמש	

תומכים.

המשך פיתוח ושיפור השירותים הדיגיטליים לאזרח:  	•

		הרחבת	אבחון	נטיות	מקצועיות	לאזרח	-	שירות	דיגיטלי	חינמי	המנגיש	כלי	 	 	 	 		•      

אבחון	משמעותי	לניתוח	נטיות	מקצועיות	לאזרח	-	מחפש	העבודה.	הכלי	מסייע	להגדיר	
ולבחור	את	תחומי	העיסוק	והלימודים	התואמים	את	תחומי	העניין,	המוטיבציה	והסגנון	
האישי	של	האזרח	בדרך	למציאת	מקום	תעסוקה	חדש.	במהלך	2018	נוספו	שאלונים,	
ופותח	ממשק	המציג	את	תוצאות	האבחון	בתיק	דורש	העבודה	למתאם	בלשכה,	ובכך	

מאפשר	מתן	טיפול	מוכוון	ואישי	יותר.

סטטוס וביצוע 2018

הבניית	תורת	הפיקוח:	מיפוי	שאלונים	קיימים	וגזירת	שאלונים	גנריים	וייחודיים	לכלל	תהליכי	 	•
הפיקוח	בכל	סוגי	המסגרות	בסיוע	קבוצות	מיקוד.	

ליווי	תהליך	התאמה	והרחבה:	הטמעה	הדרגתית	של	השאלונים	החדשים	אל	תוך	המערכת,	 	•
פיתוח	רכיבים	ומנגנונים	נוספים	על	פי	דרישות	הלקוח.

משתמש	 חוויית	 לשיפור	 חדש	 לעיצוב	 המערכת	 ממשק	 התאמת	 מערכת:	 ממשק	 פיתוח	 	•
.)UX/UI	תהליך(

להנהלות	 וחשיפה	 הטמעה	 ימי	 מדורג,	 באופן	 הדרכה	 מערך	 תכנון	 הטמעה:	 תוכנית	 בניית	 	•
המחוזות.	

אפיון	מחדש	למערכת	בניית	שאלונים	–	תומכת	מערכת	הפיקוח. 	•

יעדים לשנת 2019  

ליווי	תהליך	הטמעה:		השלמת	מערך	ימי	הדרכה	לכלל	מפקחי	המשרד,	חשיפה	למטה	המשרד	 	•
והפעלת	מערך	הטמעה	ותמיכה	פרטני	במחוזות.

מיצוי	שימושיות	המידע:	פיתוח	דו"חות	רלוונטיים	ותהליכי	תכנון,	בקרה	והפקת	לקחים. 	•

אפיון	ופיתוח	חלקים	נוספים:	התאמות	למערך	הפיקוח	החוץ	ביתי,	ממשקי	עבודה	מול	מערכות	 	•
משיקות.		

הבניית	שאלוני	פיקוח	ייעודיים:	יצירת	עצי	ידע	נוספים	מותאמים	ליחידות	השונות. 	•

https://www.taasuka.gov.il
https://www.taasuka.gov.il
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/OnlineCourses.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/OnlineCourses.aspx
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/JobSearchStages/
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12.3.5   בינה והשמה
פעילות	בהובלת	שירות	התעסוקה	הישראלי.

תיאור כללי

מערכת	הליבה	של	שירות	התעסוקה	-	בינה	והשמה,	הינה	המערכת	המרכזית	המשמשת	את	כלל	
עובדי	השירות	בכ-100	אתרים	)לשכות	ואתרי	מעגלי	תעסוקה(	בפריסה	ארצית.	המערכת	תומכת	
בשירותי	רישום	לצורך	הפניה	לעבודה,	הפניה	למוסד	לביטוח	לאומי	לצורך	זכאות	לקצבת	אבטלה	
תעסוקתי,	 ייעוץ	 היתר,	 בין	 הכוללות,	 בהשמה	 תמיכה	 פעילויות	 מגוון	 וכן	 הכנסה	 הבטחת	 ו/או	

סדנאות,	הדרכות	והשתלמויות	לדורשי	עבודה	וכן	שירותים	למעסיקים	הזקוקים	לעובדים.	

לצד	השירותים	התפעוליים	פועל	מערך	דוחות	מתקדם	המשמש	לתחקור	ואנליטיקה	של	נתונים.	
המערך	מאפשר	הפקת	מידע	משמעותי	ותומך	בקבלת	החלטות	הנהלה.	

סטטוס וביצוע 2018

עמידה בנגישות בשירותי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בלשכות	–	שיפור	הנגישות	לשירותי	 	•
טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	בלשכות	והתאמתם	לתקן	הנגישות.

שיפור העברת מידע בין משרדי ורשויות הממשלה	)"שאל	פעם	אחת"	)ask once	/	לצורך	 	•
שיפור	השירות	לאזרח,	בהתאם	להחלטת	ממשלה	1933. 

				פיתוח	ממשק	להעברת	פרטי	דורשי	עבודה	המופנים	לקרן	מרכזי	שיקום. 	•			
מקצועית	 הכשרה	 מסלול	 בנושא	 מידע	 לקבלת	 ונגיש	 מקוון	 ממשק	 פיתוח	 	 	 	 	 	•			
דורש	 בתיק	 מתועד	 המידע	 	– הלימוד	 שכר	 של	 במימון	 המזכים	 שוברים	 באמצעות	

העבודה	ומאפשר	מתן	טיפול	ובקרה	איכותי.	

המשך שיפור כלים תומכים בתכנון ובקרה -	הוספת	דוחות	בקרה	ומידע	מפורטים	לעובדים	 	•
ומנהלי	המחוזות	לעמידה	ביעדים.

המדיניות	 בדרישות	 לעמידה	  - ביומטריים  וליישומים  להזדהות  הממונה  אישור  קבלת  	•
הלאומית	ליישומים	ביומטריים	בישראל.

ניטור	אבטחת	 מידע,	השלמת	 מודעות	העובדים	לאבטחת	 הגברת	 שיפור אבטחת המידע:  	•
הממשלתי,	 	soc	 - Security Operating Center ה	 באמצעות	 הדיגיטליים	 השירותים	 של	 המידע	

וביצוע	פרויקט	ארונות	תקשורת	מאובטחים	בלשכות	השירות.

שירות	 לשכות	 בכלל	 	VDI פריסה	 השלמת	  – השירות  לעובדי  מרוחק  עבודה  שולחן   VDI 	•
התעסוקה	לטובת	שיפור	ביצועים	במערכת	הליבה	ושיפור	תהליך	התפעול	והתחזוקה	של	מערך	

המידע,	והקטנת	התלות	בקווי	התקשורת.	

						שיפור	והקלה	בתהליך	הרישום	הראשוני	ללשכה	דרך	האתר	-	פישוט	תהליך	 		•      

הרישום	והפיכתו	לאינטואיטיבי	למשתמש	ובכלל	זה	הפיכתו	לרספונסיבי	תוך	שיפור	
חווית	המשתמש.

 Elastic	Search	המוצר	של	התאמה	מנוע	מבוסס	הפעלת שירות חיפוש מועמדים מתקדם 	•
המאפשר	חיפוש	מתקדם	לפי	אזורים	שונים	במסמכי	קורות	החיים.

המשך קידום האתר Optimization	Engine	)Search	SEO(	–	קידום	המרחב	המקוון	והגברת	 	•
המודעות	לשירותים	הניתנים	לאזרח	ולמעסיק.

יעדים לשנת 2019

.GOV.IL היערכות ותחילת מעבר המרחב המקוון לאתר האינטרנט האחוד של הממשלה 	•

מעבר לשימוש במנגנון ה- Single Sign On( SSO(	הממשלתי	המאפשר	הזדהות	אחת	כלפי	 	•
מספר	שירותי	מידע	מזוהים	בכלל	המשרדים	וללא	צורך	בהזדהות	נפרדת.

היערכות ותחילת מעבר לאזור האישי הממשלתי. 	•

יישום החלטת ממשלה "שאל פעם אחת" – שיתוף	פעולה	להאחדת	טופס	התביעה	המקוון	 	•
ישפר	 אשר	 שירות	 השירות.	 לשיפור	 והיחידה	 הממשלתי	 התקשוב	 רשות	 הלאומי,	 הביטוח	 עם	
משמעותית	את	תהליך	הרישום	של	האזרח	ללשכת	שירות	התעסוקה	דרך	האתר	וייתר	את	הצורך	

ברישום	כפול	בביטוח	הלאומי.

הניתנים	 לשירותים	 המודעות	 והגברת	 המקוון	 המרחב	 קידום	  –  SEO האתר  קידום  המשך  	•
לאזרח	ולמעסיק.

יצירת	 פיתוח שירות דיגיטלי לצורך טיפול בהפניית מועמדים למשרות של מעסיקים -  	•
ממשק	מקוון	למעסיק	לצורך	קבלת	משוב	על	המועמדות.

פיתוח  שירות דיגיטלי להגשת ערר מקוון לוועדת ערר - שירות	שיפשט	את	תהליך	הגשת	 	•
הערר	לאזרח.	

פיתוח שירות דיגיטלי לקליטה אוטומטית של מסמך קורות חיים – קליטת	מסמך	קורות	 	•
חיים	הנשלח	ע"י	דורש	העבודה	באמצעות	מייל	ישירות	אל	תיק	דורש	העבודה	במערכת	הליבה	ואל	

האזור	האישי	באתר	האינטרנט.		

השבחת תשתית ערוצי ההתקשרות עם האזרח – השתלבות	במערכת	הדיוור	של	התקשוב	 	•
הממשלתי	אשר	תסייע	בהאחדת	המסרים,	עיצוב	מתקדם,	וחשיפת	שירותים	לאזרח	ולמעסיק.

http://www.gov.il/
http://www.gov.il/
http://www.my.gov.il/
http://www.my.gov.il/
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12.4   תחום בניה דיור ומקרקעין

מקרקעי  ברשות  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  של  הבא  הדור     12.4.1
ישראל – "רמיטק" 

פעילות	בהובלת	רשות	מקרקעי	ישראל	)רמ"י(.

תיאור כללי

תכנית	רב	שנתית	להתאמת	מערכות	המידע	למתאר	העבודה	של	רשות	מקרקעי	ישראל.	התכנית	
החלה	בשנת	2015	ומתוכננת	להימשך	כחמש	שנים.

מסדי  ישירים,	 ערוצים  הליבה,	 מערכות  	 )פרוגרמות(:	 משנה	 תכניות	 לשלוש	 מחולקת	 התכנית	
נתונים ובינה עסקית )דיווח/תחקור(.	זאת	על	מנת	שניתן	יהיה	לספק	לרשות	תוצרים	מהירים	לצד	

פעילות	ארוכת	טווח	הנדרשת	לבניית	תשתית	משמעותית	בתחום	מערכות	הליבה.

תכנית	המשנה	מערכות הליבה	עוסקת	בפעילות	הליבה	העסקית	של	הרשות	וכוללת	מערכות	
ניהול	חוכרים,	שמאות,	חוזים,	 ניהול	הכספים,	ספר	הנכסים,	עסקות	מקרקעין,	 ומודולים	דוגמת	
פרצלציות,	עיקולים,	ערבויות,	תכנון	ופיתוח,	בקרת	פרויקטים,	שיווק	ומכרזים,	מערכת	משפטית,	

מערכת	פיקוח,	מערכת	מידע	גיאוגרפית	)GIS(,	ארכיב	אלקטרוני	ועוד.

תכנית	המשנה	ערוצים ישירים	עוסקת	בקשר	עם	הציבור	וכוללת	מערכות	ומודולים	דוגמת	אתר	
אפליקציית	 למקצוען,	 או	 לאזרח	 אישי	 אזור	 מקוונים,	 ותשלומים	 שירותים	 החדש,	 האינטרנט	

המובייל,	ניהול	וזימון	תורים	לקהל,	מערכת	ניהול	קשרי	לקוחות	)CRM(	ועוד.

פעילויות,	מערכות	 וכוללת	 ובמידע	 בנתונים	 עוסקת	 עסקית	 ובינה  נתונים  תכנית	המשנה	מסדי 
ומודולים	דוגמת	שיקוף	בסיס	הנתונים,	מחסן	נתונים,	דיווח,	מידע	למנהלים	ובינה	עסקית,	מערכות	

מדידה	לפי	יעדים	)BSC/KPI(,	אפשרות	לחיפוש	טקסטואלי	מלא,	יישומי	ביג	דאטה	ועוד.

סטטוס וביצוע 2018

להלן	עיקרי	התוצרים	שמומשו	למען	שיפור	היעילות	התפעולית	ברשות	ולטובת	שיפור	השירות	
לאזרח:

במסגרת	תכנית	המשנה	ערוצים ישירים: 	•

				אפליקציית	מובייל	משופרת	לציבור. 	•			

				שיפור	אתר	האינטרנט	לציבור	והכנתו	לדטה	גוב. 	•			

				המשך	פריסה	גיאוגרפית	של	מערך	ניהול	התורים	לציבור. 	•			

				הוספת	פורטלים	אגפיים	והעמקת	השימוש	בפורטל	הארגוני.	 	•			

הגברת	עמידות	וחסינות	הרשת	מפני	נפילות,	בקרה	על	סטטוס	 שדרוג מתגים בלשכות -  	•
.IP	טלפוניית	לפרויקט	כניסה	ואפשור	הלשכות	בכל	אמת	בזמן	הרשת

שדרוג ציוד קצה בלשכות – שדרוג	עמדות	קצה	)מחשבים	ומסכים(בלשכות	שירות	התעסוקה,	 	•
שיפור	זמינות,	כתוצאה	מהפחתת	תקלות	בעמדות	הקצה.

יעדים לשנת 2019

השירות	 באתר	 הקיים	 	Elastic	 Search המוצר	 של	  - התאמה מתקדם  מנוע  שילוב  בחינת  	•
המאפשר	חיפוש	מתקדם	לפי	אזורים	שונים	במסמכי	קורות	החיים,	אל	תוך	מערכת	הליבה	בינה	

והשמה.	המנוע	יסייע	בהעלאת	איכות	תוצאות	ההתאמה	של	משרות	לאזרח.

קידום תורים לדורשי עבודה זכאים לפטור מתור - הכנסה	לתור	מהיר	בלשכות	של	דורש	 	•
עבודה	הזכאי	לפטור	מתור,	בהתאם	לתקנות	שוויון	זכויות	לאנשים	עם	מוגבלות	)התאמות	נגישות	

לשירות(,	ובהתאם	לחוק	שיווי	זכויות	האשה.	

פיתוח טפסי מידע מונגשים לאזרח - בהתאם	לשפתם.	 	•

בחינת מערכת לחתימה על פדים דיגיטלים / טלפונים חכמים –	מערכת	אשר	תשתלב	 	•
בתהליך	מתן	השירות	הפרונטלי	בלשכות	ותייתר	את	הצורף	בהדפסת	מסמכים	וסריקתם	חתומים	

למערכת.	

יאפשרו	 אשר	  - בלשכות  התקשורת  קווי  ושדרוג  דיגיטלית  לטלפוניה  הארגון  העברת  	•
השירות	 למוקד	 מהלשכות	 אחרי"	 "עקוב	 שירות	 הפעלת	 ובהם:	 ולאזרח	 לעובד	 השירות	 שיפור	

לאזרח,	מענה	דינמי	מותאם	ומדויק,	יכולת	זיהוי	מתקשרים,	שירותי	שליטה	ובקרה.

10	בכלל	לשכות	 וינדוס	 מעבר	עמדות	הקצה	למערכת	הפעלה	  - שיפורי תשתיות תקשוב  	•
השירות,	המשך	הגברת	מודעות	אבטחת	המידע	לעובדים.
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יעדים לשנת 2019

במסגרת	תכנית	המשנה	ערוצים ישירים: 	•

				היתר	מקוון	בשיתוף	מינהל	התכנון. 	•			

				מימוש	מודול	חיפוש	מתקדם. 	•			

				הפעלת	מערכת	ניהול	קשרי	לקוחות	)CRM(	שלב	א'. 	•			

				העמקת	יישום	ניהול	תורים	לקהל. 	•			

				השלמת	פיתוח	זימון	תורים	לקהל. 	•			

				המשך	פיתוח	אפליקציית	מובייל. 	•			

				שירותים	מקוונים: 	•			

תדפיס	זכויות	מקוצר. 	•							

התאמת	כלל	השירותים	באתר	למערכת	הליבה	חדשה. 	•							

אזור	אישי	ללקוח	המתבסס	על	ממשל	זמין. 	•							

אזור	אישי	לבעלי	מקצוע. 	•							

במסגרת	תכנית	המשנה	מסדי נתונים ובינה עסקית: 	•

				טיוב	והסבה	–	המשך	פעילות.	 	•			

				מערך	BI	–	המשך	העמקת	מערכת	הבינה	העסקית	באופן	אג'ילי	בהתאם	לצורכי	 	•			
הארגון	וחיבור	למערכות	התפעוליות	החדשות.

				ביג	דאטה	–	תחילת	ניתוח	צרכים	וביצוע	פיילוט. 	•			

במסגרת	תכנית	המשנה	מערכות הליבה: 	•

				המשך	קידום	אפיון	ופיתוח	של	מערכי	הליבה	העיקריים	כגון	כספים,	עסקות,	 	•			
ספר	נכסים	וכו'.

				הפעלת	שלב	א'	תכנית	ליבה	עסקית. 	•			

				מערכת	CRM	:	סיום	שלב	א'	–	מוקדי	השירותים	המהירים. 	•			

				שירותים	מקוונים	: 	•			

מכרזי	מקרקעין	מקוונים. 	•							

		תעודת	היוון	מקוונת. •							

		שיפור	יישום	אכלוס	משתכנים. •							

		תשלום	אגרה. •							

		איתור	תיק	על	פי	גוש/חלקה	ותעודת	זהות. •							

		סימולטור	לתוספת	בנייה. •							

במסגרת	תכנית	המשנה	מסדי נתונים ובינה עסקית: 	•

				הסבה	וטיוב	נתונים	מהמערכות	הותיקות	למערכת	הליבה	החדשה. 	•			

				המשך	פיתוח	והשבחה	של	מערך	הבינה	העסקית	)BI(	הארגוני	החדש: 	•			

מרכז	מידע	לאומי	לדיור	)מימ"ד(. 	•							

עסקות.	 	•							

מכרזים. 	•							

שיווק. 	•							

תורי	עבודה. 	•							

תקבולים	ויתרות	חוב. 	•							

במסגרת	תכנית	המשנה	מערכות הליבה: 	•

    Realization ותחילת	שלב	 א'(	 )חלק	 	Blue Print SAP:	השלמת	שלב	 	מערכות	 	 	 	 	•			
למודולים:	כספים,	עסקות,	חוכרים,	שרשרת	הייזום.

				הפעלת	שרשרת	הייזום	לפרוייקטי	מקרקעין. 	•			

				הפעלת	מערכת	שמאות	חדשה.	 	•			

				הפעלת	מערכת	תומר-	תכניות	ומגרשים. 	•			

				המשך	פיתוח	והשבחת	מערכת	המידע	לחטיבת	השמירה	על	הקרקע	/	פיקוח. 	•			

				המשך	פיתוח	והשבחת	מערכת	המידע	הגיאוגרפית	)GIS(	לרבות	הפעלת	יישומי	 	•			
פורטל.
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הקמת	ממשק	לייבוא	נתונים	ומפת	מדידה	ממערכת	טופוקד	של	המרכז	למיפוי	ישראל. 	•

פיתוח	רובוט	חישוב	שטחים	ומתן	גישה	לוועדות	המשתתפות	בפיילוט. 	•

יעדים לשנת 2019

ופונקציונליים	תוך	מתן	דגש	על	חווית	 ושיפור	המערכת	בהיבטים	טכנולוגיים,	עסקיים	 ייצוב	 	•
הלקוח.

פיתוח	ממשקים	מול	מערכות	לניהול	הועדות	המקומיות	והפעלתם	בשלב	המידע. 	•

הקמת	מודל	BI	לניתוח	ותחקור	נתוני	הרישוי. 	•

שילוב	מערכת	חישוב	שטחים	כחלק	אינטגרלי	של	מערכת	רישוי	זמין. 	•

12.4.3   תכנון זמין 
פעילות	בהובלת	מינהל	התכנון.

תיאור כללי

בשנת	2006	נכנס	לתוקף	נוהל	מבא"ת	)מבנה	אחיד	לתוכנית(	המחייב	הגשה	מקוונת	של	תכניות	
מקומיות	ומפורטות	)תב"ע(,	לרבות	תכניות	ארציות,	תשתיות	לאומיות	ומחוזיות.	

המערכת	מקדמת	יעילות,	שקיפות	וניהול	תהליכים	ומאפשרת	למשתמשים	סנכרון	מלא	בהתאם	
לחוק	התכנון	והבנייה	בישראל.

יעדי המערכת המרכזיים 

נוהל	 ייעול,	פישוט	והאחדה	של	הגשת	תכניות	עפ"י	 יצירה	שפה	תכנונית	אחידה	באמצעות	 	•
מבא"ת.	

יישום	החוק	והרפורמה	בתקנות	התכנון	והבנייה. 	•

שיפור	איכות	הבנייה. 	•

פיתוח	תרבות	של	קבלת	החלטות	הוגנת	ויעילה	בוועדות	התכנון	והנגשת	המידע	לציבור. 	•

ניהול	תהליך	הטיפול	בעררים	על	תכניות,	היתרים,	היטלי	השבחה	ופיצויים. 	•

המערכת	משמשת	כ-5,000	משתמשים.	לקוחות	המערכת	הם	מגישי	תכניות	)אדריכלים,	מהנדסים	
והנדסאים(,	ועדות	מקומיות	לתכנון	ובנייה,	עובדי	מינהל	התכנון	וועדת	ערר	מחזויות.

בכל	שנה	מוגשות	אלפי	תכניות.	

12.4.2   רישוי זמין 

פעילות	בהובלת	מינהל	התכנון,	בשיתוף	יחידת	ממשל	זמין	ברשות	התקשוב	הממשלתי.

תיאור כללי

מערכת	המשמשת	את	הציבור	ומנהלת	את	תהליך	הרישוי	הכולל	את	אישור	וקבלת	היתר	הבנייה.

המערכת	מקדמת	יעילות	ושקיפות	בתהליך	ומאפשרת	למשתמשים	סנכרון	מלא	אגב	היצמדות	
לחוקי	הבנייה	בישראל.

ושלב	 המידע	 –	שלב	 במערכת	 הפועלים	 משני	שלבים	 מורכב	 מקוון	 בנייה	 היתר	 קבלת	 תהליך	
ההיתר.	שלב	הביצוע	מתוכנן	להתווסף	בעתיד.

יעדי המערכת המרכזיים 

ייעול,	פישוט	והאחדה	של	תהליכי	רישוי.	 	•

יישום	החוק	והרפורמה	בתקנות	התכנון	והבנייה. 	•

שיפור	איכות	הבנייה. 	•

פיתוח	תרבות	של	קבלת	החלטות	הוגנת	ויעילה	בוועדות	התכנון.	 	•

)אדריכלים,	 בקשה	 עורכי	 הם	 המערכת	 לקוחות	 משתמשים.	 	10,000 כ-	 משמשת	 המערכת	
מהנדסים	והנדסאים(,	רשויות	הרישוי,	וגורמים	מאשרים	)חברת	חשמל,	רשות	העתיקות,	משרד	

הבריאות,	מכבי	אש,	ועוד(.

בכל	חודש	מוגשים	ומופקים	אלפי	בקשות	למידע	והיתרי	בניה.	

סטטוס וביצוע 2018

בשולחנות	 פונקציונאליות	 והוספת	 וההיתר	 המידע	 בטופס	 משתמש	 וחווית	 עיצוב	 שיפורי	 	•
העבודה.

פישוט	תהליכים	ופיתוח	כלים	תומכים	לשימוש	הלקוחות. 	•

הוספת	מסלול	הקלות	ושימושים	חורגים	לשלב	בקשות	להיתר. 	•

פותחו	ממשקים	בסיסיים	מול	רשויות	רישוי	לקליטת	בקשות	במערכות	של	הועדות	המקומיות. 	•

חיבור	של	מוסרי	מידע	נוספים	לתהליך. 	•
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12.4.4   תכניות סיוע בדיור 

פעילות	בהובלת	משרד	הבינוי	והשיכון.

תיאור כללי

תכניות	הסיוע	בדיור	מבטאות	את	היבט	השיכון	במשרד	הבינוי	והשיכון.	מטרתן	להנגיש	פתרונות	
דיור	לאוכלוסייה,	החל	במתן	משכנתאות	לדירה	ראשונה	למשפחות	)זוגות	צעירים,	עולים	חדשים,	
יחידים	מבוגרים(,	או	משכנתא	לסיוע	בהתאמת	דירה	לצרכים	של	 משפחות	הורים	עצמאיים	או	
מוגבלים	בניידותם,	המשך	בסיוע	בשכר	דירה	לחסרי	דירה	נזקקים	וכן	לעולים	בשנותיהם	הראשונות	
בארץ,	וכלה	בהקצאת	דירות	בשיכון	הציבורי	בשכר	דירה	מסובסד	או	בבתי	דיור	מוגן	לקשישים.

תכניות	הסיוע	מנוהלות	באמצעות	מערכת	סיוע	בדיור,	המורכבת	מכמה	מערכות	משנה:	מערכת	
שכר	דירה	משרתת	מדי	שנה	יותר	מ-200,000	משפחות	גרעיניות,	ומעבירה	תשלומים	ישירים	בסך	
2	מיליארד	₪	בשנה	לזכאים	לסיוע	בשכר	דירה;	מערכת	משכנתאות	מנהלת	תשלומים	בהיקף	של	
מעל	1.5	מיליארד	₪	בשנה.	מערכת	דיור	ציבורי	מנהלת	את	תור	הזכאים	לדיור	ציבורי,	כולל	בתי	דיור	
גיל	הזהב	לקשישים.	מערכת	סיוע	בדיור	היא	כלי	העבודה	הבלעדי	של	מעל	380	נותני	שירותים	
במינהל	הסיוע	בדיור,	במחוזות	המשרד	ובחברות	המעניקות	שירותי	קצה	לפונים	בבקשת	סיוע	

בדיור	ובכללן	החברות	המאכלסות.
המערכות	הללו	נדרשות	להתאים	את	עצמן	לשינויים	הנובעים	הן	מתחיקה,	מהחלטות	ממשלה,	
מיוזמות	בין-משרדיות	ומסיכומים	תקציביים,	והן	מיוזמות	של	המשרד	לשיפור	השירות	והבקרה.

סטטוס וביצוע 2018

העשייה	בשנת	2018	התמקדה	בהסבת	המערכות	לניהול	תכניות	הסיוע	בדיור	מהמחשב	המרכזי	
של	המשרד	ל-WINDOWS.	מדובר	בכל	המערכות	המנהלות	כיום	את	הזכאות	ואת	מתן	הסיוע:

קשישים	 לעולים	 וכן	 נזקקים	 שאינם	 לעולים	 דירה	 בשכר	 כסיוע	 קצבות	 לתשלומי	 מערכת	 	•
ובעקבות	 והקליטה,	 העלייה	 ממשרד	 מידע	 בסיס	 על	 משפחתם	 בני	 עם	 או	 אצל	 המתגוררים	

אימותים	חודשיים.

לזכאים	 או	 נמוכות	 הכנסות	 עם	 למשפחות	 סיוע	 תשלומי	 ולביצוע	 זכאות	 לקביעת	 מערכת	 	•
המתקיימים	מקצבות	קיום,	על	בסיס	חוזי	השכירות	שלהם	–	כל	זאת	לאחר	אימותים,	ותוך	כדי	

מתן	שירות	בזמן	אמת.

הקמת	מערכת	חדשה	לקשישים	בעלי	דירה	לסיוע	בתשלום	משכנתא. 	•

הסבת	המערכת	לניהול	הזכאות	והסיוע	במשכנתאות	כמות	שהיא. 	•

הקמת	ממשקים	לאימות	נתוני	פונים	–	מול	מרשם	האוכלוסין,	ביקורת	גבולות,	רשות	המיסים,	 	•
הביטוח	הלאומי	ומשרדי	ממשלה	אחרים,	וכן	מול	מידע	מצטבר	במערכת	הקיימת.

המערכת	כוללת	מספר	מערכות	לשימוש	חיצוני	ופנימי:		

מערכת קליטה ועדכון תכניות על פי נוהל מבא"ת	-	מערכת	מבוססת	WEB	לקליטה	ועדכון	תכניות	
ידי	 ועוד(	על	 בינוי.	המערכת	נותנת	שירות	לציבור	המגישים	)אדריכלים,	מודדים,	ועדות	מקומיות	
קליטת	הבקשה	כולל	קבצי	שרטוט	מהמודד	והאדריכל	ובדיקתם	לפני	העברה	לגורם	האמון	על	

קידום	התכנית	במינהל	התכנון.

מערכת פנימית לניהול התהליך בוועדות	–	מערכת	לניהול	תהליכים	סטטוטורים	אל	מול	יחידות	
מינהל	התכנון,	לשכות	תכנון	מחוזיות	ומוסדות	תכנון	ארצי	וגם	ועדות	ערר.	המערכת	מנהלת	ישויות	

תכנוניות	שונות	כגון:	תכניות,	עררים,	ישיבות	ועוד.
לכל	ישות	מתאפשר	עדכון	התהליך	שכולל	בין	היתר	הפקת	מסמכים,	שיבוץ	לישיבות,	שליחה	

לפרסום	בילקוט	הפרסומים,	החתמת	תכנית	בשלבים	שונים.

אתר הצפייה לציבור	–	אתר	המפרסם	לציבור	את	הישויות	התכנוניות	המנוהלות	במערכות	המינהל	
לפי	השלבים	הסטטוטוריים	המחייבים	על	פי	חוק	את	פרסומם	לציבור.	באתר	ניתן	לקבל	מידע	על	

פרטי	תכניות,	ישיבות,	עררים,	בקשות	ומרחבי	תכנון.
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פישוט	תהליכים	ופיתוח	כלים	תומכים	לשימוש	בודקי	התכניות	של	מערכת	מעקב	ובקרה	ומול	 	•
מגישי	התכניות	במערכת	הקליטה.

פיתוח	מודול	ניהול	לוועדות	ערר. 	•

שדרוג	טכנולוגי	של	תשתית	היישום	)XPA(	של	המערכת	מעקב	ובקרה. 	•

הקמת	אב	טיפוס	למערכת	גיאוגרפית	ייעודית	לניהול	תכניות	אסטרטגיות	לדיור. 	•

יעדים לשנת 2019

הקמת	אתר	צפייה	חדש	לציבור	ממוקד	שיפור	חווית	המשתמש,	התאמה	למובייל	ונגיש. 	•

פיתוחים	פונקציונליים	וטכנולוגיים	למערכת	קליטת	התכניות.	 	•

שיפור	פונקציונלי	למתן	מענה	לצרכים	העסקיים	של	מערכת	מעקב	ובקרה	תוך	מתן	דגש	על	 	•
שיפור	עיצוב	וחווית	משתמש.

הקמת	מערכת	אוטומטית	להמרת	תשריטי		CAD	לייעול	תהליך	קליטת	התכניות.	 	•

שדרוג	תשתית	היישום	הגיאוגרפית	הכולל	שדרוג	גרסת	GIS		ושדרוג	בסיסי	הנתונים. 	•
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				יצירת	אזור	אישי	שבו	ניתן	יהיה	לבצע	פעולות	לצורך	הגעה	למוקדי	השירות. 	•			

				מנגנון	לתשלום	סיוע	בשעת	חירום. 	•			

בקרה: 	•

				פיתוח	ממשקים	מול	גורמים	שונים	להשלמת	מידע	על	בעלות	על	דירות: 	•			

הטאבו. 	•							

רמ"י. 	•							

דיווחי	חוק	המכר. 	•							

רוכשי	דירות	בתוכנית	מחיר	למשתכן. 	•							

				פיתוח	ממשק	מול	מס"ב	לאימות	חשבונות	בנק	אליהם	מועבר	הסיוע. 	•			

				הרחבה	ושיפור	הממשק	מול	מרשם	האוכלוסין	לאימות	נתונים. 	•			

				פיתוח	מערכת	לניהול	גביית	חובות	ממוחשבת. 	•			

				פיתוח	מנגנון	למיקוד	חקירות	לאוכלוסיות	"מועדות". 	•			

				הרחבת	המודלים	של	IB	לנושאים	נוספים	)כמו	ההשתתפות	בהחזרי	משכנתא	והסיוע	ליוצאי	 	•			
אתיופיה(,	תוך	כדי	התמקדות	במתן	כלים	למידענים	במשרד.

 

12.4.5   תכניות לרכישת דירה במחיר מפוקח )מחיר למשתכן( 
פעילות	בהובלת	משרד	הבינוי	והשיכון.

תיאור כללי

תוכנית	מחיר	למשתכן,	היא	חוד	החנית	בסדרת	צעדים	שיזמה	ממשלת	ישראל	במטרה	להקל	על	
חסרי	דירה	לקנות	דירה	בתנאים	מועדפים.	תוכנית	זו	מצטרפת	לתוכנית	"מחיר	מטרה"	ולתוכניות	
נוספות	של	דירות	במחיר	מפוקח.	בפרויקטים	אלה	נמכרות	דירות	לזכאים	בשיטה	של	הגרלה	בין	
נרשמים.	המשרד	מנהל	את	מערך	הזכאות,	הרישום	וההגרלה	עבור	כלל	הפרויקטים	שביוזמתו	או	

ביוזמת	רשות	מקרקעי	ישראל.

לצורך	כך	משרד	הבינוי	והשיכון	התניע	פרויקט	המורכב	מכמה	רבדים:

זכייני	המשרד	 ייעודי	במערכת	הסיוע	בדיור	התומך,	בין	השאר,	בעבודת	 אישורי	הזכאות	-	מודול	
המקבלים	את	הקהל.	בדיקת	הזכאות	מתבצעת	תוך	התממשקות	עם	גורמי	ממשל	שונים.	

כמו	כן	בוצעו	ההרחבות	והשינויים	האלה:

ניהול	ועדות	המבוצעות	עם	גורמי	חוץ	)ועדות	רפואיות	וכן	ועדת	גרירות(. 	•

ובקרת	 הגרלה	 בעקבות	 זכאות	 זה	 ובכלל	 אתיופיה,	 ליוצאי	 לתוכנית	 מיוחדת	 הרשמה	 ניהול	 	•
הסיוע	המיוחד.

הרחבת	קבוצות	הזכאות	בתוכנית	מחיר	למשתכן. 	•

בניית	מסלול	זכאות	לחסרי	דירה	–	לטובת	גורמים	הנדרשים	לתעודה	)כמו	רמ"י,	משרד	העלייה	 	•
והקליטה...(.

סיוע	 כולל	מתן	 הדיור	שלהם,	 פי	מאפייני	 על	 נזקקים	ברמות	שונות	 סיוע	לקשישים	 הגדלת	 	•
למפרע.

בניית	אזור	אישי	למתן	מידע	על	הזכאות,	התשלומים	ותהליכי	הטיפול. 	•

יעדים לשנת 2019

במהלך	החציון	הראשון	של	השנה,	תושלם	הסבת	כל	המערכות.

מערכת	ניהול	הזכאות	ומתן	המשכנתאות	לזכאים	הוסבה	בפברואר.

במרץ	עלתה	לאוויר	מערכת	למתן	השתתפות	בהחזרי	משכנתאות	לקשישים	נזקקים.	יחד	עימה	
עלתה	לאוויר	מערכת	לניהול	מוקד	שירות	לעולים	המבקשים	מידע	או	בירור	של	זכאותם	לסיוע	

בדיור.

)1(	המערכת	המעניקה	סיוע	 יוסבו	שתי	מערכות	נוספות:	 בסוף	הרבעון	ובתחילת	הרבעון	השני,	
כספי	לעולים	בשנים	הראשונות	לעלייתם,	וכן	סיוע	כספי	לעולים	קשישים	המתגוררים	אצל	או	עם	
בני	משפחתם;	)2(	המערכת	לניהול	הזכאות	ומתן	הסיוע	לפונים	נזקקים	או	בעלי	הכנסות	נמוכות.
כאמור,	מדובר	במערכות	המטפלות	באוכלוסיות	מגוונות,	עם	כללים	מורכבים	לקביעת	הזכאות	

ולשחרור	כספי	הסיוע.

בהמשך	יודגשו	הפיתוחים	בתחומים	האלה:

שיפור	השירות:	 	•

)בהם	בנקים	למשכנתאות,	רמ"י,	משרד	העלייה	 ומסירת	מידע	לגורמים	שונים	 	תיאומים	 	 	 	 	•			
והקליטה,	משרד	הביטחון	והחברות	המאכלסות(	בצורה	דיגיטלית	במקום	תעודות	זכאות	מודפסות.

וכו'	–	תוך	כדי	 			שליחת	מסרונים	לפונים,	לעדכון	סטטוס	טיפול,	קביעת	זכאות,	תשלומים	 	 	•			
השתדלות	להרחבת	אמצעי	התקשורת	)טלפונים	כשרים,	מידע	לעולים	בשפתם(.
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פניות	הציבור	-	ריכוז	כלל	הפניות	במערכת	CRM	אפשר	לאחד	את	הטיפול	בפניות	ולמנוע	כפילויות	
וכן	מעקב	על	איכות	הטיפול	ועל	משך	הזמן	הנדרש	לטיפול	בכל	פנייה.	

למקבלי	 מספק	 הוא	 וכיום	 	,BI-ה מערך	 שודרג	 המקצועיים	 האגפים	 עם	 בשיתוף	 	- 	BI מערכת	
ההחלטות	מבט	ברור	על	מצב	הפרויקט,	ובכלל	זאת	חסמים	וכו'.

יעדים לשנת 2019

)אגף	 המקצועי	 האגף	 לדרישות	 בהתאם	 הקבלנים	 לפורטל	 שונים	 תפעול	 תהליכי	 הוספת	 	•
השיווק(.	

הקמת	מוקד	טלפוני	)IVR(	שמטרתו	לנתב	את	הזוכה	לחברת	הבקרה	המטפלת	בפרויקט	שבו	 	•
הוא	זכה.

 
12.4.6   מערכת לתמיכה בתהליך הפיתוח של שכונות מגורים

פעילות	בהובלת	משרד	הבינוי	והשיכון.

תיאור כללי

פיתוח	התשתיות	)כבישים,	מים,	ביוב,	חשמל,	מוסדות	ציבור	וכו'(	להקמת	שכונות	מגורים.
המערכת	מנהלת	את:

תוכנית	העבודה	השנתית	-	מחוזות	המשרד	מבקשים	לאשר	פעילויות	בתחום	הפיתוח	בהתאם	
ידי	 ובהתאם	לאומדני	העלויות	הצפויים	של	הפיתוח.	התוכנית	מאושרת	על	 לשיווקים	שהצליחו	
המטה	ולאחר	מכן	על	ידי	מנכ"ל	המשרד.	במשך	השנה	מתאימים	את	תוכנית	העבודה	לשינויים	

בשטח.

הפעלת	הפיתוח	-	הפעלת	הפיתוח	מתבצעת	בשלושה	אופנים:
הפעלה	ישירה:	ניהול	הביצוע	באופן	ישיר	ופרטני	לכל	עבודה	על	ידי	המשרד. 	•

באתר	 הפעילויות	 כלל	 את	 המבצעת	 המנהלת	 לחברה	 הסמכות	 העברת	 מנהלת:	 חברה	 	•
הפיתוח	תחת	בקרה	הדוקה	של	חברת	הבקרה.

רשות	מקומית:	מסירת	הפיתוח	לרשות. 	•

ניהול	חוזים	והזמנות		-	המערכת	מנהלת	את	כל	החוזים	)באמצעות	קבלני	פיתוח(	והזמנות	לחברות	
מנהלות	או	לרשויות	מקומיות	וכן	גופי	תשתית	אחרים	)חברת	חשמל,	רשות	העתיקות	וכו'(.	כל	
פעילות	שאושרה	בתוכנית	העבודה	מקודמת	בתהליך	אישור	של	הגורמים	המקצועיים	המשפטיים	

והחשבות	)באמצעות	ממשק	למרכב"ה(.

תשלומים	-	ניהול	התשלומים	לכל	ההתחייבויות.	חישוב	התייקרות	לפי	כללי	החשכ"ל.

רישום	להגרלות	-	מערכת	המאפשרת	רישום	פשוט	להגרלות	פתוחות.	התקשורת	עם	הנרשמים	
המערכת	 שלב.	 בכל	 ומסרונים	 דוא"ל	 הודעות	 מקבל	 והנרשם	 דיגיטליים	 באמצעים	 מתבצעת	
מותאמת	לשימוש	בסלולר	ובטאבלט.	את	המערכת	יכול	להפעיל	גם	מי	שאינו	זכאי	ומעוניין	לעיין	

בכל	הפרויקטים	ולקבל	מידע	מפורט	על	הזוכים	בהגרלה.

כלל	 את	 ומנהלת	 הרישום	 ממערכת	 מידע	 המקבלת	 פנימית	 מערכת	 	- הגרלות	 ניהול	 מערכת	
הפעילויות	סביב	ההגרלה	בהתאם	לנוהל	ולתקנון	ההגרלה.

מחולל	הגרלה	-	מערכת	מאובטחת	ומבוקרת,	שבה	מותקן	מחולל	ייעודי	שפותח	בהתאם	לתקנון	
ההגרלה.	המחולל	מקבל	אך	ורק	את	כמות	הנרשמים	להגרלה	ומוציא	רשימה	של	סדר	הזכייה	

לבחירת	דירה.

המערכת	 מטרת	 בפרויקט.	 המשתתפים	 לקבלנים	 המיועדת	 מקוונת	 מערכת	 	- קבלנים	 פורטל	
להוות	פלטפורמה	לכלל	התהליכים	המנוהלים	על	ידי	הקבלן	לאחר	ביצוע	ההגרלה.	קבלת	רשימת	
הזוכים,	ביצוע	ביטולי	זכייה,	הזנה	לכנסי	זוכים	וכנסי	בחירת	דירות,	הפעלה	של	תהליכי	מכירה	ללא	

הגרלה	באישור	המשרד	ועוד.

ניהול	פניות	הזכאים	והזוכים	-	מערכת	CRM	המרכזת	את	כלל	הפניות	של	זכאים	בנושא	מחיר	
ומסייעת	 	SLA מבוססת	 המערכת	 הרלוונטי.	 המטפל	 לגורם	 הפניות	 את	 לנתב	 ויודעת	 למשתכן	

למקבלי	החלטות	לעוקב	אחר	טיב	השירות	שניתן	לאזרח.

התפעול	 גורמי	 ועבור	 החלטות	 מקבלי	 עבור	 שונות	 תצוגות	 המאפשרת	 מערכת	 	- 	BI מערכת	
במשרד.
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המערכת	 ההגרלה.	 ניהול	 שלב	 ועד	 הזכאות	 משלב	 החל	 ומקוון	 מלא	 באופן	 עובדת	 המערכת	
הותאמה	לצורכי	המשתמשים,	והזכאי	מקבל	באזור	אישי	מידע	רב	על	פעולותיו	שבוצעו	והכוונה	
לבצע	באמצעות	הפורטל	תהליכים	של	 לביצוע.	המערכת	מאפשרת	לקבלן	 לפעולות	שניתנות	
זכייה	לזוכים	שלא	הגיעו	למועד	בחירת	הדירה	 קבלת	רשימת	הזוכים	העדכנית,	הפעלת	ביטולי	

ותהליך	מכירה	ללא	הגרלה.

עד	היום	בוצעו	במערכת	מעל	900	הגרלות	באזורים	שונים	בארץ	ורשומים	בה	כ-140,000	זכאים.	
בשנת	2018	הודגשו	התהליכים	שמתבצעים	לאחר	ההגרלה,	ובכלל	זאת	מתן	מידע	רב	לזוכים	מצד	
אחד	ומתן	אפשרות	לקבלן	לנהל	ביעילות	את	רשימות	הזוכים	והרוכשים	מצד	אחר.	התווסף	מידע	
רלוונטי	לזוכים	באתר	ההרשמה	ונוצרו	מנגנוני	עדכון	לזוכים	על	שלבי	ההיתר	של	הפרויקט	שבו	
הם	זכו.	הקמת	הפורטל	לקבלנים	חוסכת	למשרד	ולזרועות	הביצוע	שלו	תשומות	עבודה	שמופנות	

לטובת	השירות	לזוכים	בפרויקט.
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12.4.8   רישום והסדר מקרקעין
פעילות	בהובלת	משרד	המשפטים.

תיאור כללי

האגף	לרישום	והסדר	מקרקעין	עוסק	בקשת	רחבה	של	פעולות	הכרוכות	בניהול	ורישום	זכויות	
מקרקעין	בכל	רחבי	המדינה,	לרבות	יישוב	סכסוכים	בין	בעלי	דירות	)בבתים	משותפים(.

האגף	כולל	שלושה	מוקדי	פעילות	עיקריים:

ותיקי	הפעולה	המכילים	את	 לשכות	רישום	מקרקעין	–	אחראיות	לניהול	פנקסי	המקרקעין	 	•
אוסף	התעודות	והמסמכים	ששימשו	יסוד	לרישום.	בלשכות	הרישום	מבוצעות	עסקאות	ופעולות	

הנרשמות	בפנקסי	המקרקעין,	בהן:	מכר,	חכירות,	הערות	אזהרה,	ירושות	ומשכנתאות.

לשכות	המפקחים	על	רישום	מקרקעין	–	חוק	המקרקעין,	התשכ"ט-1969,	מקנה	למפקחים	על	 	•
רישום	מקרקעין	סמכויות	שיפוטיות	ומנהליות	גם	יחד.	במסגרת	סמכויותיהם	המנהליות,	כלולים	
בין	השאר	הנושאים	הבאים:	מתן	צווים	לרישום	בפנקס	הבתים	המשותפים,	תיקון	צווים	והכרעה.

שתי	הפעילויות	הנ"ל	פרושות	בתשע	לשכות	לקבלת	קהל	ובעוד	שלוש	שלוחות.

שבתחומי	 במקרקעין	 הקניין	 זכויות	 להסדרת	 אחראיות	 	– במקרקעין	 זכויות	 הסדר	 לשכות	 	•
נצרת,	 ירושלים,	 הסדר:	 לשכות	 בחמש	 מתנהלת	 מקרקעין	 להסדר	 הלשכות	 פעילות	 המדינה.	

חיפה,	תל	אביב	והמרכז,	באר	שבע.	נוסף	לכך,	פועלת	שלוחה	בעכו.

סטטוס וביצוע 2018

משרד	המשפטים	שם	לעצמו	למטרה	לשפר	את	השירות	לציבור	ולהפחית	את	הנטל	הביורוקרטי	
בשוק	הנדל"ן,	בין	היתר	באמצעות	מעבר	לשירותים	מקוונים	בכלל	פעילויות	האגף.

במהלך	שנת	2018	הושקו	השירותים	המקוונים	והממשקים	הבאים:		

ממשק	מקוון	עם	רשויות	מקומיות	)ירושלים	ותל	אביב(	–	העברת	אישור	חובות	על	נכס.	ממשק	 	•
זה	מייתר	הגעה	פיזית	של	האזרח	והמתנה	לשעות	קבלת	הקהל.

שרות	נסח	מקוון	חתום	בחתימה	אלקטרונית	עבור	הבנקים	–		שרות	מקוון	המאפשר	קבלת	 	•
מסמך	המציג	את	פרטי	רישום	של	נכס	הרשום	בפנקסי	המקרקעין	באופן	מקוון.	שרות	זה	מייתר	
את	פניית	האזרח	להפקת	נסח	מקוון,	על	ידי	העברה	אוטומטית	של	הנסח	לבנקים	ובכך	מצמצם	

בירוקרטיה	וחוסך	עלויות	לאזרח.

ממשק	מקוון	מול	רשם	הירושה	-	ממשק	אוטומטי	לביצוע	בדיקה	בזמן	אמת		מול	רשם	הירושה	 	•
בעת	בקשה	להורשה	וביצוע	פעולת	רישום	הורשה	ללא	צורך	בהגעה	ללשכה.	ממשק	זה	מייתר	
את	הצורך	של	האזרח	בהבאת	מסמך	מקור	לצורך	ביצוע	רישום	זכויות	ובכך	מקצר	משמעותית	

את	זמן	הטיפול.

סטטוס וביצוע 2018

התחלת	פיתוח	מערכת	חדשה.

יעדים לשנים 2019-2020

השלמת	הפיתוח	וההטמעה	במערכת. 	•

המערכת	תותאם	לעבודה	לכל	שיטות	ההפעלה,	ומתן	גישה	ממודרת	למשתמשים	חיצוניים	 	•
כגון:	חברות	מנהלות,	מנהלי	פרויקטים,	רשויות	מקומיות,	קבלני	פיתוח	וכו'.

12.4.7   ניתוח נתוני היתרי בנייה
פעילות	בהובלת	משרד	הבינוי	והשיכון.

תיאור כללי

נתוני	בקשות	להיתרי	בנייה	נאספים	על	ידי	הוועדות	ברשויות	המקומיות.	במסגרת	התהליך	מתבצע	
מעקב	על	שלבי	הבקשה	ועל	השימושים	הנדרשים	עד	לקבלת	ההיתר.	המידע	על	היתרי	הבנייה	
חשוב	מאוד	מבחינת	האגפים	השונים	במשרד	לצורך	ביצוע	ניתוח	זמנים	לקבלת	היתר	ולצורכי	

בקרה	נוספים.

המידע	המגיע	מהוועדות	אינו	מנורמל	ומפורמט	ואינו	ניתן	לניתוח	לצורך	הפקת	לקחים.	במסגרת	
הצורך	לניתוח	זמנים	לקבלת	היתר,	כמות	היתרים	וכמות	הדירות	שאושרו	נדרש	ניתוח	מתוחכם	

על	שדות	טקסטואליים	מתוך	הבנת	הקשרים	והמשמעויות.

סטטוס וביצוע 2018

נבדקה	התאמה	של	מערכת	Watson	מבית	IBM	לצורך	ניתוח	טקסט	ולמידת	מחשב,	ובוצע	פיילוט	
ראשוני	עם	הכלי	על	מספר	מצומצם	של	רשומות.

יעדים לשנת 2019

הרחבת	הפיילוט	ושילוב	מינהל	התכנון	בתהליך.
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ממשק	מקוון	עם	רשות	המסים	לצורך	ביטול	הערה	שתירשם	בעתיד	לכשיירשמו	עסקאות	 	•
מכר	וחכירה	טרם	השלמת	ביצוע	שומה	וקבלת	פטור	או	תשלום	מסי	המקרקעין	בגין	העסקה.	
את	 וייעל	 רציפה	 פעילות	 יאפשר	 עבודה,	 תהליכי	 ישפר	 הביורוקרטיה,	 את	 משמעותית	 יצמצם	

תהליכי	העסקאות.	מייתר	את	הצורך	בהגעה	ללשכות	הרישום	לשם	מחיקת	ההערה.	

12.4.9   מערכת טופוקד להנגשת מאגרי גושים/חלקות וטופוגרפיה
פעילות	בהובלת	המרכז	למיפוי	ישראל.

תיאור כללי

מערכת	הטופוקד	הינה	פלטפורמה	אחודה	להנגשת	כלל	בסיסי	הנתונים	של	המרכז	למיפוי	ישראל,	
כגון	מאגרי	הקדסטר	)גושים/חלקות(,	גיאודזיה	)נקודות	בקרה(	וטופוגרפיה	של	מדינת	ישראל.

אחוד,	 ממשק	 תחת	 וגיאוגרפים	 טבלאיים	 נתונים	 והצגת	 אחזור	 איתור,	 מאפשרת	 המערכת	
ומאפשרת	הורדה	של	מסמכים	מגוונים	לביצוע	עבודת	המודד.

עוד	המערכת	מאפשרת	בדיקה	והגשה	מקוונת	של	תכניות	לצרכי	רישום	)תצ"ר(	באמצעות	טפסים	
חכמים	וכלי	בקרת	איכות	מתקדמים.	

סטטוס וביצוע 2018

בימים	אלו	המערכת	מתממשקת	למערכת	רישוי	זמין	של	מנהל	התכנון	לטובת	ביצוע	בקרת	איכות	
מקוונת	לכל	מפה	להיתר	בנייה	שמוגשת	בישראל.

מקוון	 באופן	 לבדיקה	 קדסטר	 מפות	 להגשת	 יכולת	 המוסמכים	 המודדים	 לציבור	 נפתח	 בנוסף,	
באמצעות	טופס	מקוון	חכם	במערכת.

יעדים לשנת 2019

פיתוח	מחדש	של	המערכת	–	עיצוב,	והוספת	כלים	גיאוגרפים	נוספים. 	•
הקמת	חנות	מוצרים	מקוונת	למכירת	מוצרי	ממ"ג	ואורתופוטו	בצורה	מקוונת. 	•

בפניה	לצורך	רישום	זכויות	אגב	ירושה,		על	האזרח	להצטייד	רק	במס'	ת"ז	של		המנוח.	בשלב	זה	
מתבצעת	פנייה	אוטומטית	על	ידי	הממשק	לקבלת	הצו	החתום	דיגיטלי	במישרין	מרשם	הירושה.	
למעשה	 ובכך	 מקרקעין	 והסדר	 לרישום	 האגף	 לידי	 הירושה	 מרשם	 אוטומטית	 מועבר	 המסמך	
הדרישה	 להפחתת	 	)Ask Once( 	– בלבד"	 אחת	 פעם	 "שאל	 	– 	1933 	 מיישם	החלטת	הממשלה	

למידע	או	מסמכים	מהאזרח	תוך	העברה	דיגיטלית	של	המידע	או	המסמכים	ממשרד	אחר.
ותסייע	 הצווים	 מהימנות	 תבטיח	 במישרין	 הירושה	 מרשם	 הצווים	 להעברת	 הגופים	 בין	 סנכרון	
בהתמודדות	עם	זיוף	של	צווי	ירושה	וצווי	קיום	צוואה.	מעת	הפעלת	השרות,	ספטמבר	2018,		בוצעו	

כ-17,000	פניות	לאימות	צווים	בממשק.
הרחבת	השירותים	המקוונים	באתר	פעולות	מקרקעין	אונליין	-	הוספת	פעולות	נוספות	באתר	 	•
אישור	 נסח	לאחר	 ללא	אגרה,	מתן	לאפשרות	להזמנת	 כגון:	תמיכה	בהגשת	בקשה	 הפעולות,	
ואת	הצורך	 זמן	המתנה	 אלו	חוסכים	 ועוד,	שירותים	 דחייה	 פעולה,	הוספת	מסמכים	לתיק	ללא	
בהגעה	ללשכות	קבלת	הקהל.	בשנת	2018	בוצעו	כ-155	אלף	פעולות	והועלו	כ-	1,300,000	מסמכים	

לאתר	מקרקעין	אונליין.	

בזכות	מהפכת	השירותים	המקוונים,	בשנת	2018,	זינקה	ישראל	ב-41	מקומות	בדירוג	רישום	נכס	
במדד	Doing Business	של	הבנק	העולמי.

בשנה	 ומתפרסם	 	2017 שנת	 את	 המסכם	 לציבור	 הממשלתי	 השירות	 איכות	 במדידת	 כן,	 כמו	
העוקבת,	זכה	האגף	לרישום	והסדר	מקרקעין	במקום	הראשון	במדד	שביעות	רצון	הציבור	מאתר	

האינטרנט.

יעדים לשנת 2019

שרות	מקוון	לבדיקת	תשריט	בית	משותף	-	שרות	שיאפשר		הגשה	של	תשריט	בית	משותף	 	•
טיפול	 זמן	 יחסוך	 מרחוק,	 הגשה	 יאפשר	 השרות	 פקיד.	 הקלדת	 ע"י	 ידנית	 ולא	 דיגיטלי	 באופן	

משמעותי	בתיק	וישפר	ויקצר	את	תהליכי	העבודה.

אזור	אישי	לעורכי	דין-	אתר	חדש	הכולל	אזור	אישי	לעורכי	הדין.	באזור	האישי	יהיה	ניתן	לצפות	 	•
במידע		אודות	בקשות,	סטטוסים	ופרטי	תיקים	שהוגשו	כולל	מסמכים.	שרות	זה	ישפר	את	השרות,	
יאפשר	שקיפות,	הצגת	מידע	מרוכז	במקום	אחד	ומתן	מידע	7/42	ללא	הגעה	ללשכות	קבלת	קהל.

הרחבת	השירותים	המקוונים	באתר	הפעולות	מקרקעין	אונליין	-	מתן	שירותים	מקוונים	חדשים	 	•
שיאפשרו	הוספת	סוגי	הערות	נוספות	על	נכס,	ללא	צורך	בהגעה	ללשכת	קבלת	הקהל.

רישום	תלת	מימד-	תחילת	עבודה	על	הכנסת	יכולת	תלת	מימד	למערכת	האגף	לרישום	והסדר	 	•
מקרקעין,	בהתאם	לחוק	"תיקון	לחוק	המקרקעין	)חלקה	תלת-ממדית(,	התשע"ח-8102.	פרויקט	
גדול,	כלל	ארצי,	שיוביל	למיצוי	וניצול	מיטבי	של	הקרקע	וכן	יביא	לקידום	ושמירה	על	זכויות	הקניין	
	בשורה	של	ממש	למשק	אשר	תוביל	לפיתוחו	 השונות	ברבדי	הקרקע	השונים.	פרויקט	שהוא	

וקידומו.
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12.5   תחום פנים, אוכלוסין, עלייה ושירותי דת

12.5.1   זווית מקומית - שלטון מקומי
פעילות	בהובלת	משרד	הפנים.

תיאור כללי

מערכת	"זווית	מקומית"	כוללת	בתוכה	את	מכלול	התהליכים	של	הפעילות	הרגולטורית	של	משרד	
הפנים	מול	השלטון	המקומי	בשגרה	וחרום.

המערכת	כוללת	כלים	לניהול	הגופים	המוניציפליים	שהמשרד	אחראי	עליהם,	כדוגמת:	רשויות	
מקומיות	ותאגידים	עירוניים.	

המקומיות,	 ברשויות	 החירום	 ומתקני	 הארציים	 החירום	 מתקני	 את	 מנהלת	 המערכת	 בחירום,	
ומטפלת	בנושאים	כדוגמת	היערכות	לפינוי	אוכלוסייה	ואתרי	ריכוז	חללים.	

המערכת	כוללת	בינה	עסקית	לשליפה	ולניתוח	של	מכלול	הנתונים	הנוגעים	לגופים	המוניציפליים,	

נתוני	 על-ידי	הרשויות,	 רבעוניים	המדווחים	 נתונים	 מבוקרים,	 כספיים	 נתונים	 היתר,	 בין	 ובינהם,	
למ"ס,	נתונים	ממערכת	מרכב"ה	ועוד.	

מרכיב	מרכזי	הנמצא	בפיתוח	הוא	נושא	האישורים,	שיאפשר	למשרד	לנהל	את	תהליכי	הרגולציה	
על-ידי	 מקוונים	 טפסים	 הגשת	 באמצעות	 המשרד	 אחראי	 עליהם	 המוניציפליים	 הגופים	 של	
הגופים,	ניהול	תהליכי	האישור	באמצעות	מערכת	תהליכית	פנים	ארגונית	ושיקוף	התהליך	באתרי	

אינטרנט	לציבור	ולמנויים	בגופים	המוניציפליים.	

סטטוס וביצוע 2018

ולאחרונה	התווספה	להם	פונקציונליות	לשיתוף	פעולה	עם	 	2016 נושאי	החירום	הופעלו	בשנת	
המשרד	לשירותי	דת	האחראי	לקבורת	חללים.	

יחידות	 ע"י	 מתמשך	 והרחבה	 בשימוש	 ונמצאת	 	2018 בשנת	 הופעלה	 העסקית	 הבינה	 מערכת	
השלטון	המקומי,	המנכ"ל	והשר.

יעדים לשנת 2019
במהלך	2019,	תהיה	התמקדות	בהעלאת	תהליכים	מרכזיים	בנושא	האישורים,	כולל	פריסה	של	
המערכת	עבור	כלל	הרשויות	המקומיות,	המערכת	תיתן	מענה	לרשויות	בהגשת	בקשות	לאישורים	

שונים	המוגשים	למשרד.

תמשך	הפעילות	לשיפור	והרחבת	המודולים	הפועלים	ובנית	מערכת	גאוגרפית	המתבססת	על	
נתוני	המערכת.

12.4.10   אתר הנדל"ן הממשלתי
פעילות	בהובלת	המרכז	למיפוי	ישראל.

תיאור כללי

דר/10  הממשלה	 החלטת	 מתוקף	 ממשלתית	 פעילות	 של	 תוצר	 הינו	 הממשלתי	 הנדל"ן	 אתר	
מתאריך	3/6/2013	בנושא	"שיפור	מסד	הנתונים	הממשלתי	אודות	שוק	הנדל"ן".	המערכת	מנגישה	
נתונים	שעברו	טיוב,	תקנון	וסינון,	אודות	נכסים	ועסקאות	מתוך	מסדי	הנתונים	השונים	של	משרדי	
הממשלה	העוסקים	בתחום	הנדל"ן	כגון:	רשות	המיסים,	משרד	המשפטים,	משרד	הבינוי	והשיכון,	
רשות	מקרקעי	ישראל	והמרכז	למיפוי	ישראל.	ניתן	לחפש	מידע	על	נכסים	ועסקאות	על	גבי	מפה,	

חיפוש	חופשי,	גוש/חלקה,	שכונה	וכתובת.

סטטוס וביצוע 2018

פיתוח	מודול	"מה	בסביבה"	אשר	מציג	את	כלל	המידע	הסביבתי	לנכס	כגון:	תחבורה,	פארקים,	
חינוך,	זיהום	אוויר	וכו'.

יעדים לשנת 2019

בין	 סנכרון	 יצירת	 לטובת	 ע"ג	מפה	 נתוני	התכנון	 כלל	 –	הנגשת	 "מה	התכנון"	 מודול	 פיתוח	 	•
התוכניות	של	רמ"י,	מנהל	תכנון	ומשהב"ש.

רכיב	שכירויות	–	הנגשת	מידע,	מחירים	ומגמות	אודות	שוק	השכירות	בישראל. 	•
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12.5.3   רשות האוכלוסין וההגירה - “איתן”
פעילות	בהובלת	רשות	האוכלוסין	וההגירה.

תיאור כללי

הדיגיטל	 טכנולוגיות	 כלל	 של	 ותחזוקה	 פיתוח	 	– קריטית	 לאומית	 תשתית	 של	 הקמה	 פרויקט	
והמידע	של	רשות	האוכלוסין	וההגירה.	בליבת	המערך	יוקם	מרשם	האוכלוסין	החדש,	כולל	ניהול	

המידע	על	זרים.	

יעדי	המערכת	הם:

:)nezitiC-ot-tnemnrevoG	–	C2G(	לאזרח	השירות	בתחום

הגברת	השימוש	בשירותים	מרחוק	)מינוף	אמצעי	ההזדהות	והחתימה	האלקטרונית(. 	•

פרטיות	 על	 )הגנה	 המידע	 אבטחת	 הגברת	 אגב	 לציבור,	 השקיפות	 והגברת	 מידע	 הנגשת	 	•
הציבור(.

הקלת	תהליכי	קבלת	שירות	)הזנת	כל	נתון	פעם	אחת(. 	•

:)ssenisuB-ot-tnemnrevoG	–	B2G(	לעסקים	השירות	בתחום

הרחבת	סל	השירותים	ללקוחות	חיצוניים. 	•

סטנדרטיזציה	באספקת	השירותים	והמידע	ללקוחות	חיצוניים. 	•

שיפור	רמת	השירות	ללקוחות	חיצוניים	)זמינות	ותגובתיות(. 	•

:)tnemnrevoG-ot-tnemnrevoG	–	G2G(	הפנים-ממשלתיים	התהליכים	בתחום

	יצירת	MDM	restaM(	ataD	tnemeganaM(	לאומי	–	תשתית	נתונים	אחת. 	•

תמיכה	בתהליכים	חוצי	משרדים	)אינטגרציית	מידע	–	הזנת	הנתון	פעם	אחת(. 	•

תמיכה	מקצה	לקצה	בכל	תהליכי	העבודה	של	הרשות	ושיפור	חוויית	העובד. 	•

וכל	השוהים	 אזרחים,	תושבים	 לנתונים	של	 לאומי	 	MDM-כ	תשמש	המערכת	הלאומית,	ברמה
בתחומי	המדינה.

עבור	רשות	האוכלוסין	וההגירה,	המערכת	תתמוך	בביצוע	של	כל	תהליכי	העבודה	בניהול	אוכלוסין,	
ובפעילות	להסדרת	העסקתם	של	העובדים	הזרים,	לרבות	מתן	היתרים	להעסקת	עובדים	זרים	
ובהנפקת	אשרות	לעובדים	זרים.	המערכת	תשמש	גם	כמערכת	תומכת	בתהליכי	מודיעין	ואכיפה	

של	שוהים	בלתי	חוקיים.	

12.5.2   בחירות לרשויות המקומיות
פעילות	בהובלת	משרד	הפנים.

תיאור כללי

"אביב"	של	רשות	האוכלוסין.	עם	המעבר	 ניהול	הבחירות	מבוצעים	במערכת	 היום,	תהליכי	 עד	
של	רשות	האוכלוסין	לעבודה	במערכת	חדשה	הוחלט	להעביר	את	האחריות	לפיתוח	המערכת	
המטפלת	בניהול	הבחירות	ברשויות	המקומיות	למשרד	הפנים,	אגף	בכיר	לפיקוח	על	הבחירות.	

המערכת	תכלול	רכיבים,	כדוגמת:	ניהול	ההודעות	לבוחר,	ניהול	מועמדים	ורשימות,	מימון	מועמדים	
ממשקים	 תחייב	 המערכת	 לבחירות.	 וההיערכות	 הבחירות	 יום	 ניהול	 קלפיות,	 ניהול	 ורשימות,	

רחבים	מול	מגוון	גופים,	ביניהם	רשות	האוכלוסין	ומשטרת	ישראל.	

המשרד	מתארגן	להוצאת	מכרז	לפיתוח	מערכת	כוללת	חדשה	לניהול	תהליכי	הבחירות.

במסגרת	הפרויקט,	המשרד	שואף	לבצע	שינויי	חקיקה	אשר	יאפשרו	העצמה	של	הפן	המיחשובי	
בניהול	התהליכים	הקשורים	לבחירות,	כדוגמת	הגשה	מקוונת	של	רשימות	מועמדים.

במקביל,	המשרד	נערך	לתמיכה	גם	בשיטות	המסורתיות	המחויבות	בגין	החקיקה	הקיימת.	

סטטוס וביצוע 2018

במהלך	2018	גובשו	מסמכי	המכרז	והופעלה	מערכת	חדשנית	לניהול	דיווחי	בחירות	)נד"ב(	המהווה	
קפיצת	מדרגה	של	חדשנות	טכנולוגית	ודיגיטלית	בתחום	הבחירות	.

יעדים לשנת 2019

2019	מתוכנן	לפרסם	את	המכרז	למחשוב	תהליכי	ניהול	הבחירות	ברשויות	המקומיות,	 במהלך	
לקבל	את	המענים	ולבחור	ספק	זוכה	עמו	תוקם	מערכת	חדשה	שתשרת	את	ניהול	מכלול	תהליכי	

הבחירות	באופן	חדשני	ודיגיטלי	תוך	הקפדה	על	חוקי	הבחירות	.
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סטטוס וביצוע 2018

פותחו	כלי	ניהול	אינטגרטיבי	המתכלל	שיטות	איסוף	שונות:	השבה	באינטרנט,	בטלפון	או	קליטת	
השאלון	על	ידי	הסוקר	בסקר	פנים	אל	פנים	)CAPI(.	הניהול	מאפשר	שינוע	השאלונים	בין	השיטות	

השונות,	גמישות	במענה	והוזלת	עלויות	ביצוע.

עוצבו	ממשקי	השבה	בפורמטים	השונים.

קודמו	דרישות	אבטחת	מידע	לטובת	פיתוח	וסביבות	עבודה.

יעדים לשנת 2019

נרחבים	 אזורים	 שתקיף	 חזרה	 המפקד,	 לקראת	 הכללית	 לחזרה	 ההכנות	 יסתיימו	 	2019 בשנת	
בארץ	ותבוצע	ע"י	150	סוקרים	במגוון	שיטות	איסוף.	

החזרה	תצא	לדרך	בתחילת	2020	ובמסגרתה	יוקמו	לשכות	אזוריות	לתפעול	ושליטה	על	המערך	
ייעודי	למפקד	וכל	זאת	על	בסיס	פיתוחים	 יוקם	מרכז	איסוף	טלפוני	מתקדם,	 הפקידה.	במקביל	

ייעודיים.	

תוך	 וזאת	 עצמו	 למפקד	 ישמשו	 אשר	 שונים	 רכיבים	 השטח	 בעבודת	 לראשונה	 יוטמעו	 בחזרה	
שימוש	במידע	מנהלי	לטובת	בקרת	הנתונים	הנאספים.	

12.5.5   סקר הוצאות משקי בית
פעילות	בהובלת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה.

תיאור כללי

המרכזית	 הלשכה	 מבצעת	 אותם	 והגדולים	 המובילים	 הכלכליים	 מהסקרים	 הינו	 זה	 סקר	
לסטטיסטיקה.	הנדגמים	הינם	משקי	הבית	במדינה	ותוצאותיו	מלמדות	על	מבנה	ההוצאות	של	
משקי	הבית	בישראל	ומשמשות	כבסיס	לקבלת	החלטות	ע"י	מקבלי	ההחלטות	בנושאים	אלה,	

כולל	משרד	האוצר	ובנק	ישראל.	

סטטוס וביצוע 2018

ניידים	שהחליפו	את	 יצאו	הסוקרים	לשטח	עם	מחשבים	 2018	מוחשב	הסקר	ולראשונה	 בשנת	
את	 והן	 שאלוני	ההשבה	 את	 הן	 כולל	 המחשוב	 ניר.	 שאלוני	 גבי	 על	 המסורתית	 צורת	ההשבה	
מערכות	הניהול	ובכך	מתאפשר	עיבוד	מהיר	יותר	של	הנתונים	וקיצור	לוחות	הזמנים	לפרסום	נתוני	

הסקר	הסופיים.	ב	2018	נערך	פרה-טסט	לבדיקת	הפעילות	שהוכתר	בהצלחה.

יעדים לשנת 2019

בשנת	2019	יתבצע	הסקר	במלואו	על	גבי	פלטפורמה	ממוחשבת	כאשר	הנתונים	הנאספים	ישודרו	
ישירות	לשרתי	הלשכה	לטובת	המשך	עיבוד.	בנוסף	ישודרגו	מערכי	הניהול	ותיבחן	החלפת	כלי	

האיסוף	לכלי	מתקדם	יותר.

הבנקאי- מהסקטור	 וחברות	 ממשלתיים	 וארגונים	 )משרדים	 הרשות	 של	 החוץ	 לקוחות	 עבור	
פיננסי(,	ישמש	המידע	מהמערכת	כנדבך	משמעותי	בתהליכי	העבודה.	

מערכת	"איתן"	תהווה	נדבך	מרכזי	בהגברת	השימוש	בשירותים	ממשלתיים	מרחוק,	אגב	מינוף	
התיעוד	החכם	)אמצעי	ההזדהות	והחתימה	האלקטרונית(	לטובת	שינוי	ושיפור	של	תהליכי	השירות.

סטטוס וביצוע 2018

הושלם	ההליך	המכרזי	ונבחר	ספק	זוכה.	נחתם	חוזה	עם	הספק	והחלה	העבודה	על	הפרויקט.

.)	DLH	(	המערכת	של	על	תכנון	הושלם

יעדים לשנת 2019

העברת	אחריות	על	המערכת	הקיימת	לספק	החדש.

הפרויקט	ימומש	בשלבים	-	מספר	חבילות	עבודה	ופעימות	עליה	לאוויר.			

הפעלת	יחידת	מסירה	ראשונה	–	אכיפה	וזרים.

12.5.4   מפקד האוכלוסין
פעילות	בהובלת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה.

תיאור כללי

מפקד	האוכלוסין	מספק	תמונה	מלאה	ומהימנה	של	אוכלוסיית	המדינה	ומאפייניה.	

המדינה	 קום	 עם	 נערך	 הראשון	 המפקד	 אוכלוסין.	 מפקדי	 שישה	 כה	 עד	 בוצעו	 ישראל	 במדינת	
ב-1948,	ואחריו	נערכו	המפקדים	אחת	לעשור.	האחרון	נערך	בשנת	2008.

בין	 האישית.	 ברמה	 וגם	 והמקומית	 הארצית	 ברמה	 החלטות	 מקבלי	 לרשות	 עומדים	 הנתונים	
המשתמשים:	המגזר	הממשלתי	והרשויות	המקומיות,	חברות	ציבוריות	ופרטיות	במשק,	ארגונים	
הציבור	 וגם	 ותלמידים	 סטודנטים	 התקשורת,	 וכלי	 עיתונאים	 ואקדמיה,	 מחקר	 גופי	 בינלאומיים,	

הרחב.

ברמה	הציבורית,	הנתונים	משמשים	כבסיס	לקביעת	מדיניות,	לקבלת	החלטות	ולתכנון	בתחומים	
התחבורה	 שיפור	 בילוי,	 מרכזי	 פיתוח	 רשויות,	 תקצוב	 מבוגרים,	 חינוך	 ילדים,	 גני	 תכנון	 שונים:	

הציבורית	ועוד.

ברמה	האישית,	המידע	מסייע	לכל	אזרח	בקבלת	החלטות	בנושאים	כגון	מקום	מגורים,	פתיחת	
עסק,	מקצוע	לימודים	ועוד.



 120121 

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018,	הופעל	מערך	חדשני	רב-ערוצי,	המנגיש	את	המידע	ואת	השירותים	הקיימים	לעולה	
ניידים	 התקנים	 )אינטרנט,	 ערוצים	 של	 רב	 במספר	 ומתקדמת,	 ידידותית	 בצורה	 החוזר,	 ולתושב	
לקצר	 זכויות,	 מיצוי	 לוודא	 השירותים,	 קבלת	 על	 להקל	 במטרה	 זאת,	 ועוד(;	 	]Mobile Devices[
בנוסף,	 לו.	 הנוחים	 ובמקום	 בזמן	 פעילויות,	 של	 רחב	 מגוון	 לבצע	 ללקוח	 ולאפשר	 משכי-הזמן,	
הוספו	שירותים	ופעילויות	חדשות,	ייחודיות	למדיה,	תוך	שינוי	והתאמת	הרגולציה	ונהלי	המשרד	

לשירותים	החדשים.

המערך	התמקד	בשירותים	העיקריים	הבאים:

אזור	אישי	דיגיטלי.	הפעלה	מדורגת,	תוך	הוספת	שירותים	חדשניים	ומשמעותיים	בתחומים	של	 	•
סיוע	בתעסוקה,	קליטה	במדע	ועוד,	במטרה	לסייע	לעולה	ולתושב	החוזר,	בין-השאר,	במיצוי	של	

זכויותיו.

אתר	אינטרנט	חדש.	הפעלה	מלאה	של	אתר	התוכן	במסגרת	gov.il,	בארבע	שפות	)עברית,	 	•
אנגלית,	רוסית	וספרדית(,	כולל	מנגנוני	הזדהות,	סינון	מידע	ועוד.

מידע	פרסונלי	לעולה,	לתושב	החוזר	ולעולה	הפוטנציאלי. 	•

ייזום	תהליכים	לבדיקה	של	זכאות	לסיוע	ולהגשת	בקשות,	תמיכה	בתהליכי	האישור	והמימוש	 	•
של	סיוע.

של	 התאמה	 תוך	 ובמובייל,	 באינטרנט	 תורים	 זימון	 והנגשת	 פרסום	 רב-ערוצי.	 תורים	 זימון	 	•
ברחבי- המשרד	 סניפי	 לכל	 השירות	 הרחבת	 ותוך	 המשרדיים	 תהליכי-העבודה	 ושל	 הרגולציה	

הארץ.

לו,	 הנזקקים	 על	 להקלה	 זה	 שירות	משמעותי	 הוספת	 דמי-אבטלה.	 לקבלה	של	 התיצבויות	 	•
יועץ	 פנים-אל-פנים	עם	 צורך	במפגש	 ללא	 לנהול	תורים	באתרי	המשרד,	 באמצעות	הקיוסקים	

קליטה.

יעדים לשנת 2019

)מערכת	 מגוון	השירותים,	תוך	שילוב	מערכות	הליבה	 והעמקת	 דיגיטלי.	הרחבה	 אישי	 אזור	 	•
העולים(	והמערכות	היעודיות	של	המשרד.	

אתר	האינטרנט.	הרחבה	של	מגוון	התכנים	ועומקם;	הוספת	שירותים	חדשים;	הוספת	השפה	 	•
הצרפתית;	תוספות	חזותיות	ותפעוליות	לשיפור	הידידותיות	ונוחות	ההפעלה	של	האתר.

נוספים	של	 סוגים	 והוספת	 ולהגשת	בקשות,	העמקה	 לסיוע	 זכאות	 לבדיקת	 ייזום	תהליכים	 	•
סיוע,	אשר	ייתמכו	באמצעות	מערכת	זו;	בין-השאר	-	פיתוח	והכנסה	לפעולה	של	מחשבון	זכאות	

דיגיטלי	ומקוון	באינטרנט,	לשימושם	של	שליחי	העליה	)ככלי	נוסף	לעידוד	של	עליה	לישראל(.	

12.5.6   איסוף נתונים לגבי האוכלוסיה באינטרנט
פעילות	בהובלת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה.

תיאור כללי

במסגרת	מקורות	המידע	הזמינים	לאיסוף	נתונים	הפך	האינטרנט	לכלי	מרכזי.	בכדי	לגשת	לנתונים	
הזמינים	ברשת	קיימים	מתודות	וכלים	המאפשרים	גישה	ישירה	לאתרים	השונים	ואיסוף	הנתונים	
באופן	אוטומטי.	פעילות	מסוג	זה	הינה	מעשירה	ביותר	מבחינת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	
היות	שהיא	מגוונת	את	מקורות	הנתונים,	מגדילה	את	מספר	התצפיות	הנאספות	ומאפשרת	הפקת	
סטטיסטיקה	עשירה	ואיכותית.	בנוסף,	איסוף	נתונים	ממקורות	כגון	אלה	מקטין	את	נטל	ההשבה	

על	הציבור	ומאפשר	התבססות	עתידית	על	מקורות	מידע	חלופיים.

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018	בוצעה	בדיקת	היתכנות	לגבי	צורת	פעילות	זאת.	נבחנו	כלים	שונים	המאפשרים	את	
ביצוע	הפעולה,	נבחנה	היתכנות	משפטית	ובוצעו	מספר	ניסויים.

יעדים לשנת 2019

בשנת	2019	תורחב	הפעילות	והאיסוף	יתבצע	מול	מגוון	אתרים	ובתדירות	גבוהה.	בנוסף	תבוסס	
המתודולוגיה	שתאפשר	את	שילוב	הנתונים	שיאספו	מהרשת	בעיבודים	הנדרשים	וזאת	ע"י	פיתוח	

אלגוריתמים	מתקדמים	שיאפשרו	שילוב	זה.			

12.5.7   איסוף נתונים לגבי האוכלוסיה באינטרנט
פעילות	בהובלת	משרד	העלייה	והקליטה.

תיאור כללי

מערכות	המשרד	מנגישות	לציבור	ולעוסקים	בקליטה	את	המידע,	הפונקציונליות	ומגוון	השירותים	
שירותים	 )Mobile(.	המערכות	מספקות	 ניידים	 ובהתקנים	 באינטרנט	 ישומים	 באמצעות	 לעולה,	
לרישום	ולקליטת		עולים	ותושבים	חוזרים	ומסייע	הן	בשיפור	ובהעמקה	של	איכות	הקליטה	והן	

בקבלת	החלטות	לעלות	ארצה.

של	 רחב	 למגוון	 לגישה	 החוזר	 והתושב	 העולה	 עבור	 כ"חלון"	 משמש	 באינטרנט	 האישי	 האזור	
נתונים	ומידע,	בדגש	על	מידע	פרטני-אישי	שלו.	

ומנהליים.	מתקיימים	תהליכים	 והחדשנות	של	המערך	מציבים	אתגרים	טכנולוגיים	 הראשוניות	
לאיתור	פתרונות	לאתגרים	ולקביעה	של	תכניות	פעולה	להתקדמות	משמעותית	בפרויקט	לשלבים	

הבאים.
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במהלך	שנת	2017	הופעלו	המודולים	בתחומי	נישואין	וכשרות.

במהלך	2018	הורחבה	ההטמעה,	תוך	התמקדות	בתחומים	המפורטים	להלן:	

שיפורים	במודולים	נישואין	וכשרות	המופעלים	על	ידי	מספר	גדול	של	מועצות. 	•

הפעלה	והטמעת	מודול	רישוי	גופי	קבורה	–	מעבר	לתהליך	רישוי	דיגיטלי	המאפשר	שליטה	 	•
ובקרה	על	פעילות	גופי	הקבורה	של	המשרד	כרגולטור.

ההתאמה	 תהליכי	 העמקת	 לצרכי	 דתיות	 מועצות	 ידי	 על	 להתנסות	 הקבורה	 מודול	 הכנסת	 	•
טרום	העלייה	לאוויר.

פיתוח	מודולי	משאבי	אנוש	והמודול	הפיננסי	)כולל	בניית	מערך	אינדקס	חשבונאי	אחיד	לשיפור	 	•
תפקידו	 את	 למלא	 המשרד	 ויכולת	 הדתיות	 המועצות	 של	 התקציבית	 והבקרה	 הניהול	 יכולת	

כרגולטור	בתחום.

סטטוס	השימוש	במערכת,	בסוף	2018:

מודול	נישואין:	133	גופים	פועלים	במערכת.	נפתחו	במערכת	33,424	תיקי	נישואין.	 	•

מודול	כשרות:	54	מועצות	דתיות. 	•

מודול	רישוי	קבורה:	91	גופים	בהליכי	רישוי	במערכת.	 	•

מודול	קבורה:	20	גופים	נמצאים	בהתנסות	טרום	פיילוט. 	•

בתחום	אבטחת	המידע	ורגולציה:	

.ISO27001	&	ISO27032	מידע	אבטחת	לתקני	המשרד	הסמכת	תהליך	הושלם 	•

הושלמו	פיתוח	והתקנת	כניסה	מאובטחת	למערכת	שירת	הים	עבור	גופי	קבורה. 	•

בתחום	שירותים	מקוונים	המאפשרים	לאזרח	לקבל	שירות	מבלי	לצאת	מהבית	)מפורסמים	באתר	
המשרד(:

איתור	תעודת	נישואין	:	שירות	מקוון	המאפשר	לאתר	את	תעודת	הנישואין	בלשכת	הנישואין	 	•
בה	הונפקה.	

לפרטים	 התאמה	 אי	 או	 סופר	 טעויות	 תיקון	 המאפשר	 מקוון	 שירות	 	: נישואין	 תעודת	 תיקון	 	•
שהופיעו	במירשם	האוכלוסין	)תעודת	הזהות(	במועד	הוצאתה	של	תעודת	הנישואין.

12.5.8   ניהול שירותי הדת היהודיים - “שירת הים”
פעילות	בהובלת	המשרד	לשירותי	דת.

תיאור כללי

המשרד	ביצע	במהלך	השנים	2014-2010	ארגון	מחדש	וחזרה	לתפקוד	כמשרד	ממשלתי	עצמאי	
ולא	כרשות.	הארגון	מחדש	התמקד	בתחומי	אסטרטגיה	וארגון,	בשיפור	השירות	ובמתן	כלי	עבודה	

מודרניים	תומכי	תהליכים.

בתחום	האסטרטגיה	והארגון	טופלו	הנושאים	הבאים:	

גובשו	חזון	"הבטחת	שירותי	דת	לכל	אזרח	יהודי	בישראל	על	הצד	המקצועי	האיכותי	ביותר	 	•
שניתן	להעניק"	ואסטרטגיה	למימוש	חזון	זה.

גובש	מבנה	ארגוני	והוגדרה	מצבת	כוח	אדם	כולל	אישור	תוספת	התקנים	מול	נציבות	שירות	 	•
המדינה.	

נבנתה	אמנת	שירות	בין	המועצות	הדתיות	לבין	האזרחים	ובין	המשרד	למועצות	הדתיות	וכן	 	•
אמנת	שירות	פנימית	בתוך	המשרד.

הובילו	 שהמלצותיו	 הדתיות,	 והמועצות	 המשרד	 פעילות	 של	 ארגוני-תפעולי	 אבחון	 בוצע	 	•
לגיבוש	תהליכי	עבודה	במשרד	ובמועצות	הדתיות	ולבניית	מערך	נהלים	לתהליכי	העבודה	במשרד	

ובמועצות	הדתיות.

בתחום	כלי	העבודה,	הוגדרה	תכנית	אב	להקמת	מערכת	מחשוב	חדשה	)"שירת	הים"(	למועצות	
הדתיות,	הכוללת:

בתחום	שירותי	הדת:	נישואין,	מקוואות,	כשרות,	קבורה,	עירובין. 	•

בתחום	המנהלה:	כספים	ובקרה,	רכש	ולוגיסטיקה,	משאבי	אנוש. 	•

מטרות	ויעדי	המערכת

ותהליכים	 )אמנת	השירות(	 לאזרחים	באמצעות	סטנדרטיזציה	של	שירותים	 שיפור	השירות	 	•
ובעזרת	כלים	ממוחשבים.	

שיפור	יכולות	הניהול	והבקרה	העצמית	של	דרגי	הניהול	במועצות	הדתיות. 	•

שיפור	יכולתו	של		המשרד	לשירותי	דת	למלא	את	תפקידו	כרגולטור. 	•

ניהול	מערך	אספקת	שירותי	הדת	על	פי	כללי	מינהל	ציבורי	תקין	 	•

הפרויקט	מיועד	ליישום	ב-132	מועצות	דתיות	ויגיע	עד	2,000	משתמשים.
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12.6   תחום אוצר והכנסות המדינה

12.6.1   מערכות משרד האוצר על תשתית CRM בענן ציבורי - “שחקים”
פעילות	בהובלת	משרד	האוצר.

תיאור כללי

CRM	בענן,	תשתית	שתהווה	פלטפורמה	 במכרז	פומבי	שפרסם	משרד	האוצר	נבחרה	תשתית	
חברה	 נבחרה	 כן,	 כמו	 שונים.	 גורמים	 מול	 המשרד	 בתהליכי	 התומכות	 שונות	 מערכות	 ליישום	
יישום	 להמשך	 מיישמים	 והכשרת	 ידע	 העברת	 ייעוץ,	 ראשונים,	 פרויקטים	 	4 ליישום	 מיישמת	

בתשתית	שנבחרה.

במקביל,	נבחרה	במכרז	תשתית	ESB,	לצורך	מימוש	ממשקי	היישומים	בענן	עם	יישומי	המשרד.
בישראל,	שבמסגרתו	הוקמה	תשתית	טכנולוגית	 דרך	במגזר	הממשלתי	 פורץ	 בפרויקט	 מדובר	

מרכזית	של	המשרד	בסביבת	ענן	ציבורי.

סטטוס וביצוע 2018

.ESB-ו	נלווים	מוצרים	המידע,	אבטחת	לענן,	תקשורת	כולל	התשתית	הוקמה	2018	במהלך
על	גבי	תשתית	זו,	הוקמה	מערכת	עבור	היחידה	לפניות	הציבור	במשרד,	הכוללת	פורטל	לפונים	

ומערכת	פנימית		התומכת	בתהליכי	הטיפול	בפניות	הציבור.	

יעדים לשנת 2019

הקמת	מערכות	נוספות	בתשתית	זו:

מערכת	עבור	יחידת	ניהול	החוב	הממשלתי	בחטיבת	הניהול	והאשראי	באגף	החשב	הכללי,	 	•
אשר	מרכזת	את	פעילות	היחידה	מול	המשקיעים	באג"ח	ממשלתי	ומול	גורמים	נוספים	בתהליך	

)כולל	אפליקציית	מובייל(.

מערכת	עבור	יחידת	האכיפה	באגף	השכר	והסכמי	עבודה,	הכוללת	פורטל	לפרקליטים	ומערכת	 	•
פנימית	התומכת	בתהליכי	הטיפול	בחריגות	שכר.

מערכת	עבור	מחלקת	סוכנים	ויועצים	ברשות	שוק	ההון,	ביטוח	וחיסכון,	הכוללת	פורטל	חיצוני,	 	•
מערכת	פנימית	וממשקים	רבים	לצורך	תמיכה	בתהליכי	הרישוי	)יחידים	ותאגידים(.

.IT-ה	בתהליכי	לתמיכה		)ITSM	)IT	Service	Management	מערכת 	•

פורטל	ארגוני. 	•

בתחום	התייעלות	תפעולית:	

במכרזי	 בוחנים	 וועדות	 של	 מקוון	 לניהול	 נייר-	מערכת	 ללא	 וועדות	 והפעלת	מערכת	 פיתוח	 	•
כ"א.	המערכת	מאפשרת	קיום	וועדות	בוחנים	מקוונות	על	גבי	טאבלטים	בזמן	אמת	תוך	סנכרון	
בין	הבוחנים	למרכזת	הוועדה.	כולל	בניית	וועדה,	צפייה	במסמכי	המועמדים,	דירוג	המועמדים,	ועד	

לכתיבת	הפרוטוקול.

יעדים לשנת 2019

הטמעת	6	מודולים	מרכזיים	-נישואין	ב-	132	מועצות,	כשרות,	קבורה,	מקוואות,	משאבי	אנוש	 	•
ומערכת	כספית	ב-	80	מועצות.

הקמת	מערך	המשכיות	עסקית	למשרד	ולמערכת	"שירת	הים". 	•

רצון	 למדידת	שביעות	 טופס	מקוון	 	- 	 טופס	משוב	מקוון	למשפחת	הנפטר	 והטמעת	 פיתוח	 	•
משפחת	הנפטר	מהשירות	שניתן	להם	ע"י	גוף	הקבורה.

הזוגות	 רצון	 שביעות	 למדידת	 מקוון	 טופס	 	– נישואין	 רישום	 משוב	 טופס	 והטמעת	 פיתוח	 	•
זוג	 יישלח	אוטומטית	לכל	 הנרשמים	לנישואין	מהשירות	שניתן	להם	בלשכות	הנישואין.	הטופס	

הנרשם	לנישואין.
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רכיבי	 שילוב	 מקיף,	 אנליטי	 ניתוח	 באמצעות	 אמת	 בזמן	 שכר	 חריגות	 זיהוי	 מערכת	 הקמת	 	•
Machine Learning	ובינה	עסקית.	המערכת	תייעל	את	תהליך	אכיפת	השכר	ותצמצם	את	תשלומי	

השכר	העודפים	במגזר	הציבורי.

הפרויקט	זכה	בפרס	פרויקט	מצטיין	-	מקום	2	-	לשנת	2018	של	הלשכה	לטכנולוגיה	המידע	 	•
בישראל.

חשיפת	BI	אוצר	לניתוח	תקציב	המדינה	וביצועו,	לכלל	קציני	התקציב	במשרדי	הממשלה,	ככלי	 	•
לניהול	תקציב	ומעקב	אחר	השינויים	שבו.

האנליסטים	 את	 חברה	שתלווה	 נבחרה	 באוצר.	 רוחבי	 כלי	סטטיסטי	 ורכישת	 מכרז	 פרסום	 	•
באוצר	לבניית	מודלים.	הכלי	יהווה	תשתית	ארגונית	לניתוח	אנליטי	תוך	שימוש	במודלים	סטטיסטים	

מעל	מחסני	הנתונים	וה-	BI	בארגון.

יעדים לשנת 2019

הקמת	מערך	BI	ביטחון.

 Machine Learning ו-	 	Data Analytic ה-	 בתחום	 חדשנים	 פתרונות	 של	 שילוב	 והרחבת	 המשך	
לביצוע	חיזוי	ואנליזה	מתקדמת.	כל	אלה	יובילו	לחיסכון	כספי	ולשינוי	של	תהליכי	העבודה	והתרבות	

הארגונית.

פתרונות	 באמצעות	 זאת	 ויזואלית,	 בצורה	 לציבור	 נתונים	 ותחקור	 לפרסום	 במרכז	 כלי	 בחירת	
  Self	 Service	BI של	 פתרונות	מתקדמים	 ומתן	 	SaaS ענן	 על	תשתית	של	 BI	מתקדמים	 כלי	 של	

לאנליסטים	בארגון.

12.6.4   סימולטורים בתחום השכר והפרישה
פעילות	בהובלת	משרד	האוצר.

תיאור כללי
סימולטורים	בתחום	השכר	והגמלה,	מהווים	תשתית	אינטגרטיבית	מבוססת	כלי	לחילול	וחישוב	
וחיזוי	 חוקת	שכר	וגמלה	של	המגזר	הציבורי,	ומאפשרים	חישוב	סימולטיבי	ברמת	רכיבי	השכר	

עלויות	השכר	והפרישה.

הסימולטורים	מהווים	תשתית	לתיעוד	חוקת	שכר	עובדי	המדינה	לשימור	ידע	ולתחקורו,	חיזוי	עלות	
מימוש	 על	 ובקרה	 ובחינה	 מרכיבי	השכר,	 בין	 צולבות	 בחינת	השפעות	 אמת,	 בזמן	 הסכם	שכר	

הסכמי	השכר	במגזר	הציבורי.

הסימולטורים	משמשים	מזה	שנים	את	קובעי	המדיניות	במשרד	בתחום	השכר	והסכמי	עבודה	ואת	
ציבור	עובדי	המדינה	וגמלאיה.

12.6.2   הנגשת נתוני מחשבונים לציבור הרחב בממשק הפתוח
פעילות	בהובלת	משרד	האוצר.

תיאור כללי

במסגרת	המגמה	של	הנגשת	מידע	לציבור,	הקים	המשרד	האוצר	תשתית	ענן	מבוססת	טכנולוגיית	
גורמים	 בפני	 ופותחת	 	,API Gateway מידע	באמצעות	 זו	מאפשרת	חשיפת	 Serverless.	תשתית	

שונים	במשק	את	האפשרות	לפתח	אפליקציות	סביב	נתונים	אלה.

ממשקים	ראשונים	שפותחו	על	גבי	תשתית	זו	מנגישים	את	המידע	של	מחשבוני	רשות	שוק	ההון,	
ביטוח	וחיסכון.

מחשבונים	אלה	משווים	בין	מוצרים	פיננסיים	שונים	)על	פי	עלויות	ומדד	שירות(,	וכוללים:	מחשבון	
ביטוח	דירות,	מחשבון	ביטוח	חיים,	מחשבון	ביטוח	בריאות,	גמל-נט,	ביטוח-נט	ופנסיה-נט.	המידע	
המוצג	במחשבונים	אלה	מבוסס	על	נתונים	תקופתיים	מהימנים	המדווחים	מהגופים	המפוקחים	

ע"י	רשות	שוק	ההון,	באמצעות	מערכות	מידע	ייעודיות	שפותחו	לצורך	פיקוח	ובקרה.

המטרה	–	הגברת	השקיפות,	הפתיחות,	התחרות	והמודעות	הפיננסית	באמצעות	הנגשת	נתוני	
המחשבונים	לציבור	הרחב	בממשק	פתוח	ונוח	לעיבוד.

סטטוס וביצוע 2018

ב-2018	פותחו	ממשקי	API	לנתוני	מחשבוני	שוק	ההון,	גמל	נט,	פנסיה	נט	וביטוח	נט.

יעדים לשנת 2019

עלייה	לאוויר	של	API	למחשבונים	-	ברבעון	ראשון	2019.

12.6.3   מידע ניהולי BI אוצר
פעילות	בהובלת	משרד	האוצר.

תיאור כללי

BI	אוצר	הינו	פרויקט	ארגוני	התומך	במקבלי	החלטות	וקובעי	המדיניות	הכלכלית,	באגפים	השונים	
במשרד	האוצר	ובכלל	משרדי	הממשלה.	

המערכת	הינה	אינטגרטיבית	בין	כלל	התחומים	בארגון	ומייצרת	אמת	ארגונית	אחת	ליצירת	שפה	
משותפת	באוצר	ובכלל	משרדי	הממשלה.

המערכת	מספקת	פתרון	לאיסוף,	ניהול	ואנליזה	של	נפחי	מידע	עצומים	המגיעים	ממקורות	מידע	
רבים	ומגוונים	המבוזרים	בארגון	ומחוצה	לו,		מאפשרת	מחקר	ושימוש	בניתוח	נתונים	באמצעות	
	,GIS	גבי	על	הצגה	ויזואלי,	אנליטי	ניתוח	,KPI	ביצוע	מדדי	ניתוח	,Dashboards BI	,מתקדמים	BI	כלי

וניתוחים	אנליטיים	מתקדמים	לזיהוי	וניתוח	חריגות	ואנומליות	של	נתונים.
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12.6.6   הרשות לזכויות ניצולי השואה
פעילות	בהובלת	משרד	האוצר.

תיאור כללי

ניצולי	 ציבור	 את	 המתגמלת	 ישראל	 מדינת	 של	 זרוע	 משמשת	 השואה	 ניצולי	 לזכויות	 הרשות	
ואלמנים	של	 אלמנות	 אלף	 כ-20	 כולל	 זכאים,	 אלף	 כ-200	 כיום	 המונים	 ונכי	המלחמה,	 השואה	

ניצולים	שהלכו	לעולמם.

אגף	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע		באוצר	פיתח	מערכת	אינטגרטיבית	חדשה	לשימוש	המחלקות	
השונות	ברשות	לזכויות	ניצולי	שואה,	לתמיכה	בכל	התהליכים	שמבצעת	הרשות	למימוש	זכויות	

ניצולי	שואה.

סטטוס וביצוע 2018

ב-	2018	הורחבו	זכויות	הניצולים,	ופותח	תהליך	דיגיטלי	מלא	בנושאים	הבאים:	

נעשה	 התשלום	 המדינה.	 מתקציב	 המענקים	 מקבלי	 למעגל	 מגרמניה	 הפיצויים	 מקבלי	 צורפו	
באופן	אוטומטי	לחשבונות	הבנק	הפעילים	של	הזכאים	שהתקבלו	מביטוח	לאומי.	

הוחל	בפרויקט	לאומי	נרחב	למיצוי	זכויות	של	כל	ניצולי	השואה	בישראל.	לאחר	הגדרת	היעדים	
לאיתור	 שנשלפו	 האוכלוסיות	 על	 חוקה	 מנוע	 והופעל	 הפנים,	 ממשרד	 נתונים	 התקבלו	 למיצוי,	
אוכלוסיות	יעד,	הן	בקרב	ניצולי	שואה	המוכרים	והזכאים	לזכויות	נוספות,	והן	בקרב	הלא	מוכרים	
זכויות.	נשלחו	מכתבים	לאוכלוסיות	הנ"ל	ואלה	מהם	שלא	 ואשר	הינם	בעלי	פוטנציאל	לקבלת	
הגיבו	לפניית	הרשות	או	שלא	התנגדו	להמשך	תהליך,	הנתונים	הועברו	למוקד	טלפוני	של	הרשות	

להמשך	הטיפול	)שיחות	טלפון	וביקורי	בית(.

במסגרת	הפרויקט	למיצוי	זכויות,	מופעל	ממשק	אוטומטי	מול	ביטוח	לאומי	שמאתר	זכאים	חדשים	
לסיעוד	ומעביר	אותם	לקרן	לרווחה	ולוועידת	התביעות	למימוש	הזכאות	ל-9	שעות	סיעוד	נוספות,	

הן	בטיפול	האישי	והן	בגמלה	המשולמת	בכסף.

בנוסף,	הושלם	פיתוח	מארג	מערכות	חדש	לרשות	לזכויות	ניצולי	שואה,	לתמיכה	בכל	התהליכים	
של	הרשות,	ולצורך	ירידה	ממערכות	מיושנות.

יעדים לשנת 2019

הפרויקט	למיצוי	זכויות	ימשך	גם	בשנת	2019	ויכלול,	בין	היתר,	הרחבת	טפסים	מקוונים	וקליטתם	
למערכת	הרשות.

הבדידות,	 להפגת	 התומך"	 "המערך	 פרויקט	 ארציים:	 פרויקטים	 שני	 לדרך	 יצאו	 השנה	 במהלך	
ופרויקט	שדרוג	מערך	הטיפול	הנפשי.	

סטטוס וביצוע 2018

כחלק	מייעול	תהליך	העבודה	בפרסום	מכרזי	כוח	אדם	בממשלה,	לרבות	שילוב	מידע	בדבר	טווח	
השכר	למועמדים,	הורחב	השימוש	במערכת	סימולטור	פרופיל	לכלל	מנהלי	משאבי	אנוש	במשרדי	

הממשלה.	

המערכת	הותאמה	לצרכים	של	מנהלי	משאבי	האנוש	ונפתחה	לשימוש	כלל	משרדי	הממשלה.	
מנהלי	משאבי	אנוש	עברו	הדרכה	והכשרה	על	המערכת.		

יעדים לשנת 2019

הרחבת	שימוש	בסימולטור	פרופיל	למנהלי	משאבי	אנוש	למגוון	רחב	יותר	של	דירוגים. 	•

הסבה	טכנולוגית	של	סימולטור	פרישה	למבוטחי	פנסיה	תקציבית	בממשלה. 	•

12.6.5   האזור האישי - הר הכסף והר הביטוח
פרויקט	משותף	של	משרד	האוצר,	בנק	ישראל	ויחידת	ממשל	זמין	ברשות	התקשוב	הממשלתי.

תיאור כללי

במסגרת	תפיסת	"האזרח	במרכז"	)אשר	הוגדרה	כיעד	ממשלה	רוחבי(,	יציג	משרד	האוצר	בשיתוף	
עם	ממשל	זמין	מידע	מ"הר	הכסף"	ו"הר	הביטוח"	באזור	האישי	באתר	הממשלתי	האחוד.

נתוני	"הר	הכסף"	יספקו	לאזרח		מידע	על	חשבונות,	לא	פעילים	עבור	הפונים	החיים	וכל	החשבונות	
עבור	הקרובים	שנפטרו,	על	חסכונות	פנסיונים	המיועדים	לגיל	הפרישה	)קופ"ג	וקרנות	פנסיה(,	
ו/או	 על	חשבונות	 מידע	 ובנוסף,	 מוות.	 ביטוח	למקרי	 ופוליסות	 חיסכון	 כולל	 חיים	 ביטוחי	 על	 וכן	
פיקדונות	בנקים	)לא	פעילים	עבור	הפונים	החיים,	וכל	החשבונות	עבור	הקרובים	שנפטרו(	אשר	

מועד	פירעונם	הגיע	אולם	הם	נותרו	ללא	דורש.

נתוני	"הר	הביטוח"	יספקו	לאזרח	את	כל	מוצרי	הביטוח	על	שמו	או	על	שם	קרוב	שנפטר	מכלל	
חברות	הביטוח.

סטטוס וביצוע 2018

אפיון	הקמת	הממשקים	וצורת	העבודה	מול	ממשל	זמין.

יעדים לשנת 2019

הקמת	שירות	נתונים	של	"הר	הכסף",	נתוני	משרד	האוצר.	

הקמת	שירות	נתונים	של	"הר	הכסף",	נתוני	בנק	ישראל.

בהתאם	להצלחת	החיבוריות	של	"הר	הכסף",	הקמת	שירות	נתונים	של	"הר	הביטוח".
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שיפור	אפקטיביות	ויעילות	עבודת	המפקח:	פינוי	זמן	למפקחי	מסמ"ק	לטיפול	בשומות	בעלות	 	•
מורכבות	גבוהה	יותר.

סטטוס וביצוע 2018

מודול	הצהרה	מקוונת

כהיערכות	לסיום	החקיקה	שתחייב	דיווח	מקוון,	נבנו	כלים	לשידור	שלב	ב'	)דיווח	על	מחלוקות	 	•
–	השגות	ותיקוני	שומה(	בשומות	מיסוי	מקרקעין.	הכלי	שנבנה	מאפשר	קליטת	בקשות	לתיקון	

שומה	ובקשות	להשגה,	מכלל	האוכלוסייה.

צורך	 ללא	 הקיימת	 המייצגים	 ממערכת	 בקישור	 המערכת	 את	 מפעילים	 דין	 ועורכי	 מייצגים	 	•
בהזדהות	מחדש.

דין	 ועורכי	 מיוצגים	 לא	 אזרחים	 לטובת	 עבודה	במשרדי	הרשות	 	הטמעה	מלאה	של	עמדות	 	•
הזקוקים	לסיוע	והדרכה	לשימוש	במערכת.	

	השלמת	פיתוח	שלב	ב'	לטובת	עורכי	דין	מייצגים	ואזרחים.	 	•

יעדים לשנת 2019

מודול	הצהרה	מקוונת

העצמית	 השומה	 קליטת	 כולל	 נכסים,	 מרובות	 עסקאות	 עבור	 מקוון	 לדווח	 אפשרות	 בניית	 	•
שלהן.	

מתן	אפשרות	לשידור	דוח	מקוון	לגורמים	ממשלתיים	ולחברות.	 	•

מודול	שומה	אוטומטית

יותר	 למורכבות	 פשוטות,	 יחסית	 בעסקאות	 מטיפול	 שומה	 עובדי	 של	 עבודה	 שעות	 הסטת	 	•
ובעלות	סיכון	גבוה	יותר.

הגדלת	תשואת	מס. 	•

קיצור	משך	הטיפול	בשומות	והנפקת	אישורי	מסים. 	•

שיפור	השירות	לציבור. 	•

הרשות	תקים	מאגר	מידע	ארצי	של	מתנדבים	חברתיים	ותבצע	מעקב	מתמיד	על	שיבוץ	המתנדבים	
לניצולים	הזקוקים	לתמיכה.

למתן	 הרשות	 אישור	 משלב	 התהליך,	 את	 למחשב	 להתחיל	 מתוכנן	 	- הנפשי	 הטיפול	 למערך	
הטיפולים	לניצולים	ועד	לשלב	התשלומים	לספקים	המבצעים.

12.6.7   תהליכים מקוונים ואוטומטיים במיסוי מקרקעין
פעילות	בהובלת	אגף	מיסוי	מקרקעין	ברשות	המסים	ושע"ם.

תיאור כללי

תהליך	מיסוי	מקרקעין	מתחיל	בהצהרה	על	עסקת	הנדל"ן	ומסתיים	בבדיקה	של	עובדי	השומה	
במשרד,	ועשוי	לכלול	תהליך	של	טיפול	במחלוקות	ותיקוני	שומה.

בשנת	2017	בוצעה	חקיקה	בנושא	חובת	דיווח	מקוון	על	כלל	עסקאות	המקרקעין	במדינת	ישראל.	
אתגר	פישוט	תוצאות	החקיקה	לאזרח,	הוביל	לפיתוח	המודולים	הבאים:

הצהרה	מקוונת 	•

מערכת	לשימושם	של	עורכי	דין	ואזרחים	לא	מיוצגים	לצורך	הצהרה	מקוונת	למיסוי	מקרקעין.	 	•
ההצהרה	כוללת	קליטת	נספחים	בצורה	ממוחשבת.

מערכות	לשימוש	המשרדים	האזוריים	לטיפול	בקליטת	ההצהרות	המקוונות. 	•

שומה	אוטומטית,	המקבלת	את	ההצהרה	המקוונת	ומאשרת	שומות	עצמיות	אשר	אינן	מעלות	 	•
סוגיות	"מורכבות".	זאת,	על	פי	אלגוריתם	המוגדר	מראש.

על	פי	דרישת	המחוקק,	הוקמו	עמדות	שירות	)"קיוסקים"(	במשרדים	האזוריים	עבור	האוכלוסיות	
לעשות	 מסוגלים	 מבוגרים	שאינם	 דין	 ועורכי	 דין	 עורכי	 ידי	 על	 מיוצגים	 נישומים	שאינם	 הבאות:	

שימוש	בכלי	המקוון.	עמדות	אלו	פעילות	מראשית	דצמבר	2017.

מטרות	מודול	הצהרה	מקוונת

מענה	לחקיקה	לקליטת	הצהרה	מקוונת	כולל	נספחים. 	•

קידום	"משרד	ללא	נייר"		-	הן	ההצהרה	והן	הנספחים	ממוחשבים	ומועברים	דיגיטלית. 	•

השבחה	של	מאגרי	הנדל"ן	במדינת	ישראל. 	•

מטרות	מודול	שומה	אוטומטית

קיצור	משך	הזמן	לטיפול	בתיקים	)הן	בתיקים	שיסגרו	באופן	ממחושב	והן	בתיקים	שימשיכו	 	•
בטיפול	"ידני"(
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יעדים לשנת 2019
סיום	פרויקט	-	רבעון	4. 	•

12.6.9   אנליטיקה מתקדמת ברשות המסים
פעילות	בהובלת	מנהל	רשות	המסים	ושע"ם.

תיאור כללי

בניית	פלטפורמה	שתהפוך	את	הרשות	לגוף	דיגיטלי	מונחה	ידע	)Data Driven Enterprise(,	בעל	
יכולות	המאפשרות	לארגון	להשתמש	בתובנות	לחיזוי	ולקבלת	החלטות	מהירות.	

ולתהליכי	 לפעילויות	 בנוגע	 מושכלות	 תובנות	 להשיג	 מנת	 על	 כלי	תחקור	 תכלול	 הפלטפורמה	
העבודה	ברשות,	לשפר	את	היעילות	ולהתמודד	עם	האתגרים	המשתנים	בעידן	הדיגיטלי,	במטרה	

לתמוך	במטרות	האסטרטגיות	של	רשות	המסים.

רבים	 נתונים	 של	 אינטגרציה	 באמצעות	 ברשות,	 שנאסף	 המידע	 מינוף	 תאפשר	 הפלטפורמה	
ברוחב	ובעומק	שלהם,	גם	אל	מול	מערכות	אחרות	משלימות,	מהן	נדרש	מידע.

הפלטפורמה	כוללת:
תשתיות	פיסיות	)שרתים	וכו'(.	 	•

מסדי	נתונים	חדשניים	המסוגלים	לתמוך	בכמויות	גדולות	מאוד	של	מידע	במבנים	המאפשרים	 	•
ניתוח	ועיבוד	מהיר.

פעולות	 וביצוע	 הנתונים	 למאגרי	 גישה	 שתאפשר	 מתוחכמת	 נתונים	 ושליפת	 ניהול	 שכבת	 	•
באופן	יעיל	מבוסס	אלגוריתמים	מורכבים.

ממשק	עבודה	–	מערכת	שתציג	את	הנתונים:	מערכות	בקרה,	דשבורדים,	כלי	ניתוח.	 	•

מטרות	הפרויקט
שונים	 ממקורות	 המגיעים	 נתונים	 והצלבת	 איסוף	 בסיס	 על	 משמעותי	 נתונים	 בסיס	 יצירת	 	•

לרשות	המיסים.

יישום	פרדיגמות	מתקדמות	לעיבוד	הנתונים	וחילוץ	המשמעות	מהם	–	לטובת	תחקור	והשגת	 	•
תובנות	עסקיות	באופן	עצמאי	על	ידי	צרכני	המידע.

יצירת	תהליך	ניתוח	נתונים	גמיש	)הכולל	גישה	למידע,	עיבוד	ראשוני,	הפעלת	אלגוריתמים	 	•
ללימוד	והפקת	תובנות	וייצוא	התוצר(	שיאפשר	השגת	מטרות	הנגזרות	מהאסטרטגיה	של	רשות	

המסים:	התייעלות,	ניצול	אפקטיבי	של	משאבים,	הגדלת	גביה	ושיפור	רמת	שירות.

מימוש	יכולת	אוטומציה	של	תהליכים	לומדים	מבוססי	מידע	כתשתית	להמלצות	והתרעות. 	•
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הפרויקט	יתקיים	בשלבים,	תחילה	בהתבסס	על	הכלים	והטכנולוגיות	הקיימות,	ובשלבים	יורחבו	

גם	המידע,	הכלים	והטכנולוגיות.	

12.6.8   מוקד שירות לקוחות לרשות המסים
פעילות	בהובלת	אגף	שירות	לקוחות	ברשות	המסים	ושע"ם.

תיאור כללי

אחת	מהמטרות	הראשיות	של	רשות	המסים	לשנת	העבודה	2019,	הינה	לשפר	את	השירות	לאזרח.
אחת	הדרכים	המשמעותיות	להשיג	את	מטרה	זו	היא	על	ידי	הקמת	מוקד	תמיכה	חכם	ומתקדם.
פניות	 גם	 וכוללת	 רבות	מתבצעות	באמצעות	הטלפונים	החכמים	 טכנולוגית	 פעילויות	 בו	 בעידן	
למוקדי	שירות	הלקוחות,	פועלת	רשות	המסים	להתאים	שירותיה	ולספק	חווית	שירות	מתאימה	

לפונים	אליה	באמצעות	טכנולוגיה	עדכנית,	נגישה	וזמינה.

תמיכה	 מוקד	 הקמת	 באמצעות	 השירות.	 מוקד	 בתפעול	 מרכזי	 מרכיב	 מהווה	 הטכנולוגיה	
לידי	הלקוח	הפונה	אליה,	 יכולות	התקשרות	 )"רב	ערוצי"(	תעביר	רשות	המסים	 	OmniChannel
כלומר	לבחור	את	דרך	הפניה	לרשות	המסים:	טלפון,	אינטרנט,	דואר	אלקטרוני,	פקס,	צ'ט	,	צ'טבוט,	
הפלטפורמות	 בכל	 אחידה	 שירות	 חווית	 על	 לשמור	 הוא	 האתגר	 ומסרונים.	 חברתיות	 רשתות	
פלטפורמות	 להחליף	 יכול	 שהלקוח	 משום	 שירות",	 "רצף	 על	 לשמור	 כדי	 בהן,	 בוחר	 שהלקוח	

בפניותיו	לרשות.

מצב	קיים
כיום,	קיים	מוקד	תמיכה	המספק	שירות	חלקי	לאזרח	ואינו	מאפשר	תמיד	את	השירות	המתאים	
	את	התשתית	 לו,	שירות	שיכול	למנוע	בחלק	מהמקרים	את	ההגעה	הפיזית	למשרדים.	 והנוח	

והשירותים	הקיימים	היום	יש	צורך	להרחיב	ולשדרג	ביכולות	רב-ערוציות.

מטרות	הפרויקט

שיפור	והעצמת	חווית	השירות	של	הפונה	למוקד	שירות	המוקד	החכם,		על	ידי	מענה	טכנולוגי	 	•
מתקדם,	זמין	ועדכני	לצרכי	האזרחים.

הרחבת	השירותים	הניתנים	במוקד	ובכך	לחסוך	את	ההגעה	הפיזית	למשרדים. 	•

.)CRM(	המסים	רשות	משרדי	לשאר	המוקד	בין	רוחבי	ממשק	הקמת 	•

צמצום	זמני	ההמתנה	של	הלקוחות. 	•

קביעת	נורמות	שירות	ומדידת	העמידה	בהן. 	•

הקמת	פלטפורמה	שתתמוך	בביצוע	סקרים	לשביעות	רצון	הלקוחות	–	לשיפור	השירות. 	•
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בוצע	אפיון	למערכת	עם	אגף	שירות	לקוחות. 	•

המפרט	הנדרש	הוגש	לספק. 	•

החלה	הקמת	תשתיות	ויישומים. 	•
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בשל	היקף	המערכת	ומורכבותה,	הוחלט	על	הפעלתה	במספר	שלבים:	

שלב	המצהרים	הופעל.	במסגרתו,	אפשר	לשדר	מסרים	על	יבוא	סחורות	טרם	הגעתן	לארץ. 	•

ללא	 	2018 בינואר	 הופעל	 הקודמת,	 היבוא	 מערכת	 החלפת	 שמטרתו	 הבסיסי,	 היבוא	 שלב	 	•
שיבושים	ותקלות	בתהליכי	הסחר	של	מדינת	ישראל.	

עם	התייצבות	המערכת	הוכנסו	הרחבות	ושיפורים.

במחצית	השנייה	של	השנה	הוכנסו	כבר	תכולות	של	שלב	היבוא	המתקדם,	ובהם: 	•

			•     רישוי	סוכנים	ומחסנים.

			•     מנהל	ידע.
שלב	היצוא,	המתוכנן	להפעלה	בשנת	2020.  	•

יעדים לשנת 2019

השלמת	תהליכים	נוספים	של	שלב	יבוא	בסיסי: 	•

			•     דואר	חבילות.

			•     יבוא	אישי	באינטרנט.

			•     סחורה	בלתי	נתבעת.

.OCR     •			
הפעלה	של	מודולים	בשלב	יבוא	מתקדם: 	•

			•     קרנה.

			•     אולם	נוסעים.

			•     מעקב	ובקרה	אחר	תוכנית	עבודה	של	מינהל		המכס.

קידום	שלב	הייצוא. 	•
 .
 

12.6.10   סחר חוץ - “שער עולמי”
פעילות	בהובלת	רשות	המסים	–	אגף	המכס.

תיאור כללי

פיתוח	מערכת	מידע	אסטרטגית,	החיונית	לניהול	סחר	החוץ	של	מדינת	ישראל	ונמצאת	בראש	
סדר	העדיפות	הלאומי	על	פי	החלטת	הקבינט	הכלכלי.	

מטרת	המערכת	היא	זרימה	מהירה	של	סחורות	לארץ	וממנה	אגב	שיפור	רמת	האכיפה	והשירות	
של	המכס.		

ואכיפה(	 יבוא	 חוקיות	 )חישובי	מסים,	 ישראל	 מדינת	 חוץ	של	 המערכת	תנהל	את	תהליכי	סחר	
לרבות	סיוע	למלחמה	בטרור,	לבקרה,	לסטטיסטיקה	ולשמירה	על	חוקי	הסחר	הבינלאומיים.

המערכת	תשרת	את	כלל	הגורמים	המעורבים	)"שרשרת	האספקה"(	בתהליך	סחר	החוץ,	ובכללם	
את	עובדי	רשות	המסים,	יבואנים,	יצואנים,	רגולטורים	)משרדי	ממשלה(,	נמלים,	חברות	תעופה,	
חברות	ספנות,	חברות	תובלה,	סוכני	מכס,	משלחים	בינלאומיים,	מחסנים	רשויים	ומסופי	מטען.

"שער	עולמי"	מפותחת	על	בסיס	סטנדרטים	בינלאומיים	מחמירים	ונועדה	לאפשר	ניהול	סחר	חוץ	
יעיל	יותר,	אגב	פישוט	והוזלה	של	תהליכי	הסחר	ושימוש	במידע	המצטבר	במערכת	לטובת	ציבור	

היבואנים	וסוכני	המכס,	כמו	גם	לצורך	ייעול	עבודת	המכס	והבידוק	הביטחוני.
המערכת	תקדם	את	מדינת	ישראל	במדד	ה-Doing Business	בתחום	סחר	החוץ.

במערכת	מיושמים	כמה	עקרונות	בסיס:

סרוקה	 כמדיה	 אלא	 פיזי	 באופן	 למכס	 מועברת	 אינה	 המקורית	 הניירת	 	– נייר	 ללא	 עבודה	 	•
וכמסרים	אלקטרוניים.

מנת	 על	 ראשונים	 יגיעו	 ואמיתיים	 מלאים	 נתונים	 	– הטובין	 שינוע	 את	 יקדים	 המידע	 שינוע	 	•
שהמכס	יוכל	לבצע	את	תפקידו	לפני	הגעת	הטובין	לארץ.	כך	ייחסך	זמן	רב	והלקוחות	יוכלו	ליהנות	

מתחושת	ודאות	לגבי	הטובין.			

גמישות	מרבית	–	הארכיטקטורה	היישומית	של	המערכת	אופיינה	והוגדרה	על	מנת	לאפשר	 	•
גמישות	מרבית	בהטמעת	שינויים	במערכת,	בחוקים	ובתקנות	)תעריפי	מכס	ומע"מ,	חוקיות	יבוא	

וכדו'(	ובנוהלי	העבודה	של	הרשות.

מדידה	ובקרה	של	רמת	השירות	למשתמשים.	 	•
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12.7.2   הממונה על התקינה
פעילות	בהובלת	משרד	הכלכלה	והתעשייה.

תיאור כללי

היבוא	 ובפקודת	 התקנים	 בחוק	 הרפורמה	 ליישום	 התקינה,	 על	 הממונה	 את	 מערכת	שתשמש	
ולצורך	הורדת	 והיצוא,	לפתיחת	שוק	המעבדות	לתחרות,	לבדיקות	טובין	מיבוא	שחל	עליו	תקן,	

יוקר	המחיה.

יעדי	המערכת	המרכזיים:

הקמת	מרשם	יבואנים	באחריות	הממונה	על	התקינה. 	•

הקמת	מערכת	לניהול	מפרי	אמון. 	•

הקמת	מרשם	מעבדות,	הכרה	במעבדות	ובתקנים	המורשים	למעבדה. 	•

מערכת	להפקת	אישורי	הממונה	לתקן	רשמי. 	•

מערכת	בקרה	והתראות. 	•

פורטל	יבואנים. 	•
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הוקם	מרשם	יבואנים. 	•

הוקם	מרשם	מעבדות	ותקנים. 	•

הוקם	פורטל	יבואנים. 	•

יעדים לשנת 2019

הפעלת	מערכת	הממונה	על	התקינה. 	•

הפעלת	פורטל	מעבדות. 	•

השלמת	תהליכי	עבודה	לבקרות	והתראות. 	•

בניית	תהליכי	עבודה	להפרות	אמון. 	•

בניית	תהליכי	עבודה	להכרה	במעבדות. 	•

12.7   תחום כלכלה, תעשיה, חקלאות ותיירות

12.7.1   סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
לשוויון	 במשרד	 דיגיטלית"	 "ישראל	 מטה	 בשיתוף	 והתעשייה,	 הכלכלה	 משרד	 בהובלת	 פעילות	

חברתי.

תיאור כללי

מערכת	מחשוב	המחליפה	את	כלל	טכנולוגיות	הדיגיטל	והמידע,	אתר	האינטרנט	והכלים	השונים	
ושלם,	על	עסקים	 כולל	 יצרה	בסיס	מידע,	 אשר	שימשו	את	הסוכנות	בעבר.	המערכת	החדשה	
והסוכנות	 ויזמים	מקבלי	הסיוע	ממשרדי	הממשלה	השונים	בכלל	וממשרד	הכלכלה	והתעשייה	
בפרט.	כפועל	יוצא	מכך	השתפרה	היכולת	למדוד	את	יעילות	כלי	הסיוע,	לנתח	את	מצב	העסקים	

והיזמים	בישראל	ולמנוע	באופן	יעיל	כפל	סיוע.

המערכת	מאפשרת	מעקב	ובקרה	בכל	רגע	נתון	על	הפעילויות	השונות	)בקרה	תקציבית,	בקרה	על	
מקבלי	הסיוע	ועל	גופים	חיצוניים	שמפעילה	הסוכנות(	ומתן	שירות	רב-ערוצי	ללקוחות	באמצעות	

קישור	בין	המערכות	התפעוליות	לאתר	האינטרנט.

פרויקט	זה	מהווה	אבן	דרך	חשובה	בהתפתחות	הסוכנות	והשירות	אותו	היא	מעניקה	ללקוחותיה,	
מצב	 את	 לנתח	 השטח,	 וגופי	 הסוכנות	 עבודת	 את	 לייעל	 מטרתו	 בישראל.	 והיזמים	 העסקים	
באמצעות	 לציבור	 המידע	 הנגשת	 את	 ולשפר	 לשיפורו	 מתמיד	 באופן	 ולפעול	 והיזמים	 העסקים	
שירותים	מקוונים	שונים	כגון	קורסים	מקוונים,	מחשבונים	שונים,	פורטלים	ללקוחות	וספקים	ועוד.

וועדות,	 ונציגיה	)מחלקות	המטה,	חברי	 בין	משתמשי	המערכת	העתידית	נמנים	עובדי	הסוכנות	
חברת	הבקרה,	עובדי	מערך	המעוף	–	מערך	השטח	של	הסוכנות	הכולל	מעל	40	סניפים	ברחבי	

הארץ(,	ספקים,	לקוחות	ומשתמשי	אתר	האינטרנט	)כ-50,000	גולשים	בחודש(.
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ספקים,	 לקוחות,	 המודולים:	 את	 הכוללת	 התפעולית,	 המערכת	 של	 ראשונה	 פעימה	 הפעלת	
תקציב,	תשלומים,	פניות	ציבור,	וכן	אתר	תוכן.

בנוסף,	הופעלה	מערכת	למידה	ממוחשבת	עם	קורס	ראשון	בנושא	המסחר	המקוון.
הפעלת	חלק	מהפעימה	השניה,	הכוללת:	מודולים	וועדות,	שת"פ	ובקרה.

יעדים לשנת 2019

סיום	הפעלת	הפעימה	השניה	של	המערכת	-	פורטל	ספקים,	פורטל	לקוחות	ואפליקציה	סלולרית.	

הפעלת	ממשק	למאגר	חברות	משרדית	של	משרד	הכלכלה.
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12.7.4   לקוח במרכז   360 בתחום סחר חוץ
פעילות	בהובלת	משרד	הכלכלה	והתעשייה.

תיאור כללי

מערכת	סחר	חוץ	מיועדת	לאגד	במערכת	אחת	נוחה	את	כל	פעילות	סחר	החוץ.	

אגף	סחר	חוץ	מפעיל	מערך	של	עשרות	נספחים	מסחריים	וכ-10	משרדים	קדמיים	בפריסה	עולמית,	
אשר	תפקידם	לסייע	לתעשייה	הישראלית	בשווקי	חו"ל	במגוון	דרכים.	למשל:	ייזום	פעילויות,	ארגון	
משלחות,	תערוכות	ועריכת	סמינרים	מקצועיים,	פתיחת	דלתות	בחברות	וגופי	ממשל	בשווקי	היעד,	

וכן	סיוע	בנושאי	רגולציה	ונושאים	אחרים.	

מטרת	המערכת	היא	לנהל	את	כלל	האינטראקציות	המתקיימות	בין	גורמי	התעשייה	הישראלית,	
העבודה	 תהליכי	 את	 ולתקנן	 לאחד	 וכן	 היעד	 בשוקי	 התעשייה	 וגורמי	 המסחריות	 הנספחויות	

הפנימיים	במינהל	סחר	חוץ	שבמשרד	הכלכלה	והתעשייה.

המערכת	מופעלת	בכ-50	נספחויות	ברחבי	העולם	ובמשרדים	הקדמיים	היושבים	במטה	המשרד	
בירושלים,	ומספקת	שירות	ללקוחות	הבאים:

חברות	בשוקי	היעד. 	•

אנשי	ממשל	זרים. 	•

אנשי	קשר	במשרדי	הממשלה	בישראל. 	•

חברות	ישראליות	ואנשי	הקשר	שלהן. 	•

סטטוס וביצוע 2018

החל	פיתוח	המודול	הראשון	של	סיפורי	הצלחה	ותמיכה	באיתור	חברות	ישראליות	לקשרי	סחר	
מול	חברות	זרות.	סיום	בדיקות	לקוח	והפצה	אצל	הנספחים.

יעדים לשנת 2019

CRM	למנהל	סחר	חוץ:

המשך	פיתוח	מודול	ראשון	של	סיפורי	הצלחה. 	•

.scouting	בפרויקטי	שהשתתפו	זרות	וחברות	ישראליות	חברות	נתוני	הסבת 	•

הפעלה	של	מודול	סיפורי	הצלחה	ויישום	בנספחויות. 	•

אפיון	ופיתוח	מודול	ב'-	ניהול	תכניות	עבודה. 	•

אפיון	מודול	ג'-	ניהול	פגישות	בתערוכות. 	•

12.7.3   הקצאת קרקע עבור מינהל אזורי פיתוח
פעילות	בהובלת	משרד	הכלכלה	והתעשייה.

תיאור כללי

מערכת	הקצאת	קרקע	מיועדת	לתת	שירות	לציבור	היזמים	הפונים	למינהל	אזורי	פיתוח	במשרד	
הכלכלה	והתעשייה,	בבקשה	להקצאת	קרקע	להקמת	מפעל	באזורי	תעשיה	בפטור	ממכרז.	

עם	אישור	הבקשה,	המשרד	ממליץ	לרשות	מקרקעי	ישראל	להקצות	את	הקרקע	ליזם.

ללקוחות	 שרות	 ומספקת	 תעשיה	 אזורי	 במינהל	 בירושלים,	 המשרד	 במטה	 מופעלת	 המערכת	
הבאים:

ציבור	היזמים	המעוניינים	להקים	מפעל	באזור	תעשייה. 	•

מינהלות	ורשויות	מקומיות	שמנהלות	את	אזורי	התעשייה. 	•

רשות	מקרקעי	ישראל	)רמ"י(. 	•

המערכת	תומכת	בכל	מחזור	החיים	של	בקשה	להקצאת	קרקע	באמצעות	טופס	בקשה	מקוון	
שמציג	מידע	גיאוגרפי	על	אזורי	תעשיה	באמצעות	המרכז	למיפוי	ישראל	)מפ"י(,	טופס	השלמת	
תיק	 הממשלתי,	 התשלומים	 בפורטל	 הפיתוח	 והוצאות	 הטיפול	 דמי	 תשלום	 מקוון,	 מסמכים	
אלקטרוני,	סל	משימות,	תחנות	עבודה,	ניהול	מסמכים,	ניהול	מקוון	של	הועדה	לאישור	הבקשות	

כולל	תצוגה	גיאוגרפית	על	מסך	לחברי	הועדה.	

התהליך	המקוון	יסייע	בייעול	הטיפול	בבקשה	ובשיפור	השירות	ליזם,	למינהלות	אזורי	התעשייה	
ולרשויות	מקומיות.	

בשלב	ב'	יפותח	מסר	דו	כיווני	מול	רמ"י,	הכולל	שליחה	מקוונת	של	תיק	מידע	ומסמכים	לרמ"י	
וקבלת	מסמכים	וסטטוס	טיפול	מרמ"י,	דבר	שיגרום	להפחתת	הבירוקרטיה	מול	היזם.	

סטטוס וביצוע 2018

הסתיים	פיתוח	שלב	א'.	

לקראת	בדיקות	קבלה	והסבות.

יעדים לשנת 2019

הפעלת	שלב	א'	–	רבעון	ראשון	9102.

הפעלת	שלב	ב'.
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			•    רישום	אגודה.

			•    וועדים.

			•    פניות.

			•    קנסות.

			•    דיווחים.

			•    תאגידים.

			•    שרת	תשלומים.

אפיון	והתחלת	פיתוח	שלב	ב',	הכולל:	 	•

			•    ביקורות	וחקירות.

אפיון	שלב	ג',	הכולל:	 	•

			•    פירוקים.

			•    בוררות.

			•    שעבודים.

12.7.6   רגולציה בתחום החקלאות
פעילות	בהובלת	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר.

תיאור כללי

מערכת	מידע	שתנהל	את	כלל	תהליכי	הרישוי	והפיקוח		הרגולטורים	והתפעוליים	של	המשרד,	
כגון:		תהליכי	היבוא	והייצוא	של	תוצרת	חקלאית,	פעילויות	רגולטוריות	ותפעוליות	של	השירותים	

הווטרינרים,	פעילויות	רגולטוריות	של	מתן	רישיונות	והיתרים	שונים	ע"י	המשרד	וכדומה.	

ותכלול	 המשרד,	 בשימוש	 כיום	 הנמצאות	 שונות	 תפעוליות	 מידע	 מערכות	 תחליף	 המערכת	
המשפטים,	 משרד	 התחבורה,	 משרד	 הפנים,	 )משרד	 מרכזיות	 ממשלתיות	 למערכות	 ממשקים	
רשות	האוכלוסין,	מסלו"ל,	שער	עולמי		וכו'(	וכן	ממשקים	עם	מערכות	מידע	של	לקוחות	עסקיים	

)חקלאים,	יבואנים	ויצואנים,	בתי	אריזה	וכו'(.

המערכת	תנהל	תהליכי	פיקוח	ובקרה	עפ"י	החוקים	ותקנות	עליהם	אמון	משרד	החקלאות	ופיתוח	
הכפר,	תנגיש	ותאפשר	ללקוחות	)האזרח/הציבור(	לצרוך	את	שירותי	המשרד	באופן	דיגיטלי	בחיבור	
מרחוק,	באמצעות	שימוש	ברשת	האינטרנט,	ולבצע	את	כל	סוגי	הפעילות	העסקיות	שלהם	מול	

המשרד	)האזרח	במרכז	–	כלומר	נגישות	מקסימלית	של	האזרח	מול	המשרד(.	

CRM	לרשות	שיתוף	פעולה	תעשייתי	)רשפ"ת(:

רשפ"ת	מנהלת	שיתוף	פעולה	בין	חברות	תעשיה	בעולם		שמחויבים	לרכש	גומלין	על	פי	חוק	מול	
חברות	ישראליות.	המערכת	מנהלת	את	מאגרי	הלקוחות	כולל	היסטוריה	של	הרכש	והמחויבויות	

של	החברות	זה	מול	זה.	המידע	יגיע	ישירות	מהחברות,	גם	ישראליות	וגם	מחו"ל.

השלמת	אפיון,	התחלת	פיתוח,	הסבת	נתוני	מערכת	ותיקה. 	•

12.7.5   רשם האגודות השיתופיות
פעילות	בהובלת	משרד	הכלכלה	והתעשייה.

תיאור כללי

מערכת	תפעולית	חדשה	שתתמוך	בעבודה	היום	יומית	של	עובדי	רשם	האגודות	השיתופיות.	

החל	 השיתופיות,	 האגודות	 מול	 שמתבצעת	 הפעילות	 כל	 את	 ולייעל	 לנהל	 תאפשר	 המערכת	
מהרישום	ולאורך	כל	חייה.

הפרויקט	משלב	טפסים	אינטראקטיביים,	חנות	תשלומים,	קישור	למרכבה	ומערכות	תשתית	של	
המשרד,	לדוגמא:	תיק	אלקטרוני,	מעקב	תהליכים	ושלבי	טיפול,	מסמכים	ועוד.

יעדי המערכת

ניהול	מרשם	אגודות	שיתופיות. 	•

תמיכה	בתהליכי	רישום	אגודה	חדשה	וחידוש	רישום	שנתי. 	•

מערכת	בקרה	והתראות. 	•

פורטל	אגודות	שיתופיות. 	•

ניהול	תהליכים	שונים	לדוגמא:	ביקורות,	שעבודים	וקנסות. 	•

שירות	תשלומים. 	•

סטטוס וביצוע 2018

אפיון	על	למערכת	אגודות	שיתופיות	–	לקראת	סיום. 	•

יעדים לשנת 2019

סיום	אפיון	מפורט	שלב	א. 	•

הפעלה	של	שלב	א',	הכולל: 	•

			•    פרטי	אגודה.	

0
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12.7.8   מערכות GIS לשטחי חקלאות
פעילות	בהובלת	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר.

תיאור כללי

המשרד	נדרש	למידע	רב	בכל	הקשור	לשטחי	חקלאות	בפריסה	ארצית.	

של	 וניהול	 נתונים	 איסוף	 המאפשרות	 מקיפות	 	GIS גיאוגרפיות	 מידע	 מערכות	 פותחו	 כך,	 לשם	
שטחי	הגידולים	החקלאיים.

המשרד	הקים	ומתחזק	מערכת	מידע	גיאוגרפית	מרכזית	לניהול	והפצה	של	כלל	המידע	הגיאוגרפי	
המשרדי,	הנמצא	בשכבות	גיאוגרפיות	שונות,	שהמרכזית	שבהן	הינה	שכבת	החלקות	החקלאיות.	

המערכות	כוללות	ממשקים	לפרסום	באמצעות	הפורטל	הלאומי	הגיאוגרפי	)של	המרכז	למיפוי	
ישראל(,	וכן	מונגש	מידע	גיאוגרפי	לציבור	באמצעות	פורטל	בפיתוח	באמצעות	טכנולוגיות	מדף	

חדשניות	בתחום	ה-GIS	באגף	טכנולוגיות	דיגיטליות	ומידע	של	המשרד.	

התצוגה	הגיאוגרפית	מאפשרת	הן	לעובדי	המשרד	והן	לציבור	הרחב	נגישות	נוחה	למידע	הגיאוגרפי	
כדוגמת	 חיים,	התפשטות	מזיקים	שונים	 אזורי	הסגר	עקב	מחלות	בעלי	 לדוגמא:	הצגת	 הקיים,	
התפשטות	הארבה	ברחבי	הארץ,	והטיפול	הנדרש	על	אזורים	ברמת	סיכון	גבוהה	על	גבי	מפה.	

סטטוס וביצוע 2018

עד	כה	פותח	בטכנולוגיות	חדשניות	צד	הנגשת	והפצה	המידע	הגיאוגרפי	לציבור.

יעדים לשנת 2019

השלב	הבא	הינו	הטמעת	יכולת	טכנולוגית	שתאפשר	לציבור	לעדכן	את	השכבות	עצמן,	מאחר	
ומדובר	בנתוני	חקלאות	שהינם	דינאמיים	ומשתנים	כל	הזמן.

עד	סוף	2019	תינתן	אפשרות	לעדכן	מידע	פרטני	ישירות	על	ידי	הציבור.

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018	הוחלט	לפתח	את	המערכת	בתוך	המשרד,	ולשם	כך	גויס	צוות	לטובת	אפיון	מפורט	
 .Agile	ומתודולוגיית	בשיטה	יהיה	המערכת	פיתוח	המערכת.	ופיתוח

יעדים לשנת 2019

המערכת	צפויה	לתת	מענה	רגולטורי	ותפעולי	לתחום	הייבוא	של	הגנת	הצומח	ושירותים	וטרינרים	
עד	סוף	שנת	2019.

12.7.7   תמיכות לעוסקים בפעילות חקלאית
פעילות	בהובלת	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר.

תיאור כללי

מערכת	מידע	לניהול	כלל	תהליכי	הפעילות,	העוסקים	בתמיכות	כספיות	ובאמצעי	ייצור,	שהמשרד	
אמון	על	הענקתם	עפ"י	חוק,	לעוסקים	בפעילות	חקלאית	)חקלאים,	מו"פ	חקלאי	וגורמים	נוספים(.	
המערכת	המתוכננת	כוללת	5	מודולים,	החל	ממחשוב	הליך	הקול	הקורא,	דרך	מחשוב	של	קליטת	
בקשות	התמיכה,	ועדות	השיפוט,	וכלה	במחשוב	פיקוח	על	הביצוע	בפועל	והתשלומים	המוענקים	

בגינו.	

המערכת	תכלול	מספר	ממשקים,	כאשר	הממשק	המרכזי	הוא		ממשק	עם	מערכת	מרכב"ה,	בין	
היתר	בהתאם	לדרישות	שקיפות	בנושא	מענקים	כספיים	הניתנים	ע"י	הממשלה.	

כלל	 של	 רוחבית	 ראייה	 ותאפשר	 המשרד	 ע"י	 הניתנים	 המענקים	 כלל	 את	 תתכלל	 המערכת	
קבלת	 יכולת	 המשרד	 להנהלת	 ייתן	 זה	 מנגנון	 נוספים.	 ולגופים	 לחקלאים	 הניתנות	 התמיכות	

החלטות	מושכלת	בהקצאת	משאבים	לסקטור	החקלאי.	

סטטוס וביצוע 2018

בוצע	הליך	מכרזי	שבמסגרתו	נבחרה	חברת	ייעוץ	לפיקוח	ובקרה	על	החברה	שנבחרה	לביצוע	
פיתוח	הפרויקט.	

הסתיים	אפיון	על	של	המערכת	והחל	שלב	האפיון	המפורט.

במקביל,		החל	שלב	הפיתוח	של	שתי	יחידות	מסירה	מרכזיות	ראשונות.	

יעדים לשנת 2019

עלייה	לאוויר	של	שתי	יחידות	המסירה	הראשונות	צפויה	במהלך	הרבעון	האחרון	של	שנת	2019.
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GoIsrael 12.7.10   מידע ושירות דיגיטלי לתייר
פעילות	בהובלת	משרד	התיירות.

תיאור כללי

מערך	דיגיטלי	מתקדם	וייחודי	המספק	מידע	ושירות	לתיירים.

המערך	כולל	פלטפורמת	מאגר	מידע	בשם	"מידע	למטייל"	)Information	Tourist(	המספקת	במקום	
אחד	את	כל	המידע	שהתייר	צריך	כדי	לתכנן	את	הטיול:	לינה,	אטרקציות,	אירועים,	מסלולים,	מורי	
דרך,	החזר	מע"מ	לתייר,	תחבורה	ועוד.	במאגר	קרוב	ל-35	אלף	פריטים	המתוחזקים	באופן	שוטף	
ב-	11	שפות	שונות.	כלל	המידע	במאגר	חשוף	למפתחי	אפליקציות	כגון	opendata,	והמשרד	אף	

קיים	אירועי	האקאתון	לעידוד	פיתוח	אפליקציות	העושות	שימוש	במאגר	המידע	של	המשרד.

המידע	מוצג	במערכת	הן	כפריטי	מידע	והן	כפריטים	ע"ג	מפה.	אם	המידע	במאגר	המידע	איננו	
מספק,	התייר	יכול	לפנות	ללשכת	המידע	הווירטואלית	)https://virtual.goisrael.com(,	המאפשרת	
ווטסאפ,	 	,)AI( 24/7	באמצעות	ערוצים	דיגיטליים,	דוגמת	צ'ט	בוט	בבינה	המלאכותית	 פנייה	של	

פייסבוק	ודוא"ל,	וקבלת	מענה	מנציג	אנושי.

בפלטפורמה	מוטמע	מנוע	חיפוש,	המאפשר	לתייר	לערוך	חיפוש	בכל	עת	בשפה	טבעית.

כלל	השירותים	מונגשים	לתייר	הן	כאתר	אינטרנט	והן	בצורה	אינטגרטיבית	באמצעות	אפליקציית	
GoIsrael,	הזמינה	בחנויות	גוגל	ואפל.	

משמעותית,	 עלויות	 הוזלת	 המאפשרות	 פתוח,	 קוד	 בטכנולוגיות	 נרחב	 שימוש	 עושה	 הפרויקט	
בשילוב	עם	גישת	ניהול	אג'ילית,	המאפשרת	משך	הוצאה	לשוק	)time to market(	קצר	במיוחד.	
נוסף	לכך,	נעשה	שימוש	בשירות	CDN	בענן	על	מנת	להנגיש	את	האתרים	לכלל	העולם,	לרבות	
למערכת	 ענן	 בשירות	 שימוש	 נעשה	 הווירטואלית	 בלשכה	 במיוחד.	 מהירים	 טעינה	 בקצבי	 סין,	
למערכת	 השונים	 מערוצי	התקשורת	 הפניות	 כלל	 של	 ניתוב	 omni-channel	המאפשרת	 פניות	

אחת.

הפרויקט	זכה	כפרויקט	מצטיין	במסגרת	תחרות	IT Awards 2016	בקטגוריית	דיגיטל	וחדשנות.

12.7.9   חנות מקוונת לתיירות / מערכת ירידים חדשה
פעילות	בהובלת	משרד	התיירות.

תיאור כללי

משרד	התיירות	הקים	חנות	מקוונת	מלאה	המאפשרת	הצגת	מוצרים	מורכבים,	מפרטים,	עגלת	
קניות,	חוקיות	והתניות,	מנגנון	הנחות	ו-	prepaid	וכן	סליקה	מול	שרת	התשלומים.

החנות	מאפשרת	למשרד	לפרסם	מוצרים	דוגמת	ירידים	אותם	גורמים	בתעשיית	התיירות	רוכשים	
הרכישה	 תהליך	 של	 פיננסית,	 מבחינה	 סגור	 ושלם,	 מלא	 דיגיטלי	 תהליך	 ולבצע	 המשרד	 מול	

והתשלום.

ניהול	החנות	נעשה	תחת	מערכת	חוקים	שנקבעה	ע"י	חשבות	המשרד	והיחידה	המקצועית,	כך	
שחשבות	המשרד	מאשרת	ובעלת	יכולת	לבקרה	של	כל	נושא	כספי	במערכת.

המערכת	מתממשקת	למערך	ה-	BI	של	המשרד,	דבר	המאפשר	בקרה	מלאה	מבחינה	כספית.

מסוג	 פתוח	 בקוד	 פלטפורמה	 ע"ג	 ויושמה	 במובייל,	 הזמין	 אינטרנט	 כאתר	 מונגשת	 החנות	
.Nopcommerce

סטטוס וביצוע 2018

הסתיים	פיתוח	המערכת.	

יעדים לשנת 2019

הפעלת	המערכת.

פיתוח	תוספות	)חלק	ב'(	למערכת:	

שדרוג	מנגנון	ההרשאות. 	•

עיצוב	מחדש	מתקדם	של	מוצרים. 	•

תוספים	להזנה	מהירה	של	תכנים. 	•

הוספת	דוחות. 	•
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12.8   תחום משפט, אכיפה ובטחון פנים

12.8.1   רשם העמותות
פעילות	בהובלת	משרד	המשפטים.

תיאור כללי

וחברות	לתועלת	הציבור,	 יחידת	רשם	העמותות	וההקדשות	עוסקת	ברישום	עמותות,	הקדשות	
בפיקוח	עליהן	ובאכיפת	חוק	העמותות.

רישום	 כגון	 פעילות	מסוימים	שבאחריותה,	 כל	אחת	בתחומי	 ביחידה	שלוש	חטיבות	המטפלות	
עמותות	עם	תקנון	מיוחד	וחברות	לתועלת	הציבור;	שינויי	שם,	מטרות	ותקנון;	בדיקה	שוטפת	של	
מסמכי	עמותות	והוצאת	אישור	ניהול	תקין;	בדיקת	תלונות	על	עמותות	וחברות	לתועלת	הציבור;	
הכנה	וליווי	של	תכניות	לתיקון	ליקויים;	ליווי	ביקורות	עומק	על	עמותות	וחברות	לתועלת	הציבור;	

מחיקות	ופירוקים	מרצון.

על	 ובפיקוח	 והקדשות	 ידיעות	 ברישום	 המטפלת	 הקדשות	 מחלקת	 גם	 נמצאת	 היחידה	 תחת	
הקדשות,	הכולל	בין	היתר	ליווי	של	הליכים	משפטיים	רבים.	

נוסף	על	האמור	לעיל,	מחלקת	האכיפה	של	רשות	התאגידים	מטפלת	אף	היא	בעמותות	ובחברות	
לתועלת	הציבור,	בכל	הנוגע	להליכים	של	פירוק	על	ידי	בית	המשפט	ומיזוג.	

היחידה	מקבלת	מדי	שנה	מסמכים	שוטפים	מכ-20	אלף	עמותות,	ונוסף	לכך	מתקיימות	התכתבויות	
רבות	בתחומי	פעילותה.	

מדי	שנה	נרשמות	כ-1,700	עמותות	חדשות	וכמה	עשרות	הקדשות	וחברות	לתועלת	הציבור.

סטטוס וביצוע 2018

המאפשר	 פעולות	 אתר	 הכולל	 החדשה,	 עמותות	 במערכת	 הראשון	 החלק	 הושק	 	2018 בשנת	
רישום	עמותה	ועדכון	מען	עמותה.	כמו	כן,	פותחה	האפשרות	להזדהות	באמצעות	מערכת	ההזדהות	

הממשלתית	בנוסף	להזדהות	באמצעות	כרטיס	חכם.

יעדים לשנת 2019

השלמת	אפיון	ופיתוח	של	מערכת	חדשה	שתחליף	את	הקיימת,	על	פי	הדגשים	הבאים:

שיפור	השירות	לציבור	על	ידי	מעבר	לשירותים	מקוונים. 	•

שיפור	זמני	הטיפול	בבקשות	שמוגשות	על	ידי	הציבור,	על	ידי	שיפור	תהליכי	עבודה	פנימיים. 	•

מתן	מענה	מחשובי	לצורך	באכיפת	הוראות	חוק. 	•

סטטוס וביצוע 2018

המערכת	הושקה	בשנת	2016	בשפות	עברית	ואנגלית.

במהלך	2017,	בוצע:

תרגום	מאגר	מידע	לשפות	נוספות,	בהן	צרפתית,	ספרדית,	איטלקית,	גרמנית,	רוסית. 	•

סינית,	 רוסית,	 איטלקית,	 ספרדית,	 גרמנית,	 צרפתית,	 נוספות:	 לשפות	 שיווק	 אתרי	 תרגום	 	•
פורטוגזית.

קמפיין	מאגר	המידע	בחיפוש	גוגל	לקהל	הישראלי. 	•

שדרוג	עיצוב	מאגר	מידע. 	•

כינוס	אתרי	לפ"מ	מפוזרים	תחת	GOISRAEL	)עד	30	אתרים(. 	•

ביצוע	)Optimization	Engine	)Search	SEO	לאתר	השיווקי	ומאגר	המידע	בכל	השפות. 	•

במהלך	2018	בוצע:

פיתוח	אפליקציה	חדשה	עם	עיצוב	ופונקציונליות	חדשה. 	•

תרגום	מאגר	המידע	לשפות	נוספות:	אוקראינית,	סינית,	פולנית. 	•

תרגום	אתר	שיווקי	לאוקראינית	ופולנית. 	•

הרחבת	הלשכה	הווירטואלית	לשימוש	במנוע	רובוטי	בבינה	מלאכותית.	 	•

השלמת	כינוס	אתרי	לפ"מ	מפוזרים	תחת	GOISRAEL	–אתרים	נוספים. 	•

השלמת	SEO	לשפות	חדשות. 	•

.)END	OF	LIFE	GSA(	האינטרנט	לאתרי	חיפוש	מנוע	החלפת 	•

יעדים לשנת 2019

	שדרוג	מראה	האתר	והכנסת	פונקציונליות	להתאמה	אישית	של	התוכן	ובניית	מסלולי	טיול	 	•
תוך	שימוש	בבינה	מלאכותית.

מודול	מפות	מתקדם	המציג	את	כלל	הפריטים	ע"ג	מפה,	תוך	אפשרות	לסינון	וחיפוש. 	•

איחוד	לשכה	וירטואלית	לתוך	האתר. 	•

המשך	הרחבת	האתר	לקטגוריות	ושפות	נוספות.	 	•
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במסגרת	הפרויקט	יינתן	דגש	לנושאים	הבאים	על	מנת	להגיע	לקיצור	תהליכים	בירוקרטיים:

הנגשת	תהליכים	ומידע	לכלל	הציבור	באמצעות	מתן	שירותים	מקוונים	לקבלת	מידע	וביצוע	 	•
פעולות	מרחוק.	כמו	כן,	מתן	אזור	אישי	לציבור	החייבים	והנושים	וכן	לבעלי	התפקיד	וגורמים	נוספים	
אשר	מעורבים	בתהליך,	לצורך	מעקב	וקבלת	מידע	עדכני	ובזמן	אמת	אודות	סטטוס	והתקדמות	

בתהליך.

שקיפות	המידע.	 	•

פרסומים	מקצועיים. 	•

צמצום	 בהליך,	 המשתתפים	 הגופים	 בין	 עדכני	 מידע	 סנכרון	 לצורך	 ממשקים	 ועיבוי	 ריבוי	 	•
בירוקרטיה	וייעול	התהליך	כולו.

התועלות	הצפויות:

ייעול	השירות	לאזרח	באמצעות: 	•

			•    זמינות	שירות	לאזרח	בכל	מקום,	בכל	זמן	24/7.

			•    ייעול	תהליכי	עבודה.

			•    מתן	טיפול	מהיר	ויעיל	לפניות	בנושא.

			•    שיפור	הנגשת	המידע	לכלל	הציבור.

סטטוס וביצוע 2018

יישום	החוק	דורש	התאמות	במערכות	לתהליכי	העבודה	החדשים	והמשתנים	וכן	פיתוח	שירותים	
מקוונים	לציבור	הרחב.	בשנת	2018	החל	פיתוח	שירותים	מקוונים,	ממשקים	והתאמות	המערכת	

לתהליכי	העבודה	החדשים	בהתאם	לחוק	חדלות	פירעון	ושיקום	כלכלי,	כמופיע	להלן:

צורך	 ללא	 	,24/7 מרחוק	 פעולות	 ביצוע	 לקצה	המאפשרים	 מקוונים	מקצה	 שירותים	 פיתוח	 	•
בהגעה	פיזית	ללשכות	הממונה	והמתנה	בשעות	קבלת	הקהל.	מתן	שירותים	אלו	יאפשרו	שירות	
הגשת	 כגון:	 לאזרח,	 מקוונים	 שירותים	 היחידה.	 עבודת	 וייעול	 בירוקרטיה	 צמצום	 לאזרח,	 מהיר	
בקשה	לפתיחת	הליך,	הרחבת	השרות	להשלמת	מסמכים,	בקשה	לרישום	וביטול	צו	עיכוב	יציאה	
מהארץ,	הגשת	פניות	במהלך	ההליך,	הגשת	בקשות	משפטיות	הדורשות	החלטה	משפטית,		כמו	

כן,	שרות	מקוון	להגשת	בקשה	לפתיחת	הליך	על	ידי	נושה.

פעולות	 לחסוך	 במטרה	 אוטומטי	 באופן	 עדכני	 מידע	 לסנכרון	 גופים	 בין	 ממשקים	 פיתוח	 	•
וייעל	את	תהליכי	 ישפר	 זה	 פיתוח	 רבים.	 בגורמים	 ותלויות	 זמן	 האורכות	 ידני,	 באופן	 המבוצעות	
בתיק.	 בטיפול	 המתנה	 זמני	 ויקצר	 הקהל	 קבלת	 ללשכות	 בהגעה	 הצורך	 את	 ייתר	 העבודה,	
ממשקים	כדוגמת:	ממשק	לרשות	האוכלוסין	להטלת	עיכוב	או	ביטול	עיכוב	יציאה	מהארץ,	ממשק	

ממשקים	למערכות	אחרות	לצורך	הגדלת	מהימנות	המידע	במאגר. 	•

יכולת	מתן	שירותי	רשם	העמותות	בכלל	המחוזות	של	הרשות. 	•

עבודה	ללא	נייר. 	•

צמצום	ביורוקרטיה. 	•

בשנת	2019	יתאפשרו	שירותים	מקוונים	נוספים	באתר	הפעולות	כגון:	דיווח	ניהול	תקין,	ביקורות	
שטח,	שינוי	שם	ועוד.	וכן	תורחב	המערכת	התפעולית	החדשה	עד	להחלפה	מלאה	של	המערכת	

הקיימת.

12.8.2   חדלות פרעון
פעילות	בהובלת	משרד	המשפטים,	בשיתוף	פעולות	עם	רשות	אכיפה	וגביה	והרשות	השופטת.

תיאור כללי

חוק	חדלות	פירעון	ושיקום	כלכלי,	תשע"ח-2018,	שיכנס	לתוקפו	בספטמבר	2019,	הינו	חוק	המהווה	
מייצר	 החוק	 בתחום.	 מודרנית	 חקיקה	 לספק	 במטרה	 הפירעון	 חדלות	 בתחום	 מקיפה	 רפורמה	
קודיפיקציה	של	דיני	חדלות	הפירעון	ומסדיר	באופן	מקיף	ושלם	את	כלל	דיני	חדלות	הפירעון	הן	
של	יחידים	והן	של	תאגידים	ובכך	מבטל	את	הפקודות	הישנות	וההסדרים	הקיימים	בחוק	החברות.		

גורמים	רבים	כדלהלן:	 בין	האינטרסים	של	 נדרשים	לקבוע	הסדרים	שיאזנו	 דיני	חדלות	הפירעון	
החייבים,		הנושים	והציבור	הכללי.

חוק	זה	נועד	להסדיר	את	פירעון	חובותיו	של	חייב	שהוא	יחיד	או	תאגיד,	הנמצא	או	העלול	להימצא	
במצב	של	חדלות	פירעון,	במטרה

להביא	ככל	האפשר	לשיקומו	הכלכלי	של	החייב. 	•

להשיא	את	שיעור	החוב	שייפרע	לנושים. 	•

לקדם	את	שילובו	מחדש	של	חייב	שהוא	יחיד	במרקם	החיים	הכלכליים. 	•

וערכיות	סבוכות.	 כלכליות	 כלכלי	מרובה	משתתפים,	המערב	שאלות	 אירוע	 הוא	 פירעון	 חדלות	
החוק	החדש	מסדיר	את	הדין	המהותי,	ועורך	שינוי	מבני	ברשויות	האמונות	על	יישום	הדין	-	בתי	
המשפט,	הממונה	ורשות	האכיפה	והגבייה.	זאת	במטרה	ליצור	הליכים	מהירים	ויעילים	ולצמצם	

את	הביורוקרטיה	הקיימת	בתחום.	
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סטטוס וביצוע 2018

במאי	2018	אוכלסה	לשכת	אילת	החדשה,	והופעל	המוקד	הטלפוני	החדש.	

השידור	 רשות	 של	 העבר	 חובות	 לגביית	 למבצע	 יצא	 והוצאות,	 אגרות	 קנסות,	 לגביית	 המרכז	
במהלכו	נגבו	עד	כה	15	מיליון	שקל		מ-22	אלף	חייבים.

נכון	לסוף	2018,	מלאי	התיקים	בהוצאה	לפועל	עומד	על		2,298,358	וסך	הגבייה	עומד	על	1.517 
מיליארד	שקל.

במרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	והוצאות,	המלאי	עומד	על	1,093,957	תיקים	וסך	הגבייה	עומד	על	
771	מיליון	שקל.

יעדים לשנת 2019

 IP	טלפוניית	מערכת	תיושם	במקביל,	ודימונה.	בירושלים	החדשות	הלשכות	יאוכלסו	2019	בשנת
לשדרוג	מערך	הטלפוניה	בכל	יחידות	הרשות.	

קנסות	 לגביית	 המרכז	 לחייבי	 האישי	 האזור	 הרחבת	 באמצעות	 לאזרח,	 השירות	 שיפור	 יתבצע	
והוצאה	לפועל	והצטרפות	לאזור	האישי	הממשלתי	שבאתר	האחוד.

בנוסף,	יפותחו	מודולים	תומכים	בחוק	פנסיה	לעצמאים	וחוק	חדלות	פירעון.

12.8.4   כבאות והצלה לישראל - “שלהבת”
פעילות	בהובלת	הרשות	הארצית	לכבאות	והצלה	לישראל.

תיאור כללי

מערכת	"שלהבת"	הינה	מערכת	המידע	המרכזית	של	רשות	הכבאות.	למערכת	שלושה	מודולים	
מרכזיים	המאפיינים	את	תחומי	הפעילות	של	כבאות	והצלה	לישראל:

"שלהבת"	מבצעי	–	מערכת	המנהלת	את	כלל	הפעילות	המבצעית,	החל	מניהול	משאבים	)כ"א,	
הכוחות	 הזנקת	 מסוכנים(,	 חומרים	 חילוצים,	 )שריפות,	 	102 ממוקדי	 אירועים	 קבלת	 רכב..(,	 כלי	
וניהול	גזרות	ה"לחימה".	המערכת	משלבת	יכולות	GIS	מתקדמות,	ומערכות	GPS	לאיכון	רכבי	כיבוי	
וגופים	חבירים.	המערכת	פועלת	 ולוחמי	אש.	המערכת	משלבת	ממשקים	מקוונים	לגופי	בטחון	

365/24/7	כמערכת	שו"ב	מרכזית	בחדרי	המבצעים,	במרכזי	הדיווח	וחפ"קים	בזירות	האירועים.

"שלהבת"	בטיחות	אש	–	מודול	זה	מטפל	בכלל	תהליכי	הרגולציה	המעוגנים	בחוקים	ובתקנות	
בתחומי	רישוי	עסקים	והיתרי	בניה	בתחום	הכבאות.	המערכת	מרכזת	מידע	חשוב	ורלוונטי	לצרכי	
מתן	האישורים	)מסמכים,	שרטוטים,	מיפוי(,	לצרכי	ביקורות	שוטפות	ולצרכי	התמודדות	עם	אירועים	
שונים.	המידע	הנאגר	במערכת	מתממשק	למודול	המבצעי	ומשמש	כערך	מוסף	בטיפול	באירועים	
משמעותיים.	המערכת	היא	כלי	מרכזי	ארצי	לאכיפה	ולהטמעת	סטנדרט	אחוד	בכל	רחבי	הארץ.

דיונים	של	התיק	 יומן	 וסנכרון	 להנהלת	בתי	המשפט	לפתיחת	תיקים	מהממונה	לבתי	המשפט	
המשפטי.	ממשקים	אלו	יביאו	לסנכרון	מלא	של	מידע	המנוהל	בתיקים	ברשות	האכיפה	והגבייה,	
הנהלת	בתי	המשפט	והממונה	ויאפשרו	לממש	את	החלטת	הממשלה		1933	–	"שאל	פעם	אחת	
דיגיטלית	של	 תוך	העברה	 או	מסמכים	מהאזרח	 למידע	 הדרישה	 )Ask Once(	להפחתת	 בלבד"	

המידע	או	המסמכים	ממשרד	אחר.	

כמו	כן,	פותחו	התאמות	במערכת	לתמיכה	בתהליכי	העבודה	החדשים	ביחידה,	שצפויים	לקצר	 	•
מנגנוני	החלטות	 כדוגמת	 יעיל	לאזרח.	תהליכים	 ולאפשר	מתן	שרות	 זמני	הטיפול	בתיקים	 את	

והקצאות	שוויונית	של	בעלי	תפקיד	בתיקים.	

פירעון	 חדלות	 של	 ההליך	 בניהול	 לקצה	 מקצה	 מלא	 דיגיטלי	 מענה	 כוללת	 לחוק,	 ההיערכות	
צמצום	 הממונה,	 ללשכות	 בהגעה	 צורך	 ללא	 מענה	 מתן	 לאזרח,	 השרות	 שפור	 ומאפשרת	

בירוקרטיה,	חסכון	לכלל	הגופים	המטפלים	בתיקים	ולמשק	כולו.

יעדים לשנת 2019

היערכות	לכניסה	לתוקף	של	חוק	חדלות	פירעון,		עמידה	ברגולציה	והעלאת	השירותים	המקוונים,	
הממשקים	וההתאמות	במערכת	בהתאם	לנדרש	בחוק	שיכנס	לתוקפו	בספטמבר	2019.

12.8.3   אכיפה וגביה
פעילויות	בהובלת	רשות	האכיפה	והגבייה.

תיאור כללי
החלטות	 אכיפת	 על	 ומופקדת	 המשפטים	 במשרד	 סמך	 יחידת	 הינה	 והגבייה	 האכיפה	 רשות	
שיפוטיות	וגביית	חובות	וקנסות.	הרשות	אחראית	על	מערכת	ההוצאה	לפועל	בה	נגבים	פסקי	דין	
או	החלטות	אחרות	של	בתי	המשפט	בעניינים	אזרחיים.	בנוסף,	נגבים	תובענות,	מזונות,	שטרות	
משכון	ומשכנתאות.	הרשות	אחראית	בנוסף	גם	על	גביית	תשלום	עבור	שירות	המדינה	כגון	אגרות	

וקנסות.	

לטובת	משימות	אלה	קיימות	ברשות	2	מערכות	ליבה:

"כלים	שלובים"	הפרוסה	בכל	לשכות	הוצאה	לפועל	מקרית	 -	מערכת	 עבור	הוצאה	לפועל	 	•
שמונה	ועד	אילת.	השנה	הוגדלו	כמות	הבקשות	שניתן	להגיש	מרחוק	לטובת	הרחבת	השירותים	

הדיגיטליים.

עבור	המרכז	לגביית	קנסות	-	מערכת		"אבן	בוחן"	המטפלת	בגביית	מגוון	סוגי	חובות	לממשלה.	 	•
האחרונים	שהצטרפו	לרשימת	הגופים	עבורם	המרכז	לגביית	קנסות	גובה	חובות	הם	רשות	השידור	

והרשויות	המקומיות.

הציבור	המגיע	ללשכות	מקבל	חווית	שירות	משופרת	כתוצאה	מהמערכות	העדכניות	ובינוי	לשכות	
מודרניות.
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12.8.5   הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול
פעילות	בהובלת	המשרד	לביטחון	פנים.

תיאור כללי

למאבק	 רשות	 הקמת	 על	 	)2118 מס'	 )החלטה	 ישראל	 ממשלת	 החליטה	 	04.12.2016 בתאריך	
וקידום	 ליווי	 לצורך	 כי	 נקבע	 בהחלטה	 פנים.	 לביטחון	 במשרד	 ובאלכוהול	 בסמים	 באלימות,	
התהליכים	הנדרשים	להקמת	הרשות,	יש	להקים	במשרד	לביטחון	פנים	מנהלת	שתפקידיה	יהיו:

גיבוש	המבנה	הארגוני	של	הרשות,	בתיאום	עם	משרד	האוצר	ונציבות	שירות	המדינה. 	•

גיבוש	עקרונות	תפיסת	ההפעלה	של	הרשות. 	•

כתאגיד	 ואלכוהול	 בסמים	 למלחמה	 וסגירת	הרשות	הלאומית	 ליווי	הקמת	הרשות	החדשה	 	•
סטטוטורי.

קידום	וליווי	של	הליכי	החקיקה	הנדרשים	להקמת	הרשות. 	•

סטטוס וביצוע 2018

הוקמה	הרשות	החדשה	בחודש	פברואר	2018,	וזאת	עפ"י	החלטת	הממשלה. 	•

מערכת	מרכב"ה	מהווה	את	הבסיס	לפעילות	הפיננסית	ולמשאבי	האנוש	של	הרשות	החדשה	 	•
–	המערכות	הישנות	הוסבו	בפיקוח	רואה	חשבון	מלווה.

מערכת	המסמכים	הישנה	של	הרשות	הוסבה	למערכת	סע"ר. 	•

שאר	המערכות	)דוא"ל,	מערכת	תפעולית	וכו'(	הוסבו	לתשתיות	ולטכנולוגיות	הדיגיטל	והמידע	 	•
של	המשרד	לביטחון	פנים.

שירותי	 של	 האחוד	 לאתר	 הועבר	 בסמים	 למלחמה	 הרשות	 של	 הנוכחי	 האינטרנט	 אתר	 	•
הממשלה	www.gov.il	ואוחדו	תכני	הגופים	שאוחדו	במסגרת	החוק.

יעדים לשנת 2019

דיווח	ביצוע,	 ניהול	תכניות	עבודה,	 הקמת	מערכת	"מנורה"	לניהול	פעילות	הרשות	החדשה:	 	•
הפקת	"פרופיל	יישובי".

שילוב	כלי	BI	ו-	GIS	במערכת	"מנורה",	ככלי	להנהלה	ומקבלי	החלטות. 	•

הטמעת	מערכת	ניהול	משימות. 	•

"שלהבת"	חקירות	–	מודול	זה	מתעד	את	כל	החקירות	המבוצעות	באירועי	שריפה	בהתאם	לחוק.	
)צילומים,	 החקירה	 במהלך	 שנאספים	 והעדויות	 הממצאים	 המידע,	 כל	 את	 אוספת	 המערכת	
מסמכים,	דוחות(	ואף	מפיקה	את	דוח	החקירה.	המודול	משתף	מידע	עם	המודול	המבצעי	ומודול	

המניעה.

מערכת	"מה	בוער"	–	מערכת	להפצת	מידע	מבצעי	ומנהלי	בזמן	אמת	למכשירים	סלולריים.
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טאבלט	 הצבת	 באמצעות	 הטקטי,	 לצד	 כלים	 פותחו	 	– הכיבוי	 רכבי	 למחשוב	 "אבוקה"	 פרויקט	
בכבאיות	בממשק	אינטראקטיבי	מול	"שלהבת".	הרשות	נמצאת	בתהליך	של	פיילוט	עם	המערכת.
)GIS(	–	הושקה	סביבת	מיפוי	מבוססת	כלי	עדכני	בהסבה	מתשתית	 מערכות	המפוי	הגיאוגרפי	

טכנולוגית	שאינה	נתמכת	עוד.

.GIS	פורטל	מבוססת	אירועים	לתחקור	מערכת	פותחה

מערכת	שו"ב	מפקדים	-	התאמה	של	מערכות	השו"ב	לטאבלט	לטובת	המפקדים.

בתחום	הגנה	באש	–	אפיון	ופיתוח	של	החצנת	עולם	רישוי	העסקים	והיתרי	הבנייה	לטאבלט	וכן	

התאמות	לשינויים	רגולטוריים.

בתחום	החקירות	–	בוצע	אפיון	של	פתרון	לטאבלט	לחוקר	הדליקות	לעבודתו	בשטחי	האירוע.

הסתיים	פיתוח	של	א'	של	מערכת	לניהול	אימונים	ולמידה	LMS	ותחילת	פיילוט	בשתי	תחנות	כיבוי.

יעדים לשנת 2019

פרויקט	"אבוקה"	למחשוב	רכבי	הכיבוי	–	השלמת	פריסה	לכלל	רכבי	הכיבוי	בארץ.

בתחום	הגנה	באש	–	סיום	פיתוח	כלים	לביצוע	ביקורות		רישוי	העסקים	והיתרי	הבנייה	ע"ב	טאבלט.	

בתחום	החקירות	–	פיתוח	והטמעה	של	פתרון	לטאבלט	לחוקר	הדליקות	לעבודתו	בשטחי	האירוע.

מערכת	לניהול	האימונים	והלמידה	LMS	–	סיום	פיתוח	שלבים	מתקדמים	לרבות	התאמות	למובייל	
בשיתוף	מרכבה	והמדרשה.

וכן	משל"ט	 והצלה	לישראל	 הקמת	מרכזי	שליטה	מחוזיים	)משל"טים(	במרבית	מחוזות	כבאות	
ארצי.

פיתוח	כלים	מתקדמים	במערכת	השו"ב	לטובת	עבודה	במשל"טים	המחוזיים.

קריית	הכבאות	–	השלמת	כלים	טכנולוגיים	בקריה	ומעבר	למבנים	החדשים.
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12.9   תחום תחבורה ותקשורת

12.9.1   מבחני נהיגה מעשיים במודל מיקור חוץ
פעילות	בהובלת	משרד	התחבורה.	

תיאור כללי

על	מנת	לשפר	את	השירות	לציבור	בתחום	מבחני	נהיגה	מעשיים,	החליט	המשרד	לצאת	לתהליך	
מיקור	חוץ	של	מבחני	הנהיגה	המעשיים	ולקבוע	רמות	שירות	גבוהות	וזמינות	גבוהה	עבור	תלמידי	

הנהיגה.	זאת	לאור	החשיבות	הרבה	של	רישיון	הנהיגה	למשק	הישראלי.

הפרויקט	כולל	שני	מכרזים:

יציאה	 ומגרשי	 בוחנים	 הכולל	העסקת	 הנהיגה	 –	להפעלה	של	מערך	מבחני	 מכרז	תפעולי	 	•
למבחנים.

מכרז	טכנולוגי	–	לפיתוח,	הקמה	ותפעול	של	מערכת	טכנולוגית	לפיקוח,	לבקרה	ולניטור	של	 	•
פעילות	הזכיין	התפעולי,	מתוך	החובה	לעשות	זאת	כאשר	מדובר	בהפרטה	של	סמכות	שלטונית.

מפרט	המכרז	הטכנולוגי	מבקש	להקים	מערכת	אשר	תתמוך	מקצה	לקצה	בכל	תהליך	מבחן	
הנהיגה	המעשי,	מבקשת	בית	הספר	להקצאת	מבחן,	דרך	התשלום	והמבחן	המעשי	עצמו	ועד	

מנגנון	ניהול	רמת	שירות	והתחשבנות	מול	הספק.
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במכרז	הטכנולוגי	נבחר	ספק.	

הפרויקט	מנוהל	בהתאם	לתוכנית	העבודה	ובתיאום	מול	המכרז	התפעולי.	

אבן	דרך	ראשונה	הופעלה	בתאריך	15/7/2018.

נכון	לסוף	שנת	2018	מבוצעים	בהצלחה	רבה	כ	–	3000	מבחנים	מידי	יום	באמצעות	המערכת.	

יעדים לשנת 2019

השלמת	אבן	דרך	שניה,	הכוללת:

יכולת	הגשת	ערעור	לאחר	צפייה	בסרט	המבחן. 	•

מודול	מורים. 	•

יכולות	נוספות	לשיפור	תפעול	המערכת,	כולל	מרכיבי	אבטחת	מידע. 	•

12.8.6   מוקד מאו”ר )מלחמה באלימות באינטרנט וברשתות החברתיות(
פעילות	בהובלת	המשרד	לביטחון	פנים	באמצעות	משטרת	ישראל,	בשיתוף	פעולה	עם	משרדי		

החינוך,	העבודה	והרווחה,	הבריאות	והמשפטים.

תיאור כללי

בהתאם	להחלטת	הממשלה	מוקם	מערך	משולב,	משטרתי-אזרחי,	לטיפול	באלימות	באינטרנט	
וברשתות	החברתיות,	אשר	יכלול	יחידת	מטה	מוקד	לאומי	ויחידת	משטרה	ייעודית.	המערך	יפעל	
בה	 וחברים	 פנים	 לביטחון	 המשרד	 מנכ"ל	 שבראשה	 ההיגוי,	 ועדת	 שתתווה	 למדיניות	 בהתאם	

מפכ"ל	המשטרה	ומנכ"לי	משרדי	החינוך,	העבודה	והרווחה,	הבריאות	והמשפטים.

שיטת	ההפעלה

פעילות	רציפה	)24/7(	–	דיווח,	מידע	וסיוע.	 	•

קבלת	פניות	במגוון	אמצעים: 	•

			•    טלפוני	–	105.

			•    ניו	מדיה:	אפליקציה,	אתר	אינטרנט,	דוא"ל,	רשתות	חברתיות.

שיתןף	פעולה	בין	כלל	שותפי	המאו"ר,	העמותות	והארגונים.		 	•

אופן	הטיפול	בתלונה	המתקבלת	במוקד	יוחלט	על	פי	הסיווגים	שייקבעו	על	ידי	מפקד	המוקד	 	•
ועל	פי	דחיפות	הטיפול.

עבודה	 נוהלי	 לגבש	 לתהליך	 השותפים	 הממשלה	 משרדי	 כלל	 נדרשים	 זה	 מתהליך	 כחלק	 	•
לטיפול	בתלונות	הנוגעות	למשרדיהם.

סטטוס וביצוע 2018

גובשו	נהלים	לטיפול	בפניות	שיתקבלו	במוקד,	משלב	קבלת	הפנייה,	דרך	הטיפול	עצמו	ועד	 	•
עדכון	בדבר	סיום	הטיפול	ואחריות	ביצוע	ומעקב,	לרבות	גורם	אחראי,	לוחות	זמנים,	דילמות	ופערים.

גויס	כוח	האדם	המיועד	ליטול	חלק	בתפעול	המוקד	במתכונת	24/7. 	•

הוקם	המערך	התקשובי	והתשתית	הטכנולוגית	שיתמכו	במוקד.	 	•

יעדים לשנת 2019

הקמת	אתר	אינטרנט	הפונה	לקהל	צעיר	)ילדים	ונוער(. 	•

העמקת	השירותים	הניתנים	לאזרח,	בשיתוף	עם	משטרת	ישראל. 	•



 156157 

12.9.3   יצירת תשתית מיפוי עבור תחבורה חכמה
פעילות	בהובלת	המרכז	למיפוי	ישראל.

תיאור כללי

כי	על	המדינה	לפעול	להנגשת	 22.01.2017	אשר	קובעת	 מיום	 	2316 במסגרת	החלטה	ממשלה	
תשתיות	מידע	הנדרשות	למו"פ	ולצמיחת	תעשיית	התחבורה	החכמה	בישראל,	ובכלל	זאת	מיפוי	
והנגשת	מאגרי	מידע	בתחום,		ומיפוי	כבישי	ישראל	או	חלק	מהם	ברזולוציה	גבוהה	)HD(,	פועל	
המרכז	למיפוי	ישראל	ליצירת	תשתית	מיפוי	שתשמש	את	תעשיית	הרכבים	החכמים	בישראל,	

ותמצב	את	המדינה	כמובילה	בתחום.

סטטוס וביצוע 2018
במסגרת		הפעילות	מבוצעת	קליטה	של	מיפוי	ברזולוציה	גבוהה	)מיפוי	HD(	של	חמישה	אזורים	
בארץ,	אשר	יונגשו	לציבור	ולחברות	פרטיות,	כך	שיוכל	לשמש	כתשתית	למו"פ	עבור	תחום	הרכבים	

האוטונומיים.	

יעדים לשנת 2019

הפצת	מידע	המיפוי	DH	לכלל	החברות	במשק	שעוסקות	בתחבורה	חכמה. 	•
.DH	מיפוי	חומר	מבוססי	תחבורה	יישומי	לפיתוח	האקאתון	ביצוע 	•

הרחבת	המיפוי	ליתר	חלקי	הארץ. 	•

12.9.4   מערכות בתחום התקשורת על תשתית CRM בענן ציבורי
פעילות	בהובלת	משרד	התקשורת.

תיאור כללי

משרד	התקשורת	אמון	על	אסדרה,	פיקוח	ואכיפה	על	שירותי	התקשורת	בישראל.	

כחלק	מהשירותים	השונים,	המשרד	עוסק	במתן	רישיונות	להפעלת	תדרים	אלקטרומגנטיים,	מתן	
רישיונות	והיתרים	מתוקף	חוק	התקשורת,		מתן	רישיונות	והיתרי	דואר	מתוקף	חוק	הדואר,	מתן	
אישורים	לציוד	תקשורת,	טיפול	בפניות	הציבור	בנושאים	אשר	בסמכות	ואחריות	המשרד,	הקצאת	

מיספור,	פיקוח	ואכיפה.

אמינה	 נוחה,	 חדשנית,	 תשתית	 ליצור	 מיועד	 בענן	 	CRM תשתית	 על	 היישומים	 פיתוח	 פרויקט	

ויעילה	להקמת	יישומים	שונים	שיאפשרו	את	שיפור	השירות	לציבור	ולגורמים	המפוקחים	על	ידי	
המשרד.	תשתית	זו	תאפשר	פיתוח	מהיר	)Time to Market(	וגמיש	בהתאם	לצרכי	הלקוחות	ושינויי	

הדרישות.

12.9.2   שירותים דיגיטליים לשיפור שירות משרד התחבורה לאזרח
פעילות	בהובלת	משרד	התחבורה.	

תיאור כללי

במסגרת	תפיסת	"האזרח	במרכז"	)אשר	הוגדרה	כיעד	ממשלה	רוחבי(,	מנגיש	משרד	התחבורה	
בשיתוף	עם	ממשל	זמין	מידע	ושירותים	באזור	האישי	באתר	הממשלתי	האחוד.

סטטוס וביצוע 2018

הממשלתי	 באתר	 האישי	 האזור	 בתשתית	 המשרד	 שירותי	 בשילוב	 החל	 המשרד	 	,2018 בשנת	
האחוד,	כאשר	בשלב	ראשון	הופעלו	3	שירותים:

סטטוס	חידוש	רישיון	רכב.	 	•

סטטוס		חידוש	רישיון	נהיגה.	 	•

סטטוס	תו	נכה.	 	•

יעדים לשנת 2019

בשנת	2019,	יתווספו	שירותים	נוספים	מתוך	מטרה	לשפר	שירות	ולצמצם	הגעה	לקבלת	שירות	
פרונטלי:	

עדכון	מספר	רכב	בתו	נכה.	 	•

ביטול	תאריך	עברי	ברישיון	נהיגה.	 	•

ביצוע	החזר	כספי	עבור	רישיון	רכב.	 	•

העברת	בעלות	על	כלי	רכב	בין	שני	משתמשים	באזור	האישי.	 	•

דחיה	של	קורס	נהיגה	מתקנת.	 	•

הצגת	מכתבים	רשמיים	של	המשרד	באתר	במקום	משלוח	בדואר	ישראל.	 	•

ובנוסף,	פיתוח	שירות	דיגיטלי	עבור	תהליך	מקדים	ללימוד	נהיגה	חליף	רש"ל	18,	ע"י	שילוב	של	
מרכיבי	שירות	קיימים	)צילום,	בדיקת	ראיה,	ביצוע	תיאוריה(	לדיווח	על	הצהרת	בריאות	דיגיטלית	

במקום	החתמה	של	רופא.
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12.10   תחום אנרגיה, משאבי טבע, מים והגנת הסביבה

12.10.1   משק הגז והדלק במדינת ישראל - “מגדל”
פעילות	בהובלת	משרד	האנרגיה.

תיאור כללי
במסגרת	פעילות	מנהל	הדלק	והגז	במשרד	האנרגיה,	לבקרה	ואכיפה	על	משק	הגז	והדלק	במדינת	
איתור	 לציבור,	 סכנה	 המהווים	 סגירת	מתקנים	 כגון:	 חרום,	 בשעות	 מענה	מתאים	 ומתן	 ישראל	
מתקנים	בעת	שריפות	לצורך	ניתוק,	שיפור	התחרות	ועוד,	עלה	צורך	לריכוז	כל	המידע	והפעילות	

במאגר	מידע	מרכזי	ואמין.	

מאגר	מידע	מרכזי	ואחיד	מסייע	לפעילות	בשטח,	לפעילות	המשרדית	ולפעילות	מול	החברות	)אזור	
אישי(,	בניהול	ישיר	ואמין,	והכל	במקוון.

לאור	זאת	הוקמה	מערכת	"מגדל",	המשלבת	גם	מענה	מקצועי	לתחום	הגז	והדלק	וגם	שימוש	
בטכנולוגיות	חדשניות	ביותר	כולל:	טאבלט	שטח,	מצלמה,	GPS,	אזור	אישי	לחברות	ועוד...

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2016	-	בוצע	מיפוי	ואפיון	כללי	של	היחידה	והצרכים	שלה	בחלוקה	לממשקים.

ליועצי	 שטח	 טופס	 כולל:	 הצוברים,	 רישום	 לצורך	 הראשונים	 הממשקים	 הוקמו	 	- 	2017 בשנת	
המשרד	המופעל	בטאבלט,	אזור	ניהול	ובקרה	עבור	עובדי	המשרד.

בשנת	2018	-	תחילת	עבודה	במערכת	השטח	והקמת	אזור	אישי	לספקי	הגז	לצורך	הגשת	בקשות	
רישוי	ספקים.

יעדים לשנת 2019

אישי	 ואזור	 רישוי	 למתן	 ניהול	משרדי	 אזור	 הכולל:	 	 /	ספקים	 רישוי	מתקנים	 מודול	 הפעלת	 	•
לחברות.	

פיתוח	ממשק	שטח	לעובדי	הפיקוח	במשרד. 	•

אפיון	מודולים	נוספים.	 	•

 

בשלב	הראשון	יפותחו	חמישה	יישומים	בסיסיים	בעלי	אופי	של	ספק	–	לקוח.	

סטטוס וביצוע 2018

גובשו	הדרישות	ונכתבו	מסמכי	אפיון	על.

יעדים לשנת 2019

פרסום	מכרז,	בחירת	ספק	זוכה	ויישום	שתי	מערכות.

12.9.5   ניהול מערך הספקטרום האלקטרומגנטי
פעילות	בהובלת	משרד	התקשורת.

תיאור כללי

אגף	 ידי	משרד	התקשורת.	 על	 לאומי	המנוהל	 הינו	משאב	 ספקטרום	התדרים	האלקטרומגנטי	
תכנון	והנדסת	ספקטרום	במשרד	אחראי	להקצאת	תדרי	רדיו	למשתמשים	ביטחוניים	ואזרחיים,	
הענקת	רישיונות	הפעלה	לשימוש	בתדרים,	גביית	אגרות	הקצאת	תדרים,	מתן	אישורים	שונים	

לשימוש	בציוד	אלחוטי,	מתן	רישיונות	סחר	לגופים.		

הספקטרום	 תכנון	 לציבור,	 ושידורים	 המיקרוגל	 בתחום	 הנדסיות	 בדיקות	 בביצוע	 מטפל	 האגף	
האלקטרומגנטי	תוך	שילוב	בין	מערכת	הרישוי	לבין	סדין	התדרים,	יישום	החלטות	וועדת	תדרים	

 .ITU-R-	ארגון	מול	ורישום

המערכת	לניהול	מערך	הספקטרום	תאפשר	מיחשוב	אינטגרטיבי	בטכנולוגיה	מתקדמת,	ותיתן	
מענה	לכלל	תהליכי	העבודה	הנדרשים	באגף	ספקטרום	במשרד,	לרבות	בניית	ממשקים	למערכות	
מחשוב	רלוונטיות	נוספות	ולמערכת	מרכבה	לצורך	ניהול	גביית	האגרות.	המערכת	תאפשר	מתן	
שירותים	מתקדמים	לציבור	באמצעות	שירותים	מקוונים	להגשת	בקשה	להקצאת	תדרים,	מעקב	

אחר	סטטוס	הפניות	וקבלת	הרישיון.	

סטטוס וביצוע 2018
גובשו	הדרישות	ופורסם	המכרז.

יעדים לשנת 2019
בחירת	ספק	זוכה	והתנעת	הפרויקט.

 



 160161 

יעדים לשנת 2019

תרגול	משתמשים	ע"פ	תכנית	הדרכה	יבוצע	בחציון	ראשון. 	•

הכרזה	על	המערכת	לאחר	ההדרכה	כסביבת	ייצור	פעילה	לעבודה. 	•

קישור	מכונים	חיצוניים	-	גיאולוגי	גיאופיזי	לליבת	המערכת. 	•

הקמת	אתר	לציבור	הרחב. 	•

12.10.3   פעילות מדען ראשי בנושא אנרגיה - “מוח”
פעילות	בהובלת	משרד	האנרגיה.

תיאור כללי

מענקים	 בחלוקת	 בעיקר	 העוסקת	 האנרגיה,	 במשרד	 הראשי	 המדען	 יחידת	 פעילות	 במסגרת	
ומלגות	לחוקרים	ואוניברסיטאות	לצורכי	קידום	מחקר	בתחום	האנרגיה	במדינת	ישראל,	המשרד	
להגיש	 לציבור	 ומאפשר	 ואקדמיה(	 חלוץ	 )הזנק,	 קוראים	 קולות	 סוגי	 שלושה	 שנה	 כל	 מפרסם	

הצעות	ולזכות	במענקים	אלו.	בנוסף,	היחידה	מלווה	ועוקבת	את	תהליך	המחקר	עצמו.	

עד	הקמת	המערכת	הייעודית	–	"מוח",		העבודה	מול	הגופים	החיצוניים	וכן	העבודה	הפנימית	נעשו	
באופן	ידני	ומסורבל	ללא	מאגר	אחיד	והקשה	מאוד	על	העבודה.

מערכת	"מוח"	מכילה	ממשק	חיצוני	באתר	להגשת	הצעות	מקוונות	)כולל	מנגנון	שמירה	והדפסה(	
ומערכת	ניהול	שהוסבה	לסביבת	"ענן".	נוצר	ממשק	ישיר	בין	כל	סביבות	העבודה	וניתנה	גישה	
ליועצי	המשרד	המהווים	חלק	חשוב	בבחינת	ההצעות.	המערכת	הפנימית	כוללת	בחירת	זוכים,	

הכנת	חוזים	אוטומטיים	והתממשקות	למערכת	מכרזים.

המערכת	מספקת	ממשק	משתמש	מתקדם,	תמיכה	בדפדפנים	שונים	ותאימות	מלאה	במובייל.

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2016	-	בוצע	אפיון	ופיתוח	של	המערכת.

בשנת	2017	-	הפעלת	המערכת.

בשנת	2018	–	
					פיתוח	ממשקים	ויכולות	נוספות.

					הסבה	ל"ענן"	של	המערכת	הקיימת.	
					הוספת	טופס	מכרז	חדש	'עמדות	טעינה	חשמליות'.

יעדים לשנת 2019

חתימה	דיגיטלית. 	•
מעקב	ותשלומים	עבור	פרויקטים	קיימים. 	•

12.10.2   מרכז מידע לאומי לנפט וגז
פעילות	בהובלת	משרד	האנרגיה.

תיאור כללי

במסגרת	פעילות	חיפוש	והפקה	של	נפט	וגז	נאגר	מידע	מסוגים	שונים,	כגון:	סקרים	גיאופיסיים	
וגיאולוגיים,	נתוני	קידוחים,	תכניות	פיתוח,	נתוני	הפקה	ועוד.	

מתוקף	חוק	הנפט,	חלה	על	החברות	המחפשות	חובת	הפקדה	של	כל	המידע	בידי	משרד	האנרגיה.

במהלך	כ-60	שנות	פעילות	חיפושים	והפקת	נפט	וגז	בארץ,	הצטברו	כמויות	גדולות	של	נתונים	
בעלי	ערך	רב	המאוחסנים	כיום	באגף	הנפט	במשרד	ובמכונים	הגיאולוגי	והגיאופיסי.

כיום,	לא	מתבצע	ניהול	מרכזי	של	המידע	המתקבל,	והקיטלוג,	הארגון	והשימור	של	המידע	לוקים	
בחסר.	זאת	ועוד,	חלק	מהנתונים	ישנים	ואף	עומדים	בפני	סכנת	כליה.

שקיים	 כפי	 והגז,	 הנפט	 בתחום	 והתהליכים	 הנתונים	 כלל	 את	 שירכז	 לאומי	 מידע	 מאגר	 נדרש	
במדינות	המתוקנות.

יעדי	הפרויקט 

לשמר	מידע	המהווה	רכוש	בעל	ערך	השייך	למדינה	ולמקסם	את	התועלת	הכלכלית	ממנו. 	•

לשפר	ולייעל	תהליכי	רגולציה	של	המשרד. 	•

להגדיל	את	מספר	המשקיעים	בחיפושי	גז	ונפט	בישראל. 	•

להגביר	שקיפות,	נגישות	ושיתוף	הציבור	במידע. 	•

לתמוך	ולקדם	את	הפעילות	המחקרית. 	•

סטטוס וביצוע 2018

מרכז	 להקמת	 כהכנה	 הגיאופיסי,	 במכון	 נתונים	 של	 וסריקה	 גיבוי	 פרויקט	 בוצע	 	– 	2015 בשנת	
המידע	הלאומי.

בשנת	2016	–	פורסם	מכרז	בינלאומי	לבחירת	ספק	להקמת	מרכז	המידע.

בשנת	2017	–	נבחר	ספק	זוכה	)שילוב	של	ספק	בינלאומי	ואינטגרטור	מקומי(	ובמרץ	2017	נחתם	
חוזה	והחל	הפרויקט.

בשנת	2018	–	הוקמה	המערכת	ע"פ	אפיון	המכרז	בחצר	הספק.	לאחר	השלמת	ההקמה	המערכת	
הועברה	בדצמבר	2018	ל-Data Center	של	משרד	האנרגיה.
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12.10.5   ניהול מידע, רישוי ופיקוח מחצבות - “אגם”
פעילות	בהובלת	משרד	האנרגיה.

תיאור כללי

אגף	מחצבות	במשרד	האנרגיה	אחראי	על	רישוי,	פיקוח	ומעקב	על	בעלי	המחצבות	במדינת	ישראל.

מבוצעות	 הביקורות	 שבאחריותו.	 במחצבות	 שוטפות	 ביקורות	 מבצע	 האגף	 תפקידיו,	 במסגרת	
ביצוע	 לצורך	 שונים	 מדידה	 מכשירי	 המחצבה,	 על	 מידע	 בקלסרי	 שימוש	 באמצעות	 ידני	 באופן	
הביקורות	וכן	מצלמה	לצילום	בשטח.		לאחר	ביצוע	הביקורת,	המידע	מוזן	ע"י	המפקח	באופן	ידני	

למערכת	הקיימת	באגף.

לצורך	ייעול	העבודה	ומחשוב	התהליכים,	הוקמה	מערכת	מרכזית	אחת	אשר	כוללת	בתוכה	את	
כל	התהליך,	הן	המשרדי	והן	בשטח	כולל	ביצוע	כל	הפעולות	בשטח	בכלי	אחד.

GPS	עם	 המערכת	נבנתה	בטכנולוגיות	ענן	מתקדמות	הכוללת	שילוב	מצלמה	מקצועית,	התקן	
רמת	דיוק	גבוהה	ביותר,	חיבור	למערכת	GIS	משרדית	מהשטח	וסימון	שטחים	מתוך	המערכת.	

יעדי	הפרויקט: 

מחשוב	תהליכים	ידניים.	 	•

גישה	נוחה,	זמינה	וידידותית	אל	המידע	גם	מהשטח. 	•

חסכון	בזמן	ובמשאבים. 	•

סטטוס וביצוע 2018

פיתוח	מערכת	השטח.	כולל	חיבור	מתוך	המערכת	ל:	מצלמה,	GPS,	ול-GIS	משרדי. 	•

תחילת	פיילוט	של	עבודת	עובדי	המשרד	במערכת. 	•

יעדים לשנת 2019

סיום	פיילוט	ועבודה	בשוטף.		 	•

פיתוח	ממשק	משרדי,	כולל	הסבת	נתונים	ממערכת	ישנה. 	•

12.10.4   ממשק צריכת אנרגיה
פעילות	בהובלת	משרד	האנרגיה.

תיאור כללי

כחלק	מעמידה	ביעד	הלאומי	של	צמצום	צריכת	החשמל	בשיעור	של	לפחות	17%	עד	2030,	קבעה	
החלטת	ממשלה	מספר	1403,	כי	על	כלל	משרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך	למנות	אחראי	אנרגיה,	
אשר	ידווח,	אחת	לשנה,	על	צריכת	האנרגיה	המשרדית	ועל	האמצעים	שננקטו	להפחתת	צריכת	

האנרגיה.	את	הדיווחים	יש	להעביר	למשרד	האנרגיה	לצורך	בקרה	ואכיפה.

מסיבה	זו	פותח	כלי	עזר	מקוון	לכל	המשרדים	לצורך	בדיקה	ודיווח	של	צריכת	האנרגיה.

הכלי	מאפשר	הזנת	מידע	וקבלת	פלט	חישובי	בצורה	גרפית	ונוחה	בהתאם	למצב	הקיים.	בנוסף,	
נותן	אפשרות	שמירה	ועדכון	הנתונים	עד	לשליחת	המידע	הסופי	למשרד	האנרגיה.	הכל	בממשק	

גרפי	ידידותי,	נוח	וקל	לשימוש.	

יעדי	הפרויקט

מתן	פתרון	מידי	לצורך	שעלה.	 	•

מיקוד	העובד	במשימות	החשובות	למשרד	באמצעות	מחשוב	תהליכים. 	•

הגברת	שקיפות	המשרד	מול	הגורמים	החיצוניים. 	•

גישה	נוחה,	זמינה	וידידותית	אל	המידע	הנדרש.	 	•

סטטוס וביצוע 2018

בשנת	2018	-	בוצע	אפיון	ופיתוח	של	המערכת.

יעדים לשנת 2019

פיתוח	טופס	צריכת	אנרגיה	ייעודי	לרשויות	מקומיות. 	•

מערכת	ניהול	פנימית	לניתוח	הנתונים. 	•
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הידוק	הבקרה	הנדרשת	בחוק	בכל	התחומים:	בקרת	מתקנים,	בקרה	תפעולית	של	ספקים	 	•
ובקרת	צרכנים.

היערכות	לפיתוח	של	מודולים	נוספים	ליחידות	הרשות	הנוספות.	 	•

סטטוס וביצוע 2018

הושלם	ההליך	המכרזי	ונבחר	ספק	זוכה.	הפרויקט	ימומש	בשני	שלבים.			

יעדים לשנת 2019

השלמת	ההיערכות	לרבות	חתימה	על	ההסכם	וגיבוש	הצוות	המוביל	ברשות	המים,	אפיון	על	של	
המערכת	וביצוע	אפיון	מפורט	והתחלת	הפיתוח. 

12.10.7   ליווי ניהול ובקרת פרויקטים בתחום משק המים - לבנ”ה
פעילות	בהובלת	הרשות	הממשלתית	למים	וביוב.

תיאור כללי

פרויקטים	במשק	המים,	 יוזמת	 יחידותיה	השונות,	 ולביוב,	באמצעות	 למים	 הרשות	הממשלתית	
מקדמת	אותם,	מסייעת	במימונם,	עוקבת	אחריהם	ומבקרת	את	ביצועם;	מדובר	במאות	פרויקטים	
באופיים	 המתבטאת	 גדולה,	 בשונּות	 מאופיינים	 אלו	 פרויקטים	 תקציב.	 עתירי	 חלקם	 שנה,	 מדי	

)תכנון,	פיתוח,	ביצוע	ומחקרים(,	משכם	והיקפם	התקציבי.

רוב	הפרויקטים	מבוצעים	אל	מול	גורמים	חיצוניים.	כמו	כן,	קיימים	הבדלים	בין	היחידות	השונות	
ברשות	בכל	הקשור	לתהליכי	ליווי,	מעקב	ובקרה	אחר	הפרויקטים	ולממשקי	העבודה	הפנימיים	

והחיצוניים.

יישום	של	מערכת	מידע	מתקדמת	אינטגרטיבית,	אשר	תשמש	את	כל	עובדי	הארגון,	העוסקים	
בליווי,	במעקב	ובבקרה	של	פרויקטים,	תשיג	את	היעדים	הבאים:

מעקב	אחר	פרויקטים,	ברמות	ארגוניות	שונות	ובהיבטים	שונים	)כולל	ברמה	הארגונית	הגבוהה	 	•
ביותר,	מתוך	ראיה	ובקרה	כלל-פרויקטלית	ועד	לירידה	לפרטים	של	הפרויקט	הבודד(.

וככל	 פרויקטים,	 על	 ובבקרה	 במעקב	 בליווי,	 הקשור	 בכל	 אחידה	 ארגונית	 שפה	 של	 יצירה	 	•
האפשר	איחוד	תהליכי	העבודה	בין	היחידות	השונות	והפרויקטים	השונים.

יצירה	של	בסיס-נתונים	אחוד,	אמין	ועדכני. 	•

פיתוח	ושיפור	של	יכולות	פונקציונליות	בכל	הקשור	בתחום	בקרת	הפרויקטים,	ובתוכן	–	בקרה,	 	•
שיפוט,	תשלום,	תעדוף,	קבלת	החלטות	וניהול	סיכונים.

ותשלוב	 תהליכים	 של	 מאוטומטיזציה	 כתוצאה	 הפרויקטים,	 בתחום	 בעבודה	 התייעלות	 	•
)אינטגרציה(	עם	מערכות	אחרות	)מרכבה	וסע"ר(.

 - וביוב  12.10.6   מערכת ליבה חדשה עבור הרשות הממשלתית למים 
מנת”א

פעילות	בהובלת	הרשות	הממשלתית	למים	וביוב.

תיאור כללי

אחריות	חטיבת	אסדרה	)רגולציה(	ברשות	הממשלתית	למים	וביוב	היא:

לנהל	את	שימושי	המים	לצרכים	השונים	)חקלאות,	בית,	תעשיה	וטבע(	באמצעות	הקצאות	 	•
מים,	רישוי	מתקנים	והנפקת	רישיונות	למפיקי,	ספקי	וצרכני	המים	השונים.	

וספקים	 מפיקים	 מקורות,	 חברת	 מקומיות,	 רשויות	 מים,	 )תאגידי	 המים	 ספקי	 על	 רגולציה	 	•
פרטיים(.		

ריכוז	נתונים,	עיבודם	ופרסומם,	ובכלל	זה	הכנת	דוחות	הקצאה,	צריכה	והפקה	וביצוע	תחזיות	 	•
צריכה.

פיקוח	ואכיפה.	 	•

חיוב	וגבייה	של	אגרות	רישוי	שונות	והעברת	מידע	לכמויות	ההפקה	אל	חברת	"מקורות"	לצורך	 	•
גביית	היטלי	הפקה.	

פיקוח	ותקינת	מדי	מים.	 	•

שותפות	בקביעת	תעריפי	המים	השונים.	 	•

כיום	קיימת	מערכת	ישנה	אשר	אופיינה	בימי	נציבות	המים	שאינה	תומכת	בכל	תהליכי	הרשות	
הממשלתית	למים	ולביוב	לאור	שינויי	החקיקה	שבוצעו	ושינויי	רשות	המים.

מטרות	המערכת	החדשה:

מממלאי	 הנדרש	 הידני	 המאמץ	 הפחתת	 לצורך	 האסדרה	 תהליכי	 בכל	 התמיכה	 שיפור	 	•

התפקידים	וקיצור	משך	זמן	הבצוע	של	התהליכים.	

שיפור	וייעול	הקשר	עם	כל	הגורמים	הנמצאים	תחת	אסדרה. 	•

בחוק	 עתידיים	 לשינויים	 מהירה	 התאמה	 יכולת	 מבחינת	 המערכת	 של	 הגמישות	 שיפור	 	•
ובתקנות.

יצירת	תשתית	נתונים	אחודה	לגבי	מקורות	מים,	ספקים	וצרכנים	העומדת	לרשות	כל	יחידות	 	•
הרשות	וכל	צרכני	המידע	החיצוניים	לרשות.

שיפור	אמינות	וזמינות	הנתונים	בכל	התחומים	–	נתוני	תחזיות,	נתוני	הפקה,	הקצאות	ונתוני	 	•
צריכה.	



 166167 

12.10.8   פורטל תעשיות בנושא הגנת הסביבה
פעילות	בהובלת	המשרד	להגנת	הסביבה.

תיאור כללי

מול	 להגנת	הסביבה	 עבודת	המשרד	 היבטי	 את	 אינטרנטי	המרכז	 הינו	ממשק	 פורטל	תעשייה	
.One Stop Shop	המשרד	מול	אל	המפעלים	של	תקשורת	כמרכז	ומשמש	התעשייה

הפורטל	תוכנן	מנקודת	מבטו	של	המפעל	תוך	מתן	מענה	לצרכים	ולדרישות	שלו	מול	חוקי	ונהלי	
המשרד.

הפורטל	תוכנן	כך	שיאגד	בתוכו	מגוון	רחב	של	תהליכים	בפורמט	אחיד	ומאפשר	הגירה	הדרגתית	
אליו	של	תהליכים	נוספים.

יתרונות	ותועלות	הפורטל:

שיפור	תהליכי	העבודה,	התקשורת,	העברת	הדיווחים	ובדיקתם. 	•

מלא	 דיגיטלי	 באופן	 הפעולות	 כלל	 לביצוע	 חלקיים,	 דיגיטליים	 או	 פיסיים	 מתהליכים	 מעבר	 	•
בהתאם	לתהליך	העבודה	במפעל	ובמשרד.

shop	stop	One	-	ריכוז	כל	המידע	במקום	אחד	)היתרים,	דיווחים,	סיורי	פיקוח	וכו'(	עבור	המפעל	 	•
והמשרד.

ריכוז	כל	הגשות	הדיווחים	במקום	אחד	)ללא	תלות	בתהליך	או	בתוכן(.	 	•

ביצוע	דו-כיווני	של	פעולות	)כגון:	הגשת	דיווחים	ובדיקתם,	בקשות,	סטטוס	ביצוע,	פיקוח	וכד'(.	 	•

התייעלות	וסיוע	בניהול	ותיעדוף	משימות. 	•

תיעוד	ושימור	ידע	באופן	דיגיטלי	למניעת	איבוד	מידע	וכפילויות	ופתרון	לבעיית	"ליקוט	המידע"	 	•
ו"תיעוד	במייל".

העורף,	 פיקוד	 סביבתית,	 יח'	 )כגון:	 על	סמך	הרשאות	 נוספים	 לגורמים	מפקחים	 גישה	 מתן	 	•
תאגידי	המים(	למניעת	כפילות	בבקשות	דיווח	מהמפעל.

הסתכלות	רוחבית	על	המפעלים	)מבחינת	סטטוס	הדיווח(	לצרכי	תיעדוף	וקבלת	החלטות. 	•

ממשק	מודולרי	שמאפשר	גמישות	והתאמה	אישית	לצרכי	המשתמש. 	•

סטטוס וביצוע 2018

המשך	פיתוח	התשתית	להיתר	רעלים	והיתר	פליטה	בפורטל. 	•

יכולת	טעינת	קבצים	לפורטל. 	•

מעקב	אחר	הפרויקט	הבודד	ואחר	המכלול	המלא	של	הפרויקטים	ברשות	המים,	באופן	ידידותי	 	•
ואינטואיטיבי,	כולל	כל	המסמכים	הקשורים	אליהם	וההחלטות	הרלבנטיות	לגביהם.

קבלת	החלטות	על	בסיס	דוחות	ארגוניים	)כלל	הפרויקטים,	לאורך	שנים	אל	מול	פרמטרים	 	•
נוספים	כגון	תקציב,	גוף	מבצע	וכדומה(.

סטטוס וביצוע 2018

בוצע	אפיון	על	ואפיון	מפורט	עבור	ארבעת	היחידות	ההנדסיות	)פיתוח	ומפעלי	מים,	מנהלת	הביוב,	
סיוע	קולחין	וטיוב	בארות	והחלק	ההנדסי	של	הממונה	על	התאגידים(,	פיתוח	המערכת,	בדיקות	

מסירה	והיערכות	להסבת	הנתונים.	בשלבי	בדיקות	אצל	משתמשי	הרשות.

יעדים לשנת 2019

יישום	המערכת	עבור	ארבעת	היחידות	ההנדסיות,	ביצוע	ההסבה	ועליה	לאוויר	לרבות	 השלמת	
עבור	 המערכת	 ואפיון	 ולמרכבה,	 לסע"ר	 הממשקים	 השלמת	 והטמעה.	 הדרכה	 של	 תהליכים	

פרויקטים	כלליים	ברשות	שאינם	הנדסיים.
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12.10.10   ניטור איכות סביבה רציף
פעילות	בהובלת	המשרד	להגנת	הסביבה.

תיאור כללי

פי	 והן	במתקני	חומרים	מסוכנים(,	על	 )הן	בארובות	 ניטור	רציף	הקיימים	במפעלים	 חיבור	גלאי	
התנאים	ברישיון	העסק	או	היתר	הרעלים	או	היתר	הפליטה,	למערכות	המשרד	לצורך	ניטור	וגילוי	

פליטות	חריגות	לאוויר.

אוסף	המידע	המגיע	למשרד	משמש	לצרכי	פיקוח	ואכיפה	ולצרכי	התראות	במצבי	קצה.	

סטטוס וביצוע 2018

חיבור	גלאי	ניטור	רציף	בארובות	מפרץ	חיפה	למוקד	חירום. 	•

חיבור	גלאי	חומרים	מסוכנים	מפעל	פיילוט	ברחובות	למוקד	חירום. 	•

יעדים לשנת 2019

פיילוט	ניטור	דיגיטלי	-	חומרים	מסוכנים	–	ב-	5	מפעלים. 	•

חיבור	כלל	הארובות	-	כולל	יצירת	הפרות	מחריגות	רגולטוריות. 	•

12.10.11   פורום תשתיות לאומיות
פעילות	בהובלת	המרכז	למיפוי	ישראל.

תיאור כללי

1074	ל"הקמת	מאגר	מידע	 הקמת	פורום	התשתיות	הלאומי	הינו	תוצר	של	החלטת	הממשלה	

בתחום	התשתיות	הלאומיות	במרכז	למיפוי	ישראל".	הפעילות	כולל	יצירת	שיתוף	פעולה	בין	כל	
גז,	 מים,	 כגון:	חשמל,	 כולל	 וסנכרון	תשתיות	 אחידה	 לייצר	שפה	 מנת	 על	 בארץ	 גופי	התשתית	
כבישים,	ביוב,	רכבות,	תקשורת	וכדומה.	המאגר	יוקם	ע"ג	רשת	פנימית	ממשלתית,	כאשר	כל	גוף	
בעל	הרשאה	מתאימה	יוכל	לבצע	שליפה	של	מידע	אודות	תשתיות	במרחב	מכלל	הגורמים	על	
מנת	להתאים	את	עבודותיו	לתשתיות	בסביבה.	עוד	המערכת	מבצעת	בקרת	איכות	ע"ג	שכבות	

המידע	של	גופי	התשתית	השונים	ליצירת	מאגר	אחוד.

סטטוס וביצוע 2018

המשך	איסוף	נתונים	וחתימה	על	הסכמי	שיתוף	פעולה	עם	גופי	תשתיות,	הקמת	שרת	ומערכת	
לשיתוף	 שמורה	 ממשלתית	 רשת	 ייזום	 ישראל,	 למיפוי	 המרכז	 של	 השמורה	 ברשת	 תשתיות	

הנתונים,	קידום	מכרז	להפעלת	לשכת	השירות	וחתימה	על	חוזה	עם	חברה	מתמחה.

בניית	דף	רישיונות	והיתרים. 	•

תשתית	להצגת	משימות	ודרישות	מהמפעל	ואפשרות	לדווח	על	ביצוע	דרישה	על	ידי	המפעל. 	•

יעדים לשנת 2019

השלמת	הגשת	הבקשה	למתן	היתר	פליטה. 	•

הפקת	היתר	רעלים	מלא. 	•

פיתוח	מערך	אחוד	לדיווח	רעלים	עם	פיקוד	העורף. 	•

השלמת	מודול	דיווחים,	משימות	ודרישות. 	•

12.10.9   אפליקציית ביקורים בנושא הגנת הסביבה
פעילות	בהובלת	המשרד	להגנת	הסביבה.

תיאור כללי

אפליקציית	ביקורים	מהווה	כלי	עבודה	לעובדי	הפיקוח	המשרדי.	המערכת	מאפשרת	תיעוד	הפיקוח	
פורטל	 באמצעות	 מפעלים	 עבור	 מהפיקוח	 דרישות	 של	 ושליפה	 פיקוח	 דוחות	 יצירת	 מהשטח,	

תעשייה.

המערכת	עתידה	לשמש	או	כל	עובדי	הפיקוח	של	המשרד	במחוזות,	במשטרה	הירוקה	וביחידה	
הארצית	להגנת	הסביבה	הימית.	

סטטוס וביצוע 2018

שיפור	בטעינת	תוכנית	פיקוח	שנתית. 	•

המשך	שדרוג	האפליקציה. 	•

יעדים לשנת 2019

הרחבת	השימוש	באפליקציה	לכלל	משתמשי	המשרד	עבור	כלל	אירועי	הפיקוח	המשרדי. 	•

המשך	שידרוג	האפליקציה,	בהיבטים	של	הפקת	דוח	סיור	ושל	עבודה	מול	רשימות	נושאים	 	•
לבדיקה.	
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12.11   תחום מדע, תרבות וספורט

12.11.1   אזור אישי לאזרחים מזוהים
פעילות	בהובלת	משרד	המדע	והטכנולוגיה	ומשרד	התרבות	והספורט.

תיאור כללי

האזור	האישי	נותן	לאזרח	אזור	אחד	המרכז	את	כל	פעולותיו	מול	משרד	המדע	ומשרד	התרבות	
והספורט.

סטטוס

הפעילויות	האפשריות	באזור	האישי:

הזדהות	רב	ממדית:	סיסמא	חד	פעמית	)OTP(,	רשת	חברתית,	כרטיס	חכם. 	•

פניות	למשרד	בנושאים	שונים. 	•

חתימה	אלקטרונית	)כרטיס	חכם(. 	•

הוספת	קבצים	לפניה. 	•

הצגת	סטטוס	פניות. 	•

קבלת	משוב	מהמשרד	ועדכון	הפניות	בהתאם. 	•

.PDF	בקובץ	פניה	להצגת	אפשרות 	•

פעילות 2018

התאמת	האזור	האישי	למובייל	וריספונסיביות	מלאה. 	•

פיתוח	סוגי	רכיבים	חדשים	כגון:	רכיב	טבלה	עם	אפשרות	להרחבת	שורה. 	•

יעדים לשנת 2019

בנייה	של	מנגנון	חכם	שיאפשר	הקמה	של	טפסי	בקשות	חדשים	ללא	צורך	בפיתוח	אלא	על	ידי	
.)CRM	)מבוססת	ניהול	ממערכת	רשימות	שיקוף

12.11.2   מאמני ספורט - ניהול תהליך הכשרת מאמני הספורט
פעילות	בהובלת	משרד	התרבות	והספורט.

תיאור כללי

ניהול	תהליך	רישוי	המוסדות	ומאמני	הספורט	בישראל.	המערכת	מותאמת	לחוק	המאמנים	החדש	
בדגש	על	הענפים	המועדפים.	

יעדים לשנת 2019

הפעלת	לשכת	שירות	לאיסוף,	טיוב,	עיבוד	והפצת	נתוני	תשתיות,	פריסת	רשת	ממשלתית	שמורה	
להפצת	נתונים,	הפצת	מערכת	מידע	גיאוגרפי	ברשת	שמורה,	הפעלת	פורום	משותף	לכלל	חברות	

התשתית	במדינת	ישראל.



 172173 

יעדים לשנת 2019

הוספת	מודול	רישוי	ארוע. 	•

12.11.4   ניהול אוספים במוזאונים
פעילות	בהובלת	משרד	התרבות	והספורט.

תיאור כללי

מוכרים	 למוזאונים	 מוזיאליים	 פריטים	 וקטלוג	 לתיעוד	 מערכת	 הינה	 מוזאונים	 ניהול	 מערכת	
שנתמכים	על	ידי	המשרד.	המערכת	מאפשרת	ניהול	פריטים,	כולל	תמונות	בתצורות	שונות	וניהול	

תערוכות.	כלל	המוזאונים	מותאמים	לסטנדרט	אחיד	של	קיטלוג	פריטים.

המערכת	מבוססת	קוד	פתוח	ומחליפה	מערכת	קודמת	שאינה	נותנת	מענה	לצרכים.

הפריטים	המנוהלים	במערכת	מפורסמים	לציבור	באמצעות	פורטל	המוזאונים.

המערכת	מיועדת	לניהול	מוזאונים	ובעלת	יכולות	מובנות	לניהול	מוזאון	ומכילה	יכולות	מתקדמות	
לחיפוש	ואחזור	מידע.

סטטוס ופעילות 2018

במערכת	עובדים	באופן	מלא	11	מוזאונים	עם	73,986	פריטים.

מוזאון	טיקוטין.	 	•

מוזאון	ראשון	לציון. 	•

מוזאון	מזכרת	בתיה. 	•

מוזאון	ג'ו	אלון. 	•

מוזאון	מנא	כץ. 	•

מוזאון	הרמן	שטרוק. 	•

מוזאון	הימי	הלאומי. 	•

מוזאון	ג'ו	אלון. 	•

מוזאון	בית	מרים. 	•

מוזאון	העיר. 	•

מוזאון	יגאל	אלון. 	•

סטטוס

המערכת	מנהלת	כיום	את	התהליכים	הבאים:

תהליכי	אישור	כח-אדם	שנשלחים	על	ידי	מוסדות	להכשרת	מדריכים	ומאמנים. 	•

בקשות	של	אישור	הכרה	בהכשרת	מאמנים. 	•

דיווח	על	קורסים	במוסדות. 	•

פעילות 2018

ניהול	שיבוץ	בקרות	למתקנים	ולקורסים. 	•

הוספת	דוחות	למערכת	לצורך	פרסום	המידע	לציבור. 	•

מחולל	מפגשים	ומייבא	חניכים. 	•

יעדים לשנת 2019

פיתוח	פורטל	בקרות. 	•

12.11.3   ספורט מוטורי
פעילות	בהובלת	משרד	התרבות	והספורט.

תיאור כללי

ניהול	רישוי	הספורט	המוטורי	בישראל.

המערכת	מרכזת	את	כלל	הפעולות	של	מוסדות	ההכשרה	ונהגי	הספורט	המוטורי	אל	מול	הרשות	
ניתן	לשלוח	בקשות,	לצפות	בסטטוס	בקשה	שנשלחה,	להנפיק	 לנהיגה	ספורטיבית.	במערכת	

טיוטת	רישיון,	לעדכן	פרטים	אישיים	ועוד.

הנתונים	 מינימום	 קבלת	 כדי	 תוך	 למשרד,	 הפרונטליות	 הפניות	 צמצום	 הינה	 הפעילות	 מטרת	
הנדרשים	לביצוע	הפנייה.

סטטוס

הפעילויות	במערכת	הינן	רישוי	נהג	ורישוי	כלי	רכב.

פעילות 2018

שיפורים	רבים	בטפסי	נהג	וכלי. 	•

הוספת	טופס	העברת	בעלות	רכב. 	•

מודול	דיווח	על	משתתפים	באירוע	ודיווח	למכס. 	•
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12.11.6    סל מדע - ריכוז כלל מערך התמיכות ברשויות המקומיות בנושאי 
מדע

פעילות	בהובלת	משרד	המדע	והטכנולוגיה.

תיאור כללי

מדע.	משתמשי	 בנושאי	 מקומיות	 ברשויות	 המשרד	 תמיכות	 כלל	 את	 מנהלת	 מדע	 סל	 מערכת	
המשרד	עובדים	במערכת	פנימית	ולקוחות	המשרד	–	נציגי	הרשויות	המקומיות	עובדים	באמצעות	
פורטל	המכיל	אזור	אישי	בו	הם	יכולים	להגיש	בקשות	ודיווחים,	לאשר	דיווחים	ולצפות	בסטטוס	

הפניות.

סטטוס

המערכת	מאפשרת	לרשויות	לבצע	הפעולות	הבאות:

ניהול	תכנית	העבודה: 	•

			•    הקמת	תוכנית	עבודה	שנתית.

			•    אישור	תכנית	העבודה	על	ידי	גורם	מאשר	ברשות.

			•    אישור	תכנית	העבודה	על	ידי	המשרד.

ניהול	תקציב: 	•

			•    המלצה	לחלוקת	הכסף	על	ידי	ועדת	התמיכה	בהתאם	לשיקלול	כלל	הבקשות.

			•    צפייה	בסכומי	הזכיה	ע"י	נציגי	הרשויות.

דיווח	ביצוע	כבסיס	לתשלום: 	•

			•    דיווח	ביצוע	פעילויות	בתכנית	העבודה.

			•    אישור	דיווח	ביצוע	הפעילויות	על	ידי	גורם	מאשר	ברשות.

			•    אישור	דיווח	הביצוע	על	ידי	המשרד.

הוצאת	דוחות	מורכבים	בחתכים	שונים. 	•

פעילות 2018

ייעול	ביצועים	בעקבות	גידול	משמעותי	של	מספר	הבקשות. 	•

הוספת	תהליך	העברה	למורשה	חתימה. 	•

הוספת	מנגנוני	בקרה	לרשויות	לדיוק	הבקשה	המוגשת. 	•

יעדים לשנת 2019

העברת	12	מוזאונים	נוספים. 	•

שיתוף	הקוד	והעברתו	לגוף	ממשלתי	שנותן	תמיכות	למוזאונים	שאינם	מוכרים. 	•

12.11.5   קוד פתוח
פעילות	בהובלת	משרד	המדע	והטכנולוגיה.

תיאור כללי

משרד	המדע	והטכנולוגיה	מעודד	את	השימוש	בקוד	פתוח	כדי	לאפשר	גישה	לכלים	ממוחשבים	
לכל	שכבות	האוכלוסייה	ולקדם	את	הפיתוח	בישראל.

קוד	 וכן	מפתחיה	מפרסמים	את	 חופשי,	 באופן	 בה	 ניתן	להשתמש	 תוכנה	אשר	 הוא	 קוד	פתוח	
רק	 ידוע	 המקור	 קוד	 בה	 קניינית,	 לתוכנה	 בניגוד	 זאת	 המוגמר.	 המוצר	 לפרסום	 מעבר	 המקור	
לחברה	המפתחת	את	התוכנה,	והוא	רכושה	הבלעדי.	בתוכנה	קניינית	הלקוח	משלם	בדר"כ	עבור	

הזכות	להשתמש	בתוכנה.

המשרד	פועל	לחשיפת	הנושא	ולקידומו	בארגונים	ציבוריים	בישראל.

סטטוס

המשרד	מקדם	את	הקוד	הפתוח	בישראל	בתחומים	הבאים:

תמיכה	בכנסי	קוד	פתוח. 	•

הטמעת	כלי	קוד	פתוח	במשרד	המדע	והטכנולוגיה. 	•

יעוץ	בנושא	קוד	פתוח	בממשלה. 	•

פעילות 2018
ליווי	מקצועי	של	2	מפגשי	קהילת	קוד	פתוח	ממשלתי	והצגת	נושאים	במפגשים. 	•

ניהול	קבוצת	WhatsApp	בנושא	קוד	פתוח. 	•

ליווי	פרויקט	קוד	פתוח	של	מערכת	לניהול	אוספים	במוזאונים. 	•

והספורט	 התרבות	 ומשרד	 והטכנולוגיה	 המדע	 במשרד	 אישי	 אזור	 של	 למובייל	 התאמה	 	•
באמצעות	כלי	קוד	פתוח.

יעדים לשנת 2019

הטמעת	כלי	קוד	פתוח	לניהול	מוקד	השירות	במטה	המשותף	של	משרד	המדע	הטכנולוגיה	 	•
ומשרד	התרבות	והספורט.

מתן	הדרכות	ויעוץ	למשרדים	ממשלתיים	בנושא	קוד	פתוח. 	•
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דיווח,	בחינה	והחלטה	של	אבני	דרך. 	•

דיווח,	בחינה	והחלטה	של	שינויים	בהצעה. 	•

טיפול	בקניין	הרוחני	של	המחקר. 	•

פעילות 2018

כתיבת	אפיון	-	על	לצרכי	המערכת. 	•

כתיבת	מכרז. 	•

פרסום	מכרז	פומבי. 	•

יעדים לשנת 2019

בחירת	ספק	זוכה	והתנעת	בניית	מערכת	חדשה. 	•

פיתוח	שלב	א'. 	•

יעדים לשנת 2019

הוספת	תהליך	שינוי	בקשה	לאחר	אישורה. 	•

הוספת	טופס	עבור	משלחות	בינלאומיות. 	•

ומימון  קוראים  קולות  ניהול  מערכת  פיתוח   - קוראים  קולות     12.11.7
מחקרים

פעילות	בהובלת	משרד	המדע	והטכנולוגיה.

תיאור כללי

משרד	המדע	והטכנולוגיה	מממן	מחקרים,	מלגות	ומרכזי	ידע	במגוון	תחומי	המדע	במטרה	לקדם	
להגשת	 שנה	 מידי	 קוראים	 קולות	 כ-05	 מפרסם	 המשרד	 ישראל.	 במדינת	 המדעי	 המחקר	 את	

בקשות	למימון	הצעות.

המשרד	מבקש	לבצע	את	כל	ניהול	תהליכי	הקולות	הקוראים	באמצעות	מערכת	ממוחשבת	אחת	
מרכזית.	לצורך	פיתוח	מערכת	כזו	מבקש	המשרד	להתקשר	עם	ספק	שיפתח	עבור	המשרד	את	

המערכת.

התהליכים:

בניית	תכנית	עבודה. 	•

גיבוש	קול	קורא. 	•

פרסום	קול	קורא. 	•

שליחה	ומענה	לשאלות. 	•

הגשת	הצעות	לקול	קורא. 	•

סגירת	תיבת	מכרזים. 	•

בדיקת	תנאי	סף	והשלמת	נתוני	ההצעות. 	•

שיפוט	ההצעות	)ועדת	שיפוט(. 	•

סקירת	ההצעות	)סוקרים(. 	•

סיווג	וקביעת	תקציב	ההצעות	)הנהלת	הקרן(. 	•

השלמה	ועדכון	נתוני	ההצעות. 	•

חתימת	הסכם. 	•
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והנגשה	 העשרה	 חשיפה,	 של	 פרויקטים	 לניהול	 כתשתית	 הנגשה",	 "הכנת	 מודול	 מומש	 	•
מבוקרים.

הוקמה	סביבה	נוספת	של	המערכת	לניהול	מידע	מוגבל,	והחלה	הסבה	של	מידע	היסטורי. 	•

בוצע	תהליך	הורדת	סווג	של	מידע	קטלוג	פריטי	המידע	המוגבל	לשם	הנגשתו	לציבור. 	•

מומש	תהליך	העשרה	גורפת	של	חומר	ארכיוני	לישויות	ידע. 	•

מומש	שיפור	בתהליכי	טעינת	הפקדות	דיגיטליות	מגופים	מפקידים. 	•

יעדים לשנת 2019

השלמת	פיתוח	ומימוש	שיפורים	במודול	החיפוש	המורפולוגי.	 	•

השלמת	פיתוח	והסבה	של	המערכת	לניהול	המידע	המוגבל	בסביבה	נוספת.	 	•

השלמת	תהליך	בילמוס	של	מידע	מקטלוג	פריטי	המידע	המוגבל	לשם	הנגשתו	לציבור. 	•

הטמעת	תהליכי	עבודה	לעבודה	בעידן	שתי	הסביבות. 	•

הטמעת	חוקי	גזירה	של	מידע	לאתר	האינטרנט	של	הארכיון	בתוך	המערכת. 	•

לאזרח   CRM 12.12.2   הנגשת הארכיון לציבור ואספקת מערך שירות
ולמוסדות המדינה השונים

תיאור כללי

המאפשר	 אינטרנט	 אתר	 מיישם	 המדינה	 ארכיון	 	,911 מס'	 הממשלה	 החלטת	 יישום	 במסגרת	
נגישות	וחשיפה	של	חומרי	הארכיון	לציבור	הרחב	בגישה	שיווקית	חדשנית.	הפתרון	כולל	יכולות	

חיפוש	והנגשה	בסביבת	ענן	ציבורי.

מערך	שרות	לקוחות	ה-CRM	משרת	שני	פלחים:	כלל	הציבור	וכלל	מוסדות	המדינה.

בפן	הציבורי,	מערכת	פניות	הציבור	מיועדת	לניהול	קשרים,	בקשות	מידע,	פניות	ותקשורת	עם	
מגוון	הלקוחות.

בפן	המוסדי,	מערכת	אגף	ממשל	משרתת	את	כלל	מוסדי	המדינה	אשר	מעוניינים	להפקיד	חומר	
ארכיוני	שנדרש	לשמירה	לצמיתות	ולקבלת	מידע	עבור	חומר	זה.

יעדי	ומטרות	המערכת

העמדת	המידע	הגלוי	הקיים	בארכיון	לעיון	הציבור	הרחב	באמצעות	ערוצים	דיגיטליים. 	•

12.12   תחום ארכיון המדינה
פרויקטים	בהובלת	ארכיון	המדינה.

12.12.1   ניהול כלל תהליכי ארכיון המדינה - “רימון”

תיאור כללי

מערכת	ליבה	לניהול	כלל	תהליכי	העבודה	והמידע	האצור	בארכיון	המדינה.	הפרויקט	הוא	חלק	
סע"ר	 במכרז	 שנבחרה	 התשתית	 על	 מבוססת	 המערכת	 	.911 מס'	 הממשלה	 החלטת	 מיישום	

כתשתית	לניהול	מסמכים	בממשלה.

יעדי	ומטרות	המערכת

לשמש	תשתית	מרכזית	לניהול	אוצרות	המדינה	האצורים	בארכיון	המדינה	ונדרשים	לשמירה	 	•
לדורות.

לשמש	תשתית	אמינה	לקליטה	ושמירה	של	מאות	מיליוני	מסמכים	דיגיטליים	וכאלה	שעברו	 	•
דיגיטציה.

לאפשר	פעולות	של	העשרה	וחשיפה	של	מידע	ארכיוני	לשם	הנגשתו	לציבור	לפי	תקנות	העיון	 	•
והחלטות	ממשלה	לגבי	חשיפת	חומר.

בהיקפים	 לצמיתות	 לשמירה	 ארכיוני	 חומר	 קליטת	 של	 מבוקרים	 עבודה	 תהליכי	 לאפשר	 	•
גדולים.

לנהל	מידע	)מטה-דטה(	על	תיקים	ומסמכים	ארכיוניים	כולל	היסטוריית	שינויים	ועדכונים. 	•

לנהל	מאגר	ישויות	ידע	המייצגים	את	הממשל,	הנושאים,	האירועים,	האישים	וכו'	שפעלו	בו	והיו	 	•
שותפים	ביצירת	הזיכרון	המתועד	שאצור	בארכיון	המדינה,	על-מנת	שיהוו	בסיס	להעשרת	מידע	

לקראת	הנגשתו.

הציבור	 לרשות	 ארכיוני	לשם	העמדתו	 חומר	 ודיגיטיזציה	של	 	OCR סריקה,	 לאפשר	תהליכי	 	•
באמצעים	שונים.

להקים	תשתית	לחשיפה	מואצת	של	חומר	ארכיוני	מוגבל	של	מוסדות	המדינה,	על-פי	תקנות	 	•
העיון.

לשמש	כלי	לניהול	מתקדם	של	מחסני	הארכיון. 	•

לאפשר	תשתית	לניהול	פרויקטים	של	חשיפה,	העשרה	והנגשה	מבוקרים. 	•

לכלול	תהליך	חיפוש	מורפולוגי	לאיתור	מידע	על-ידי	עובדי	הארכיון. 	•
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ממשקים	בין	האתר	למערכת	ה-	CRM	בכל	מה	שקשור	לזיהוי	לקוחות,	רשימת	הזמנות	וסל	קניות.

הושלם	תהליך	בחירת	ספק	לפיתוח	מערכת	חיפוש	חדשה	)מכרז(. 	•

פיתוח	מודל	שירות	חדש	למפקיד	ולגופי	הממשל	בעלי	כרטיס	חכם. 	•

פיתוח	מודל	חדש	לקבלת	פניות	משירות	מענה	עסקי. 	•

יעדים לשנת 2019

פיתוח	ויישום	מנוע	חיפוש	חדש	קבוע	עבור	האתר,	מבוסס	קוד	פתוח. 	•

עיצוב	ופיתוח	של	דף	מידע	עבור	ישויות	ידע. 	•

עיצוב	ופיתוח	של	דף	פריט. 	•

הרחבת	השרות	ללקוחות	אגף	ממשל. 	•

פיתוח	שירות	באתר	עבור	מרכז	המבקרים. 	•

שיפורים	לשלב	א'	)"לקוח	מזוהה"(	של	פרויקט	CRM	ותכנון	שלב	ב'. 	•

קליטה	ושילוב	פורמטים	חדשים	באתר	)אופציונלי(. 	•

הקמת	Mini-Site	לפרויקט	"העלייה	הגדולה"	)אופציונלי(. 	•

12.12.3   שימור דיגיטלי

תיאור כללי

הארכיון	נערך	לבנייה	של	מערך	שימור	וניטור	מסמכים	דיגיטליים,	שמטרתו	להבטיח	את	נגישות	
החומר	לאורך	תקופת	זמן	ארוכה	)צמיתות(	ולאפשר	גישה	לחומר	ברזולוציות	גבוהות	מזו	המוצגות	

לציבור.

יעדי	ומטרות	המערכת

שימור	אקטיבי	של	האוספים	המופקדים	בארכיון	בכדי	שיהיו	נגישים	לאורך	הזמן. 	•

שליטה	ובקרה	על	מצב	הנגישות	לאוספים	והמידע	עליהם. 	•

ניהול	וניתוח	סיכונים. 	•

ודירוג	סימולציות	שימור	שונות	לקבוצת	מדגם	של	פורמט/ים	בסיכון	 ביצוע	השוואה,	בדיקה	 	•
התיישנות.

סיוע	בהנגשת	האוספים,	ע"י	יצירת	פורמטי	הנגשה	מתאימים.		 	•

שיפור	הקשר	בין	הארכיון	לציבור	הרחב	ושיפור	תדמית	הארכיון	בעיני	הציבור. 	•

עמידה	בסטנדרטים	בינלאומיים	להנגשה	של	חומרים	ארכיוניים. 	•

הצבת	הלקוח	בראש	סולם	העדיפויות	של	הארכיון	ומתן	יחס	ייחודי	המותאם	לצרכים	ולבקשות	 	•

המידע	שלו	ע"י	יצירת	מחויבות	של	כלל	המחלקות	בארכיון	לפעול	בצורה	ממוקדת	לשם	פיתוח	
קשרי	לקוחות	איכותיים.

שיפור	השירות		ותהליכי	העבודה	מול	מוסדות	המדינה. 	•

תקשורת	יעילה	יותר	ומיכון	תהליכים	אוטומטים	בין	הארכיון	ומוסדות	המדינה	השונים	בכל	מה	 	•
שקשור	לחומר	ארכיוני	שנדרש	לשמירה	לצמיתות	ולקבלת	מידע	אודותיו.

לשמש	נדבך	נוסף	בתכנית	הלאומית	לצמצום	הפער	הדיגיטלי	וקיום	ממשל	זמין. 	•

מתן	גישה	ישירה	ופשוטה,	בטכנולוגיות	מתקדמות,	למידע	הרלוונטי. 	•

ייעול	תהליכי	החיפוש	באתר	וקידום	האתר	במנועי	חיפוש. 	•

פנייה	לקהל	רחב	באמצעות	חשיפה	גדולה	יותר	)הגדרת	קהל	היעד	ומאפייניו(. 	•

ישמש	 אשר	 חברתיות(,	 ורשתות	 סלולר	 )אינטרנט,	 רב-ערוצית	 בראייה	 ייחודי,	 אתר	 הקמת	 	•
כתשתית	אחידה	וכאמצעי	להצגת	מידע	לציבור,		משרדי	הממשלה	ולארכיונים	אחרים.

מאגר	מידע	משותף	של	נתוני	הלקוחות,	בקשות	המידע	והנתונים	-	זמין	ונגיש	למשתמשים	 	•
הרלבנטיים.

ניהול,	מעקב	ובקרה	אחר	היסטוריית	הקשרים	עם	הלקוחות	והפיכת	התקשורת	עם	הלקוחות	 	•
ליותר	יעילה.

סטטוס וביצוע 2018

הושלם	פיתוח	שלב	א'	של	המערכת	להנגשת	הארכיון	ואתר	הארכיון	עלה	לאוויר. 	•

פותחה	ויושמה	סביבה	רספונסיבית	המאפשרת	גישה	לאתר	מטלפונים	ניידים. 	•

הושלם	בהצלחה	פרויקט	הנגשה	של	מסמכי	"ילדי	תימן	ואחרים". 	•

פותחה	סביבת	שימוש	באנגלית.	 	•

פותחה	יכולת	אוטומטית	להצגת	אוספים	מיוחדים.	 	•

הושלם	פיתוח	שלב	א'	של	מערכת	ה-	CRM	למתן	שירות	לכלל	הציבור,	והמערכת	הופעלה. 	•

כולל	 הפיתוח	 	.")CRM2( אישי	 ואזור	 מזוהה	 "משתמש	 פרויקט	 של	 א'	 שלב	 פיתוח	 הושלם	 	•
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13.   אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות
עבודה	 שיטות	 בסיס	 על	 בעיקר	 פועלות	 הסמך	 ויחידות	 הממשלה	 משרדי	 של	 הליבה	 מערכות	
עבודה	 שיטות	 שילוב	 של	 מגמה	 ומתגברת	 נמשכת	 זאת,	 עם	 ומוכרות.	 ותיקות	 וטכנולוגיות	
אלה	 וטכנולוגיות	 שיטות	 שבהם	 במקומות	 הממשלתי,	 התקשוב	 במערך	 חדשניות	 וטכנולוגיות	

מביאות	ערך.		

Big data 13.1   נתוני עתק
מאוד,	 ומגוונים	 גדולים	 מידע	 מאגרי	 של	 ולניתוח	 לניהול	 מתייחס	 	)Big Data( עתק	 נתוני	 המונח	
כלשהי(	 שיטה	 לפי	 מאורגנים	 שאינם	 )נתונים	 מובנים	 שאינם	 ונתונים	 מובנים	 נתונים	 הכוללים	

המגיעים	ממקורות	רבים,	בכמויות	גדולות,	בפורמטים	מגוונים	ובאיכויות	שונות.

מסדי	הנתונים	המסורתיים	אינם	בנויים	לאחסון	ולניתוח	כמויות	גדולות	מאוד	של	מידע,	שבחלקו	
אינו	מפורמט	לפי	תבניות	אחידות	וידועות	מראש.	

השילוב	בין	הכמות	הגדולה	של	מידע	המגיע	משלל	מקורות	)אתרי	אינטרנט,	רשתות	חברתיות,	
מכשירים	סלולאריים,	מצלמות	אבטחה,	חיישנים	ועוד(	מצד	אחד,	עם	הוזלת	העלויות	של	אמצעי	
האחסון	ויכולות	העיבוד	מצד	שני,	מאפשרות	אגירה	של	מידע	רב	ויכולות	ניתוח	וזיהוי	של	תבניות	

וִמְתָאִמים,	הנדרשים	בעולמות	תוכן	רבים.

להלן	המשרדים	הפועלים	בתחום	נתוני	עתק	במשרדי	הממשלה:

משרד הבריאות, בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי

פתרון	לאיסוף,	לניהול	ולאנליזה	של	מידע	מובנה	ובלתי	מובנה,	המאפשר	מחקר	ושימוש	בניתוח	
 dashboard ויזואליזציה,	 המאפשרים:	 כלים	 כולל	 הפתרון	 ההחלטות.	 קבלת	 בתהליכי	 נתונים	
System	Support	Decision,	שאילתות,	דוחות	אנליטיים	ותפעוליים,	כלים	לתחקור	עצמי,	ניתוחים	
סטטיסטים,	מנגנוני	חיזוי,	Data Mining	ועוד.	זאת	תוך	אפשרות	לביצוע	מחקרים	ב"מעבדות	מחקר	
ייעודיות	למחקרים	מאושרים	המצוידות	בכלים	אנליטיים	מתקדמים	ומגוונים	 ייעודיות"	–	סביבות	

ומיועדות	לחוקרים	מאושרים	מתוך	המשרד	ומחוץ	לו.

הקמת	תשתיות	לאומיות	לתמיכה	בתהליכים	כולל:

וביצוע	ניתוח	של	 ביג דאטה / ענן מחקר -		פלטפורמה	לאומית,	התומכת	באיסוף,	אחסון	  •
כולל	מתן	אפשרות	שימוש	בכלי	 ומחוצה	לה	 גדולים,	מתוך	מערכת	הבריאות	 נתונים	בהיקפים	
מחקרים	 לבצע	 מאפשרת	 הלאומית	 הפלטפורמה	 דאטה.	 ביג	 בטכנולוגיות	 מתקדמים	 מחקר	
ב'חדרי	מחקר'	וירטואליים	בענן.	הפלטפורמה	המרכזית	וסביבות	המחקר,	נמצאים	בשלבי	עליה	

לאויר	והוחל	בחבירה	לשותפים	ראשונים.
להפיכת	 	)De-Identification( לביצוע	התממה	 לאומית	 הקמת	תשתית	   - לאומית  התממה   •

מידע	מזוהה	למידע	שאינו	מזהה	את	האדם	אליו	קשור	המידע.

סיוע	בהנגשת	חומרים	ברזולוציות	גבוהות	מזו	המוצגות	לציבור. 	•

סטטוס וביצוע 2018

הקמת	תשתיות	מערך	שימור	עבור	האוספים	המופקדים	בארכיון. 	•

התאמת	מערך	השימור	לדרישות	ארכיון	המדינה	)פיתוח(. 	•

יעדים לשנת 2019

סיום	פיתוח	הקמת	מערך	שימור	עבור	האוספים	המופקדים	בארכיון. 	•

הסבה	וטעינת	מידע	השימור	ממערכת	"רימון"	אל	מערכת	השימור. 	•

התאמת	מערך	השימור	לדרישות	ארכיון	המדינה. 	•
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13.3   למידת מכונה
למידת	מכונה	)Machine Learning(	היא	תת-תחום	בבינה	מלאכותית	המשיק	לתחומי	הסטטיסטיקה	
מתוך	 ללמוד	 למחשב	 לאפשר	 המיועדים	 אלגוריתמים	 בפיתוח	 עוסק	 התחום	 והאופטימיזציה.	
דוגמאות,	ופועל	במגוון	משימות	חישוביות	בהן	התכנות	הקלאסי	אינו	אפשרי.	היישומים	בממשלה	
הינם	לדוגמא:	חיזוי	התיישנות	תיקים,	אבחונים	רפואיים,	למידת	הרגליים	של	משתמשים	ומציאת		

חריגים.

המשרדים	שדיווחו	על	ביצוע	בתחום	זה:

הנהלת	בתי	הדין	הרבניים 	•

הנהלת	בתי	המשפט 	•

מינהל	החינוך	ההתיישבותי	פנימייתי	ועליית	הנוער 	•

משרד	האוצר	 	•

13.4   ענן ציבורי
מתחברים	 שאליו	 מרוחק,	 מחשב	 באמצעות	 לארגון	 הניתנים	 מחשוב	 שירותי	 הם	 ענן	 שירותי	

המשתמשים	דרך	רשת	האינטרנט	או	באמצעות	קו	תקשורת	ייעודי.	

כתוצאה	מכך,	הארגונים	אינם	צריכים	עוד	לרכוש	ולנהל	משאבים	ומערכות	מחשוב.	במקום	זאת	
הם	יכולים	לשכור	אותם	כשירות	מספקים	שמעמידים	כוח	מחשוב	שהגישה	אליו	היא	מרחוק,	דרך	

האינטרנט.

כך	אפשר	להימנע	מהוצאות	גדולות	על	רכישת	ציוד	ותוכנות	תשתית	ומהצורך	לנהל	אותן.	מחשוב	
וויסות	של	עוצמת	המחשוב	הנדרשת,	כך	שבתקופות	עומס	אפשר	 ענן	מאפשר	לארגון	שליטה	
רגיעה	להקטין	את	ההוצאה.	בחלק	מהמימושים	של	 ובתקופות	 יותר	 גבוה	 כוח	מחשוב	 לשכור	

התפיסה	גם	נחסך	הצורך	לפתח	או	לנהל	יישומים.

המשתמש	במחשוב	ענן	עשוי	להיות	ארגון	גדול,	ארגון	בינוני	או	קטן	או	אדם	בודד.	הספק	הוא	בדרך	
כלל	חברה	גדולה,	שפיתחה	תשתיות	מתאימות	ומספקת	שירותים	למספר	גדול	של	משתמשים.	

למשתמש	אין	צורך	לדעת	על	הסביבה	הטכנולוגית	שבה	ממומשים	שירותים	אלה.

החזון	של	מחשוב	ענן	הוא	לאפשר	למשתמשים	להתחבר	לכל	שירותי	המחשוב	שלהם	הם	זקוקים	
באמצעות	האינטרנט,	באופן	דומה	להתחברות	לרשת	החשמל.	אף	שבדרך	כלל	המושג	"מחשוב	
ענן"	מתייחס	למרכזי	מחשוב	של	ספק	חיצוני,	יש	המשתמשים	גם	במושג	"מחשוב	ענן	פנימי",	

המתייחס	לשירותים	הניתנים	בגבולות	אותו	ארגון,	אך	באתרים	פיזיים	שונים.

"ענן	ציבורי"	הוא	ענן	המשרת	מספר	רב	של	ארגונים	באמצעות	מרכז	מחשבים	של	ספק	שירותי	
ענן.

סטטוס וביצוע 2018

המשרד	פירסם	את	הזוכים	שענו	לקול	קורא	שהוציא	המשרד	ל"שיתוף	פעולה	למחקרים	אקדמיה	
ותעשייה".	כמו	כן,	בוצעה	התקשרות	למחקר	עם	חברה	מסחרית.

סיום	הקמת	המיתממה.

יעדים לשנת 2019

פרסום	אסטרטגיית	תמנע	-	קבלת	החלטות	בנושאי	אסטרטגיית	מוצר	לתמנע,	לרבות:	שימוש	
ידע	על	 בתמנע	כמנוע	תשתית	מחקר	ארגונית	בניהול	ארגוני	בריאות	המעוניינים	בכך	והעברת	
הקמת	תמנע	עבור	שימושים	חיצוניים	למערכת	הבריאות.	המשרד	יערוך	כנס	לארגוני	הבריאות	

אודות	תמנע.

פרסום	קול	קורא	שלב	ב'	למחקרים.

הטמעת	מודל	אופרטיבי	בארגון	ראשון.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

סטטוס וביצוע 2018

להפקת	 הרלבנטיים	 עתק	 נתוני	 המחזיקים	 במשק	 עסקיים	 גופים	 עם	 התקשרויות	 נבחנו	
סטטיסטיקה	רשמית.	המגעים	לא	הניבו	תוצאות	לעת	עתה	ונבחנות	חלופות	נוספות.	

יעדים לשנת 2019

קידום	הנושא	בנושא	מחירים	שמקורם	באינטרנט	ובנתוני	הרשתות	המובילות.	

13.2   בינה מלאכותית
בינה	מלאכותית	)Intelligence	Artificial	-	AI(		עוסקת	ביכולת	מחשבים	להפעיל	יכולות	שאפיינו	עד	
כה	את	הבינה	האנושית	בלבד.	היישומים	ל-AI	בממשלה	הינה	זיהוי	תבניות,	כגון:	ניתוח	תמונות	

וטקסט	ושילוב	בכלים	ייעודיים	כדוגמת	11RPA,10BOT  לביצוע	פעולות.

המשרדים	שדיווחו	על	ביצוע	בתחום	זה:

מינהל	חינוך	התיישבותי	פנימייתי	ועליית	הנוער 	•

משרד	התיירות 	•

רשות	האוכלוסין	וההגירה 	•

BOT10	-	תוכנה	המיועדת	לאסוף	מידע	או	לבצע	פעולות	בדרך	של	חיקוי	משתמש	רגיל.

RPA11Robotic Process Automation	-																																															רובוטים	המדמים	משתמשים	ומבצעים	פעולות	ככוח	עבודה	דיגיטלי.
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עד	כה	אישרה	הוועדה	להעביר	לענן	ציבורי	88	מערכות:
 

 

להלן	מספר	דוגמאות	של	מערכות	ויישומים	שכבר	מופעלים,	באופן	מלא	או	חלקי,	בענן	ציבורי:

פרויקט	גיידסטאר	בהובלת	משרד	המשפטים. 	•

יישום	CRM	בהובלת	משרד	האוצר. 	•

לשכות	חו"ל	בהובלת	משרד	התיירות. 	•

מערכת	רישום	לפרויקטי	מחיר	למשתכן/מטרה	בהובלת	משרד	הבינוי	והשיכון. 	•

ביקורת	הייצוא	לתוצרת	חקלאית	צמחית	בהובלת	משרד	החקלאות. 	•

מרכז	מידע	לאומי	לדיור	)"מימד"(	בהובלת	רשות	מקרקעי	ישראל. 	•

העלאת	תמונות	של	צלמי	ראש	הממשלה	מכל	מקום	בהובלת	משרד	ראש	הממשלה. 	•

אתר	ארכיון	המדינה. 	•

או	אצל	ספק	 להיות	ממוקם	בתוך	הארגון	 ענן	המשרת	ארגון	אחד.	הענן	עשוי	 הוא	 "ענן	פרטי"	
חיצוני.

"ענן	ממשלתי"	הוא	ענן	פרטי	שישמש	את	כלל	משרדי	הממשלה.	

השימוש	בענן	מובחן	לפי	סוגים	כדלקמן:

תשתית	כשירות	)IaaS(:	שירותים	בהם	המשתמש	מקבל	משאבי	מחשוב	לשימושו.	כך	למשל	 	•
לצורך	גיבוי	של	קבצים	אפשר	לקבל	שטח	אחסון	באחד	מהאמצעים	לאחסון	נתונים	בענן	המחשוב	

של	ספק,	מה	שמוגדר	כ"אחסון	ענן".

לפיתוח	 או	 אפליקציות	 להרצת	 פלטפורמה	 המספק	 שירות	 	:)PaaS( כשירות	 פלטפורמה	 	•
אפליקציות	של	המשתמש.	

תוכנה	כשירות	)SaaS(:	תוכנה	המספקת	למשתמש	שירותים	הניתנים	באמצעות	אירוח	באתר	 	•
הספק,	במקום	רכישת	מוצר	תוכנה	והתקנתו	בשרתי	הארגון	הרוכש.	

סטטוס וביצוע 2018

ציבורי	 לענן	 קיימים	 יישומים	 או	מעבר	של	 יישומים	 רשות	התקשוב	הממשלתי	מעודדת	הקמת	
במקרים	שבהם	קיים	יתרון	לפתרון	הענן	מבחינה	פונקציונלית,	כלכלית	או	אבטחתית.	

להלן	סטטוס	אימוץ	תפיסת	הענן	הציבורי,	על	פי	דווח	המשרדים:

  

רשות	התקשוב	הממשלתי	פרסמה	מסמך	מדיניות	בנושא	המעבר	לענן	הציבורי,	עם	הנחיה	לביצוע	
תהליך	ניהול	סיכונים	בהנחיית	יה"ב	–	היחידה	להגנה	בסייבר	ברשות	התקשוב	הממשלתי.	יה"ב	

מרכזת	וועדה	מייעצת	למשרדים,	בהשתתפות	גורמים	ממשלתיים	רלבנטיים	נוספים.
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וכיווני	מחשבה.	לצורך	כך,	 בין	גופי	הפיתוח	במשרדים	השונים	מתקיים	קשר	לצורך	שיתוף	ידע	
גורמים	 עם	 פגישות	 ומתקיימות	 הממשלה	 ממשרדי	 נציגים	 בהשתתפות	 ידע	 קהילת	 הוקמה	

באקדמיה	כדי	לבחון	כיוונים	ושיתופי	פעולה.

32	משרדים	)לעומת	29	משרדים	בשנת	2018	ו-14	משרדים	בשנת	2017(	דיווחו	על	שלבים	שונים	
של	אימוץ	טכנולוגיית	קוד	פתוח.

 

המשרדים	שדיווחו	על	ביצוע	בתחום	זה:
ארכיון	המדינה 	•

המרכז	למיפוי	ישראל 	•
המשרד	להגנת	הסביבה 	•

המשרד	לשירותי	דת 	•
הרשות	הממשלתית	למים	וביוב 	•

השירות	המטאורולוגי 	•
מינהל	חינוך	התיישבותי	פנימייתי	 	•
הרשות	הארצית	לכבאות	והצלה 	•
הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה 	•

מינהל	התכנון 	•
משרד	המשפטים 	•

המשרדים	שדיווחו	על	מערכות	בענן	ציבורי:

Open Source 13.5   קוד פתוח
בשנים	האחרונות	ניכר	אימוץ	רחב	של	תוכנות	ומערכות	"קוד	פתוח"	בקרב	חברות	וארגונים	בארץ	

ובעולם.

וחופשיה	לשימוש,	 בו	 נגישה	לכל	מי	שחפץ	 "קוד	פתוח"	היא	תוכנה	שקוד	המקור	שלה	פתוח,	
לצפייה,	לעריכת	שינויים	ולהפצה	מחודשת	בהתאם	לסוגי	הרישיונות	השונים.	השיקולים	העומדים	

בבסיס	גישה	זו	הינם	שיקולי	כדאיות	כלכלית	וטכנולוגית.

באפריל	2018	פרסמה	רשות	התקשוב	הממשלתי	2	הנחיות	המהוות	מדיניות	ממשלתית	לנושא:

מדיניות שימוש בפתרונות קוד פתוח. 	•

מדיניות פרסום קוד שבבעלות המדינה. 	•

רשות	התקשוב	הממשלתי	מתמרצת	שימוש	ביישומים	ובמוצרי	תשתית	מבוססי	קוד	פתוח,	אגב	
בניית	מעטפת	תמיכה	וייעוץ	לטובת	המשרדים.	

משרד	האוצר 	•
משרד	הבינוי	והשיכון 	•

משרד	הבריאות 	•
משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר 	•

משרד	המדע	והטכנולוגיה 	•
משרד	הפנים 	•

משרד	התיירות 	•
רשות	ההגבלים	העסקיים 	•

רשות	המיסים	–	מכס	ומע"מ 	•
שירות	התעסוקה	הישראלי 	•

https://www.gov.il/he/departments/policies/open_source_usage_policy
https://www.gov.il/he/Departments/policies/government_owned_code_publishing_policy
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13.6   מתודולוגיות ושיטות

Agile 13.6.1   פיתוח במתודולוגיית
גישת	פיתוח	המניחה	כי	לא	ניתן	להגדיר	מערכת	תוכנה	במלואה	קודם	לפיתוחה	בפועל,	ומתמקדת	
במקום	זאת	בשיפור	יכולתו	של	צוות	הפיתוח	לספק	תוצרים	במהירות	ולהגיב	לדרישות	העולות	

תוך	כדי	הפיתוח.	

39	משרדים	דיווחו	על	שלבים	שונים	של	אימוץ	המתודולוגיה	)לעומת	28	משרדים	בשנת	2018(:
 

להלן	שמות	המשרדים	שדיווחו	על	שימוש	במתודולוגיה:

ארכיון	המדינה 	•

הנהלת	בתי	הדין	הרבניים 	•

המרכז	למיפוי	ישראל 	•

המשרד	לביטחון	פנים 	•

המשרד	להגנת	הסביבה 	•

המשרד	לשירותי	דת 	•

הרשות	הממשלתית	למים	וביוב 	•

השירות	המטאורולוגי 	•

מינהל	חינוך	התיישבותי	פנימייתי	ועלה"נ 	•

הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה 	•

מינהל	התכנון 	•

משרד	האוצר 	•

משרד	הבינוי	והשיכון 	•

משרד	הבריאות 	•

מאז	פרסום	ההנחיה	פורסמו	באתר הGitHub הממשלתי	קודים	של	8	פרויקטים	ממשלתיים:

קוד מפורסם משרד

GovShare אתר רשות	התקשוב	הממשלתי

Gov.il אתר רשות	התקשוב	הממשלתי

שרת הטפסים - צד הקליינט רשות	התקשוב	הממשלתי

סער לייט רשות	התקשוב	הממשלתי

ResponsiveTable משרד	המדע	והטכנולוגיה

WordCompare משרד	המדע	והטכנולוגיה

פלאגין חיפוש משולב elastic search במערכת 
nopcommerce

משרד	התיירות

גיידסטאר משרד	המשפטים

 

משרד	החינוך 	•

משרד	הכלכלה 	•

משרד	המדע	והטכנולוגיה 	•

משרד	המשפטים 	•

משרד	הקליטה	והעליה 	•

משרד	העבודה	והרווחה	 	•

משרד	התיירות 	•

משרד	ראש	הממשלה 	•

רשות	האכיפה	והגבייה 	•

רשות	המיסים-מכס	ומע"מ 	•

רשות	המיסים-שע"ם 	•

שירות	בתי	הסוהר 	•

שירות	התעסוקה	הישראלי 	•

https://github.com/cioil
https://github.com/cioil
https://github.com/CIOIL/Govshare
https://github.com/CIOIL/Govshare
https://github.com/cioil/govil
https://github.com/cioil/govil
https://github.com/cioil/knockout-govil-forms
https://github.com/CIOIL/Saar-Lite
https://github.com/CIOIL/ResponsiveTable
https://github.com/CIOIL/WordCompare
https://github.com/CIOIL/nopcommerce-elastic-search-plugin
https://github.com/CIOIL/nopcommerce-elastic-search-plugin
https://github.com/CIOIL/nopcommerce-elastic-search-plugin
https://github.com/cioil/guidestar
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14.   סיכום
גוף	מודרני	 והשירותית	של	כל	 הפעילות	התקשובית	נמצאת	בלב	העשייה	העסקית,	הארגונית	

בכלל	ושל	משרדי	הממשלה	ויחידות	הסמך	האמונים	על	השירות	לציבור	בפרט.

	)enabler(	המאפשרת	היא	והמידע,	הדיגיטל	טכנולוגיות	את	הכוללת	התקשוב,	בתחום	ענפה	עשייה
בעולם	המודרני	את	מימוש	החזון	של	"האזרח	במרכז"	אגב	ייעול	עבודת	הממשלה.

מסמך	זה	משרטט	בקווים	כלליים	ובמבט-על	את	העשייה	הממשלתית	בתחום	התקשוב.

העשייה	בתחום	התקשוב	הממשלתי	רחבת	היקף.	תקצר	היריעה	מלפרט	את	כלל	הפעילויות	
הנעשות	ברמה	היומיומית	ברחבי	הממשלה,	ועל	כן	התמקדנו	במסמך	זה	בפעילויות	מייצגות	של	

כלל	העשייה	הרבה	והמשמעותית.

אנו	מקווים	שהמסמך	מאפשר	הבנה	טובה	יותר	באשר	להיקף	ולמרכזיות	של	הפעילות.

רשות	התקשוב	הממשלתי	גאה	על	שניתנו	לה	הסמכות	והיכולת	לממש	את	תפקידיה,	ובכללם	
ריכוז	המידע	מהגופים	השונים	והשפעה	על	ביצוע	התכניות	לטובת	השגת	יעדי	המשרדים	עצמם	

והיעדים	הכלל-ממשלתיים	הרוחביים.

בהצלחה	!

DevOps   13.6.2
גישת	פיתוח	תוכנה	והפעלתה.	DevOps	היא	תרבות	ארגונית	ומתודולוגיית	עבודה	אשר	שמה	דגש	
על	שיתוף	הפעולה	והתקשורת	בין	מפתחי	התוכנה	לבין	שאר	אנשי	ה-IT	בארגון.	השיטה	דוגלת	
בביצוע	אוטומציה	של	תהליכי	אספקת	התוכנה	)delivery(	ושל	שינויים	בתשתיות.	מקור	המילה	
DevOps	הוא	מראשי	התבות	של	המילים	האנגליות	development	)פיתוח(	ו-operations	)תפעול(.	
יכולים	 תוכנה	 גרסאות	 של	 ושחרור	 בדיקות	 בנייה,	 שבהן	 וסביבה	 תרבות	 לכונן	 השיטה	 מטרת	

להתבצע	במהירות,	בתדירות	גבוהה	ובאמינות	גבוהה.

32	משרדים	דיווחו	על	שלבים	שונים	של	אימוץ	המתודולוגיה:
 

להלן	רשימת	המשרדים	שדיווחו	על	שימוש	במתודולוגיה:

המרכז	למיפוי	ישראל 	•
המשרד	להגנת	הסביבה 	•

משרד	האוצר 	•
משרד	החינוך 	•

משרד	הכלכלה 	•
משרד	המדע	הטכנולוגיה 	•

משרד	המשפטים 	•

משרד	הקליטה	והעליה 	•
משרד	העבודה	הרווחה	והשירותים	 	•

החברתיים
רשות	האכיפה	והגבייה 	•

רשות	המיסים-מכס	ומע"מ 	•
רשות	המיסים-שע"ם 	•
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משרד משרד	הבריאות משרד	הבריאות

יחידה	משרדית משרד	הבריאות משרד	הבריאות	-	חטיבת	המרכזים	
הרפואיים	הממשלתיים

משרד משרד	החוץ משרד	החוץ

משרד משרד	החינוך משרד	החינוך

יחידת	סמך משרד	החינוך מינהל	חינוך	התיישבותי	פנימייתי	
ועליית	הנוער

משרד משרד	החקלאות משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר

יחידת	סמך משרד	החקלאות מינהל	המחקר	החקלאי,	מכון	וולקני

משרד משרד	הכלכלה	והתעשייה משרד	הכלכלה	והתעשייה

יחידת	סמך משרד	הכלכלה	והתעשייה הרשות	להגנת	הצרכן	ולסחר	הוגן

יחידת	סמך משרד	הכלכלה	והתעשייה רשות	התחרות	)לשעבר	-	ההגבלים	
העסקיים(

משרד משרד	המדע משרד	המדע	והטכנולוגיה

משרד משרד	המשפטים משרד	המשפטים

יחידת	סמך משרד	המשפטים רשות	האכיפה	והגבייה

משרד משרד	הפנים משרד	הפנים

יחידה	משרדית משרד	הפנים הרשות	לניהול	המאגר	הביומטרי

יחידת	סמך משרד	הפנים רשות	האוכלוסין	וההגירה

משרד משרד	הקליטה	והעלייה משרד	הקליטה	והעלייה

15.   נספחים

15.1.   נספח א’: רשימת הגופים הממשלתיים המונחים על ידי רשות

סוג ארגון שיוך משרדי ארגון

משרד המשרד	לביטחון	פנים המשרד	לביטחון	פנים

יחידת	סמך המשרד	לביטחון	פנים הרשות	הארצית	לכבאות	והצלה

יחידת	סמך המשרד	לביטחון	פנים שירות	בתי	הסוהר	)שב”ס(

משרד המשרד	להגנת	הסביבה המשרד	להגנת	הסביבה

משרד המשרד	לשוויון	חברתי המשרד	לשוויון	חברתי

משרד המשרד	לשירותי	דת המשרד	לשירותי	דת

יחידת	סמך המשרד	לשירותי	דת הנהלת	בתי	הדין	הרבניים

משרד משרד	האוצר משרד	האוצר

יחידת	סמך משרד	האוצר מינהל	התכנון

יחידת	סמך משרד	האוצר רשות	המסים	-	נציבות	מס	הכנסה

יחידת	סמך משרד	האוצר רשות	המסים	-	מכס	ומע”מ

יחידת	סמך משרד	האוצר רשות	המסים	-	שעם

יחידת	סמך משרד	האוצר רשות	מקרקעי	ישראל	)רמ”י(

יחידה	משרדית משרד	האוצר רשות	שוק	ההון	ביטוח	וחסכון

משרד משרד	הבינוי	והשיכון משרד	הבינוי	והשיכון

יחידת	סמך משרד	הבינוי	והשיכון המרכז	למיפוי	ישראל	)מפ”י(

התקשוב הממשלתי
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משרד משרד	העבודה	והרווחה משרד	העבודה,	הרווחה	והשירותים	
החברתיים

משרד משרד	התחבורה משרד	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

יחידת	סמך משרד	התחבורה השירות	המטאורולוגי

משרד משרד	התיירות משרד	התיירות

משרד משרד	התקשורת משרד	התקשורת

משרד משרד	התרבות	והספורט משרד	התרבות	והספורט

יחידת	סמך משרד	התרבות	והספורט לשכת	הפרסום	הממשלתית	)לפמ(

משרד משרד	האנרגיה משרד	האנרגיה

יחידת	סמך משרד	האנרגיה הרשות	הממשלתית	למים	וביוב

משרד משרד	ראש	הממשלה משרד	ראש	הממשלה

יחידת	סמך משרד	ראש	הממשלה הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	
)למ”ס(

יחידת	סמך משרד	ראש	הממשלה נתיב

יחידת	סמך משרד	ראש	הממשלה נציבות	שירות	המדינה	)נש”מ(

יחידה	משרדית משרד	ראש	הממשלה ארכיון	המדינה

יחידה	משרדית משרד	ראש	הממשלה רשות	התקשוב	הממשלתי
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