
1

תקשוב ממשלתי-
מבט על פעילות

אלול תש"ף
אוגוסט 2020

2020



3 2

תקשוב ממשלתי- דוח מסכם 2020

תוכן העניינים : 

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי     ...................................................................................11  .1

תשומות עיקריות     ..............................................................................................................15  .2

היקף פעילות כספי    ............................................................................................................16  2.1

ביצוע מול תכנון 2019     ......................................................................................................18  2.2

השקעות מול הוצאות שוטפות     ...........................................................................................21  2.3

התפלגות לפי שימושים     .....................................................................................................24  2.4

התפלגות לפי מקורות     .......................................................................................................25  2.5

עובדי מדינה    .....................................................................................................................26  2.6

שירותי מחשוב    ..................................................................................................................28  2.7

אמות מידה )benchmarks(  לעומת המגזר הממשלתי בעולם    ............................................30  2.8

יחס בין השקעות לשוטף    ....................................................................................................30  2.8.1

חלוקת היקף הפעילות לשימושים      ......................................................................................31  2.8.2

היקף פעילות תקשוב ביחס לכלל תקציב ההוצאות התפעולי    ................................................32  2.8.3

 ...................................................................................    IT FTE / כוח אדם העוסק בתקשוב  2.8.4

תפוקות עיקריות    ...............................................................................................................36  .3

קידום יעדי רשות התקשוב הממשלתי     ................................................................................37  .4

מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים    ................................................................37  4.1

פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים ולעסקים     .....................................................38  4.2

39........................................................................  gov.il - אתר השירותים והמידע הממשלתי  4.2.1

מיניסייט   ............................................................................................................................42  4.2.2

אזור אישי לאזרח     ..............................................................................................................43  4.2.3

אזור עסקי ממשלתי   ...........................................................................................................45  4.2.4

שירות יישומים מקוונים )טפסים(     .......................................................................................46  4.2.5

שירות תשלומים    ...............................................................................................................47  4.2.6

פריסת עמדות לשירות עצמי      ............................................................................................49  4.2.7

.............................................................................    IVR )Interactive Voice Response(  4.2.8

פעילות בזמן משבר הקורונה   ..............................................................................................51  4.2.9

50

34



5 4

"שאל פעם אחת" - קידום ושיפור תהליכי העברות מידע בין משרדי הממשלה   ........................53  4.3

המידע הממשלתי כנכס לציבור - הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור    ........................54  4.4

56...................................................................................... שירות איכותי לאזרחים ולעסקים   .5

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור    .............................................................................56  5.1

57......................................................................... הכשרות למנהלים בתחום השירות לציבור   5.2

מענה ממשלתי מרכזי     .......................................................................................................58  5.3

הגנת הסייבר במשרדי הממשלה וביחידות הסמך      ...............................................................60  .6

61.................................................................................................... משילות טכנולוגיות מידע   .7

ועדות היגוי משרדיות לתחום התקשוב      ...............................................................................61  7.1

ריכוז ובקרת תוכניות עבודה משרדיות בנושא התקשוב    ........................................................62  7.2

הטמעת הנחיות רשות התקשוב הממשלתי  ........................................................................63  7.3

64.........................................................    IT ניהול סיכוני תקשוב לגבי פרויקטים, מערכות ונכסי  7.4

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

 ........................................      )ITGaaS( "כלי מרכזי לניהול משילות טכנולוגיות מידע – "איתם  7.6

שיווק ומיצוב התקשוב הממשלתי לאזרחים ובממשלה  ..........................................................67  .8

פעילויות בשנים 2019 – 2020      ........................................................................................67  8.1

67................................................................................................................  Refresh ריפרש  8.1.1

שולחנות עגולים חברה ערבית 2020     ................................................................................67  8.1.2

שיווק וקידום ברשתות החברתיות       ....................................................................................68  8.1.3

פעילות בזמן משבר הקורונה       ...........................................................................................69  8.1.4

יעדים לשנת 2020      .........................................................................................................70  8.2

מנהיגות ומצוינות דיגיטלית      ..............................................................................................71  .9

עדכון שם אגף מערכות מידע       ...........................................................................................71  9.1

עדכון וטיוב תפקידי הליבה בממשלה       ................................................................................71  9.2

היערכות לענן ממשלתי   ..................................................................................................71  9.3

שותפות בתוכנית "מובילים דיגיטליים"     ...............................................................................71  9.4

הערכת ספקי שירותי מחשוב      ............................................................................................72  9.5

72................................................................................................... נוכחות בוועדות הבוחנים     9.6

שירותים רוחביים   ...............................................................................................................73  .10

74...................................................................................... שירותי רשות התקשוב הממשלתי   10.1

מעבר לענן ציבורי בישראל     ................................................................................................74  10.1.1

75................................................................................................................. שדרת המידע   10.1.2

66

הנפקת חתימות אלקטרוניות    .............................................................................................76  10.1.3

סביבת אירוח אתרים חדשה     ...............................................................................................77  10.1.4

הזדהות ממשלתית    ............................................................................................................78  10.1.5

סביבת עבודה רוחבית - "סער"     .........................................................................................80  10.1.6

התקשרויות רכש בהליך מקוצר - "יהלום"    ...........................................................................81  10.1.7

ועדות להעברת מידע – "מועד"    ..........................................................................................81  10.1.8

בקשות חופש המידע - "מחוה"     ..........................................................................................81  10.1.9

שירותי נציבות שירות המדינה - ניהול ההון האנושי     ............................................................82  10.2

קליטה דיגיטלית   ...............................................................................................................83      10.2.1

ניתוח נתונים - "מהות"     .....................................................................................................83  10.2.2

פורטל לעובד ולמנהל - טפסים דיגיטליים    ............................................................................84  10.2.3

קשרי לקוחות    ....................................................................................................................84  10.2.4

שירותי המרכז למיפוי ישראל    ..............................................................................................85  10.3

85....................................................................................    govmap – אתר המפות הממשלתי  10.3.1

טופוקד – מערכת מידע לאומית למקרקעין, קדסטר, טופוגרפיה וגיאודזיה    ............................86  10.3.2

אתר הנדל"ן הממשלתי    ......................................................................................................87  10.3.3

87...................................................................................... תשתית מיפוי עבור תחבורה חכמה   10.3.4

פורום תשתיות לאומיות     ....................................................................................................88  10.3.5

פעילות בזמן משבר הקורונה     .............................................................................................88  10.3.6

פרויקטים ומיזמים משרדיים מרכזיים    ..................................................................................89  .11

ארכיון המדינה    ..................................................................................................................89  11.1

89........................................................................ ניהול כלל תהליכי ארכיון המדינה - "רימון"   11.1.1

הנגשת הארכיון לציבור ואספקת מערך שירות CRM לאזרח ולמוסדות המדינה השונים    .........90  11.1.2

92................................................................................................................. שימור דיגיטלי   11.1.3

93...................................................................................... הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   11.2

מפקד האוכלוסין    ...............................................................................................................93  11.2.1

94........................................................... מענה לסקרי הלשכה באינטרנט – פעולה דיגיטלית   11.2.2

אגם מידע ממשלתי     ..........................................................................................................95  11.2.3

95................................................................................................................ למ"ס דיגיטלית   11.2.4

פעילות בזמן הקורונה     .......................................................................................................96  11.2.5

97................................................................................................................ המכון הגאולוגי   11.3



7 6

11.3.1   תשתיות המכון      ................................................................................................................97

11.3.2   התרעה מפני רעידות אדמה – "תרועה"      ............................................................................98

11.3.3   אגף סיסמולוגיה במכון הגאולוגי        .....................................................................................99

11.4   המשרד לבטחון פנים      ......................................................................................................100

11.4.1   מערכות גאוגרפיות ומידע ניהולי – "שרביט"     .....................................................................100

11.4.2   הרשות לביטחון קהילתי – "מנורה"   .....................................................................................101

11.4.3   פעילות בזמן משבר הקורונה      ...........................................................................................101

11.5   המשרד להגנת הסביבה   ..................................................................................................102

11.5.1   פורטל תעשיות   ...............................................................................................................102

11.5.2   ביקורים     .............................................................................................................102

11.5.3   פעילות בזמן משבר הקורונה      ..........................................................................................103

11.6   המשרד לשירותי דת      ......................................................................................................104

11.6.1   ניהול שירותי הדת היהודיים – "שירת הים"   ......................................................................104

11.6.2   פעילות בזמן משבר הקורונה      ..........................................................................................105

11.7   הנהלת בתי הדין הרבניים   .................................................................................................106

11.7.1   אתר האינטרנט ושירותים דיגיטליים   ..................................................................................106

11.7.2   שליחת דואר אלקטרוני מאובטח ומקוון     ............................................................................107

11.7.3   מערכת עדכונים והתראות משפטית      ...............................................................................108

11.7.4   פעילות בזמן משבר הקורונה       .........................................................................................109

11.8   הרשות הממשלתית למים ולביוב     ......................................................................................111

11.8.1   מערכת ליבה - "מנתא"      ..................................................................................................111

11.8.2   ניהול ובקרת פרויקטים בתחום משק המים  – "לבנה"   .........................................................112

11.8.3   התחשבנות מול מתקני התפלה – "חמה"      ........................................................................113

11.8.4   הטבה בתשלומי מים      ......................................................................................................114

11.8.5   תשלומי אגרות רישוי       .....................................................................................................114

11.9   כבאות והצלה לישראל      ...................................................................................................115

11.10   מינהל התכנון   ...............................................................................................................117

XPLAN   11.10.1- מה מתוכנן באזורך?      ........................................................................................117

11.10.2   אגם נתונים ממשלתי לתכנון ולבנייה – "תובנה"       ..............................................................118

11.10.3   רובוט חישוב שטחים במערכת רישוי זמין      .........................................................................119

11.11   מינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער      .............................................................120

11.11.1   מינהל דיגיטלי       ...............................................................................................................120

11.12   משרד האוצר     ...................................................................................................................122

11.12.1   הלוואות לעסקים בערבות מדינה     .......................................................................................122

11.12.2   שכר והסכמי עבודה     ..........................................................................................................123

11.12.3   פרישה לגמלאות   ................................................................................................................124

11.12.4   מידע ניהולי     .....................................................................................................................124

11.12.5   פעילות בזמן משבר הקורונה     ............................................................................................126

11.13   משרד האנרגיה  ................................................................................................................130

11.13.1   משק הגז והדלק במדינת ישראל – "מגדל"    ........................................................................130

11.13.2   פעילות מדען ראשי – "מוח"     .............................................................................................131

11.13.3   ממשק צריכת אנרגיה     ......................................................................................................132

11.13.4   מתקני חירום – "כוח"     ......................................................................................................133

11.13.5   תמצות סקר     ...................................................................................................................134

11.13.6   ספקי גז מורשים באתר      ...................................................................................................134

11.13.7   מימון פרויקטי גז טבע      .....................................................................................................135

135.....................................................................................  NDR - 11.13.8   מרכז מידע לאומי לנפט וגז

11.13.9   פעילות בזמן משבר הקורונה     ............................................................................................136

11.14   משרד הבינוי והשיכון      ......................................................................................................137

11.14.1   תכניות לסיוע בדיור     .........................................................................................................137

11.14.2   תכניות לרכישת דירה במחיר מפוקח )מחיר למשתכן(     ....................................................... 139

11.14.3   תמיכה בתהליך הפיתוח של שכונות מגורים   .......................................................................141

11.14.4   ניתוח נתוני היתרי בנייה  ..................................................................................................142

11.14.5   הרשות להתחדשות עירונית     ............................................................................................142

11.15   משרד הבריאות  ................................................................................................................143

11.15.1   המטופל במרכז - "הלב", פלטפורמת שיתוף מידע אדמיניסטרטיבי במערכת הבריאות    .........143

11.15.2   הגדלת היצע שירותי הרפואה מרחוק – "טלמדיסין"     ..........................................................144

11.15.3   רשת שיתוף מידע קליני - "איתן"    ......................................................................................145

11.15.4   תיק קליני ממוחשב למרפאות ומכונים – "קליניקל"     ..........................................................146

11.15.5   תשתית מחקר נתוני עתק Big Data למידע רפואי מובנה ובלתי מובנה – "תמנע"    ...............147

11.15.6   רפואה מותאמת אישית )Precision Medicine( – "פסיפס"    ..............................................148

11.15.7   מכרזי אתגר – קידום פתרונות חדשים וחדשניים לבעיות במערכת הבריאות     .......................149

11.15.8   ניהול בקרות      ..................................................................................................................150

11.15.9   ארגון מונחה מידע      ..........................................................................................................151



9 8

11.15.10  טרנספורמציה דיגיטלית  ..................................................................................................152

11.15.11   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................153

11.16   חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים      ..........................................................................163

ATD   11.16.1 אדמיניסטרציה רפואית למרכזים הרפואיים הכלליים – "נמר"     ....................................163

ERP   11.16.2 פיננסי לוגיסטי למרכזים הרפואיים הכלליים – "מזור"     ...............................................163

11.16.3   קטלוג לוגיסטי מרכזי     ......................................................................................................164

ERP   11.16.4 ו-ATD  במרכזים הגריאטריים והפסיכיאטריים – "גפן"    ...............................................164

11.16.5   משאבי אנוש – "אלה"     .....................................................................................................165

11.16.6   תיק קליני אחיד – "רקמה"     ..............................................................................................165

11.16.7   מפה אסטרטגית ואתר הזנה     ............................................................................................166

11.16.8   תמונת מצב ניהולית – "תצפית"    .......................................................................................166

11.16.9   תשתית נתונים רפואיים – "כנרת"  .....................................................................................167

11.16.10   "טלמדיסין"    ................................................................................................................... 167

11.16.11   מעבדות      .......................................................................................................................168

11.16.12   פעילות בזמן משבר הקורונה     ..........................................................................................169

11.17    משרד החינוך     ................................................................................................................176

11.17.1   בחינות בגרות ובחינות הסמכה     ........................................................................................176

11.17.2   שיפור השירות הדיגיטלי – הסבת אתרי המשרד לפורטלים     ................................................177

11.17.3   בינוי מוסדות חינוך    .......................................................................................................... 177

11.17.4   ניהול עובדי הוראה     ..........................................................................................................178

11.17.5   פילוח תמיכות חינוך מיוחד    ...............................................................................................179

11.18   משרד החקלאות ופיתוח הכפר    .........................................................................................180

11.18.1   רגולציה תפעולית - "יעלה"    ..............................................................................................180

11.18.2   תמיכות )"קולות קוראים"(    ................................................................................................181

11.19   משרד הכלכלה והתעשייה      ..............................................................................................182

11.19.1   רשם האגודות השיתופיות  ..................................................................................................182

11.19.2   בקשות סיוע עבור מינהל סחר חוץ  .....................................................................................183

11.19.3   בינה עסקית ומידע ניהולי  ..................................................................................................184

11.19.4   ביקורים באכיפה ובתעשייה     ..............................................................................................185

11.19.5   הקצאת קרקע עבור מינהל אזורי פיתוח    ............................................................................186

11.19.6   דיגיטל וחוויית לקוח     ........................................................................................................187

11.19.7   לקוח במרכז 360 בתחום סחר חוץ    ...................................................................................188

11.19.8   שיתוף פעולה תעשייתי     ....................................................................................................189

11.19.9   הממונה על התקינה     .......................................................................................................189

11.19.10  פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................190

11.20   משרד המשפטים    .............................................................................................................191

11.20.1   פיקוח על אפוטרופוסים    ....................................................................................................191

11.20.2   אתר החקיקה הממשלתי  ..................................................................................................192

11.20.3   רשם העמותות     ...............................................................................................................193

11.20.4   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................195

11.21   משרד העבודה הרווחה והשירותים חברתיים   ......................................................................200

11.21.1   תיק לקוח     ......................................................................................................................200

11.21.2   תיק לקוח מסגרת – "תלם"    ..............................................................................................201

11.21.3   שירות מבחן למבוגרים – "שהם"    ......................................................................................201

11.21.4   קליק לרווחה    ..................................................................................................................202

203..................................................................................................  BI  360 11.21.5   מידע ניהולי

11.22   משרד הפנים    ..................................................................................................................204

11.22.1   השלטון המקומי – "זווית מקומית"  ....................................................................................204

11.22.2   בחירות לרשויות המקומיות     .............................................................................................205

11.22.3   פעילות בזמן משבר הקורונה    ...........................................................................................206

11.23   משרד העלייה והקליטה     .................................................................................................207

11.23.1   הרחבת השירותים הדיגיטליים     ........................................................................................207

11.23.2   סל קליטה     .....................................................................................................................208

11.23.3   דיגיטציה של תהליכים ומערכות משרדיות     .......................................................................209

11.23.4   קליטה במדע     .................................................................................................................210

11.23.5   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................210

11.24   משרד התחבורה והבטיחות בדרכים    ..................................................................................212

11.24.1   מידע תחבורתי גאוגרפי - "חצב"     ......................................................................................212

11.24.2   הנגשת מידע תחבורתי לציבור     .........................................................................................213

11.24.3   מידע בזמן אמת לתחבורה ציבורית - "מורן"  ........................................................................215

11.24.4   הסדרת מערך הרחפנים - "זית"     .......................................................................................216

11.24.5   פיתוח והנגשת שירותים באזור האישי הממשלתי     ................................................................217

11.25   משרד התיירות  .................................................................................................................218

XRM   11.25.1 בענן כמערכת ליבה למינהל שיווק, לשכות חו"ל ומינהל חוויית התייר    ..........................218
0

0
........



11 10

11.25.2   מידע ניהולי     ....................................................................................................................219

11.25.3   מורי דרך    ........................................................................................................................220

11.26   משרד התקשורת     ............................................................................................................221

11.26.1   תשתית CRM בענן ציבורי  ..................................................................................................221

11.26.2   מערך הספקטרום האלקטרומגנטי  .....................................................................................221

11.26.3   תשתית מידע גאוגרפי    .....................................................................................................222

11.26.4   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................223

11.27   משרד התרבות והספורט  ..................................................................................................224

11.27.1   מאמני ספורט     ................................................................................................................224

11.27.2   ספורט מוטורי )נהיגה ספורטיבית(  ....................................................................................226

11.27.3   אוספים במוזאונים      .........................................................................................................227

11.27.4  משלחות ספורט היוצאות לחו"ל     ........................................................................................229

11.27.5   תמיכות במתקני ספורט  ..................................................................................................230

11.27.6   סל תרבות עירוני )סל"ע( – בקשות לתמיכה עבור יוזמות ופסטיבלים     ..................................231

11.28   משרד המדע והטכנולוגיה   .................................................................................................233

11.28.1   "קדמת המדע" – קולות קוראים ומימון מחקרים      ..............................................................233

11.28.2   פעילויות קיץ )קייטנות מדע(      ..........................................................................................234

11.28.3   פרס ראש הממשלה )תחליפי נפט ותחבורה חכמה(  ..........................................................236

11.28.4   משלחות מדע לחו"ל     .......................................................................................................238

11.28.5   אירועי ופעילויות מדע – בקרות בשטח      ............................................................................239

11.28.6   "סל מדע" תמיכות ברשויות המקומיות     .............................................................................241

11.28.7   קוד פתוח     .......................................................................................................................242

11.29   משרד התרבות והספורט ומשרד המדע והטכנולוגיה – משותף  ............................................243

11.29.1   תקופת ניסיון     ..................................................................................................................243

11.29.2   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................245

11.30   רשות האוכלוסין וההגירה  ..................................................................................................246

11.30.1   מערכת "איתן"  ...............................................................................................................246

11.30.2   ספח דיגיטלי     ..................................................................................................................247

11.30.3   הפעלת תעודת זהות באזור האישי  ....................................................................................248

11.30.4   הסכם בילטרלי בענף הסיעוד בין ממשלת ישראל לממשלת פיליפינים     ................................249

11.31   רשות האכיפה והגביה     ....................................................................................................250

11.31.1   הוצאה לפועל וגביית קנסות     ............................................................................................250

11.31.2   פעילות בזמן משבר הקורונה      ..........................................................................................252

11.32   רשות המאגר הביומטרי הלאומי     ......................................................................................253

11.32.1   מערכת ליבה ביומטרית     ..................................................................................................253

11.32.2   מרכז מחקר וידע ביומטרי   .................................................................................................254

11.32.3   קישור לדיווח מהיר לרשות האוכלוסין     ..............................................................................255

11.33   רשות המסים – אגף המכס     .............................................................................................256

11.33.1   סחר חוץ - "שער עולמי"     .................................................................................................256

11.34   רשות המסים – שעם      .....................................................................................................258

11.34.1   דוח ללא נייר      .................................................................................................................258

11.34.2   שומה בהתכתבות     ..........................................................................................................259

11.34.3   רישום ייצוג )ייפוי כוח(      ....................................................................................................261

11.34.4   הרחבת רשת נישומים      ....................................................................................................262

11.34.5   פעילות בזמן משבר הקורונה      ..........................................................................................263

11.35   רשות מקרקעי ישראל     ....................................................................................................265

11.35.1   הדור הבא של טכנולוגיות דיגיטליות ומידע - "רמיטק"     ......................................................265

11.35.2   פעילות בזמן משבר הקורונה     ...........................................................................................268

11.36   שירות בתי הסוהר    ...........................................................................................................269

11.36.1   חסמים   ............................................................................................................................269

11.36.2   עבודות שירות     ................................................................................................................270

11.36.3   משאבי כליאה – "שנהב"   ..................................................................................................271

272...............................................................................................................   )LMS( 11.36.4   הדרכה

11.36.5   פיקוח אלקטרוני   ...............................................................................................................272

11.36.6   שרשרת אספקה של תרופות וציוד רפואי      .........................................................................273

11.36.7   תקשורת מאובטחת - "ברק"     ...........................................................................................274

11.36.8   מערכות מתח נמוך     .........................................................................................................275

11.36.9   פעילות בזמן משבר הקורונה      ..........................................................................................276

12.   אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות     .....................................................................................277

277..................................................................................................   Big data 12.1   נתוני עתק

12.2   בינה מלאכותית   ...............................................................................................................279

12.3   למידת מכונה   ...............................................................................................................279

12.4   ענן ציבורי      ......................................................................................................................280

283..................................................................................................   Open Source 12.5   קוד פתוח



13 12

מתודולוגיות ושיטות   ..........................................................................................................285  12.6

287............................................................................................................................. סיכום   .13

288.................. נספח: רשימת הגופים הממשלתיים המונחים על ידי רשות התקשוב הממשלתי   .14

.

1. דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

שלום רב, 
אני גאה להציג, זו השנה החמישית, מסמך המשקף את תמונת המצב של הפעילות בתחום התקשוב הממשלתי ואת התוכניות 

למימוש המטרות והיעדים של הממשלה בתחום זה לשנת 2020.
 

2020 מתאפיינת בשני אירועים משבשים )Disruptive Events( משמעותיים בדמותם של פעילות תחת אילוצים של  שנת 
תקציב ממשלתי המשכי )ללא תקציב מאושר( והשלכות של התפרצות וירוס הקורונה.   

מתן  ידי  על  הן  לתפקד  להמשיך  לממשלה  המאפשר  וחיוני  מרכזי  גורם  הממשלתי  התקשוב  מהווה  הקורונה,  משבר  בעת 
אפשרות למספר רב של עובדי המדינה להמשיך ולבצע את עבודתם מהבית, והן על ידי האצת אספקת שירותים דיגיטליים 

נוספים לאזרחים ולעסקים.

מסמך זה מתפרסם בכל שנה, בדרך כלל, בחודש אפריל.  עקב משבר הקורונה, החלטנו לעכב את פרסומו ולהמתין להתבהרות 
המצב בגלל השינוי של סדרי העדיפות בפועל של הממשלה, של רשות התקשוב הממשלתי ושל משרדי הממשלה. אנו מאמינים 

כי פרסום המסמך כעת ישרת את המטרות שלשמן הוא נועד. 

מסמך זה הוא תמצית של סקר מצב קיים ושל תוכניות העבודה של אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדי הממשלה ושל 
יחידות הסמך המונחים על ידי רשות התקשוב הממשלתי, למעט "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'.

2097 מ-10.10.2014 בדבר "הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר  החלטת הממשלה מספר 
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 הוגדר החזון של הרשות  ולשנים   2018-2016 בתוכניות האסטרטגיות של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 
"ממשלה אחת המציבה את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מובילה חדשנות ורותמת טכנולוגיות לשירות הציבור". 
חזון זה, לצד כלל פעילות הרשות, ממשיך להיתמך ואף להתחזק באמצעות הקמת משרד הדיגיטל הלאומי המתכלל את רשות 

התקשוב הממשלתי עם המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

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

הממשלה.

12
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וביחידות הסמך  ומידע במשרדי הממשלה  ואת מנהלי אגפי טכנולוגיות דיגיטליות  החלטת הממשלה מנחה את המנכ"לים 

להיוועץ בראש רשות התקשוב הממשלתי ולפעול בשים לב לחוות דעתו לפני אישור תוכנית עבודה שנתית של אגף טכנולוגיות 

דיגיטליות ומידע ותקצובה.

כפעולת המשך להחלטת ממשלה זו ואחרות, ובכללן החלטת ממשלה מספר 1933 מ-30.08.2016 בדבר "שיפור העברת 

ויעדים  ממשלתית  תקשוב  מדיניות  הממשלתי  התקשוב  רשות  הגדירה  לציבור",  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי  המידע 

ומשימות בתחומים רבים שהובאו בחשבון במסגרת גיבוש תוכניות העבודה של אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדים 

בשנת 2020.

משרדי  של  התקשוביות  העבודה  תוכניות  את   ,2020 שנת  לקראת  החמישית,  הפעם  זו  ריכזה  הממשלתי  התקשוב  רשות 

רשות  ומטה  העליונה  התקשוב  ועדת  בפני  ונדונו  הוצגו  מהתוכניות   27 ממשלתיים(.  גופים   48( הסמך  ויחידות  הממשלה 

התקשוב הממשלתי. 

מטרות ריכוז תוכניות 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 ולקביעת 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 מודה למנהלי אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדים וביחידות הסמך על התכנון המקצועי והעבודה המעמיקה בעת 

הכנת התוכניות, למנהלים ממטה רשות התקשוב הממשלתי ויחידת ממשל זמין על תרומתם לגיבוש מסמך זה, ולאנשי אגף 

בכיר משילות, בקרה ושקיפות ברשות התקשוב הממשלתי, אשר עמלו רבות על ליווי של המשרדים ותמיכה בהם בתהליך ריכוז 

התוכניות ועיבוד המידע לצורך כתיבת מסמך זה.

יישר כוח!  

    

2. תשומות עיקריות

זו השנה החמישית שבה מנהלי אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע נדרשים לדווח על היקף הפעילות שבניהולם. המידע המוצג 

בפרק זה מסתמך על התוכניות שהתקבלו ממנהלי אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.

 

איכות הנתונים לגבי היקף הפעילות הכספי הולכת ומשתפרת משנה לשנה, ולהערכתנו טובה דיה על מנת לאמוד את סדרי 

וככל שיעמיקו  וימשיך להשתפר ככל שנתקדם בתהליכים אלה מדי שנה  מידע זה השתפר ביחס לשנים הקודמות  הגודל. 

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.

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

לגבי כמות נותני שירותי מחשוב על פי תשומות, הנתונים ברמת דיוק גבוהה כיוון שהם מנוהלים במתודולוגיה דומה זה מספר 

ולמינהל הרכש  נותני שירותי מחשוב המשותפת לרשות התקשוב הממשלתי  ובקרה של הוועדה להיקף  שנים תחת מעקב 

במשרד האוצר.  

        

במסגרת תהליך ריכוז המידע:

נעשתה פנייה אל 48 יחידות תקשוב במשרדים וביחידות הסמך הרלוונטיות )מונחות על ידי רשות התקשוב הממשלתי(. 

כל היחידות דווחו כנדרש.

נשלחו חוות דעת של ראש רשות התקשוב הממשלתי לגבי תוכניות העבודה ל- 31 מנכ"לים של יחידות ששלחו תוכניות עבודה. 

משלוח חוות הדעת ליתר המנכ"לים הופסק בעקבות השיבוש שנוצר כתוצאה ממשבר הקורונה.

 

לצורכי שקיפות  הן  הכולל חשובה  אנו מאמינים שחשיפת המידע  נושא הממשל הפתוח בממשלה,  ריכוז  על  כמי שאמונים 

כדי לקבל את תמונת המצב הכוללת בממשלה והן כדי לספק אמות מידה )Benchmarks( לגבי מגמות ולגבי אופן חלוקת 

התשומות בין סיווגי המשנה שנקבעו.

סיכום וניתוח הדיווחים הם כמפורט בהמשך.

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.

1
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ובחלוקה בין השקעות להוצאות שוטפות:
 

2.1  היקף פעילות כספי

2016

2.5
2.9

3.3
3.5

20172018    2019

3.8
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1.5
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2.0

2019

השקעות
1.6

שוטף
2.2
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1.9
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1.1
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היקף פעילות כספית במיליוני ש“ח
 

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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2.1  היקף פעילות כספי

ובחלוקה בין השקעות להוצאות שוטפות:

סך ההיקף הכספי של פעילות התקשוב הממשלתית בשנת 2019 היה כ- 3.5 מיליארד ₪, כולל עלויות שכר ורכש. בשנת 

2020 צפוי היקף הפעילות הכספית לגדול ל- 3.8 מיליארד ₪.

    

 

ובחלוקה בין השקעות להוצאות שוטפות:
 

2.1  היקף פעילות כספי
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נתונים אלה משקפים, ככל הנראה, את ההשפעה של שנה שחלקה היה תחת ממשלת מעבר ללא תקציב ממשלתי מאושר.  

 

2.2  ביצוע מול תכנון 2019

          ביצוע אל מול תכנון 2019

השקעות
1.5

שוטף
2.0

ביצוע 2019

השקעות
1.6

שוטף
2.0

תכנון 2019

ובהשוואה לפי משרדים:2.2  ביצוע מול תכנון 2019

פילוח ביצוע מול תכנון 2019 )מעל ל-200 מש"ח(

פילוח ביצוע מול תכנון 2019 )בין 75 ל-200 מש"ח(

ביצוע אל מול תכנון 2019

בהשוואה בין נתוני ביצוע לתכנון 2019 מתקבל כי:  

   סך היקף הפעילות הכספי בפועל נמוך בכ-2.5% מהתכנון.

   סך ההשקעות נמוך בכ-5.5%.  

   סך ההוצאות השוטפות קרוב לתכנון. 
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2.3  השקעות מול הוצאות שוטפות
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2.3  השקעות מול הוצאות שוטפות פילוח ביצוע מול תכנון 2019 )בין 25 ל-75 מש"ח(

פילוח ביצוע מול תכנון 2019 )עד 25 מש"ח(

ניכרת מגמה רב שנתית של יציבות בהיקף היחסי של התשומות המוצאות עבור הפעילות השוטפת )הוצאות תחזוקה, שינויים 

ופיתוח במערכות  )השקעות  השקעות  עבור  המוצאות  התשומות  לעומת  הקיימות(  ובתשתיות  שוטפים במערכות  ושיפורים 

ובתשתיות חדשות ושיפורים מהותיים במערכות הקיימות(.

ניתוח מגמות של חברת האנליסטים STKI מצביע על מגמת גידול החלק היחסי של ההשקעות בתחומי התקשוב עם המעבר 

של הארגונים מהמבנה המסורתי למבנה מוטה לקוח וממנו למבנה מוטה מידע.

    

לפי ניתוח זה, נראה כי ממשלת ישראל אכן ממוקדת בשירותים ממוקדי לקוח )אזרח או עסק( ומכירה בחשיבות של שילוב 

הטכנולוגיה בכל הארגונים הממשלתיים, אך נדרשת עוד עבודה כדי להתקדם לכיוון של ארגונים מוטי מידע ונתונים והכרה 

במידע כנכס. 

2.3  השקעות מול הוצאות שוטפות
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ובפילוח לפי משרדים: 

 

פילוח תכנון היקף פעילות כספית 2020 (בין 75 ל- 200 מש“ח)
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פילוח תכנון היקף פעילות כספית 2020 (מעל ל200 מש“ח)
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פילוח תכנון היקף פעילות כספית 2020 (בין 25 עד 75 מש“ח)

 

פילוח תכנון היקף פעילות כספית 2020 (עד 25 מש“ח)
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ובפילוח לפי משרדים:
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סך העלות מתחלק לשימושים מזווית מבט חשבונאית, כדלקמן : 

 

2.4  התפלגות לפי שימושים

2020 2019 2018 2017
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2.5  התפלגות לפי מקורות2.4  התפלגות לפי שימושים

סך העלות מתחלק לשימושים מזווית מבט חשבונאית, כלהלן :
מקורות המימון הם:2

מקורות 2020
 

תקציב בסיס  
ITמסומן 

55%

שכר עובדי מדינה
9%

עודפים  / תוספות 
צפויים

11%

מתקציב יחידות  
אחרות במשרד

7%

מתקציב ישראל  
מאגף  / דיגיטלית 

תקציבים במשרד  
האוצר

9%

משרדים אחרים
2%

לא ידוע  / אחר 
בשלב זה

7%
2020מקורות 

2021 יתווסף ניתוח התפלגות השימושים גם מזווית מבט טכנולוגית על פי הסיווגים הבאים:  החל מתוכנית העבודה לשנת 

עלות חדר המחשב, עלות כח המחשוב, עלות האחסון, עלות התקשורת, עלות בסיסי הנתונים והתווכה, עלות הדפסה מרכזית, 

עלות התמיכה במשתמשי קצה, עלות היישומים המרכזיים, וכו'. 

ניהולם נמצאים, בממוצע, 73% מהמקורות  ומידע מתחילים את השנה כאשר תחת  מתקבל כי אגפי טכנולוגיות דיגיטליות 

יעודי לפרויקטים  IT, תקציב  עובדי מדינה, תקציב בסיס מסומן  )שכר  הכספיים הנדרשים למימוש תוכניות העבודה שלהם 

והשתתפות מטה "ישראל דיגיטלית"(. 

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

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

2
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2.6  עובדי מדינה

2

2016

102

2017

108

2018

125

2019

141

2020

158

985969102810621061

ובפריסה לפי משרדים:2.6  עובדי מדינה

עובדי מנהלה   52 )מתוכם  ו-158 סטודנטים  ומזכירות(  עובדי מנהלה   150 )מתוכם  עובדים   1061 עובדי המדינה:  מספר 

ומזכירות(.
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2.7  שירותי מחשוב

20162017201820192020

28193167369237963846

3

ובפריסה לפי משרדים:2.73  שירותי מחשוב

היקף שירותי מחשוב לפי תשומות באמצעות המכרז המכרזי לשירותי מחשוב מממ-1-2009: 3,846 איש.

    

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.

3

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

מגזר ממשלתי בעולם נתוני תכנון 2020 נתוני ביצוע 2019

השקעות
42%

שוטף
2.0

שוטף
58%

השקעות
41%

שוטף
2.0

שוטף
59%

השקעות
28%

שוטף
2.0

שוטף
72%

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

 

2.8.2  חלוקת היקף הפעילות לשימושים

מגזר ממשלתי 
בעולם

2020 2019

ענן ציבורי 0.1%

הון אנושי
56%

חומרה
11%

תוכנה
14%

מיקור חוץ
19%

ענן ציבורי 0.2%

חומרה
11%

תוכנה
14%

מיקור חוץ
19%

הון אנושי
55%

חומרה
9%

ענן ציבורי
8%

תוכנה
20%

מיקור חוץ
21%

הון אנושי
42%

2.8.1  יחס בין השקעות לשוטף

2.8.2  חלוקת היקף הפעילות לשימושים2.8   אמות מידה )benchmarks( לעומת המגזר הממשלתי בעולם

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

האנליסטים גרטנר .

השוואת חלוקת השימושים לאמת המידה העולמית מראה: 

    

הפער 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: 

   נטייה של גופי התקשוב הממשלתיים לפיתוח הדרגתי במודל תשומות. הדבר איננו מוגדר במפורט מראש במודל תפוקות עקב   

  הקשיים בהגדרת תכולה כוללת מראש ובביצוע התקשרויות רכש. 

   נושא זה צפוי להשתפר בעקבות הכניסה לתוקף של מכרזים מרכזיים המאפשרים התקשרות לפי תפוקות בהיקפים 

   קטנים ובתהליכי התקשרות מהירים.

   זמינות נמוכה יחסית של מוצרי תוכנה יישומיים בעברית.  

   ייחודיות של הצרכים הרגולטוריים בישראל לעומת דמיון בין צורכי מדינות בתוך ארצות הברית ובתוך אירופה. 

כמו כן, ניכר כי הכניסה של התקשוב הממשלתי בישראל לסביבת "ענן" ציבורי איטית מאוד יחסית למקובל במגזר הממשלתי 

בעולם. השימוש בענן במגזר הממשלתי בעולם עלה ל-8% מתוך סך הפעילות ב-2019, בעוד שהמגזר הממשלתי בישראל 

עדיין מוציא פחות מ-1% מפעילותו לנושא זה.  

נושא זה צפוי להשתפר עם המימוש של מכרז "נימבוס" להקמת "אזור" בישראל של ספקי שירותי הענן הגלובליים.

    

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

הבדל זה יכול לנבוע מהסיבות העיקריות הבאות:

   תנופת פיתוח מערכות וחידוש תשתיות בגופים ממשלתיים שונים, ובעיקר במשרד הבריאות, משרד החינוך, רשות האוכלוסין 

   וההגירה, רשות מקרקעי ישראל, רשות המסים, משרד התחבורה, כבאות והצלה לישראל, ועוד.

   מימוש חזון "האזרח במרכז" של רשות התקשוב הממשלתי והתקדמות מהירה לכיוון של ארגונים מוטי "לקוח" )אזרח או 

   עסק(. 

   השקעות במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית". 

   שוני בהגדרות ובפרשנותן – 

על פי גרטנר , ההגדרה של השקעות )change( כוללת רק פעילות המביאה ערך חדש לעסק.   

במדידה הממשלתית, ההגדרה של השקעות כוללת גם פעילות להחלפת מערכות קיימות שאינה בהכרח כולה מביאה  

             ערך חדש לעסק.    

    

IT Key Metrics Data 2020: Key Industry Measures: Government-National and International Analysis

run = שוטף ,)change )grow + transform = השקעות

4

5

4

5
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ממוצע עולמי תכנון 2020

4.8%

10.4%

1. דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

היחס שבין היקף הפעילות הכספית בנושא התקשוב לתקציבי ההוצאות התפעוליים בפריסה לפי משרדים  הוא כלהלן:

   

2.8.3  היקף פעילות תקשוב ביחס לכלל תקציב ההוצאות התפעולי

היחס שבין היקף הפעילות הכספית בנושא התקשוב  לתקציבי ההוצאות התפעוליים  של משרדי הממשלה הוא  4.8% 

)לעומת 4.5% בשנת 2019(. פער גדול של 54% אל מול המקובל בעולם. 

הבדל זה יכול לנבוע מהסיבות העיקריות הבאות:

   הנתון לגבי המגזר הממשלתי בעולם כולל הוצאה על תקשוב בגופי ביטחון, בעוד שיחידות התקשוב בגופי הביטחון בישראל

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

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

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

   הגדרות שונות לגבי הכלול בתקציב ממשלתי מרכזי והכלול בתקציב מדינה )state( וברשויות המקומיות. לדוגמה: שכר 

   מורים, כספי רווחה. 

    

  משרד האוצר - כולל מינהל הדיור ומינהל הרכב.לפי נתוני אגף תקציבים בסעיפים הכלכליים שכר וקניות. לא כולל העברות, השקעות, מימון וכו' שאינן הוצאות לתפעול המשרד.  

  משרד ראש הממשלה - כולל ארכיון המדינה, נציבות שירות המדינה ורשות התקשוב הממשלתי.

  משרד הכלכלה והתעשייה - כולל הרשות להגנת הצרכן ורשות התחרות. 

67

7

6

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המרכז למיפוי ישראל

מינהל התכנון

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד ראש הממשלה

משרד התחבורה

רשות המיסים

רשות האכיפה והגבייה

משרד המשפטים

משרד הבינוי והשיכון

המשרד לשירותי דת

משרד התקשורת

משרד האוצר

המשרד לביטחון פנים

הרשות הממשלתית למים וביוב

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רשות מקרקעי ישראל

המשרד להגנת הסביבה

משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הפנים

הנהלת בתי הדין הרבניים

משרד החוץ

משרד המדע הטכנולוגיה

משרד הקליטה והעליה

משרד התיירות

משרד האנרגיה

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

משרד הבריאות

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

משרד החינוך

מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועלה“נ

30%
 

40%
 

50%
 

 0%10%
 

20%
 

ממוצע ממשלתי

4.8%

מגזר ממשלתי בעולם

10.4%



35 34

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

לצורך ההשוואות צירפנו את הנתונים של עובדי המדינה ונותני שירותי מחשוב לפי תשומות )בניכוי אנשי מנהלה,  מזכירות 

וסטודנטים(, וקראנו לו "כוח אדם העוסק בתקשוב".  להלן הפריסה לפי משרדים:

 
להלן הפריסה לפי משרדים:

IT FTE / השוואת היחס שבין היקף כוח האדם העוסק בתקשוב לבין מספר עובדי המדינה , אל מול אמת המידה בעולם, מראה את 2.8.4  כח אדם העוסק בתקשוב

הנתון הבא:  

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

רשות המיסים

משרד המשפטים

משרד הבריאות

משרד החינוך

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרד החוץ

מינהל לתכנון

משרד האוצר

משרד התחבורה

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד ראש הממשלה

משרד הכלכלה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רשות האכיפה והגבייה

המשרד להגנת הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

הרשות הארצית לכבאות והצלה

המרכז למיפוי ישראל

משרד הפנים

משרד הקליטה והעליה

משרד המדע הטכנולוגיה

משרד האנרגיה

המשרד לשוויון חברתי

הרשות לניהול המאגר הביומטרי

נציבות שרות המדינה

מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועלה“נ

הרשות הממשלתית למים וביוב

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

משרד התיירות

המשרד לשירותי דת

משרד התקשורת

משרד ראש הממשלה נתיב

השירות המטאורולוגי

רשות התחרות

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

הנהלת בתי הדין הרבניים
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IT FTE / 2.8.4  כח אדם העוסק בתקשוב

השוואת היחס שבין היקף כח האדם העוסק בתקשוב לבין מספר עובדי המדינה , אל מול אמת המידה בעולם,
מראה כדלקמן: 

לפי נתוני נציבות שירות המדינה, הכוללים עובדי המדינה פעילים ובהעסקה זמנית (כולל סטודנטים, סטז'רים וכו') נכון לינואר 2019 

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

8

3
3

8

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

הרשות לניהול המאגר הביומטרי

מינהל לתכנון

משרד הבריאות

המרכז למיפוי ישראל

המשרד לשוויון חברתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרד הכלכלה

משרד ראש הממשלה - נתיב

משרד החינוך

השירות המטאורולוגי

משרד המדע התכנולוגיה

משרד האנרגיה

המשרד לשירותי דת

משרד החוץ

משרד התחבורה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד ראש הממשלה

משרד האוצר

הרשות הממשלתית למים וביוב

משרד הביוני והשיכון

המשרד להגנת הסביבה

רשות המסים

משרד הקליטה והעליה

משרד התיירות

משרד התקשורת

רשות האכיפה והגבייה

משרד המשפטים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

נציבות שירות המדינה

מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועלה“נ

המשרד לביטחון פנים

משרד הפנים

 רשות האוכלוסין וההגירה

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

רשות התחרות

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנהלת בתי הדין הרבניים
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ממוצע ממשלתי
9.6%

8.5%

ממוצע עולמי

9.6%

2020
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 0%20%
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המשרד להגנת הסביבה

משרד האוצר

משרד הבריאות

משרד המדע והטכנולוגיה

IT FTE / 2.8.4  כח אדם העוסק בתקשוב

לפי נתוני נציבות שירות המדינה, הכוללים עובדי המדינה פעילים ובהעסקה זמנית )כולל סטודנטים, סטז'רים וכו'( נכון לינואר 2019  
8

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

הרשות לניהול המאגר הביומטרי

מינהל לתכנון

משרד הבריאות

המרכז למיפוי ישראל

המשרד לשוויון חברתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרד הכלכלה

משרד ראש הממשלה - נתיב

משרד החינוך

השירות המטאורולוגי

משרד המדע התכנולוגיה

משרד האנרגיה

המשרד לשירותי דת

משרד החוץ

משרד התחבורה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד ראש הממשלה

משרד האוצר

הרשות הממשלתית למים וביוב

משרד הביוני והשיכון

המשרד להגנת הסביבה

רשות המסים

משרד הקליטה והעליה

משרד התיירות

משרד התקשורת

רשות האכיפה והגבייה

משרד המשפטים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

נציבות שירות המדינה

מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועלה“נ

המשרד לביטחון פנים

משרד הפנים

 רשות האוכלוסין וההגירה

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

רשות התחרות

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנהלת בתי הדין הרבניים

32

ממוצע ממשלתי
9.6%

8.5%

ממוצע עולמי

9.6%

2020

60%
 

80%
 

 0%20%
 

40%
 

המשרד להגנת הסביבה

משרד האוצר

משרד הבריאות

משרד המדע והטכנולוגיה



37 36

4.  קידום יעדי רשות התקשוב הממשלתי 3. תפוקות עיקריות

4.1  מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים
במקביל לאישור תקציב המדינה מתבצע בכל משרד ממשלתי או יחידת סמך תהליך של גיבוש תוכנית עבודה משרדית מפורטת 

הכוללת מטרות, יעדים ומשימות.

  

כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון המשרדי, מתבצע גם תהליך של גיבוש תוכנית עבודה בנושאי התקשוב שמטרתה העיקרית 

היא לשרת את המטרות והיעדים של המשרד.

בה בעת, הגדירה רשות התקשוב הממשלתי במסמך "הנחיות לגיבוש תוכניות עבודה בתחום התקשוב בשנת 2020" יעדים 

ומשימות של רשות התקשוב הממשלתי שאותם הביאו המשרדים בחשבון במסגרת תוכניות העבודה לשנת 2020, כמפורט 

להלן:

   הגדלת מספר האזרחים הצורכים שירותים באזור האישי הממשלתי.

   ביטול הצורך להשלמת מידע ממשלתי ע"י האזרח.

   הנגשת המידע הממשלתי כנכס לציבור. 

בהמשך מסמך זה, מפורטות פעילויות מרכזיות במספר פרקים:

   קידום יעדי רשות התקשוב הממשלתי.

   שירות איכותי לאזרחים ולעסקים.

   הגנת הסייבר במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.

   משילות טכנולוגיות מידע.

   שיווק ומיצוב התקשוב הממשלתי.

   מנהיגות ומצוינות דיגיטלית.

   שירותים רוחביים.

   קידום פרויקטים במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

   פרויקטים ומיזמים משרדיים מרכזיים.

   אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות. 

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי ומטה "ישראל דיגיטלית" בשיתוף משרדי הממשלה.

החלטת הממשלה מספר 1933 מ-30.08.2016 בדבר "שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים 

ולייעול עבודת הממשלה בשתי דרכי  נועדה להביא לשיפור השירות הממשלתי לציבור, לצמצום הנטל הביורוקרטי  לציבור" 

פעולה מרכזיות:

   אימוץ מדיניות "פעם אחת בלבד", שמשמעותה דרישה חד-פעמית של המידע מהאזרח והעברת מידע זה בין המשרדים

   ויחידות הסמך לצורך קבלת שירותים. 

   צמצום מספר האישורים והמסמכים הנדרשים מהציבור לצורך קבלת השירות הממשלתי. 

והאישורים הנדרשים  ובכלל זה את ערוצי השירות, פרטי המידע  לשם כך הוחלט למפות את כלל השירותים הממשלתיים, 

מהציבור )אזרחים ועסקים לצורך קבלתם( והיקפי השימוש בכל שירות. 

מטרת מיפוי התהליכים היא להוות את הבסיס לגיבוש תוכנית המימוש של מדיניות "פעם אחת בלבד" ולייעול העברות המידע 

בין המשרדים ויחידות הסמך לצורך שיפור השירות לאזרח. על כל משרד הוטל למפות את כלל השירותים שהוא נותן לציבור 

הרחב או לתאגידים שמצריכים פרטי מידע או אישורים המונפקים על ידי המשרד עצמו או על ידי גוף ציבורי אחר. 

המיפוי הושלם ותוקף במרבית המשרדים )כ-55 משרדים ויחידות סמך(. נכון לאוגוסט 2020, כולל המיפוי כ-3,600 שירותים. 
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תיאור כללי

משרדי הממשלה מנגישים את שירותיהם באמצעים דיגיטליים שונים לרווחת האזרחים והעסקים במטרה להקטין את הנטל 

הביורוקרטי ולשפר את שירותי הממשלה.

 

יחידות התקשוב הממשלתיות פועלות לשיפור, לפישוט ולייעול תהליכים המשפיעים על מתן השירות הממשלתי לציבור. מאמץ 

זה נמשך גם בשנת 2020 שבה מפותחים שירותים רבים לאזרחים ולעסקים במגוון ערוצים דיגיטליים מתוך שאיפה להנגיש 

את כלל שירותי הממשלה באופן דיגיטלי פשוט ומתקדם במכשיר הנייד.

 

עלותה של פעולה המתבצעת באופן דיגיטלי נמוכה משמעותית מעלות פעולה המתבצעת באמצעות הטלפון ובוודאי מעלות 

פעולה המתבצעת באופן פיזי אל מול פקיד. 

הפלטפורמות העיקריות שעל בסיסן מונגשים שירותי הממשלה הדיגיטליים הן: 

   אתר השירותים והמידע הממשלתי gov.il משמש שער כניסה ראשי לשירותי הממשלה. בבסיסו תפיסת "האזרח במרכז" 

   המקבלת ביטוי דרך הצגת שירותי הממשלה באופן אחיד, ברור, פשוט ונגיש. האתר מותאם גם לטלפונים חכמים ומחשבי לוח

   )טאבלטים(.

.gov.il אתרי האינטרנט של המשרדים מוסבים בתהליך מואץ לאתר השירותים והמידע הממשלה   

   פלטפורמת מיניסייט מאפשרת הקמת אתרים במהירות ובקלות. אתר זה מיועד להצגת תכנים שיווקיים, אירועים, קמפיינים

   ועוד.

   אזור אישי - בהתאם לתפיסת "האזרח במרכז" הוקם אזור אישי ממשלתי המהווה נקודת מפגש אחת של כלל שירותי 

   הממשלה שניתנים באמצעות הזדהות המבוססת על מערכת ההזדהות הממשלתית. בנוסף, החלה 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.

   אזור עסקי - מוקם במטרה לאפשר לבעלי תפקידים מורשים בעסקים לגשת למידע של העסק ולבצע פעולות בשם העסק,  

   בהתאם להרשאות שיוגדרו במערכת האצלה delegation ולאחר הזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית. 

   שירות יישומים מקוונים )טפסים( מאפשר תהליכים דיגיטליים מקצה לקצה שבהם האזרח מבצע את הפעולה באופן מקוון 

   ואינו נדרש להגיע למשרד או להיפגש עם פקיד.  

.FG )Forms Generator( משרדים יכולים לפתח שירותים באופן עצמאי באמצעות מחולל טפסים   

   שירות תשלומים מאפשר תשלום דיגיטלי למוסדות המדינה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. התשלום מאובטח

.PCI-DSS ועומד בתקינת   

   עמדות שירות הפזורות ברחבי הארץ, המאפשרות הנגשת שירותי ממשלה לרבות הדפסת מסמכים רשמיים, כגון ספח

   תעודת זהות או רישיון נהיגה ורכב.

   IVR (Interactive Voice Response - תשתית הכוללת זיהוי דיבור עם התממשקות לשירות התשלומים.

לקטלוג המוצרים של יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, יש ללחוץ כאן. 

פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים ולעסקים   4.2

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

בהתאם לתפיסת "האזרח במרכז", שירותי הממשלה נבנים מנקודת מבטם של האזרחים והעסקים במטרה לפשט את הממשק 

שלהם עם היחידות הממשלתיות השונות. 

אתר gov.il משמש שער כניסה ראשי לשירותי הממשלה. בבסיסו תפיסת "האזרח 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 משמש תחליף לריבוי אתרי הממשלה המצויים ברשת, ובכך תורם בין השאר 

לחיסכון כספי הציבור. 

אתר gov.il מקנה חוויית גלישה משופרת לציבור ומקל עליו באיתור פריטי מידע ממשלתיים ובצריכת שירותי הממשלה.

סטטוס וביצוע 2019

   צורפו משרדים בשפות השונות:

59 משרדים בעברית.   

30 משרדים בערבית.  

35 משרדים באנגלית.   

20 משרדים ברוסית.  

2 משרדים בספרדית ובצרפתית.   

   בוצעו שיפורים לחיפוש באתר.

   התווספו פונקציות נרחבות לצורכי פרסום, כגון: קהלי יעד משרדיים, צוברים דינמיים הצורכים מידע מדאטה גוב, ליטוש ודיוק 

    autocomplete שדות התבניות, תפריט צף, זכויות יוצרים בתמונות, חדש באתר, הצגת מדריכים בדף משרד, שינוי רכיבי

בסרגל החיפוש, הוספת מגה תפריט של השירותים, הוספת תצוגה חדשה למדריך, הוספת רכיב חדשות בדף הבית.

   פותח דף שירות רוחבי המאפשר להציג תהליך המתבצע מול מספר משרדים במספר שלבים.

   ניתנה אפשרות לתרגם ולעלות דפים בשפות הבאות: אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית וספרדית.

 gov.il - 4.2.1  אתר השירותים והמידע הממשלתי פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים ולעסקים   4.2 gov.il - 4.2.1  אתר השירותים והמידע הממשלתי
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יעדים לשנת 2020להלן רשימת משרדים עיקריים שהצטרפו לאתר שירותי הממשלה:

   צירוף 10 משרדים נוספים.

   הקמת אירועי חיים: פטירה, היריון ולידה, סיעוד.

   שיפור החיפוש.

   שיפור יכולת הניווט באתר באמצעות הוספת סרגל רוחבי או משרדי.

   שיפור ותרגום דפי שירות.

   צ'ט בוט -  מוצר שהתווסף בחודש יוני 2020. מדובר ברובוט שיחה המאפשר ערוץ תקשורת נוסף בין האזרח לממשלה. הבוט 

   מספק מידע על שירותים ולשכות באתר gov.il. האזרח יכול לשוחח עם הבוט בשפה חופשית או להיעזר בתפריטים מובנים

   על מנת לקבל את המידע המבוקש. הבוט מגיב )responsive( ויש לו יכולות  להבין את השפה וההקשר של המשפט, לזהות

   שגיאות כתיב, מילים נרדפות, לזהות מיקום בעזרת GPS ולהפנות את האזרח ל- WAZE ולמפות גוגל לצורך ניווט ללשכה

   מבוקשת.

 

להגנת  המשרד • המשרד לביטחון הפנים • משרד ראש הממשלה •
 הסביבה

 משרד האוצר • המשרד לשירותי דת • המשרד לשוויון חברתי •

 משרד הבריאות • משרד הבינוי והשיכון • משרד האנרגיה •

משרד הכלכלה  • משרד החוץ •
 והתעשייה

משרד המדע  •
 והטכנולוגיה

משרד העבודה,  • משרד המשפטים • משרד המודיעין •
השירותים הרווחה ו

 החברתיים
משרד העלייה  •

 והקליטה
משרד התחבורה  • משרד הפנים •

 והבטיחות בדרכים

משרד התרבות  • משרד התקשורת • משרד התיירות •
 והספורט

משרד ירושלים  •
 ומורשת

משרד ראש הממשלה,  •
 ""נתיב

 הרשות השופטת •

הרשות לאכיפה  • בתי הדין הרבניים • בית הנשיא •
 במקרקעין

המכון הגיאולוגי  •
 לישראל

נהל האזרחי יהמ •
 ביהודה ושומרון

המטה הלאומי להגנה  •
 על ילדים ברשת

הרבנות הראשית  •
 לישראל

הארצית  הרשות •
 לתחבורה ציבורית

הרשות הלאומית  •
 לבטיחות בדרכים

הרשות הממשלתית  •
 ירוניתלהתחדשות ע

הרשות להגנת הצרכן  •
 ולסחר הוגן

הרשות לזכויות ניצולי  •
 השואה

הרשות למאבק  •
באלימות, בסמים 

 ובאלכוהול

הרשות לפיתוח  •
והתיישבות הבדואים 

 בנגב

 כבאות והצלה לישראל •

מבקר המדינה ונציב  •
 תלונות הציבור

מטה המיזם הלאומי  •
 "ישראל דיגיטלית"

 מינהל התכנון •

 משטרת ישראל • מערך הסייבר הלאומי • מערך הגיור •

רשות האוכלוסין  • נציבות שירות המדינה •
 וההגירה

 רשות האכיפה והגבייה •

רשות המאגר הביומטרי  • רשות החשמל •
 הלאומי

 רשות המים •

-רשות השירות הלאומי • רשות המסים בישראל •
 אזרחי

 רשות התחרות •

רשות התקשוב  •
 הממשלתי

 שירות בתי הסוהר • שיתוף ציבור (בהרצה) •

תיאום פעולות  •
 הממשלה בשטחים

המרכז הרפואי  •
לבריאות הנפש באר 

 יעקב נס ציונה
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תיאור כללי

פלטפורמה המאפשרת הקמת אתרים במהירות ובקלות. אתר המיניסייט מיועד להצגת תכנים שיווקיים, אירועים, קמפיינים 

ועוד. 

המוצר מאפשר פרסום מיידי של הדפים ללא צורך בהקמת שרתים ייעודיים וקביעת DNS לדפי הנחיתה. קיימים מבחר רכיבי 

תצוגה עם גמישות בהגדרת רקעים, תמונות וצבעים.

סטטוס וביצוע 2019

סיום הקמת תשתית.

פיתוח 2 תבניות ו-12 רכיבים.

שיפורים במערכת ניהול התוכן.

הוספת 10 מיניסייט למשרדים.

יעדים לשנת 2020

הוספת 5 רכיבים חדשים – רכיב חדשות, באנר מתחלף, 3 תצוגות חדשות להצגת מידע מרשימה.

40 משרדים פעילים.

תחזוקה שוטפת – מענה לעומסי גלישה.

4.2.2  מיניסייט

האוצר   במשרד  התקציבים  אגף  דיגיטלית",  "ישראל  עם  פעולה  בשיתוף  הממשלתי  התקשוב  רשות  בהובלת  פעילות 

ומשרדי הממשלה.

תיאור כללי

בהתאם לתפיסת "האזרח במרכז", הוקם אזור אישי ממשלתי המהווה נקודת מפגש אחת של כלל שירותי הממשלה 

שניתנים לאזרח 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, החלה פעילות ממשלתית פרואקטיבית כלפי האזרח באמצעות שליחת חיוויים על תהליכים שונים הקשורים אליו, 

העברת מסמכים בצורה דיגיטלית ומאובטחת במקום בדואר רגיל והצגת זכויות המגיעות לו.

סטטוס וביצוע 2019

   הצטרפו לאזור האישי 10 משרדים מובילים החושפים מידע אישי, סטטוסים אודות תהליכים שביצע האזרח, מסמכים

  רשמיים וביצוע פעולות. המשרדים שהצטרפו: רשות האוכלוסין, משרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד העלייה 

  והקליטה, המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות, משרד האוצר ושוק ההון, רשות האכיפה והגבייה והמשרד לבינוי

   ושיכון.

   עלו לאוויר מעל 40 שירותים הכוללים ביצוע העברת בעלות על רכב פרטי בין מוכר לקונה, הפעלת תעודת זהות

   ביומטרית בלחיצת כפתור, חשיפת תעודות רשמיות כגון ספח תעודת זהות, פרטי משכון )ואישורו מול הבנקים לצורך

   קבלת אשראי(, צו ירושה, פרטי רכב ורישיון רכב.

   נבנה קונספט UX חדש עבור האזור האחוד של MyGov לאזרחים ולעסקים אשר נמצא כעת בפיתוח.

   תורגם לשפה הערבית ממשק המשתמש.

   הוקמה תשתית Cache( Redis( המאפשרת צמצום מספר הפניות שנשלחות למשרדים במטרה להביא את המידע

   האישי של האזרח.

   הורחבו הממשקים עם תשתיות רוחביות כולל לשרת התשלומים )תשלום סל מרובה( ולמערכת אינטגרציה לניהול 

   תהליכים. מומשו שירותים הכוללים השלמת מידע באופן אוטומטי.

4.2.3  אזור אישי לאזרח  4.2.3  אזור אישי לאזרח4.2.2  מיניסייט
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4.2.4  אזור עסקי ממשלתי   4.2.4 מדד שנתי - מיליון כניסות לאחר הזדהות ב-2020. אזור עסקי ממשלתי   יעדים לשנת 2020

   הוספת יכולות המבוססות על תשתיות הנמצאות בהקמה, לרבות: הרחבת התמיכה בשפות נוספות,  פיתוח אפליקציה )או 

   PWA(, ניטור אפליקטיבי, תשתית A/B testing, ייפוי כוח לשירותים כחלק ממערכת ההאצלה, יכולת לבצע פעולות עבור

   אנשים שאני אפוטרופוס שלהם באמצעות ממשק עם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ועוד.

   הפיכת MyGov לתשתית רוחבית הבנויה כמוצר והכוללת פיתוח רכיבי לגו גנריים לשימוש חוזר המאפשרים להגדיל את

   מספר השירותים בצורה מהירה.

   הרחבת מספר השירותים באמצעות משרדי הממשלה השונים, לרבות: התראות ומעקב אחר ביצוע שירותים, חשיפת מידע

   אישי רלוונטי, ביצוע פעולות מזוהות וגישה למסמכים רשמיים. היעד הוא להגיע ל-60 שירותים באזור האישי עד סוף השנה.

.MyGov-ביצוע אפיון שפה ומיקרוקופי והטמעתו ב   

   תמיכה באירועי חיים בהתאם לתוכנית להאצת שירותים דיגיטליים. 

   מדד שנתי - מיליון כניסות לאחר הזדהות ב-2020.

ומשרדי  האוצר  תקציבים במשרד  אגף  דיגיטלית",  "ישראל  עם  פעולה  הממשלתי בשיתוף  התקשוב  רשות  פעילות בהובלת 

הממשלה.

תיאור כללי

כחלק מאתר MyGov האחוד מוקם האזור העסקי במטרה לאפשר לבעלי תפקידים מורשים בעסקים לאחר שהזדהו במערכת 

ההזדהות הממשלתית לגשת למידע של העסק ולבצע פעולות בשם העסק בהתאם להרשאות שיוגדרו במערכת ההאצלה. 

מרבית תשתיות האזור האישי ישמשו גם את האזור העסקי.

יעדים לשנת 2020

   הקמת אזור עסקי ומערכת להאצלת סמכויות, כולל דף הבית, אפשרות לבחירת פרופילים )אישי, עסקי, ילדים ועוד(, רכיב

   הודעות ועדכונים.

   שירות תקרת אשראי ליבואנים ושירות הישבון – רשות המסים, אגף המכס.

   שירות הצגת פרטי העסק מרשם החברות - משרד המשפטים.

   מנוע להצעת שירותים מותאמים אישית )פרויקט "תלפיות"(.

   10 שירותים עסקיים ב-2020.

   מדד שנתי -  100,000 כניסות לאחר הזדהות.

44
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תיאור כללי

מוצר המאפשר למשרדי הממשלה  לאפיין ולבנותבאופן עצמאי טפסים דיגיטליים, לחשוף אותם לציבור לצורך הגשת בקשה 

לשירות, וכלים להעברת הבקשות למשרד לטיפול ולמעקב.

סטטוס וביצוע 2019

פותחו או הוסבו מעל  100 שירותים מקוונים לשיפור שירותים קיימים על גבי הפלטפורמות הנ"ל.

25 משרדים משתמשים במחולל הטפסים FG באופן עצמאי.

כמות הטפסים המקוונים, נכון לסוף 2019:

יעדים לשנת 2020

.)FG( פיתוח והקמה של 50 טפסים חדשים במחולל הטפסים

הקמת 24 שירותים מבוססי הזדהות המממשים מדיניות Ask Once כחלק מהחלטת ממשלה 1933.  

הוספת משרדים חדשים לשימוש במחולל הטפסים.

4.2.5  שירות יישומים מקוונים )טפסים( 

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

אחיד,  ממשק  באמצעות  ורשויותיה  הממשלה  למשרדי  מקוונים  תשלומים  לביצוע  האזרח  עבור  דיגיטלית  מסחר  מערכת 

רספונסיבי, ונגיש מכל הדפדפנים. האזרח יכול לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תשלום דרך חשבון 

הבנק. שירות התשלומים מוסמך לתקן PCI-DSS העולמי. 

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2019 פותחו 22 שירותי תשלום חדשים, ופורסם מכרז למוצר חדש עבור שירות התשלומים.

שירות תשלום לחידוש או לכפל רישיון רכב הכולל שליחת רישיון הרכב כ-PDF עלה לאוויר בתאריך 16.9.19. 220,000 איש 

קיבלו את הרישיון באופן מקוון.

היקף הפעולות והתשלומים המבוצעים באמצעות שירות התשלומים:

4.2.6  שירות תשלומים   תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

41

טפסים מקוונים מקצה לקצהטפסים להדפסה בלבד 

54

455

משרד המשפטים   1,596,807            154,102,769   

סה"כ כל התשלומים בשרת התשלומים ל - 2019
 

 9,343,380  81,043,598,628    

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

42

 

        שם התשלום                               משרד 

 

סכום ב- 9102 פעולות ב- 9102
(ש"ח)

רישיון רכב - כולל עמדות השרות     משרד התחבורה     1,212,695               1,640,116,667 

רישיון רכב - כולל עמדות השרות      משרד התחבורה     1,212,695               1,640,116,667 

חידוש דרכון                                          רשות האוכלוסין     647,848               100,498,140 

רשם החברות – שובר שנתי                 משרד המשפטים     145,377              219,430,694  

תשלום למס הכנסה                              רשות המסים                  282,754                 33,516,662,542 

תשלום למע"מ                                           רשות המסים                  145,798                25,057,344,060 

תשלום מס חבילות דואר                             רשות המסים                  4,396                        345,849   

תשלומי עובדים זרים                               רשות האוכלוסין     101,761               1,287,654,227 

טופס 102                                            ביטוח לאומי                  135,937                    11,333,022,775  

   40,628,484 תשלום אגרות טאבו                              משרד המשפטים     229,816             

תשלום מס ייבוא                              רשות המסים                  55,873               3,803,401,430 

  4,959,114,155 תשלומים נוספים                              משרדי הממשלה      2,543,962       

תשלום למחצבות                              רשות מקרקעי ישראל         547                    477,942,017   

משרד המשפטים   1,596,807            154,102,769   
חשיפת מסמכים, עיון מקוון במשכון 

וכדומה 

האגף לרישוי כלי ירייה - אגרות כלי ירייה   המשרד לביטחון פנים     58,186              11,088,745           

רישיון נהיגה - כולל עמדות השרות    משרד התחבורה     390,805                   101,239,246         

צפייה והפקת נסח מקוון                              משרד המשפטים     1,663,667               28,068,795 

המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות    רשות האכיפה והגבייה     437,443               382,336,025  

4.2.6  שירות תשלומים 4.2.5  שירות יישומים מקוונים )טפסים(
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יעדים לשנת 2020

פיתוח  16 שירותי תשלום חדשים לאזרחים ולעסקים.

הרחבת שירותי תשלום בתשתית IVR - פיתוח 10 יישומים חדשים הכוללים תשלומים ומידע.

שילוב שירות התשלומים עם אפליקציות מובייל לתשלומים.

סיום שלב האפיון למוצר חדש לשירות התשלומים. 

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

עמדות השירות מהוות ערוץ הפצה של שירותי הממשלה לאזרח בפריסה ארצית. בעמדות ניתן לבצע מגוון שירותים החוסכים 

לאזרח הגעה למשרד וזמן קבלת השירות בלשכות. 

עמדות אלו מוצבות בנקודות מרכזיות במקומות ציבוריים או מסחריים לנוחות הציבור במטרה להקל על הציבור ולהנגיש את 

השירות. המטרה בפריסת העמדות היא להגיע לקהלי יעד נוספים שהשירות הציבורי פחות נגיש להם )לדוגמה הציבור החרדי 

והפריפריה(. 

סטטוס וביצוע 2019

נכון להיום, מוצבות כ-301 עמדות עם כמיליון פעולות בשנה.

בוצעה הנגשה של עמדות שירות חדשות לבעלי מוגבלויות. 

פורסמה התקשרות מרכזית לרכש ולתחזוקת עמדות שירות.

הוקמה תשתית אפליקטיבית חדשה לעמדות השירות.

  

 יעדים לשנת 2020

   המשך פריסת עמדות גנריות.

   פיתוח שירותים הכוללים הדפסה על הנייר הגנרי.

   פריסת עמדות נוספות בלשכות הממשלתיות המסייעות בקיצור תהליכים בלשכה.

   הוספת 4 שירותים חדשים.

   פיתוח יישום מידע אודות רכב בתשתית החדשה.

   התאמה של אתר "כל זכות" לעמדות השירות.

   הוספת קורא טביעות אצבע ביומטרי בעמדות השירות לצורך השוואה אל מול תעודת הזהות החכמה.

4.2.7  פריסת עמדות לשירות עצמי

48
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תיאור כללי

תשתית מבוססת זיהוי קולי המהווה ערוץ נוסף לביצוע פעולות ולקבלת מידע. 

הפעולה  את  ושמבצע  המשתמשים,  ידי  על  הנאמר  תוכן  את  שמנתח  לבוט  דיבור  פעולות באמצעות  ביצוע  מאפשר  המוצר 

הנדרשת במערכת הייעודית. כדי להתקדם בתהליך המערכת מאפשרת גם הקלדה של הנתונים למקרה שהבוט לא הבין 

כראוי את מה שנאמר על ידי המשתמשים.

סטטוס וביצוע 2019

הוקמו 2 שירותים חדשים.

פותח ממשק API לשימוש בשירותי התשתית.

יעדים לשנת 2020

2 שירותי תשלום חדשים.

 gov.il - אתר השירותים והמידע הממשלתי

   בזמן המשבר משמש אתר השירותים והמידע הממשלתי, Gov.il, ערוץ המידע הרשמי והמרכזי של כלל פעילויות משרדי  

   הממשלה בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה. 

   הכניסות לאתר gov.il בהשוואה "לפני ואחרי": בפברואר היו  5.3 מיליון כניסות. במרץ - 10.1 מיליון כניסות.  עלייה של 88%!

מיניסייט

   פיתוח תבנית נושא רוחבי עבור הקורונה המציגה פרסומים של משרדים שונים על נושאים שונים.

   סיוע וייעוץ למשרדים לגבי אופן פרסום מידע בנושא הקורונה.

   סיוע למשרד הבריאות בהעברת תכנים.

   מתן מענה לאתרי חירום עבור משרדי הבריאות, הרווחה, האוצר והמדע.

   כמות כניסות לכלל אתרי המיניסייט בחודש מאי: 8.5 מיליון מתוכן 7 מיליון כניסות למיניסייט קורונה של משרד הבריאות.

אזור אישי

   כמות כניסות לאזור האישי: בהשוואה "לפני ואחרי" מצב החירום:

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

46

הורדת קבצים וביצוע פעולות

הורדת קבצים

משכון

ביצוע פעולות

54

455

2025

1483

4979

3449 1075

491

82

קובץ רשיון רכב 

אקטיבציה

חידוש דרכון

תשלום רשיון רכב ונהיגה

שיוך רכב לתג נכה

קובץ פרטים נוספים רכב

IVR )Interactive Voice Response(  4.2.84.2.9  פעילות בזמן משבר הקורונה

הורדת קבצים וביצוע פעולות:
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שירות יישומים מקוונים )טפסים(

   פיתוח מספר טפסים למשרד הבריאות ובהם דיווח על בידוד ביתי בעקבות חזרה מחו"ל, ובידוד בעקבות מגע עם חולה מאומת

    – למעלה מ- 200,000 איש דיווחו בטפסים אלו מאז פרוץ המשבר.

   פיתוח טופס בקשה להרשמה לשירות התעסוקה - למעלה מ- 400,000 איש נרשמו. בשיא נרשמו 100,000 איש ביום אחד.

   פיתוח טופס למשרד הכלכלה לדיווח של עסקים על פעילות של למעלה מ-15% מהעובדים.

   שדרוג ושיפור טופס תביעה לדמי אבטלה של ביטוח לאומי - למעלה מ- 650,000 איש תבעו דמי אבטלה )ב-3 שבועות(.

   פיתוח טופס של הגשה מקוונת של תלונה במשטרה.

   הקמת טופס הצהרת עובד על "היעדר תסמינים לפני יציאה לעבודה"- הועבר ל-18 משרדים.

      כמות השימושים:

      משרד ראש הממשלה – 502 

      רשות הטבע – 954 

      רשות המסים – 1791

      רמ"י  - 525

   הקמת טופסי דיווח נוכחות - הועבר ל-30 משרדים.

חיבור משרדים לעבודה מרחוק 

1,400 מכשירי סלולר חוברו לסנכרון סלולרי.

1,500 רישיונות גישה מרחוק סופקו.

4,100 כרטיסים חכמים הונפקו. 

מאות קריאות תמיכה.

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

בממשלה  התקבלה  לציבור  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי  המידע  העברת  שיפור  בדבר   1933 מספר  ממשלה  החלטת 

ב-30.08.2016. במסגרת זו הוחלט לאמץ מדיניות של קבלת מידע מהציבור פעם אחת בלבד  לשם שיפור השירות הממשלתי 

לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי עליו. לצורך זה, הונחו משרדי הממשלה לשתף מידע ביניהם ולהפסיק דרישת מסמכים 

ופרטי מידע אשר קיימים במאגרי מידע ממשלתיים, זאת באופן מדורג ועד לשנת 2023. 

  

סטטוס וביצוע 2019

רשות התקשוב הממשלתי הובילה למימוש של מדיניות 'פעם אחת בלבד' באמצעות מתווה יישום המבוסס על החצנת מידע 

לאזרח כחלק מתהליכי שירות דיגיטליים והסכמתו להעברה בין משרדים. 

תהליך זה מייתר את הצורך בבקשות להעברת מידע תחת התהליך הקבוע בפרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, ובנוסף מבטיח 

שקיפות מלאה מול האזרחים מקבלי השירות, תוך רידוד המידע המועבר למינימום הנדרש )privacy by design(. מהלך זה 

בהנחיית ראש רשות התקשוב  מפחית את הנטל הביורוקרטי תוך צמצום בפועל של הפגיעה בפרטיות. מתווה זה פורסם 

הממשלתי בדבר יישום העברות מידע בשירותים דיגיטליים.

 

במהלך 2019, בוצע בהצלחה פיילוט ראשוני למתווה והרחבתו לכ-10 שירותי "נחשון" הפועלים כך כיום.

 רשות התקשוב ביצעה מיפוי ממוקד של מידע הנדרש לשירותים בהתבסס על מיפוי השירותים ועל קטלוג האישורים שנגזר 

ממנו. על בסיס תהליך זה נבחרו תחומי ופרטי מידע במוקד הפעילות, למען יצירת סטנדרטיזציה למידע וגיבוש מודל נתונים 

אחיד אשר יהווה קפיצת מדרגה באיכות ובקלות שיתוף המידע בין משרדי הממשלה.

 החל תהליך הטמעה לתשתית שדרת המידע, כמפורט בפרק 10.1.2.

2019 כלל משרדי הממשלה  מערכת "מועד? לניהול עבודת הוועדות להעברת מידע נכנסה לפעילות שוטפת, והחל ממאי 

מחויבים להגיש בקשות להעברת מידע באמצעותה. 

יעדים לשנת 2020 

הרחבת היישום וצמצום דרישות המידע לשירותים רבים נוספים בדגש על השירותים הנכללים באירועי החיים כחלק מתוכנית 

ההאצה הדיגיטלית, תוך סנכרון באזור האישי.

המידע  בשדרת  אחיד  נתונים  מודל  על  המבוססים  ממשקים  פיתוח  באמצעות  הממשלה  בשירותי  מידע  העברות  הטמעת 

הממשלתית. 

במסגרת מדד יישום החלטה 1933, מעקב ובקרה אחר תוכניות העבודה המשרדיות ליישום העברות מידע, כפי שדווחו לרשות 

התקשוב.

השלמת פיילוט Ask Once בשירותי רישום וסבסוד מעונות יום, בשיתוף פעולה עם זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים. 

בחינת ערוצי יישום לשיתוף מידע בין משרדי הממשלה לגופים ציבוריים ורשויות מקומיות.

בין משרדי הממשלה

תקשוב ממשלתי- מבט על פעילות 2020

47

מידע שלי - לפי חודשים

דצמבר             ינואר           פברואר         מרץ

מידע אישי

פרטי דרכון

מידע פנסיוני

ילדים

כלי רכב

חובות וקנסות

כלי ירייה

עלייה וקליטה

חיות מחמד

11,512

8,741

8,210

6,156

7,100

4,670

1,100

465

940

14,450

10,587

10,478

8,467

8,878

5,362

1,457

611

1,126

12,487

9,171

9,386

7,227

7,949

4,906

1,267

527

1,059

16,000

11,053

12,084

8,300

8,653

4,363

1,515

584

1,590

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

חיות מחמד
 

מידע אישיפרטי דרכוןמידע פנסיוניילדים כלי רכב חובות וקנסות כלי ירייה עלייה וקליטה

דצמברינוארפברוארמרץ

"שאל פעם אחת" - קידום ושיפור תהליכי העברות מידע בין מידע שלי- לפי חודשים  4.3
דצמבר             ינואר           פברואר         מרץ          משרדי הממשלה

מידע אישי

פרטי דרכון

מידע פנסיוני

ילדים

כלי רכב

חובות וקנסות

כלי ירייה

עלייה וקליטה

חיות מחמד

11,512

8,741

8,210

6,156

7,100

4,670

1,100

465

940

14,450

10,587

10,478

8,467

8,878

5,362

1,457

611

1,126

12,487

9,171

9,386

7,227

7,949

4,906

1,267

527

1,059

16,000

11,053

12,084

8,300

8,653

4,363

1,515

584

1,590
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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 למידע האגור 

בידי הרשות הציבורית ולהשתמש בו כחלק מתפיסה הרואה בממשלה משרתת ציבור המציבה את האזרח במרכז.

בסוף יולי 2016 פורסמו המלצות הצוות הבין-משרדי להנגשת מאגרי מידע שקיבלו תוקף במסגרת החלטת ממשלה מספר 

1933 מ-30.10.2016 בדבר "שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור". בהחלטת הממשלה  

נקבעו הדברים האלו:

1. על המשרדים להנגיש, עד לשנת 2022, את כלל מאגרי המידע שברשותם שאין מניעה משפטית לפרסמם על-פי כל דין או 

    בשל שיקולים רלוונטיים אחרים, ובפרט לקדם מאגרים בעלי חשיבות לציבור. 

2. אומצו עקרונות להנגשת מאגרי מידע, לרבות סטנדרטים להנגשת מידע, היקף המידע שיונגש, מתכונתו ומדיניות משפטית

    הכוללת בחינת היבטים של פרטיות, ביטחון, אבטחת מידע ועוד.

3. משרדי הממשלה ימפו את כלל מאגרי המידע שברשותם עד לסיום שנת 2017 וישלבו אותם בתוכניות העבודה השנתיות, 

    החל משנת 2017 - פעילות להנגשת מאגרי מידע.

4. רשות התקשוב הממשלתי אחראית בצורה רוחבית על הנגשת מאגרי מידע ועל ניהול שיח מתמשך עם הציבור בדבר

    האינטרס הציבורי לפרסום המידע. בנוסף לכך נקבע כי הרשות תשמש גורם מנחה למשרדים בתחום הנגשת מאגרי מידע 

    ממשלתיים לציבור.

5. הוקצה תקציב מרכזי לתמרוץ משרדי הממשלה לפעול להנגשת מאגרי מידע במטרה לעודד יזמים ומפתחים לפעול לפיתוח 

    יישומים על בסיס המידע הממשלתי.  

סטטוס וביצוע 2019
2019 פעלה הרשות לתיקוף המיפוי והרחבתו תוך מיקוד במאגרי מידע בעלי ערך אסטרטגי, ובפרט בתחומי מידע  במהלך 

גאוגרפי, תחבורה ונדל"ן. 
על מנת לחבר את הפעילות לצורכי המשתמשים, הקימה הרשות צוות בין-מגזרי להנגשת מאגרי מידע. הצוות כולל נציגים 

מארגוני חברה אזרחית, אקדמיה ומגזר פרטי. 
2019 חלה עלייה של כ-30% בכמות המאגרים המונגשים באתר "דאטה גוב", ונכון לסוף השנה בוצעו מעל 80%  במהלך 

מיעדי ההנגשה של משרדי הממשלה. 

.)Data Sets( כ-826 מאגדי מאגרים שבהם מעל 2,000 קובצי דאטה data.gov.il נכון לאוגוסט 2020 מונגשים באתר

יעדים לשנת 2020
שיפור איכות וזמינות המידע המונגש לציבור באמצעות הטמעת סטנדרטים טכניים להנגשה ולהטמעת התפיסה והמודעות 

לנושא במשרדי הממשלה.
שיפור הפלטפורמה הטכנולוגית של דאטה גוב בהתאם לצורכי המשתמשים. 

 .)OpenGIS( איתור ופיתוח פתרונות מתקדמים למידע גאוגרפי פתוח
data.gov.il, בדגש על מידע בעל ערך  יישום אפקטיבי של תוכניות העבודה המשרדיות והרחבת היקף המידע המונגש ב- 

אסטרטגי הנדרש על ידי ציבור המפתחים והחברה האזרחית וכמקובל במדדים בינלאומיים.

מתן מענה איכותי לצורך בהנגשת נתוני Covid-19 לציבור הרחב תוך ניהול שיח עם המשתמשים.

המידע הממשלתי כנכס לציבור - הנגשת מאגרי המידע   4.4
         הממשלתיים לציבור
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5.  שירות איכותי לאזרחים ולעסקים 

פעילויות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

ולאחריה   2010 אוגוסט  2201 מחודש  לציבור מתנהלת מתוקף החלטת ממשלה מספר  איכות השירות הממשלתי  מדידת 

החלטת ממשלה 2097. במסגרת המדידה שהחלה בחודש אוקטובר 2014, בוחנת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור 

23 משרדי ממשלה ויחידות סמך. ממצאי המדידה  ברשות התקשוב הממשלתי באופן שוטף את חוויית השירות של לקוחות 

משוקפים באופן שוטף לגופים הנמדדים )לטובת התייעלות ושיפור(, ואחת לשנה לציבור במסגרת דוח איכות השירות הממשלתי 

לציבור )לטובת יצירת שקיפות והגדלת אמון הציבור(.

סטטוס וביצוע 2019

נוספה יחידה נמדדת חדשה )בתי הדין הרבניים(. 

סך הכול נמדדו 23 גופי שירות בממשלה.

בחודש אוגוסט 2019 התפרסם דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור לשנת 2018.

התנהל מכרז להפעלת מערך מדידת איכות השירות הממשלתי לשנים הקרובות ונבחר ספק.

יעדים לשנת 2020

הפעלה שוטפת של מדידת איכות השירות ב-23 היחידות הנמדדות.

הטמעת מערך המדידה החדש בהתאם להגדרות ולאפשרויות שמקנה המכרז החדש.

פרסום דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור לשנת 2019.

תיאור כללי

החלטת הממשלה מספר 2097 הגדירה את היחידה לשיפור השירות ברשות התקשוב הממשלתי כמרכז ידע וגורם מקצועי 

בתחום השירות וכמובילה את תפיסת "הלקוח במרכז" בממשלה. לאור זאת, מקיימת היחידה לשיפור השירות מגוון הכשרות 

למנהלים העוסקים בשירות, ובכלל זה קורסים למנהלי מוקדי שירות, קורסים למנהלי פניות ציבור וקורסים למובילי שירות.

לצד פעילויות ההכשרה, מובילה היחידה פורומים מקצועיים בנושאי שירות המתכנסים מספר פעמים בשנה במטרה לקדם את 

הידע המקצועי והשותפות של מנהלי השירות בשיפור תהליכי שירות.

סטטוס וביצוע 2019

להלן היקף הפעילות שביצעה היחידה בתחומים אלה בשנת 2019: 

יעדים לשנת 2020

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור  5.1

הכשרות למנהלים בתחום השירות לציבור  5.2

מפגשי פורום 
מנהלי מוקדים

 

מפגשי פורום 
מובילי שירות 
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פניות ציבור 
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 בתחום השירות

 

קורס מנהלי 
מוקדים 

 

1

2

2

2

2

 הפעלת
 קהילות ידע

 

מפגשי פורום 
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פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי - היחידה לשיפור השירות. 

תיאור כללי

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2097 ובהתאם לצורך בשיפור השירות הניתן לאזרחים, הוחלט על הקמת מענה ממשלתי 

ועל ערוצי השירות השונים לקבלתם אגב עידוד השימוש בשירות עצמי.  מרכזי למסירת מידע לציבור על שירותי הממשלה 

המענה יינתן בשפות שונות באמצעות מוקד טלפוני ואתר אינטרנט, ויהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. 

למוקד יש פעילות בשתי התמחויות מרכזיות: תמיכה טכנית בשירותים מקוונים ממשלתיים רוחביים )תשתיות טכנולוגיות אשר 

משמשות מספר משרדי ממשלה( ומתן מידע על שירותי הממשלה ותהליכים שמהווים אירועי חיים )אבטלה, פטירה, נישואין, 

לידה ועוד(.  

המוקד מטפל בממוצע בלמעלה מ-40,000 פניות בחודש. במהלך שנת 2019 טופלו במוקד כ-450,000 שיחות טלפוניות 

ועוד כ-50,000 פניות כתובותבמהלך 2019 זמן ההמתנה הממוצע במוקד היה פחות מ-30 שניות ולמעלה מ-80% מהלקוחות 

נענו תוך פחות מדקה. 

סטטוס וביצוע 2019

מערכת ניהול ידע: הפעלה מלאה. 

מענה ממשלתי מרכזי: השלמת מהלך ההקמה והפעלה המלאה.

 

יעדים לשנת 2020

הרחבת הפעילות בהתאם לביקושים ההולכים וגדלים - בהתאמה לגידול בהיקף ובביקוש לשירותים המקוונים המפותחים 

ברשות התקשוב. 

הידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם המשרדים המרכזיים אשר להם שירותים הנוגעים לכלל  אזרחי המדינה. 

שמירה על רמות שירות גבוהות ועמידה ביעדי המכרז. 

הכנסת ערוצים חדשים לשירות במוקד. 

המשך שיפור תהליכים והעלאת רמת המקצועיות במוקד. 

מענה ממשלתי מרכזי  5.3
מענה ממשלתי מרכזי  5.3

פעילות בזמן משבר הקורונה

במהלך תקופת הקורונה חווה המוקד גידול של יותר מ-100% בהיקף השיחות שנבע מכך שיותר אזרחים נזקקו לשירותים 

דיגיטליים בשל הריחוק החברתי וצמצום פעילות הסניפים הפרונטליים;  וכן מהפיתוח המואץ של שירותים דיגיטליים חדשים.

לצורך כך גויסו והוכשרו עשרות נציגי שירות נוספים.

בנוסף, בשל מגבלות התו הסגול, בוצע מעבר של חלק מהנציגים לעבודה מהבית שגרר היערכות מיוחדת הכוללת רכישת 

מחשבים והתאמתם לתקני אבטחת המידע הנהוגים, הכשרה והתאמת מערכי הפיקוח והבקרה.

דיווחו  שעליהם  ותקלות  שינויים  לגבי  למשרדים  משוב  והעביר  חדשים  דיגיטליים  שירות  תהליכי  לאפיון  שותף  היה  המוקד 

האזרחים. המוקד אף סייע בהשלמת מעגל טיפול בדיגיטל לעשרות אלפי אזרחים שהתקשו להשלים את הפעילויות בעצמם.

נושאי הפנייה שמעסיקים את המוקד בתקופת הקורונה הם בעיקר קשורים לנושאים אלה:

   דמי אבטלה ויציאה לחל"ת - שירות התעסוקה וביטוח לאומי.

   טופסי "קורונה" - דיווחי משרד הבריאות.   

   מענק לעצמאים בשלוש פעימות - רשות המסים.

   הלוואות בערבות מדינה - משרד האוצר. 

   מענקים לאוכלוסיות שונות – ביטוח לאומי. 

   התו הסגול לעסקים – משרד האוצר. 

   מענקים למעסיקים – שירות התעסוקה ורשות המסים.

מענה ממשלתי מרכזי  5.3
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7.  משילות טכנולוגיות מידע6.  הגנת הסייבר במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

השלמות,  הסודיות,  מרמת  הממשלתיות  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי  של  התקינה  פעילותם  מושפעת  הדיגיטלי  בעידן 

הזמינות והשרידות של המידע ושל מערכות המחשוב המעבדות ומאחסנות אותו.

מערכות מחשוב אלו, לרבות האמצעים והציוד הנלווים להן, הן 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.

 

רשות התקשוב הממשלתי פועלת באמצעות היחידה להגנת הסייבר בממשלה )יה"ב( לגיבוש תפיסת עולם ממשלתית בתחום 

והגברת מחויבותם להגנה על המידע הממשלתי.  הגנת הסייבר, לרבות רתימתם של משרדי הממשלה לנושא הגנת סייבר 

הרשות מקדמת עמידה בתקינה מחייבת בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע; קובעת כיווני פעולה ליישום הגנת הסייבר 

במשרדים ולצמצום הפער בין רמת ההגנה הקיימת מול זו הרצויה; פועלת להעלאת רמת 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 

יה"ב מרכז שליטה ובקרה ממשלתי  וביצוע בקרות במשרדים. כמו כן, הקימה  תשתית לנהלים משרדיים באמצעות הנחיות 

ונותן מענה  הסייבר  הגנת  עוסק בגיבוש תמונת מצב ממשלתית שוטפת בהיבטי  )SOC ממשלתי( אשר  סייבר  איומי  לנוכח 

 SOC הלאומי וגופי CERT-ולהרחבת שיתופי הפעולה שלו עם ה SOC-לאירועי סייבר. יה"ב פועלת לצירוף משרדים נוספים ל

מגזריים נוספים.

יה"ב פועלת בתיאום ובשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי.

סטטוס בסוף 2019

25 משרדים מנוטרים על ידי ה-SOC הממשלתי.

יעדים לשנת 2020

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.

פעילות בזמן משבר הקורונה

עקב התגברות השימוש בתקשורת מרחוק לצורכי פגישות ודיונים, פורסמו הנחיות לעבודה מאובטחת מרחוק הכוללות 

.)VC( שימוש מאובטח בכלי ועידת חוזי

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

המשילות בתחום טכנולוגיות המידע נועדה לקדם ולטפח מערך תקשוב ממשלתי שבו פעילויות אגפי טכנולוגיות דיגיטליות 

ומידע תואמות ומשרתות את מטרות המשרדים ויעדי הממשלה; מערך תקשוב ממשלתי הפועל באופן אפקטיבי ויעיל ומהווה 

תשתית חיונית והכרחית לשירות ציבורי מתקדם, יצירתי, חדשני, דיגיטלי ויעיל. 

רשות התקשוב הממשלתי פועלת לקידום הנושא במשרדים במטרה להבטיח שימוש בשיטות ובכלים עדכניים לניהול תוכניות 

עבודה ותקציבים, לניהול פרויקטים ומחזור החיים של מערכות תקשוב, לניהול סיכוני תקשוב, לניהול ושיתוף ידע ועוד. במסגרת 

מוטמעות  מתפרסמות,  וכלים;  מתודולוגיות  סטנדרטים,  הסמך  ויחידות  הממשלה  ומבוקרים במשרדי  מוטמעים  נקבעים,  זו 

ומבוקרות הנחיות מקצועיות ומופעלות ועדות היגוי ומנגנוני משילות.

 

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

הממשלתי: 

   חובת היוועצות של מנכ"לים ומנהלי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בנושא תוכניות עבודה 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 עיתיים לצורך שיתוף ידע והתייעצויות מקצועיות.

 

בהחלטת הממשלה מספר 2097, מ-10.10.2014 הוגדר כי: "לצורך מתן סמכויות, כלים ומשאבים בידי התקשוב הממשלתי 

למימוש תפקידיו: להנחות את מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך לבחון הקמת ועדת היגוי משרדית לתחום התקשוב, 

אשר תפעל לרתימת טכנולוגיות דיגיטליות 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 בכמחציתם פועלת ועדת היגוי לתקשוב. 

 

ועדות היגוי משרדיות לתחום התקשוב   7.1
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משרדי  של  התקשוביות  העבודה  תוכניות  את   ,2020 שנת  לקראת  החמישית,  הפעם  זו  ריכזה  הממשלתי  התקשוב  רשות 

רשות  ומטה  העליונה  התקשוב  ועדת  בפני  ונדונו  הוצגו  מהתוכניות   27 ממשלתיים(.  גופים   48( הסמך  ויחידות  הממשלה 

התקשוב הממשלתי. 

חלק מתוצאות התהליך בא לידי ביטוי במסמך זה.

בתהליך התכנון לקראת 2020 ניתן דגש על התאמת פעילויות התקשוב ליעדים: יעדי המשרדים השונים, יעדי תקשוב רוחביים 

ויעדי תפעול רוחביים, וכן על מיפוי סיכוני תקשוב לכלל התוכנית המשרדית ולפרויקטים המרכזיים.

"איתם"  מערכת  בעזרת  ממשלתית  רוחבית  המשרדים במערכת  כלל  של  העבודה  תוכניות  ריכוז  לראשונה  בוצע  זו  בשנה 

ITGaaS שאיפשרה איסוף יעיל תוך בקרה וליווי של גורמים שונים ברשות התקשוב הממשלתי.

תוצאות התכנון הוצגו בתצוגות ייעודיות בימי הסקר שהוזכרו לעיל:

תיאור כללי

ליישום משילות טכנולוגיות מידע. בה בעת, התפתחו  בעשורים האחרונים התפתחו מסגרות מתודולוגיות המשמשות מודל 

במשרדים הממשלתיים מתודולוגיות מגוונות שבחלקן טובות וראויות, אך שונות ונפרדות זו מזו. 

רשות התקשוב הממשלתי הגדירה מסגרת מתודולוגית ממשלתית המתבססת על אלו ועל צרכים עדכניים. מסגרת זו כוללת 

הנחיות המגדירות מכנה משותף הכרחי ורחב תוך שמירה על גמישות לצרכים ייחודיים.

סטטוס וביצוע 2019

ניהול  ניהול פרויקט ומערכת, מיקור חוץ,  72 הנחיות של רשות התקשוב הממשלתי במגוון נושאים: משילות,  עד כה הופצו 

וסייבר,  ידע, תוכניות עבודה ומשאבים, מחשוב ענן, תשתיות חומרה ותקשורת, אבטחת מידע  ושיתוף  ניהול  סיכוני תקשוב, 

פיתוח ההון האנושי, העברות מידע והנגשת מאגרים, קוד פתוח. 

במהלך 2019 בוצעה בקרה ב-13 משרדים לגבי מידת הטמעת ההנחיות בנושאים: ניהול פרויקט ומערכת, מיקור חוץ, ניהול 

סיכונים וניהול ושיתוף ידע,  במטרה לסייע בשיפור איכות הפעילות שלהם ולהפיק לקחים לגבי איכות ההנחיות.

 

כן בוצעה בקרת מעקב ב-8 מהמשרדים שבהם 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.

   נדרשת הקפדה על מעורבות גורמי הנהלה במשרדים ועל קיום מנגנוני משילות בפרויקטים כמוגדר בהנחיות.

   נדרשת הגברה והעמקת הפעילות להנחלת התקן שהגדירה הרשות במשרדים השונים.

יעדים לשנת 2020

   העמקת ההטמעה והבקרה גם לאזורי התוכן של ניהול סיכוני תקשוב.

   ביצוע בקרה על כלל הנושאים האלו ב-10 משרדים נוספים, ובקרת מעקב בקרב אלה שעברו בקרה ראשונה ב-2018-9.

   יצירת תשתית להנחלת טרמינולוגיה אחידה במשרדי הממשלה. 
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 IT ניהול סיכוני תקשוב לגבי פרויקטים, מערכות ונכסי ניהול, שימור ושיתוף ידע מקצועי בין אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע   7.4   7.5

2 מפגשי פורום מנמ"רים

CTO 3 מפגשי פורום מנהלי תשתיות

3 מפגשי פורום מנהלי יישומים

לומדה בנושא תחקור והפקת לקחים

לומדה בנושא סקר סיכוני תקשוב 

7 סדנאות בנושא ניהול לקחים

8 סדנאות בנושא ניהול סיכונים

5 מפגשי מנהלי קהילות

CRM  4 מפגשי קהילת ידע

 ALM 4 מפגשי קהילת ידע

2 מפגשי קהילת ידע רכש תקשוב

BI 3 מפגשי קהילת ידע

3 מפגש קהילת ידע טכנולוגיות ענן

5 מפגשי קהילת קוד פתוח

5 מפגשי קהילת קוד פתוח

3 מפגשי פורום מנהלי אבטחת מידע וסייבר

הפעלת פורומים

הפעלת קהילות ידע

סדנאות ולומדות מקצועיות 

תיאור כללי

מתודולוגיית ניהול סיכוני התקשוב במשרדי הממשלה מתבצעת כחלק מיישום ממשל תאגידי ובהתבסס על מתודולוגיית ניהול 

סיכונים של מודל ה-COSO )Committee Of Sponsoring Organizations( וניהול סיכוני טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  של 

.)COBIT )Control Objectives for IT & Related Technologies-מודל ה

 

סיכונים  מיפוי  מאפשר  זה  תהליך  ומידע.  דיגיטליות  טכנולוגיות  אגף  מניהול  נפרד  בלתי  חלק  הוא  התקשוב  סיכוני  ניהול 

בתחומים שונים, כגון: סיכונים לגבי יישום תוכניות 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 2019

רשות התקשוב הממשלתי הגדירה מתודולוגיה אחידה לביצוע תהליך ניהול סיכוני תקשוב אפקטיבי ויעיל

למזעור  ולפעול  פוטנציאליים  כשלים  לאתר  פרויקטים  ומנהלי  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  אגפי  למנהלי  לאפשר  במטרה 

הסיכונים והשפעתם. 

במסגרת המתודולוגיה הממשלתית הוגדרו ועודכנו הנחיות כלהלן:

   עקרונות לניהול סיכוני תקשוב במשרדי ממשלה.

   ביצוע סקר סיכוני תקשוב מקיף במשרדי ממשלה.

   ביצוע סקר סיכוני תקשוב שוטף במשרדי ממשלה.

   גיבוש וניהול תוכניות טיפול לסיכוני תקשוב.

הוגדרו ועודכנו בנקים )מאגרים( של סיכונים ותגובות, יעדים ופעילויות.

התקשוב  סיכוני  מנהל  עם  בתיאום  שיפעלו  הממשלתיות  הסמך  וביחידות  הממשלה  במשרדי  תקשוב  סיכוני  מנהלי  מונו 

הממשלתי. מנהלי הסיכונים המשרדיים הודרכו באמצעות סדנאות ייעודיות לנושא. 

הונעו תהליכי ניהול סיכונים על פי המתודולוגיה הממשלתית המוגדרת באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  ובפרויקטי תקשוב 

משמעותיים ברשות המסים-שעם, רשות מקרקעי ישראל, משרדי האוצר, הבריאות, ראש הממשלה, החינוך, הרווחה, הפנים, 

התחבורה, החקלאות, המשפטים, וביחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי.

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

פותחה והופצה לומדה לניהול סיכוני תקשוב שוטף בפרויקטים.

יעדים לשנת 2020

המשך הטמעה ובקרה על יישום ההנחיות בנושא ניהול סיכוני תקשוב במשרדי הממשלה כחלק מתהליך הטמעה ובקרה על 

יישום כלל הנחיות הרשות .

הנעה של תהליכי ניהול סיכונים מקיף נוספים. 

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

 

החלטת ממשלה 2097 קבעה, בין היתר, כי על  רשות התקשוב הממשלתי לשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב 

לממשלה וכן לקדם שיתוף ידע מקצועי בין אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במטרה לקדם מצוינות, התייעלות, אפקטיביות 

וחדשנות בממשלה. 

ידע מקצועי בין המשרדים באמצעות שילוב של מספר  ולשיתוף  בהתאם לכך, רשות התקשוב הממשלתי פועלת להטמעה 

שיטות וכלים:

   פורומים מקצועיים לתפקידי ליבה באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרדים וביחידות הסמך.

   קהילות ידע  בנושאים מגוונים שחבריהן אנשי תקשוב מכלל משרדי הממשלה וגופי ציבור. חברי הקהילות נפגשים באופן

   פרונטלי ודיגיטלי להיוועצות מקצועית, ללמידה הדדית, לשיתוף בפתרונות ולסיפורי הצלחה ויוצרים נטוורקינג מקצועי 

   ממשלתי.

   סדנאות ולומדות מקצועיות להטמעת ידע מקצועי בהלימה להנחיות ראש רשות התקשוב הממשלתי. 

   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.

   הנגשת הנחיות ראש רשות התקשוב באתר שירותי הממשלה לכלל בעלי העניין במגזר הממשלתי ובציבור הרחב.

ביצוע 2019

להלן היקף הפעילות שהרשות ביצעה בתחומים אלה בשנת 2019:

יעדים לשנת 2020

   הרחבת פעילות קהילות הידע תוך מדידה ובקרה של האפקטיביות שלה.

   מעבר למפגשים דיגיטליים וביצוע פיילוט לכלי לשיתוף ידע בין יחידות התקשוב במשרדי הממשלה. 
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8.  שיווק ומיצוב התקשוב הממשלתי לאזרחים ובממשלה  )ITGaaS("כלי מרכזי לניהול משילות טכנולוגיות מידע – "איתם  7.6

פעילויות בשנים 2019 – 2020  8.1

8.1.2  שולחנות עגולים חברה ערבית 2020

 Refresh ריפרש  8.1.1

מערכת "איתם" )ITGaaS )IT Governance as a Service היא כלי מרכזי רוחבי לניהול תהליכי משילות עבור יחידות התקשוב 

הממשלתיות.  

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

באוגוסט 2019 הותקנה המערכת באופן מרכזי והונגשה למשרדי הממשלה באופן ממודר ומאובטח עם תהליך תוכניות עבודה 

רב שנתיות ושנתיות. 

במפת הדרכים של המערכת כלולים התהליכים הבאים:

   ניהול פרוגרמות ופרויקטים.

   ניהול סיכוני תקשוב.

   ניהול משאבים.

   דיווחי ביצוע משאבי כוח אדם.

   ניהול תקציב ובקרת עלויות.

   ניהול ותעדוף דרישות.

   הפקת וניהול לקחים.

סטטוס וביצוע 2019

בחירת ספק זוכה במכרז ITGaaS עם פתרון המבוסס על התקנה בתצורת SaaS בענן ציבורי.

יישום תהליכי עבודה בין רשות התקשוב למשרדים, כולל הטענת פרטי דיווח על ביצוע תוכניות עבודה 2019 ותכנון תוכנית 

עבודה 2020 במערכת ע"י כלל יחידות התקשוב הממשלתיות. 

יישום מודול בקרה על ביצוע תוכנית העבודה הכולל לוח מחוונים ותהליכים תפעוליים.

וריכוז 48 תוכניות  ידי רשות התקשוב  יחידות התקשוב במשרדי הממשלה המונחות על  הדרכות והטמעת המערכת בכלל 

עבודה משרדיות באמצעות המערכת.

יעדים לשנת 2020

אפיון ויישום תהליכי ניהול פרויקטים ופעילויות, ניהול סיכונים, ניהול משאבים ודיווח על ביצועי עובדים בשיתוף משרדים מיישמים 

ראשונים.

הרחבת השימוש במודול הבקרה על ביצוע מערכת ליחידות תקשוב ממשלתיות נוספות.

2021 ע"י כלל יחידות התקשוב  2020 ותכנון תוכנית עבודה  היערכות לתמיכת המערכת לדיווח על ביצוע תוכניות עבודה 

הממשלתיות.

 

רשות התקשוב הממשלתי מקדמת את יישום אסטרטגיית "האזרח במרכז", מחזקת את תפישת הערך של התקשוב הממשלתי 

ולעידוד   mygov האישי  האזור   gov.il באתר  הדיגיטליים  לשירותים  הביקוש  להרחבת  פועלת  בממשלה,  השותפים  בקרב 

השימוש בשירותי ממשל פתוח ובמאגרי המידע.

תוכנית העשרה בנושאי שירותים דיגיטליים, חדשנות ומדיניות טכנולוגית, בשיתוף עם google ישראל.

התוכנית חושפת את המשתתפים לכלים, לגישות ולמקרי בוחן שיסייעו לעובדים בשירות הממשלתי להוביל ולהטמיע תרבות 

ארגונית חדשנית, שיטות עבודה יצירתיות וכלים מתקדמים שיסייעו להתאים את סביבת העבודה למציאות העכשווית.

מטרות התוכנית: 

   קידום השימוש בטכנולוגיה בעבודת הממשלה. 

   הענקת ידע וכלים לניתוח מדיניות מנקודת מבט טכנולוגית.

   הענקת כלים ויצירת קשרים ללקידום חדשנות במגזר הציבורי. 

   יצירת מרחב למפגש מקצועי, ליצירת קשרים ולפיתוח שיתופי פעולה. 

   קידום מוצרים ופלטפורמות רשות התקשוב הממשלתי בקרב העולם העסקי 

   בממשלה.

מספר  את  להגדיל  האחרונות  בשנים  פועלת  הממשלתי  התקשוב  רשות 

האזרחים הצורכים שירותים ממשלתיים דיגיטליים בקרב דוברי השפה הערבית 

ולחזק את האמון שלהם בצריכת שירותים אלו. הרשות ערכה שולחנות עגולים 

שירותים  ליישום  הרצויה  ובמדיניות  לפתחה  העומדים  באתגרים  לדיונים 

דיגיטליים ממשלתיים בשפה הערבית. בכנס שיתוף הציבור השתתפו מובילי 

הפורמלי  החינוך  אנשי  דיגיטליים,  מובילים  הערבית,  בחברה  הקהל  דעת 

בקרב  הפועלות  עמותות  נציגי  אחרים,  בתחומים  אקדמאים  פורמלי,  והבלתי 

החברה הערבית. התובנות שהושגו בתהליך זה מעובדות בימים אלו למדיניות 

תקפה של פרסום מידע ושירותים ממשלתיים בשפה הערבית.



69 68

8.1.3  שיווק וקידום ברשתות חברתיות

רשות התקשוב הממשלתי מקדמת פעילות של שירותים דיגיטליים על גבי פלטפורמות שאותן היא מובילה בשיתוף משרדי 

 gov.il , mygov, הממשלה. הרשות מייצרת פוסטים במגוון רשתות חברתיות ומפרסמת שירותים לאזרחים ולעסקים מאתר

data.gov.il ועוד.

   פייסבוק כאן

   טוויטר כאן

   טלגרם כאן

   לינקדאין כאן

   יו טיוב כאן

דוגמאות לסרטונים ברשתות חברתיות

   סרטון סיכום שנת 2019 במספרים לחץ כאן

   סרטון אזור אישי לחץ כאן

   המדריך לרך הנולד לחץ כאן

   מערכת ההזדהות הממשלתית, מדריך לחץ כאן

8.1.3  שיווק וקידום ברשתות חברתיות

הקמת מיניסייט, כלים ומוצרים טכנולוגיים להנגשת פלטפורמות לעבודה מרחוק בתקופת הקורונה:

 

עבודה למשרדי  רציפות  ולאפשר  מיטבי  ובמטרה לתת מענה  וירוס הקורונה  כחלק מהיערכות החירום בעקבות התפרצות 

הממשלה, רשות התקשוב הממשלתי ממליצה על כלים ממשלתיים ומאובטחים לעבודה מרחוק ולקשר עם הציבור, לצד מוצרי 

מדף אינטרנטיים המתאימים לקיום פגישות וירטואליות ושיחות ועידה.

לאתר כלים ומוצרים טכנולוגיים לקשר עם הציבור ולעבודה מרחוק היכנסו לקישור הבא.

*דוגמאות לפוסטים

8.1.4  פעילות בזמן משבר הקורונה8.1.3  שיווק וקידום ברשתות חברתיות
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יעדים לשנת 2020  8.2

שנה של שיווק רציף:

   מבוסס ערך לקהלי היעד.

   מוכוון תוצאות ויעילות.

   מתוכנן ומבוסס מידע )ניתוח מחקרים ומדידה שוטפת(.

   שיווק מותאם לצורכי השעה ולתקופת הקורונה.

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. 

קידום החלטת ממשלה 260 להאצה דיגיטלית.

חיזוק המיצוב התפישתי ותפישת הערך של התקשוב בקרב משרדי ממשלה, במטרה 

   להגביר את השותפות והסיוע של רשות התקשוב למנמ"רים ולמנכ"לי משרדים בתהליכים האסטרטגיים

   שהם מובילים.  

   לחזק את המיצוב התפיסתי של התקשוב הממשלתי כמוביל לחדשנות וליישומה בממשלה - במוצרים

   אסטרטגיים.

מיצוי הפוטנציאל של ממשל פתוח ומאגרי המידע.

יעדים לשנת 2020  8.2

רשות התקשוב הממשלתי שמה לעצמה למטרה לפתח את ההון האנושי ביחידות המחשוב הממשלתיות מתוך התפיסה שלכל 

פיתוח ושינוי אחראים בראש ובראשונה אנשים.

בהתאם לשינויים שחלו בשנים האחרונות ובתיאום עם נציבות שירות המדינה, שונה בשנת 2018 שם יחידת התקשוב ל"אגף 

בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע" ושודרגו משרות מינהל האגף ותפקידי הליבה. שינויים אלה פורסמו במרץ 2019 במסגרת 

נוהל של נציבות שירות המדינה בנושא "עדכון תפקוד אגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך".

בשנת 2019 הניעה רשות התקשוב מהלך לעדכון ולטיוב תפקידי הליבה באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בממשלה. בשנת 

2020 הוחלט על הקמת צוות ייעודי לנושא בראשות נציבות שירות המדינה ובשיתוף רשות התקשוב הממשלתי ומשרד האוצר. 

הצוות יעסוק במגוון סוגיות בנושא תפקידי ליבה מתוספת תפקידי ליבה, דרך דרכי הגיוס לתפקידים אלה, וכן בבחינת רמות 

השכר ובאפשרות לקציבת תפקיד הליבה ויצירת מסלולי קידום לתפקידים אלו.

לעסוק   2020 בשנת  הממשלתי  התקשוב  רשות  החלה  "נימבוס",  פרוייקט  במסגרת  לענן,  ישראל  ממשלת  ממעבר  כחלק 

לעובדים בתפקידי מפתח המשתנים בעת  יכללו הכשרות מקצועיות  זה. ההכשרות  שנובעות ממעבר  הייעודיות  בהכשרות 

המעבר לענן, וכן הכשרות עבור כל הגורמים באגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בנושאי תפיסת הענן, מעבר האגף לשימוש 

בענן והשינוי הארגוני והתפיסתי הנדרש לכך.

רשות התקשוב הממשלתי ממשיכה להיות שותפה בתוכנית "מובילים דיגיטליים" לשלטון המרכזי, לצד מטה המיזם הלאומי 

"ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל. 

מחזור ד'  של תוכנית "מובילים דיגיטליים" התחיל ביולי 2019 ומסתיים באוגוסט 2020. 

9.  מנהיגות ומצוינות דיגיטלית יעדים לשנת 2020  8.2

עדכון שם אגף מערכות מידע  9.1

שותפות בתוכנית "מובילים דיגיטליים"   9.4

היערכות לענן ממשלתי  9.3

עדכון וטיוב תפקידי הליבה בממשלה  9.2

70



73 72

9.  מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

בשנת 2019 הוחלט יחד עם מינהל הרכש על מהלך רוחב כלל ממשלתי של הערכת ספקים במכרז שירותי מחשוב. במהלך 

שנת 2020 פיתחה רשות התקשוב הממשלתי, באמצעות יחידת ממשל זמין, מערכת להערכת ספקים ונותני שירותי מחשוב. 

המערכת ביצעה שלב ראשון של פיילוט בשני משרדי ממשלה ובימים אלה היא מסיימת פיילוט שלישי במשרד ממשלתי גדול. 

שיאפשר  מחשוב  שירותי  מכרז  לממשלה במסגרת  הניתנת  השירות  ורמת  איכות  למדידת  כלי  הוא  ספקים  הערכת  מנגנון 

מדידה, מעקב, בקרה ותמריצים לצורך מיקסום תועלות הממשלה מהשירותים המתקבלים. במסגרת זו ייבדקו הערכים הבאים: 

אפקטיביות רכישת השירותים, שירות איכותי, מחויבות למטרות הארגון ומערכת יחסים מבוססת אמון. 

עימו,  התקשרות  הפסקת  או  הארכה  על  החלטה  תיחור,  בהליך  בפועל  ספק  בחירת  על  ישפיעו  הספקים  הערכת  תוצאות 

החלטה על גביית פיצויים מוסכמים והחלטה על עדכון תעריפים לספק.

לקראת סוף שנת 2020 יעברו אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הדרכות על השימוש במערכת, ובתחילת שנת 2021 צפויים 

כל הספקים ונותני השירותים במשרדי הממשלה השונים לעבור הערכת ספקים מלאה.

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

10.  שירותים רוחביים 

משותפים  שירותים  פיתוח  מקדמת  הממשלתי  התקשוב  רשות  השונים,  השירותים  בפיתוח  יעילות  של  במטרה  לתמוך  כדי 

ומערכות 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 

נושאי הליבה הייחודיים שלהם תוך  ומידע ביחידות הממשלה באופן שיאפשר להם להתמקד בפיתוח  טכנולוגיות דיגיטליות 

שימוש באוסף רחב ככל האפשר של שירותים ורכיבים משותפים.

 

במהלך השנים הוקמו מערכות ותשתיות רוחביות המשותפות לרוב היחידות הממשלתיות: 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(; מערכת מרכב"ה )מערכת ה-ERP הממשלתית המטפלת עבור כל יחידות הממשלה בתהליכים כגון רכש, מלאי, 

תקציב, נדל"ן ועוד( הנמצאת באחריות אגף החשב הכללי במשרד האוצר; מערכות ושירותים רוחביים בנציבות שירות המדינה 

מידע גאוגרפי; מערכות  )מפ"י( בנושאים של  ישראל  למיפוי  רוחביים במרכז  ושירותים  ניהול ההון האנושי; מערכות  בנושאי 

ושירותים רוחביים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( בנושאים של עיבודי מידע סטטיסטיים.

 

המערכות והתשתיות הרוחביות ישולבו, בין היתר, במימוש שירותים דיגיטליים לאירועי חיים רוחביים. האתרים והמערכות יעמדו 

בתקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלות על מנת שכל אזרח יוכל להשתמש בשירותי הממשלה המוצעים באופן שוויוני.

רשות התקשוב הממשלתי תמשיך לקדם ואף להרחיב תפיסת הפעלה זו.

.

הערכת ספקי שירותי מחשוב  9.5

נוכחות בוועדות הבוחנים   9.6
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שירותי רשות התקשוב הממשלתי  10.1

פעילויות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

פעילות בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

במהלך השנים האחרונות התפתחה בעולם טכנולוגיית הענן ונהפכה לאמצעי המתקדם והנפוץ ביותר לאספקת מגוון שירותי 

מחשוב. מודל הענן מאפשר רכישת תשתיות מידע כשירות, בתשלום על פי שימוש בפועל, והופך את תשתיות ה-IT למוצר 

)Commodity( שהארגון אינו נדרש לייצר בעצמו, אלא רוכש מגורם המתמחה בתחום בדומה לשירותי החשמל והתקשורת. 

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

פרק "אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות / ענן ציבורי" שבהמשך המסמך, עוסק במעבר של יישומים ממשלתיים לשירותי ענן 

ציבורי בכלל. פרק זה עוסק בהיערכות ממשלתית להקמת "ענן" בישראל כשירות רוחבי לכלל משרדי הממשלה.

 

סטטוס וביצוע 2019

הוגדרו קריטריונים לבחינת ספקי ענן.

פורסם מכרז מרכזי, להלן פרויקט "נימבוס", להקמת "אזור" לענן ציבורי בארץ ע"י אחד מספקי הענן המובילים אשר יספקו את 

השירותים העדכניים ביותר בהתאם להיקפי הצריכה הנדרשים, עם בקרה וגיבוי ממשלתי. 

ועוד לפני הקמת ה"אזור" בישראל, תחל העברת המערכות לסביבת הענן  "נימבוס",  עם בחירת ספק הענן, הזוכה במכרז 

הציבורי של ספק הענן מתוך כוונה להעבירם בצורה פשוטה ל"אזור" בארץ לאחר שיוקם.

פורסם מכרז מסגרת מספר 17/21 למתן שירותי ענן ציבורי כפתרון זמני מיידי לצורכי המשרדים עד לסיום מכרז "נימבוס". 

פורסמו מספר תיחורים לשירותי ענן באמצעות מכרז המסגרת עבור ארגונים שונים.

יעדים לשנת 2020

גיבוש תפישה לפעילות AI בסביבת הענן הממנפת את המידע השוטף מכלל הארגונים ליצירת למידה חישובית ותובנות שייושמו 

ויתפתחו מול כלל הגופים הציבוריים, תוך בחינה ושיתופי פעולה עם פתרונות גלובליים.

גיבוש תפיסת רכש ובקרה תקציבית מתמדת בענן עם מינהל הרכש ואגף תקציבים במטרה להקטין את החשיפה התקציבית, 

לתכנן את העלויות, לאפשר תחרות, ניידות, גמישות וזריזות ביישום הפתרונות בענן.

גיבוש תפיסה ועקרונות ארכיטקטוניים לאבטחת מידע, פרטיות, ביצועים, שרידות, משילות ואופטימיזציה של עלויות במטרה 

לקדם את המעבר של מערכות לענן.

הגדרת אסטרטגית המעבר לענן הציבורי בארץ וגיבוש עקרונות מודרניזציה של המערכות הממשלתיות.

הגדרת תוכנית הכשרה כללית של אגפי טכנולוגיות דיגיטליות ומידע למוכנות למעבר לענן ותכנון של הכשרות פרטניות על 

בסיס תכנון ההגירה.

.)Cloud Center of Excellence( יציאה למכרז לחברת ייעוץ להקמת מרכז מצוינות למחשוב ענן

תצורות  ותבניות  להגירה  מנחים  קווים  יגדיר  אשר   )Cloud Center of Excellence( ענן  במחשוב  מצוינות  מרכז  הקמת 

מומלצות למערכות בענן.

ההגירה,  תהליכי  ההגירה,  למסלולי  המערכות  מיפוי  ארגוני,  סיקור  בתהליך   )Cloud Teams( משרדיים  ענן  צוותי  ליווי 

אופטימיזציה ובקרה על הפעילות בענן.

יציאה  למכרז לאספקת שירותי מודרניזציה ומיגרציה עבור הארגונים השונים.

יציאה למכרז לשירותי ניטור ואופטימיזציה עבור הארגונים השונים.

בשיתוף מערך הסייבר הלאומי ומשרדי הממשלה.

תיאור כללי

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2097 בדבר קידום תשתיות טכנולוגיות רוחביות לייעול עבודת הממשלה, ולנוכח הצורך 

בתשתית להעברה ולשיתוף מידע באופן מאובטח, הוחלט על הקמת תשתית רוחבית לניהול ממשקי תכנות )API( בין משרדי 

הממשלה, ובינם לבין גופים מוסדיים ואזרחים הנדרשים למידע הממשלתי.

סטטוס וביצוע 2019

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

הקמת תשתית ב-6 משרדים שונים. 

חשיפת 2 שירותים. 

יעדים לשנת 2020 

הקמת תשתית ב-4 משרדים נוספים. 

הקמת 10 ממשקים נוספים.

.C2G -ו  B2G הקמת תשתית

10.1  שירותי רשות התקשוב הממשלתי

10.1.1  מעבר לענן ציבורי בישראל

10.1.2  שדרת המידע 
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10.1.3  הנפקת חתימות אלקטרוניות

תיאור כללי

פלטפורמה מרכזית לחתימה אלקטרונית למשרדי הממשלה ולאזרחים כדי לאפשר תהליכים דיגיטליים לחלוטין, ללא צורך 

בהגעה פיזית ובשימוש בניירת.

להקים  הממשלתי  התקשוב  רשות  מבקשת  ודיגיטלית,  מקוונת  בצורה  לאזרחים  שירותים  שיותר  כמה  להנגיש  כוונה  מתוך 

מערכת מרכזית לחתימות אלקטרוניות אשר תשרת הן את האזרחים והן את משרדי הממשל. המערכת המוצעת תהיה על 

אפשרות  עם  וכן  חכם  בכרטיס  צורך  ללא  הקבצים,  סוגי  כל  על  אלקטרונית  לחתימה  מיועדת  המערכת  קיים.  מוצר  בסיס 

לחתימה במכשירי  Mobile)טלפונים, טאבלטים וכו'(.

להלן סוגי הפעולות העיקריים אשר להם נדרשת המערכת:

   חתימות מכונה עבור משרדי הממשלה אשר ישמשו בתהליכים רבים, כגון: הנפקת אישורים לאזרחים, הפקת נסחי טאבו

   חתומים.

   חתימות במפתחות פרטיים או בחותם ארגוני עבור עובדי משרדי ממשלה החותמים בשם הארגון. 

   חתימות על קבצים עבור אזרחים מול משרדי הממשלה בתהליכים הדורשים כיום הגעה פיזית למשרדים.

   חתימות של מייצגים חברות וגופים במגזר פרטי למול משרדי הממשלה, לדוגמה: עורכי דין, רואי חשבון.

סטטוס וביצוע 2019

גיבוש הדרישות בכל ההיבטים עבור הקמת תשתית מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר שתעמוד בסדר גודל של מיליוני משתמשים 

רשומים ופעולות חתימה לטווח זמן של שנים קדימה.

כתיבת מכרז.

יעדים לשנת 2020

פרסום מכרז ובחינת הצעות.

בחירת זוכה.

אישור תוכנית העבודה והאפיון המפורט מול הספק הזוכה.

10.1.5  סביבת אירוח אתרים חדשה 

בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.

תיאור כללי

ומהרכיבים החדישים ביותר בשוק המאפשרת מתן פתרונות טכנולוגיים כדוגמת  אירוח אתרים המורכבת מהמוצרים  רשת 

שירותים מבוססי מיקרו-סרויסים, קונטיינרים ותהליכי אוטומציה שמייעלים משמעותית את אופן צריכת השירותים, התחזוקה, 

השדרוגים וכדומה.

תשתית לעולמות ה- DevOps מבוססת K8S להפעלת מיקרו שירותים באמצעות קונטיינרים.

אבטחה ללא פשרות בשימוש בכלים ובמוצרים הטובים וחדשניים ביותר בשוק.

קיצור משמעותי בתהליכים שקיימים כיום בזכות PipeLine רציף ומינימום התערבות אנושית.

יעדים לשנת 2020

עד סוף השנה - אתר אחד באוויר, מוחצן לעולם. 

פיילוט עם שני משרדים נוספים.

10.1.4  סביבת אירוח אתרים חדשה 10.1.3  הנפקת חתימות אלקטרוניות
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10.1.6  הזדהות ממשלתית 

תיאור כללי

תהליך הזדהות אחוד לאזרחים ולעסקים בהתאם לשירות הממשלתי שאותו הם מעוניינים לצרוך ולפי המדיניות הממשלתית 

להזדהות בטוחה והתקנים הבינלאומיים בתחום האימות )authentication( וההזדהות.

 

תהליך הרישום או ההרכשה מבוצע באופן מקוון ומאפשר צריכה נוחה של שירותים ממשלתיים הדורשים הזדהות. לאזרח יש 

חשבון אחד שבאמצעותו יכול להירשם לשירותי הממשלה השונים תוך שימוש במגוון אמצעים דיגיטליים.

 

הרישום למערכת ההזדהות מתבצע לפי רב"א )רמת הבטחת אימות- LoA  Level of Assurance( 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 או תעודת זהות חכמה.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת עלתה לאוויר במרץ 2019. 

15 משרדים התחברו למערכת בסביבת הייצור.

10 יישומים חדשים פותחו בסביבת הטסט ו-35 מזוהים באמצעות המערכת.

 IOS, 12,000 - 9,400- :נרשמו מעל 570,000 משתמשים. ממוצע נרשמים בחודש עמד על 25,000 הורדות אפליקציה

ANDROID, כמו כן עלתה גרסה עם אפשרות אישור תנאי שימוש או דיוור, הוספת PIWIK , תיקוף מול מאגר עולים חדשים 

)הרשמה ואיפוס סיסמה(, והחל תהליך של הוספת יכולת זיהוי מייצג וחברות.

בוצעו אינטגרציות למערכת הקיימת עבור 10 שירותים נוספים.

בוצעו מספר שיפורים במערכת ההזדהות הקיימת לרווחת הציבור:

   הוספת אימות זהות באמצעות דרכון במהלך תהליך ההרשמה. 

   הוספת אימות מול מאגר עולים חדשים בתהליך ההרשמה.

   זיהוי תושב באמצעות כרטיס חכם תמו"ז, Comsign, PersonalID ברב"א 4.

   הוספת יכולת לקבל הודעות בהקראה קולית עבור תושבים המחזיקים טלפונים "כשרים".

10.1.6  הזדהות ממשלתית 
יעדים לשנת 2020

המשך פיתוח המערכת והוספות יכולות וביניהן:

   אפיון ופיתוח זיהוי )מייצגי( עסקים או חברות:

פיתוח מנוע אירועים להוספה ולגריעת בעלי תפקידים בחברה או בעסק.  

פיתוח שירותים לתשאול בעלי תפקידים.   

אפיון מערכת האצלת סמכות )דליגציה( כחלק מהאזור האישי-עסקי.  

   פיתוח מודול למתן ייפוי כוח לביצוע שירותים אישיים )אדם לאדם(.

   הפיכת מערכת ההזדהות למערכת לאומית.

   אפיון תהליכים חדשים לאימות אזרחים כחלק מתהליך ההרשמה )אימות ביומטרי, אימות בעמדות שירות, אימותים מול 

   מאגרים נוספים של משרדי ממשלה(.

   חיבור שירותים מזוהים לבעלי עסקים וחברות של המשרדים השונים למערכת ההזדהות. 

 .OAUTH  2.0 של משרדים בפרוטוקול )NATIVE( הרחבת יכולות המערכת לחיבור אפליקציות   

 

10.1.5  הזדהות ממשלתית אחודה לאזרחים ולעסקים  
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10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

תיאור כללי

המערכת מאפשרת ניהול ותיוק של מסמכים כמו גם חיפוש ואחזור; תיוק של כל סוגי הקבצים הדיגיטליים וחיפוש מתקדם 

המכיל יכולות אחזור לפי מילות מפתח ומאפיינים וכן חיפוש מלא בטקסט של חלק מסוגי המסמכים.

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

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

קיימות שתי צורות לפריסת סער: התקנה מרכזית במתקני רשות התקשוב הממשלתי והתקנה מקומית על שרתי המשרדים.

סטטוס וביצוע 2019

במערכת פעילים כ-5,000 משתמשים. 32 גופים נמצאים בשלבי פריסה שונים של מערכת סע"ר.

במערכת סע"ר כ-23 מיליון מסמכים וכ-2.2 מיליון אוגדנים ותיקיות שמתוכם כ-14 מיליון בהתקנה מקומית וכ- 2.2 מיליון 

בתצורת ענן ממשל זמין.

יעדים לשנת 2020

התאמת הפתרון לתמיכה בדפדפנים שונים. 

הוספת מודול לאירכוב במסמכים לארכיון המדינה. 

פיתוח יכולות נוספות לשיפור עבודה במוצר. 

 

9.  מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

בשיתוף עם מינהל הרכש. 

תיאור כללי

מערכת לביצוע התקשרויות בהליך מקוצר עד 50,000 ₪ במשרדי הממשלה. מטרת המערכת היא 

להגדיל את היצע הספקים וליצור מנגנון אחיד וברור שימנע צווארי בקבוק )רכש, חשבות, משפטי וכו'(. 

יכולות המערכת: תיעוד ומעקב אחר בקשות להצעת מחיר עד למימושן, הפקת דוחות, שאלות ותשובות  לספקים.

  

סטטוס ויעדים לשנת 2020

המערכת עלתה לאוויר ב-26.2.20. 

פיילוט במשרדים: הנהלת בתי משפט, ממשל זמין, רשות הסייבר ומשרד המשפטים. 

הפצה לכלל המשרדים עד סוף שנת 2020. 

 

תיאור כללי

המערכת מנהלת את פעילות הוועדות להעברת מידע ומאפשרת למשרדים ולרשות התקשוב מעקב ובקרה אחר הבקשות 

המוגשות ואחר תהליך אישורן.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת הופעלה בנובמבר 2017.

במערכת הוקמו עד כה 57 משרדים ויחידות סמך. הועלו 2 גרסאות.

כ-90 בקשות מנוהלות במערכת בסטטוסים שונים. 

יעדים לשנת 2020

הדרכה והטמעה, אפיון ופיתוח ממשקים.

בשיתוף עם היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים.

תיאור כללי

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

סטטוס וביצוע 2019

עד כה נכנסו 19 משרדים לעבודה במערכת. הועלו 2 גרסאות. 

יעדים לשנת 2020

הכנסת משרדים לעבודה במערכת, הדרכה והטמעה במשרדים, מעבר לענן.

10.1.7  התקשרויות רכש בהליך מקוצר - "יהלום" 10.1.6  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

10.1.8  ועדות להעברת מידע – "מועד" 

10.1.9  בקשות חופש המידע - "מחוה"

 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

 עיריית ראשון לציון

 

 המדינהנציבות שירות 

 הרשות למים ולביוב

 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

 רשות התחרות

 כנסת ישראל 

 

 משרד החוץ

 בית הנשיא

 דירה להשכיר

 והשיכוןמשרד הבינוי 

 ועדת הבחירות המרכזית

 שת"פ אזורי

 פיתוח הנגב והגליל

 משרד הפנים

 משרד התרבות והספורט

 רשות האכיפה והגבייה

 המינהל לחינוך התיישבותי

 משרד החקלאות 
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10.2.1  קליטה דיגיטלית   10.2  שירותי נציבות שירות המדינה - ניהול ההון האנושי 

10.2.2  ניתוח נתונים - "מהות"    

10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 
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 שבה מיושמים תהליכי הליבה 

לניהול ההון האנושי בשירות המדינה, והשנייה מפותחת באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  של נציבות שירות המדינה שנותנת 

מענה בנושאי ניתוח הערכות עובדים, ניתוח נתוני פרט תקן ותקציב, ניהול מדדים, ומערכות חיזוי.

סטטוס וביצוע 2019

   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 "מהות" - מערכת לבקרת ההון האנושי והתקציב )תקינה, איוש, תקציב(. 

   השלמת פיתוח מערכת EPM )לניהול מדדים(.

   השלמת מדרג שירות המדינה המשמש בסיס לאצילת התקן במשרדים ולמערכות המחשביות התומכות.

   LMS לניהול הלמידה( עבור המדרשה ונציבות כבאות והצלה. המערכת תשמש כבסיס למערכת( LMS הטמעת מערכת   

   משרדית.

   פיתוח טפסים ממוחשבים.

   מתן מענה מחשובי לצורכי סגל בכיר -  ניהול חוזים וניהול הצהרות הון.  

יעדים לשנת 2020

   CRM רפרנטורה - סיום פיתוח של מערכת פניות לרפרנטים וליחידות נציבות שירות המדינה.

   חתימה דיגיטלית על טופסי הון אנושי.

   מערכת BI לניתוח נתוני נוכחות עובדים וגיוס עובדים.

   פיתוח מערכת קליטה דיגיטלית.

   פיתוח מערכת תקשי"ר 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. )עלויות, ממשק משתמש לקטלוג עיסוקים, מצבי אובייקט שמירת היסטוריה, סיווג

   פעילויות תקינה וניהול נימוקים(.

   מערכת מיצוי זכויות עובדים.

 

 

10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 
תיאור כללי

מערכת לקליטה דיגיטלית של העובד בשירות המדינה משלב הזכייה במכרז ועד לקליטה במשרד כעובד מן המניין. המערכת 

מאפשרת לעובד החדש עדכון כל פרטיו האישים עוד בטרם הגעתו למשרד והקמת תיק עובד בלחיצת כפתור. הפרויקט מבוצע 

בשיתוף פעולה עם מרכב"ה ובניהול הנציבות.

סטטוס וביצוע 2019

במהלך 2019 נכתב המכרז ונבחר ספק לביצוע הפרויקט.

הושלם שלב אפיון הדרישות של המערכת.

יעדים לשנת 2020

השלמת פיתוח ובדיקות של המערכת.      

התחלת ההטמעה במשרדים.

ניתוח נתונים - מהו"ת  10.2.2

    

תיאור כללי

מערכת BI לניתוח נתונים בתחום ניהול ההון האנושי המשמשת את הסמנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש במשרדים. המערכת 

מבוססת על נתונים המגיעים ממרכב"ה.

סטטוס וביצוע 2019

הושלם פיתוח מערכת לניתוח נתוני פרט תקן ותקציב. 

הושלם פיתוח מדד ייצוג מגדרי וכן מערכת EPM לניהול מדדים.

יעדים לשנת 2020

פיתוח מערכת לניתוח נתוני נוכחות.

פיתוח מערכת לניתוח נתוני גיוס.

פיתוח מערכת לניתוח עיסוקים.
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9.  מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

תיאור כללי 

וכן  ולמנהל לבצע את כל הפעולות מול משאבי אנוש ממקום אחד,  מערכת פורטלית מבוססת מרכב"ה המאפשרת לעובד 

נותנת למנהל כלי לניהול כוח האדם שבאחריותו. המערכת מבוססת על מחשוב טופסי משאבי אנוש והטמעתם במערכת.

סטטוס וביצוע 2019

הקמת התשתית של המערכת ומחשוב טופס עדכון פרטים אישים, טופס עדכון השכלה ועוד.

ביצוע פיילוט ב-5 משרדים: משרד הדתות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות האכיפה והגבייה, משרד האוצר ונציבות 

שירות המדינה.

יעדים לשנת 2020

הטמעת המערכת במשרדים נוספים.

פיתוח טופס בקשה לחופשה. 

פיתוח טופס החזר הוצאות. 

אפיון ופיתוח של עוד 10 טפסים.

פיתוח הודעה יזומה לעובד למיצוי זכויותיו.

      

תיאור כללי  

ובניהול  מרכב"ה  עם  פעולה  בשיתוף  מפותחת  המערכת  והרפרנטורה.  הגיוס  בתחום  לקוחות  קשרי  לניהול   CRM מערכת 

הנציבות.

סטטוס וביצוע 2019

פיתוח והטמעה של מערכת  CRM עבור הגיוס.

אפיון ופיתוח מערכת CRM עבור הרפרנטורה.

יעדים לשנת 2020

השלמת פיתוח מערכת CRM עבור הרפרנטורה.

הטמעת מערכת CRM עבור הרפרנטורה.

השלמת שינויים ושיפורים עבור CRM גיוס.

 

 10.3  שירותי המרכז למיפוי ישראל 

תיאור כללי

מרכזית  גאוגרפית  תשתית  מציע  האתר   .)GIS( גאוגרפית  מידע  מערכת  הוא   )govmap.gov.il( הממשלתי  המפות  אתר 

ושפה משותפת.  תיאום  יוצר  השונים  הגופים  ידי  על  והציבור הרחב. השימוש באתר  הציבורי  לשימושם של המגזר  ורוחבית 

המידע מרוכז באתר אחד ומאפשר צפייה בנתונים ממקורות שונים על גבי תשתית גאוגרפית אחת. התצוגה באתר היא בממשק 

נוח וידידותי למשתמש.

האפשרות להשתמש באתר מייתרת את ההשקעה בפיתוח, ברכישת תוכנה וחומרה ובתחזוקתן עבור כל אחד מהמשרדים, 

יוצרת חיסכון ומונעת כפילות בפיתוח מערכות. האתר נועד לשמש הן את משרדי הממשלה והן את הציבור.

האתר מכיל יותר מ-270 שכבות מידע בנושאים מגוונים: תכנון, סביבה, חירום, נתונים סטטיסטיים, תחבורה. הנתונים מוצגים 

כשכבות מידע גאוגרפיות על רקע מפה טופוגרפית או על רקע תצלום אוויר מיושר צבעוני. נוסף לכך, באתר פותחו יישומים 

שימושיים כגון: מכ"ם גשם, חיפוש תוכנית בניין עיר, חיפוש קווי אוטובוס. 

ניתן  האתר מספק API )Application Programming Interface( לכל המידע המופיע באתר המפות הממשלתי בחינם. 

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 וההיפך, 

הצגת נקודות של המשתמש על גבי המפה ועוד.

האתר מאפשר לרשויות מקומיות החסרות תוכנות GIS לקבל חבילת מידע ופלטפורמה טכנולוגית לשימוש מיידי, ללא צורך 

בהשקעה כספית מצדן. באמצעות המידע באתר, רשויות וארגונים ממשלתיים יכולים לקבל תמונה לאומית רחבה על המתרחש 

בסביבתם בשגרה ובמצב חירום. בהמשך, יתווספו לאתר יכולות שיאפשרו להשתמש בו בשעת חירום ככלי המתאר תמונת מצב 

עבור גורמי החירום השונים. בשנה האחרונה התקיימו מספר הדרכות לנציגי רשויות מקומיות בשיתוף השלטון המקומי ופיקוד 

העורף, שמטרתן הכנה ואיסוף של מידע גאוגרפי אגב שימוש באתר להכנת מידע של הרשות לשעת חירום.

סטטוס וביצוע 2019

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

עשרות גופים ציבוריים משתמשים בתשתית אתר המפות. 

הנגשת מפות חום וכלי תצוגה עבור פרויקט התשתיות לפי החלטת הממשלה מספר 1074.

התקנת CDN ליצירת תשתית מתקדמת לתצוגת נתונים.

גרסת אתר באנגלית.

10.2.3  פורטל לעובד ולמנהל - טפסים דיגיטליים      

10.2.4  קשרי לקוחות            

10.3  שירותי המרכז למיפוי ישראל 

     govmap – 10.3.1  אתר המפות הממשלתי
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9.  מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

תיאור כללי

אתר הנדל"ן הממשלתי הוא תוצר של פעילות ממשלתית מתוקף החלטת הממשלה דר/10 מ- 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 המסים, משרד המשפטים, משרד הבינוי 

והשיכון, רשות מקרקעי ישראל והמרכז למיפוי ישראל. ניתן לחפש מידע על נכסים ועסקאות על גבי מפה, חיפוש חופשי, גוש 

וחלקה, שכונה וכתובת.

סטטוס וביצוע 2019

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

יעדים לשנת 2020

פיתוח מודול "מה התכנון" – הנגשת כלל נתוני התכנון על גבי מפה ליצירת סנכרון בין התוכניות של רשות מקרקעי ישראל 

)רמ"י(, מינהל תכנון ומשרד הבינוי והשיכון.

רכיב שכירויות – הנגשת מידע, מחירים ומגמות אודות שוק השכירות בישראל.

פיתוח מנוע "שפה חופשית" מבוסס קוד פתוח – רדיס.

פיתוח כלי בינה עסקית בנדל"ן לצורך מתן תמונת מצב אחודה למקבלי ההחלטות.

תיאור כללי

במסגרת החלטת ממשלה מספר 2316 מ-22.01.2017  אשר קובעת כי על המדינה לפעול להנגשת תשתיות מידע הנדרשות 

למחקר ופיתוח )מו"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 ושתמצב את המדינה כמובילה בתחום.

סטטוס וביצוע 2019

במסגרת  הפעילות בוצעה 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. 

הופץ מידע המיפוי HD לכלל החברות במשק שעוסקות בתחבורה חכמה.

.HD בוצע האקאתון לפיתוח יישומי תחבורה המבוססים על חומר מיפוי

יעדים לשנת 2020

מכרז למיפוי HD הכולל מיפוי דינמי בזמן אמת עבור חברות הרכב בשיתוף מנהלת תחבורה חכמה ודלקים.

יציאה ל-RFI לביצוע סקר שוק לחברות מיפוי בתחום התחבורה האוטונומית.

מימוש פיילוט בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםלמניעת תאונות המבוסס על מידע HD מסנסורי מיפוי מתקדמים.

 10.3  שירותי המרכז למיפוי ישראל 
יעדים לשנת 2020

העלאת האתר בטכנולוגיה מבוססת קוד פתוח מבוסס טכנולוגיות POSTGRES GEOSERVER ו MAPBOX – יכולת גאוגרפית 

מבוססת קוד פתוח כולל בסיס נתונים ורכיב תצוגה תלת-מימדי לפי יעדי רשות התקשוב במסגרת המעבר לקוד פתוח.

פיתוח יישומים נוספים בנושאי חירום, ניווט ושימוש בנתוני תנועה.

.REDIS מימוש מנוע שפה חופשית מבוסס קוד פתוח

תיאור כללי

מערכת הטופוקד היא פלטפורמה אחודה להנגשת כלל בסיסי הנתונים של המרכז למיפוי ישראל כגון: מאגרי הקדסטר )גושים 

וחלקות(, גיאודזיה )נקודות בקרה( וטופוגרפיה של מדינת ישראל.

המערכת מאפשרת איתור, אחזור והצגת נתונים טבלאיים וגאוגרפים תחת ממשק אחוד והורדה של מסמכים מגוונים לביצוע 

עבודת המודד.

עוד המערכת מאפשרת בדיקה והגשה מקוונת של תוכניות לצורכי רישום )תצ"ר( באמצעות טפסים חכמים וכלי בקרת איכות 

מתקדמים. 

למערכת ממשק למערכת רישוי זמין של מינהל התכנון לקיצור זמני הבנייה בישראל.

סטטוס וביצוע 2019

בימים אלו המערכת מתממשקת למערכת רישוי זמין של מינהל התכנון לביצוע בקרת איכות מקוונת לכל מפה להיתר בנייה 

שמוגשת בישראל.

בנוסף, נפתחה לציבור המודדים המוסמכים האפשרות להגשת מפות קדסטר לבדיקה באופן מקוון באמצעות טופס מקוון חכם 

במערכת.

יעדים לשנת 2020

פיתוח מחדש של המערכת – עיצוב, והוספת כלים גאוגרפיים נוספים.

הקמת חנות מוצרים מקוונת למכירת מוצרי ממ"ג ואורתופוטו בצורה מקוונת.

הטמעת מנוע שפה חופשית מבוסס קוד פתוח – רדיס.

הרחבת ממשק רישוי זמין לכלל ועדות התכנון.

יצירת מודול להפצת נתוני תשתיות עבור הציבור המקצועי.

10.3.2  טופוקד – מערכת מידע לאומית למקרקעין, לקדסטר, לטופוגרפיה 
               ולגיאודזיה  

10.3.3  אתר הנדל"ן הממשלתי 

10.3.4  תשתית מיפוי עבור תחבורה חכמה
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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 מייצגים.

תיאור כללי

מערכת ליבה לניהול כלל תהליכי העבודה והמידע האצור בארכיון המדינה. הפרויקט הוא חלק מיישום החלטת הממשלה 

מספר 911. המערכת מבוססת על התשתית שנבחרה במכרז סע"ר כתשתית לניהול מסמכים בממשלה.

יעדי המערכת ומטרותיה:

   לשמש תשתית מרכזית לניהול אוצרות המדינה האצורים בארכיון המדינה והנדרשים לשמירה לדורות.

   לשמש תשתית אמינה לקליטה ולשמירה 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.

   לאפשר תהליכי עבודה מבוקרים של קליטת חומר ארכיוני לשמירה לצמיתות בהיקפים גדולים.

   לנהל מידע )מטה-דטה( על תיקים ומסמכים ארכיוניים כולל היסטוריית שינויים ועדכונים.

   לנהל מאגר יישויות ידע המייצגים את הממשל, הנושאים, האירועים, האישים וכו' שפעלו בו ושהיו שותפים ביצירת הזיכרון 

   המתועד שאצור בארכיון המדינה על-מנת שישמשו בסיס להעשרת מידע לקראת הנגשתו.

   לאפשר תהליכי סריקה, OCR ודיגיטיזציה של חומר ארכיוני לשם העמדתו לרשות הציבור.

   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.

סטטוס וביצוע 2019

   מומש מודול "הכנת הנגשה" כתשתית לניהול פרויקטים של חשיפה, העשרה והנגשה מבוקרים.

   הוקמה סביבה נוספת של המערכת לניהול מידע מוגבל, והחלה הסבה של מידע היסטורי.

   בוצע תהליך של הורדת סיווג של מידע קטלוג פריטי המידע המוגבל לשם הנגשתו לציבור.

   מומש תהליך העשרה גורפת של חומר ארכיוני ליישויות ידע.

   מומש שיפור בתהליכי טעינת הפקדות דיגיטליות מגופים מפקידים.

 10.3  שירותי המרכז למיפוי ישראל 
יעדים לשנת 2020

העלאת האתר בטכנולוגיה מבוססת קוד פתוח מבוסס טכנולוגיות POSTGRES GEOSERVER ו MAPBOX – יכולת גאוגרפית 

מבוססת קוד פתוח כולל בסיס נתונים ורכיב תצוגה תלת-מימדי לפי יעדי רשות התקשוב במסגרת המעבר לקוד פתוח.

פיתוח יישומים נוספים בנושאי חירום, ניווט ושימוש בנתוני תנועה.

.REDIS מימוש מנוע שפה חופשית מבוסס קוד פתוח

תיאור כללי

התשתיות  בתחום  מידע  מאגר  ל"הקמת   1074 מספר  הממשלה  החלטת  של  תוצר  היא  הלאומי  התשתיות  פורום  הקמת 

הלאומיות במרכז למיפוי ישראל". 

הפעילות כוללת יצירת שיתוף פעולה בין כל גופי התשתית בארץ על מנת לייצר שפה אחידה וסנכרון תשתיות כולל כגון: חשמל, 

מים, גז, כבישים, ביוב, רכבות, תקשורת. 

המאגר יוקם על גבי 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 על גבי שכבות המידע של גופי התשתית השונים ליצירת מאגר אחוד.

סטטוס וביצוע 2019

המשך איסוף נתונים וחתימה על הסכמי שיתוף פעולה עם גופי תשתיות, הקמת שרת ומערכת תשתיות ברשת השמורה של 

המרכז למיפוי ישראל, ייזום רשת ממשלתית שמורה לשיתוף הנתונים, קידום מכרז להפעלת לשכת השירות וחתימה על חוזה 

עם חברה מתמחה.

הפעלת לשכת שירות לאיסוף, לטיוב, לעיבוד ולהפצת נתוני תשתיות, לפריסת רשת ממשלתית שמורה להפצת נתונים, להפצת 

מערכת מידע גאוגרפי ברשת שמורה, להפעלת פורום משותף לכלל חברות התשתית במדינת ישראל.

יעדים לשנת 2020

השקת מודול GIS המאפשר בדיקת נתוני תשתיות עבור מערכת תיאום תשתיות ארצית אשר מושקת בימים אלו.

מערכת לגזירת נתוני תשתיות עבור הציבור המקצועי על פי הרשאות ותחומי עניין.

מערכת מיפוי אינטרנטית להצגת נתוני תשתיות לבעלי עניין.

פיתוח בזמן קריטי של מערכת להצגת מיקומי חולים בהצלבה עם נתוני GIS נוספים על בסיס שירות הרשת והנתונים שפורסמו 

ואזורים סטטיסטיים. כמו כן,  ידי משרד הבריאות. הצגת הנתונים כוללת מפות חום, חיתוך לפי רשות מקומית, שכונות  על 

המערכת כוללת סליידר קצב התפשטות החולים על פני ציר זמן.

המרכז למיפוי ישראל עבר טרנספורמציה דיגיטלית בזמן שיא של שבוע למתן אפשרות לעבודה מלאה של כלל עובדי הארגון 

וירטואליזציה והתממשקות מלאה עם רשת ממשל זמין,  מהסביבה הביתית של עובדים, כולל גישה מרחוק על גבי תשתית 

בסיסי נתונים ארגוניים ומגוון היישומים הנדרשים לעבודה השוטפת של העובדים.

פרויקטים ומיזמים משרדיים מרכזיים   .11 

11.1.1  ניהול כלל תהליכי ארכיון המדינה - "רימון" 

10.3.6  פעילות בזמן משבר הקורונה

ארכיון המדינה  11.1

10.3.5  פורום תשתיות לאומיות
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יעדים לשנת 2020

   השלמת פיתוח ומימוש שיפורים במודול החיפוש המורפולוגי. 

   השלמת פיתוח והסבה של המערכת לניהול המידע המוגבל בסביבה נוספת. 

   השלמת תהליך הורדת הסיווג 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.

תיאור כללי

חומרי  של  וחשיפה  נגישות  המאפשר  אינטרנט  אתר  מיישם  המדינה  ארכיון   911 מספר  הממשלה  החלטת  יישום  במסגרת 

הארכיון לציבור הרחב בגישה שיווקית חדשנית. הפתרון כולל יכולות חיפוש והנגשה בסביבת ענן ציבורי.

מערך שירות 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 מוסדות המדינה אשר מעוניינים להפקיד חומר ארכיוני שנדרש לשמירה 

לצמיתות ולקבלת מידע עבור חומר זה.

יעדי המערכת ומטרותיה:

   העמדת המידע הגלוי הקיים בארכיון לעיון הציבור הרחב באמצעות ערוצים דיגיטליים.

   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 על ידי 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 למוסדות המדינה השונים בכל הקשור לחומר ארכיוני שנדרש 

   לשמירה לצמיתות ולקבלת מידע אודותיו.

   לשמש נדבך נוסף בתוכנית הלאומית לצמצום הפער הדיגיטלי ולקיום 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(.

   הקמת אתר ייחודי, בראייה רב-ערוצית )אינטרנט, סלולר ורשתות חברתיות(, אשר ישמש תשתית אחידה ואמצעי להצגת 

   מידע לציבור,  למשרדי הממשלה ולארכיונים אחרים.

   מאגר מידע משותף של נתוני הלקוחות, בקשות המידע והנתונים - זמין ונגיש למשתמשים הרלוונטיים.

   ניהול, מעקב ובקרה אחר היסטוריית הקשרים עם הלקוחות והפיכת התקשורת עם הלקוחות ליותר יעילה.

סטטוס וביצוע 2019

   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.

   הושלם פיתוח שלב א' של פרויקט "משתמש מזוהה ואזור אישי )CRM2(". הפיתוח כולל ממשקים בין האתר למערכת 

   ה- CRMבכל הקשור לזיהוי לקוחות, לרשימת הזמנות ולסל קניות.

   הושלם תהליך בחירת ספק לפיתוח מערכת חיפוש חדשה )מכרז(.

   הושלם פיתוח מודל שירות חדש למפקיד ולגופי הממשל בעלי כרטיס חכם.

   הושלם פיתוח מודל חדש לקבלת פניות משירות מענה עסקי.

יעדים לשנת 2020

   פיתוח ויישום מנוע חיפוש חדש קבוע עבור האתר המבוסס קוד פתוח.

   עיצוב ופיתוח של דף מידע עבור יישויות ידע.

   עיצוב ופיתוח של דף פריט.

   הרחבת השירות 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 מיניסייט לפרויקט "העלייה הגדולה" )אופציונלי(.

11.1.2  הנגשת הארכיון לציבור ואספקת מערך שירות CRM לאזרח ולמוסדות 
             המדינה השונים 

91
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תיאור כללי

הארכיון נערך לבנייה של מערך שימור וניטור מסמכים דיגיטליים שמטרתו להבטיח את נגישות החומר לתקופת זמן ארוכה 

)צמיתות( ולאפשר גישה לחומר ברזולוציות גבוהות מהמוצגות לציבור.

יעדי המערכת ומטרותיה:

   שימור אקטיבי של האוספים המופקדים בארכיון כדי שיהיו נגישים לאורך הזמן.

   שליטה ובקרה על מצב הנגישות לאוספים ולמידע עליהם.

   ניהול וניתוח סיכונים.

   ביצוע השוואה, בדיקה ודירוג סימולציות שימור שונות לקבוצת מדגם של פורמט/ים בסיכון התיישנות.

   סיוע בהנגשת האוספים על ידי יצירת פורמטי הנגשה מתאימים.  

   סיוע בהנגשת חומרים ברזולוציות גבוהות מזו מהמוצגות לציבור.

סטטוס וביצוע 2019

   הקמת תשתיות מערך שימור עבור האוספים המופקדים בארכיון.

   התאמת מערך השימור לדרישות ארכיון המדינה )פיתוח(.

יעדים לשנת 2020

   סיום פיתוח הקמת מערך שימור עבור האוספים המופקדים בארכיון.

   הסבה וטעינת מידע השימור ממערכת "רימון" אל מערכת השימור.

   התאמת מערך השימור לדרישות ארכיון המדינה.

תיאור כללי

מפקד האוכלוסין מספק תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה. 

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

אחת לעשור. האחרון נערך בשנת 2008.

הנתונים עומדים לרשות מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית. בין המשתמשים: המגזר הממשלתי והרשויות המקומיות, 

חברות ציבוריות ופרטיות במשק, ארגונים בינלאומיים, גופי מחקר ואקדמיה, עיתונאים וכלי התקשורת, סטודנטים ותלמידים 

וגם הציבור הרחב.

ברמה הציבורית - הנתונים משמשים כבסיס לקביעת מדיניות, לקבלת החלטות ולתכנון בתחומים שונים: תכנון גני ילדים, 

חינוך מבוגרים, תקצוב רשויות, פיתוח מרכזי בילוי, שיפור התחבורה הציבורית ועוד.

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

סטטוס וביצוע 2019 

פותח דשבורד וכלי ניטור.

פותחו ממשקים עם ספקי הנתונים בפורמטים השונים.

עודכנו השאלונים על פי דרישות המתודולוגיה.

יעדים לשנת 2020

בשנת 2020 הסתיימו ההכנות לביצוע חזרה כללית לקראת המפקד שתקיף אזורים נרחבים בארץ ותבוצע על ידי 150 סוקרים 

במגוון שיטות איסוף.

 

החזרה יצאה לדרך ביוני 2020 ובמסגרתה הוקמה לשכה אזורית לתפעול ולשליטה על מערך הפקידה. במקביל הוקם מרכז 

איסוף טלפוני מתקדם ייעודי למפקד בידי חברות שזכו במכרז, והוגדרו ממשקי העבודה מול סקירת השטח. 

מינהלי  במידע  שימוש  באמצעות  וזאת  עצמו  למפקד  ישמשו  אשר  שונים  רכיבים  השטח  בעבודת  לראשונה  יוטמעו  בחזרה 

לבקרת הנתונים הנאספים. דגש מיוחד ניתן להעברת הפעילות למענה דיגיטלי וזאת באמצעות מענה של האזרחים לשאלונים 

באמצעות האינטרנט, מענה שיחסוך כסף רב על פעולת איסוף מידע בשטח. 

במקביל ממשיכה ההתארגנות למפקד עצמו שייערך ב- 2021: התארגנות הכוללת השלמת פיתוחים נדרשים, הקמת מערך 

לשכות אזוריות תפעולי, תפעול של מאות טאבלטים וכמובן הרחבת המענה האינטרנטי כבסיס לפעולה המפקדית. 

11.1.3  שימור דיגיטלי 

11.2.1  מפקד האוכלוסין

11.2   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תיאור כללי

עם פרוץ מהפיכת המידע בעולם בכלל ובממשלה בפרט, החליטה ממשלת ישראל לקדם את הנגשת הנתונים למקבלי החלטות 

בממשלה ובכלל באמצעות כלים מקוונים והקמת מאגרי מידע שיאפשרו גישה נוחה למידע מסוגים שונים ולהנגשתו. במסגרת 

זו התקבלה החלטת ממשלה מספר 4753 המטילה על הלמ"ס להגיש המלצות לקידום הנושא האמור.

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2019, לאחר קבלת החלטת הממשלה 4753 המקדמת את הקמת האגם באחריות הלמ"ס, הובא הנושא לוועדת היגוי 

בין-משרדית, אשר הוקמה לצורך זה, שאמורה להגיש את המלצותיה לקידום הנושא ולהנעת הפרויקט.

יעדים לשנת 2020

בימים אלה שוקדת הלשכה על כתיבת מכרז להקמת אגם המידע הלאומי. תפיסת המכרז היא ריכוז כל הנתונים הנדרשים 

למקבלי ההחלטות במקום אחד, תוך יכולת לייצר שאילתות מולטי דיסציפלינריות וחיתוך מידע ממגוון מקורות כדי לקבל את 

התמונה הכוללת הנדרשת. 

המכרז יקדם קבלת מידע מהמשרדים השונים, הטמעתם באגם בסטנדרט אחיד ואפשרות גישה לנתונים ולשליפתם בצורה 

נוחה ויעילה במגוון שיטות, הן לטובת חוקרים והן לטובת הדרג הניהולי. 

המכרז אמור להתפרסם עד סוף שנת 2020 ובמסגרתו ייקבע הזוכה להקמת המערך. 

תיאור כללי

מהפיכת המידע העולמית, הנגישות למקורות מידע רבים ומגוונים והופעתם של כלים מתקדמים בשוק שלא היו קיימים בעבר 

הביאו את הלשכה להבנה שיש לקדם את מגוון הפעילויות העסקיות הארגוניות לתפיסה דיגיטלית מתקדמת אשר תאפשר 

את ייעול עבודת הארגון, את העלאת איכות הנתונים ואת עמידתם בסטנדרטים המתאימים לתקופה זו. פעולה דומה נעשית 

בארגונים סטטיסטיים רבים בעולם, ועל כן יש היזון חוזר בפעולה זו בין הלשכה לגורמים בינלאומיים רבים. 

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2019 נבחרה חברת ייעוץ אשר תחקרה את פעילויות הארגון. החברה מיפתה ותיעדה את התהליכים השונים, בחנה את 

המערכות הטכנולוגיות השונות וכתבה מסמך המלצות לקידום הנושא.

יעדים לשנת 2020

ברבעון השני של 2020 הגישה החברה המייעצת את מסקנותיה והמלצותיה לקידום הפרויקט. המלצות אלה הובאו לאישור 

והוצגו בפני הגורמים המלווים את הפרויקט. עם אשרור ההמלצות תחל הלשכה בקידום הפעולות השונות  הנהלת הלמ"ס 

וביניהן הקמת אגם מידע לשכתי, השבה מקוונת לסקרי הלמ"ס, תגבור הפעילות עם מידע ממקורות מינהליים  המומלצות 

ומעבר לעבודה בטכנולוגיות מתקדמות אשר ישרתו את תפיסת העבודה האמורה. עד סוף השנה תכין הלשכה את תוכנית 

תיאור כללי

הלשכה מבצעת עשרות סקרים מדי שנה. האיסוף שלהם מתבצע במגוון שיטות, כולל איסוף פנים אל פנים, סקרי טלפון, מענה 

אינטרנט ומיילים. 

הלשכה שמה לעצמה ליעד להעביר את כלל סקרי הלשכה למענה אינטרנטי באמצעות שאלון ממוחשב אשר יאפשר לנדגמים 

גישה ומענה בזמן ובמקום הנוח להם ללא צורך בתיאום מוקדם ובקיום ריאיון פיסי בין הסוקר לנדגם. 

מעבר להגברת הנגישות ולהפחתת הנטל על האזרח, המעבר של כלל סקרי הלשכה להשבה מקוונת יביא לחיסכון כספי ניכר 

עם הקטנת מערך הסוקרים והצורך ביציאה לשטח.  

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2019 קודמה היוזמה הזו בשיתוף עם האגף לתכנון אסטרטגי במשרד ראש הממשלה, בוצע חיקור נרחב של פעילויות 

אגף סקרים בלמ"ס, נבחנו היתכנות כלכלית ומשמעויות לטווח ארוך והוגדר האופן שבו יתבצע המעבר כולל הקצאת משאבים 

ויעדים. 

יעדים לשנת 2020

בשנת 2020, למרות משבר הקורונה שהסיט חלק ניכר מהמשאבים לקידום פעילויות דחופות, נמשך קידום הפרויקט, כאשר 

נקבעו לוחות זמנים לביצוע, החלה כתיבת אפיון מקיף לביצוע הפעולה והוחל בתכנון השאלונים השונים ואופן הסבתם לסקירה 

מקוונת. 

האגף מגייס כעת כוח אדם ייעודי לפרויקט וממשיך באפיון הנדרש. במקביל נמשכת כל העת הסבת מענה בסקרים לאינטרנט, 

ובשנת 2020 יעברו לראשונה חמישה סקרי עסקים להשבה מקוונת. אופן ההשבה מקל מאוד, כאמור, על המשיבים בדגש על 

עסקים, מעלה את שיעורי ההשבה ומביא לחיסכון משמעותי בהוצאות.

11.2.3  אגם מידע ממשלתי 11.2.2  מענה לסקרי הלשכה באינטרנט – פעולה דיגיטלית

11.2.4  למ"ס דיגיטלית
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תיאור כללי

המכון הגאולוגי הוא מכון מחקר ממשלתי שייעודו להיות מרכז ידע מדעי-יישומי ממוקד המותאם לצורכי מדינת ישראל בתחום 

מדעי האדמה. המכון פעל מעל 50 שנה במחנה "שנלר" בירושלים במבנים מנדטוריים. 

ומערכת מחשוב חדשים  2019 עבר המכון לבניין חדש שהוקם עבורו בגבעת רם. לקראת המעבר תוכננו תשתיות  בינואר 

ביתירות לשרידות ולרציפות תפקודית לרבות עמידות ברעידת אדמה. תשתית התקשורת תוכננה כך שתאפשר לחוקרי המכון 

מהירות ונגישות מרבית למשאבי המחשוב המרכזיים )עיבוד ואחסון(. התשתית תוכננה במתכונת תקשורת אחודה )תשתית 

אחת לתקשורת מחשבים, טלפוניה, מולטימדיה, ביטחון ובקרת מבנה(. השדרה הראשית בנויה מסיבים בתצורת כוכב כפול 

לקבלת גיבוי מלא ומאפשרת העברת נתונים בקצב של Gbps 40. הכבילה מאפשרת קצב נתונים של Gbps 10 לכל נקודת 

קצה, תוכננה רשת אלחוטית HPE ARUBA המאפשרת גישה מאובטחת למשאבים לעובדים וגישה לאורחים. תוכננו שני חדרי 

שרתים בתצורת גיבוי active-active המוזנים בתשתיות חשמל ותקשורת כפולות על פי המתודולוגיות המתקדמות ביותר 

לזמינות, לגיבוי ולשרידות. 

מטרות המערכת החדשה:

   לאפשר עבודה שוטפת של החוקרים ואנשי המינהלה בתשתית חדישה ומאובטחת ובמיצוי משאבים מלא תוך מינימום

   הפרעות והפסקת שירותים.

   לאפשר גמישות תפעולית עבור צורכי מחקר משתנים, מתפתחים וגדלים.

סטטוס וביצוע 2019

קבלת מערכות בסיסיות, הרצת מערכות והתגברות על מחלות ילדות, הטמעת מערכות לפי התכנון.

ביצוע העברת המידע בין שני האתרים תוך רציפות תפקודית של מערכות המחשוב.

יעדים לשנת 2020

הגדלת מערך האחסון.

.ISO27000 עיבוי מערכות אבטחת המידע כחלק מהטמעת תקן אבטחת מידע

שדרוג מערכות והתאמתן לקליטת אגף סיסמולוגיה ומערכת "תרועה".

הקמה מיידית של שורת סקרים כנגזרת של גלי הקורונה. 

לאור המצב במשק והצורך הדחוף בנתונים עדכניים בנושאים שונים, החלה הלשכה בביצוע מספר סקרים במטרה לאסוף 

נתונים בנושא. הסקרים שנבנו בזמן שיא של ימים בודדים, הוקמו על פלטפורמת הסקרים הממוחשבת של הארגון והביאו לכך 

שתוך מספר ימים עמדו לרשות מקבלי ההחלטות נתונים בנוגע למצב היחידים, משקי הבית והעסקים במשק הישראלי. 

11.3  המכון הגאולוגי11.2.5  פעילות בזמן הקורונה

11.3.1  תשתיות המכון
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סטטוס וביצוע 2019

התקנת 100 תחנות חדשות ברחבי הארץ.

הקמת שני מרכזי שליטה ובקרה בירושלים ובלוד.

פיתוח מערכת משלימה להתרעה מפני צונאמי )״מים אדירים״(.

פיתוח והטמעת אלגוריתם התרעה מפני רעידות אדמה )״תרועה״(.

פיתוח ויישום של אלגוריתמים מתקדמים לניטור רעידות אדמה )אוטומטי וידני(.

המרת בסיסי נתונים ונתוני ארכיון לפורמטים עדכניים, שדרוג תוכנות  וכלי ניתוח נתונים.

קידום שיתופי פעולה עם מרכזים סיסמיים עולמיים לשיתוף נתונים בזמן אמת.

יעדים לשנת 2020

התקנת 20 תחנות חדשות ברחבי הארץ.

ביצוע בדיקות מקדמיות של הרשת המלאה לקראת הכרזה על מבצעיות הרשת.

קידום חיבור המערכת למערך הפצת התרעות של פיקוד העורף.

סיום הקמה של מרכז הניטור המשלים והפעלתו.

המשך פיתוח מערכת משלימה להתרעה מפני צונאמי )״מים אדירים״(.

תכנון ופיתוח מערכות מאובטחות להנגשת הנתונים לציבור.

הרחבת שיתופי פעולה עם מרכזים סיסמיים עולמיים והחלפת נתונים סיסמיים בזמן אמת בצורה מאובטחת ומהירה.

תיאור כללי 

האגף לסיסמולוגיה עבר לפי החלטת ממשלה מהחברה הממשלתית המכון הגאופיסי בלוד אל המכון הגאולוגי. כחלק מהמעבר 

הושקעו כספים בהקמת רשת סיסמית לאומית חדשה )מערכת "תרועה"( והוקמה מערכת ליבה חדשה לאגף סיסמולוגיה.

מטרות המערכת החדשה:

   לאפשר עיבוד נתונים ברזולוציה גבוהה במהירות ובאמינות ואחסונם לצורך הצגה לבעלי עניין )אנשי מחקר, רשויות חירום,

   הציבור(.

   לאפשר גמישות ומהירות בהרצת מודלים מחקריים כחלק מפעילות האגף.

סטטוס וביצוע 2019

אפיון המערכת וביצוע רכש.

יעדים לשנת 2020

התקנת החומרה, התקנת שרתים וירטואלים.

התאמת מערכת העיבוד והאחסון הישנה למערכת הליבה החדשה.

 תיאור כללי

ובניית מערכת התרעה קצרת מועד מפני רעידת אדמה  הקמה של תשתית לאומית – חידוש הרשת הסיסמית הישראלית 

בישראל.

יעדי המערכת: 

   יצירת רשת סיסמולוגית אמינה ועדכנית לניטור רעידות אדמה בישראל

הרשת בנויה מ-120 תחנות סיסמיות הפרוסות ברחבי ישראל, שמשדרות נתונים בקצב דגימה של 200 הרץ באמצעי תקשורת 

כפולים אל שני מרכזי שליטה ובקרה לצרכים הבאים: עיבוד אוטומטי מהיר לזיהוי סוגי הגלים של רעידת האדמה וזיהוי מיקום 

רעידה, מגניטודה ומועד התרחשות של רעידת אדמה ועיבוד ידני לצורכי מחקר ופיתוח.

 

   ניטור פעילות סיסמית מקומית, אזורית ועולמית

פעילות הניטור כוללת מעקב אחר הפעילות הסיסמית, יצירת בסיסי מידע המשמשים לפעילות מחקרית המאפשרת קבלת 

תמונה על הפעילות הסיסמית בישראל ובעולם, זיהוי אזורים פעילים, מענה לגופי התכנון ולמהנדסים בהקשר של סיכונים 

ורישום  נתונים  ארכיון  יצירת  גם  כולל  הניטור   מערך  לצונאמי.  לגרום  העלולים  התיכון  בים  אירועים  אחר  ומעקב  סיסמיים 

מהתחנות הסיסמיות וכולל גם מעקב אחר איכות הנתונים, זמינותם ואיתור תקלות. 

   מתן התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה חזקות בישראל 

המערכת מתוכננת לעבד ולשדר התרעה מעל סף מוגדר בפרק זמן קצר מ-8 שניות מרגע הרעידה. הקמת מערך הפצת 

ההתרעה הוטל על פיקוד העורף, והוא מתוכנן לספק התרעה לאוכלוסייה ובמיוחד למוסדות חינוך, רכבות, מפעלים לחומרים 

מסוכנים. סקר היתכנות חיצוני הראה כי מבחינה כלכלית למערכת יש יחס עלות תועלת מינימלי של 3:1. מערכת ההתרעה 

הכול  סך  מהמרכזים,  אחד  בכל  עצמאיים  שרתים  שני  על  ובלוד(,  )בירושלים  ובקרה  השליטה  אתרי  בשני  במקביל  פועלת 

ייעודיים למערכת ההתרעה הפועלים במקביל אך גם בסנכרון )active-active configuration(. תחנות הקצה  4 שרתים 

מעבירות נתונים בזמן אמת עם עיכוב של עד שנייה על מנת לאפשר התרעה מהירה. נוסף על מערכת מבצעית זאת למטרות 

התרעה המסונכרנת עם מערכות פיקוד העורף )פקע"ר(, קיים מערך תמיכה לניטור שגרתי )לא אוטומטי(, למחקר ולפיתוח. 

המערכת גם מאפשרת הנגשת הנתונים בזמן אמת לגופי ממשל, למקבלי החלטות, לגופי חילוץ והצלה, לפיקוד העורף, לאנשי 

ייעודים בקוד פתוח  מקצוע, לציבור הכללי ולצורכי מחקר בארץ ובעולם. ניטור פעילות המערכת נעשה על ידי מספר כלים 

כן,  כמו  בתחום.  המקובלים  בין-לאומיים  סטנדרטים  על  שמירה  תוך  הישראלית  לרשת  והתאמות  משלים  פיתוח  הדורשים 

שיתופי פעולה עם מרכזים סיסמיים לאומיים בחו״ל מאפשרים חילופי מידע מתחנות אזוריות מחוץ לרשת הישראלית הנחוצות 

לניטור הפעילות הסיסמית.

11.3.2  התרעה מפני רעידות אדמה – "תרועה" 

11.3.2  התרעה מפני רעידות אדמה – "תרועה" 
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תיאור כללי

הקמת מערכת לניהול הרשות לביטחון קהילתי – הרשות למלחמה באלימות, בסמים ובאלכוהול.

המערכת מנהלת את הפעילויות של הרשות החדשה, על פי יעדים ומדדים, אבני דרך לביצוע ותקציבים.

המערכת תאסוף ותנהל את דוחות הביצוע מכ-250 רשויות ותתממשק למרכב"ה על מנת לשפר את הפיקוח והבקרה על 

פעילות הרשות.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת פותחה והותקנה בענן הציבורי.

מודול תוכניות הביצוע עלה לאוויר.

המערכת הוטמעה בכ-230 רשויות מקומיות.

יעדים לשנת 2020

השלמת פיתוח מודול דוחות ביצוע.

השלמת ממשקים למרכב"ה.   

הטמעת המודולים החדשים ברשויות המקומיות.

תיאור כללי

 .VC במהלך משבר הקורונה פעל המשרד במספר מוקדים. האירוע נוהל בעיקרו מרחוק באמצעות

התגלו מספר ממצאים:

   קיים מחסור, בדגש על חדרי הדיונים, בציוד וידאו ואודיו המאפשרים לנהל דיונים מרחוק.

   היו בעיות בקליטת WiFi בחלק מאזורי המשרד.

   יש פערים ביכולת העבודה מהבית לנוכח מחסור בתשתיות תקשורת לעבודה מרחוק.

   נפח תיבת דואר אינו מספק.

   הדיונים הוגבלו לרמת בלמ"ס, באופן שפגע ביכולת ההעמקה של הדיון.   

כתוצאה ממצאים אלו התקבלו ההמלצות הבאות:

   להקצות לעובדים החיוניים ציוד תקשורת מותאם, על מנת לאפשר רציפות תפקודית במשרד ומרחוק.

   לשפר את תשתיות התקשורת במשרד בדגש על יכולות VC ו- WiFi לשיפור היכולת לעבודה מרחוק.

   לבחון בניית תשתית דומה ל- ZOOM המאפשרת דיונים מעבר לרמת בלמ"ס.

ובנוסף, להשלים היערכות לשימור עיסוקי ליבה ארגוניים במצב של התפרצות חוזרת:

   מיפוי יחידות ותחומי פעילות רלוונטיים  - הגדרת רמת שירות והיערכות נדרשת.

   שימור מתן שירות לאזרח, סיוע לרשויות מקומיות וכו'.

   היערכות טכנולוגית: מתן כלים לעבודה מרחוק, תקשוב והרשאות. 

תיאור כללי

מערכת BI/GIS לקבלת החלטות הנהלה ולשיפור הפיקוח והבקרה על פעילות המשרד.

המערכת משלבת מידע המגיע מכל המערכות התפעוליות של המשרד וממקורות חיצוניים: גופי המשרד )משטרת ישראל, 

שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה לישראל(, נתוני הלמ"ס, אוניברסיטאות ועוד.

הנתונים יוצגו על גבי לוחות שעונים, גרפים ומפות גאוגרפיות, יאפשרו תחקור הנתונים על ידי שאילתות מתוחכמות, ויאפשרו 

שיפור של תהליך קבלת החלטות בדרגים השונים. 

סטטוס וביצוע 2019

.GIS -וה BI -הוקמה תשתית ה

קושרו חלק ממקורות המידע הנדרשים.

הוכנו מסכים ראשוניים.

יעדים לשנת 2020

השלמת קישור למקורות המידע החיצוניים.

השלמת ממשקים למרכב"ה ולמערכות גופי המשרד.   

הטמעת המערכת לדרגי הניהול השונים במשרד.

11.4   המשרד לביטחון פנים

11.4.1  מערכות גאוגרפיות ומידע ניהולי – "שרביט" 

11.4.2  הרשות לביטחון קהילתי – "מנורה"

11.4.3  פעילות בזמן משבר הקורונה
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תיאור כללי

פורטל תעשייה הוא ממשק אינטרנטי המרכז את היבטי עבודת המשרד להגנת הסביבה מול התעשייה ומשמש כמרכז תקשורת 

.One Stop Shop של המפעלים אל מול המשרד

הפורטל תוכנן מנקודת מבטו של המפעל תוך מתן מענה לצרכים ולדרישות שלו מול חוקי המשרד ונהליו.

הפורטל תוכנן כך שיאגד בתוכו מגוון רחב של תהליכים בפורמט אחיד שמאפשר מעבר הדרגתי של תהליכים נוספים אליו.

סטטוס וביצוע 2019

   הוקם מודול דיווחים.

   התווספה אפשרות להעלאת קבצים.

יעדים לשנת 2020

   מודול משימות ודרישות.

תיאור כללי

אפליקציית ביקורים היא כלי עבודה לעובדי הפיקוח המשרדי. המערכת מאפשרת תיעוד הפיקוח מהשטח, יצירת דוחות פיקוח 

ושליפה של דרישות מהפיקוח עבור מפעלים באמצעות פורטל תעשייה.

הסביבה  להגנת  הארצית  וביחידה  הירוקה  המשרד במחוזות, במשטרה  של  הפיקוח  עובדי  כל  או  לשמש  עתידה  המערכת 

הימית. 

סטטוס וביצוע 2019

   הוקם מודול מעקב דרישות. 

   התווספה אפשרות לטעינת Checklists נוספים.

   הושלם דוח סיור.

 

יעדים לשנת 2020

   התאמה לטאבלטים חדשים.

   מחשוב נספח בדוח סיור.

 .Checklists מחשוב   

   התאמת אמצעי ניטור, בקרה ומעקב אחר אירועים חריגים ברשת המשרד.

   הרחבת הפס והיכולת לעבודה מרחוק ל-200 משתמשים בו זמנית.

   הוספת כוח אדם למוקד התמיכה הטכנית.

   חלוקת מחשבים ניידים לעובדים.

   יצירת אפשרות לשיחות ועידת וידאו מרחוק.

   הטמעת מערכת WEBEX  בארגון.

11.5   המשרד להגנת הסביבה

11.5.1  פורטל תעשיות 

11.5.3   פעילות בזמן משבר הקורונה

11.5.2  ביקורים 
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תיאור כללי

המשרד לשירותי דת סיים את הטמעת מערכת "שירת הים" בכל המועצות הדתיות ברחבי הארץ.

הוטמעו מערכות הליבה: נישואין, כשרות, קבורה, מקוואות, וכן מערכות תומכות: כספית, כוח אדם, ניהול ורכש(.

הותקנו מעל 10,000 נקודות קצה, מעל 2500 מחשבים אישים וכ-1000 מדפסות.

סטטוס וביצוע 2019

מערכת "שירת הים" נפרסה בכל המועצות הדתיות ולשכות דת בכל רחבי הארץ, כ-148 אתרים. 

הוחלף ספק לניהול מערכת הכספים של המועצות הדתיות.

פותחה אפליקציה לניהול משגיחים וליישומה בחנות הכשרה.

הוטמעה מערכת ניהול חדשה  )BI(ליו"ר המועצה הדתית.

הוקם מערך של הגשת בקשה לרישיון קבורה תחת מערך שירת הים בכ-600 גופים.

הוקם מרכז גיבוי אחד בירושלים ואחד בתל אביב.

יעדים לשנת 2020

הטמעת המערכת הכספית בכל המועצות הדתיות על פי מדרג )מועצה גדולה, בינונית, קטנה(.

הפעלת מערך משגיחים און ליין )אפליקציית דיווח של משגיחים, ניהול ובקרה(.

הפעלת מערך ייבוא גופה )חיבור למשרד החוץ, מכס, ביטוח לאומי(.

הטמעת מערכת ניהול כוח אדם למועצות הדתיות. 

חיבור לשרת התשלומים הממשלתי.

חיבור כלל המשתמשים לעבודה מהבית. 

להלן פירוט הפעולות שנעשו:

   הדרכה והטמעת עבודה מרחוק.

   מתן שירות בזמינות גבוהה של עובדי אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות מידע וסייבר על מנת לתת מענה לחיבור עובדים

   מרחוק.

   הפקת נוהל עבודה לחיבור עבודה מרחוק וכן שימוש בכלל האפליקציות המשרדיות. 

   הפעלת טפסים מקוונים לשימוש המועצות הדתיות.

 

לוח הזמנים של עיקרי הפעילות: ב- 13.3 קבלת ההחלטה של ההנהלה להאצת פיתוח פרויקטים והערכות למצב חירום.

   ב- 16.3 הפצה של מערך חיבור מרוחק לכלל המשתמשים.

   ב- 18.3 העלאת תכנים לאתר לנושא משבר הקורונה.

   ב- 20.3 שימוש בהאצת תוכן דיגיטלי למשתמשי המשרד.

   ב- 1. 4  העלאת המודעות לשימוש ברחבי הסייבר.

הנגשת שירותים לאזרח:

   הקמת עמוד קורונה באתר המשרד לעדכונים שוטפים.

   קבלת נתונים מהמועצות הדתיות ופרסומם.

   עדכון שוטף של הנחיות המשרד )תפילה, קבורה(.

   אישור קבלת עדים דרך תוכנת וידאו. 

   אישור עריכת חופה וקידושין.

   הפעלת ארבעה מרכזי טהרה ברחבי הארץ.

   עדכון מטה הקורונה באופן שוטף.

   עדכון אתר האינטרנט המשרדי לשימוש הציבור.

הפעולות שבוצעו עבור משתמשי "שירת הים":

   השלמת חיבור מרוחק למשתמשים חיצוניים.

   פרסום אפליקציה לניהול משגיחים.

   הטמעה והדרכה לשימוש מקוון בכלים דיגיטליים. 

   הכשרת מזכירי מועצות דתיות לשימוש בכלים דיגיטליים: זום, שיחות וידאו.

   תמיכה שוטפת .

אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות: 

מערכות הליבה של המשרד פועלות בעיקר בטכנולוגיות מוכרות. המענה בעת הקורונה פותח בשפת קוד פתוח על בסיס מידע 

פתוח.

11.6   המשרד לשירותי דת

11.6.1  ניהול שירותי הדת היהודיים – "שירת הים"

11.6.2   פעילות בזמן משבר הקורונה
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תיאור כללי

הנהלת בתי הדין הרבניים קבעה כיעד את הנגשת המידע והשירותים לציבור האזרחים ובאי הכוח של בתי הדין הרבניים.

.gov.il במסגרת הפרויקט בוצע, בשלב הראשון, מעבר לתשתית שירותי הממשלה

הגוף  הרבנים,  הדין  בתי  הנהלת  עבור  הראשון  אתרים:  לשני  האתר  ופיצול  באתר  התכנים  כלל  מיפוי  בוצע  השני,  בשלב 

האדמיניסטרטיבי של בתי הדין הרבניים שכולל את הנושאים הקשורים אליו והתכנים המינהליים והמשפטיים הקשורים לכך, 

ואתר נוסף ייעודי למתן שירותים ומידע לאזרחים. 

פורטל לתשלום מקוון של  הדין,  לאיתור בית  יישום  הדין,  לציבור באי בתי  באתר המידע מרוכזים כלל השירותים המקוונים 

אגרות, צ'אט בוט ייעודי לגישה מהירה לפרטי התיק המשפטי ועוד.

ייעול  לצורך  ומייצגים  אזרחים  ידי  על  מהירים  מידע  ולהזנת  למילוי  ייעודים  דיגיטליים  טפסים  פותחו  השירות  מתן  במסגרת 

השירות.

יעדי הפרויקט:

   הנגשה התכנים והמידע בצורה קלה וברורה לשימוש האזרחים.

   דיגיטציה מלאה של כלל השירותים הניתנים בבתי הדין הרבניים.

   שיפור התדמית והנראות של בתי הדין הרבניים לציבור.

סטטוס וביצוע 2019

במהלך השנה בוצע מיפוי תוכני האתר הנוכחי.

בוצעה סקירה ואיחוד מאגרי הנתונים של פסקי הדין המפורסמים באתר.

יעדים לשנת 2020

פיתוח שירותים דיגיטליים נוספים עבור האזרחים ובאי כוחם לצורך ייעול השירות.

מיפוי "מסעות לקוח" של צרכני השירות וקידום שירותים ידידותיים לגולשים.

.BI על בסיס כלי Self-Service הרחבת היכולות של הנגשת הנתונים בתצורת

שדרוג ועיבוי כלל היכולות הקיימות באתר לשיפור השירות.

11.7  הנהלת בתי הדין הרבניים

תיאור כללי11.7.1  אתר האינטרנט ושירותים דיגיטליים

בתי הדין הרבניים, כגוף משפטי המחויב בתקנות, מחויבים לשלוח דיוור לצדדים בתיק ולבאי כוחם במספר אופנים. יש כמה 

אפשרויות לדיוור: דוא"ל, דואר רגיל וכן דואר שליחים עם מסירה ידנית. 

במסמכים כגון: הזמנות לדיון בבית הדין חובה לשלוח את הדואר בדואר שליחים עם מסירה ידנית – השליחה מבוצעת על ידי 

זכיין במכרז.

בעייתיות במצב הקיים:

   לעיתים קיימות בעיות באיתור מקום המגורים, הנמען ועוד. 

   עלות שליחת דואר שליחים עם מסירה ידנית גבוהה מאוד. בשנה יש כ-100,000 מסירות.

   שליחה איטית ובצורה מיושנת ולא ירוקה.

תאור הפתרון:

   שליחת מייל בצורה מאובטחת נועדה להיות צורת הדיוור העיקרית, כלומר: להחליף את הדיוור במסירה ידנית וכן בדואר

   אלקטרוני רגיל.

   דיוור בדואר אלקטרוני מאובטח ואמין הוא יישום מקובל משפטית וקיים בגופים רבים: משרדי ממשלה, בנקים, חברות ביטוח.

   בדיוור בדואר אלקטרוני מאובטח אין כלל עלות שוטפת.

יעדי הפרויקט:

   דיוור אלקטורני ומאובטח המגיע לנמען בצורה מיידית ומתקדמת עם שליחתו.

   חיסכון של מעל 2 מיליון ₪ בשנה.

סטטוס וביצוע 2019

בוצע אפיון ארכיטקטורה לפתרון.

הוקמו השרתים ונקבעה ההתקשורת הנלווית.

פותחו הממשקים הנדרשים למערכות הליבה המשרדיות.

יעדים לשנת 2020

השלמת הבדיקות.

התנעת פיילוט.

עלייה מלאה לאוויר.

11.7.2   שליחת דואר אלקטרוני מאובטח ומקוון
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תיאור כללי

בתי הדין הרבניים מפעילים מערכת ליבה בשם "שירה" )שיפוט רבני בשם ה'(, המשמשת מערכת מידע עיקרית במשרד שבה 

מתנהלים כלל הליכים המשפטיים בין הצדדים ובאי הכוח.

במערכת "שירה" ניתן לפתוח תיק, לשלם אגרה, לקבוע דיון, להזין מסמכי החלטה ועוד.

לצורך שיפור השירות לאזרחים ולבאי הכוח )עורכי דין וטוענים רבניים( הועלה צורך לעדכן באופן מיידי על התקדמות בתהליך 

המשפטי של התיקים.

לצורך כך נבחנה השתלבות על מערכת "מענה" )Notifier( הממשלתית.

המערכת מקבלת עדכונים ושולחת הודעות לאזרחים ולבאי כוחם על עדכונים ואירועים המתרחשים בתיק המשפטי, לדוגמה: 

מתן החלטה בתיק, קביעת מועד דיון, עדכון על מועד דיון. 

המערכת מקבלת מידע און-ליין ממערכת שיר"ה על ביצוע הפעולות  וממירה אותו להודעות מסוג:מסרון, דואר אלקטרוני או 

הודעה קולית לבעלי טלפון כשר.

יעדי הפרויקט:

   עדכון מהיר לאזרח ומניעת תחושת אי-ודאות על סטטוס התיק.

   חסכון בפניות לבתי הדין לבירור סטטוס התיק.

   שיקוף המידע המשפטי לאזרח.

סטטוס וביצוע 2019

בוצע אפיון מלא לתהליך.

הושלמו הקמת תשתית תומכות ופיתוח ממשק לשליחת מסרונים.

בוצע פיילוט והעברה לסביבת ייצור.

יעדים לשנת 2020

השלמת פיתוח שליחה לדואר אלקטרוני ולהגדרות חוקיות השליחה.

השלמת פיתוח שליחת הודעות קוליות לתמיכה בטלפונית כשרים.

בדיקות מקיפות.

תיקונים והעלאה מלאה לאוויר.

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בבתי הדין הרבניים פעל בתקופת משבר הקורונה בשני מישורים:

   מתן אפשרות לעבודה מהבית לדייני ישראל ולעובדים החיוניים.

   הנגשת שירות ומידע לאזרחים ולבאי הכוח.

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הציב יעד בתקופת משבר הקורונה לתת שירותים ומידע מרחוק לאזרחים באמצעות שדרוג 

אתר האינטרנט והנגשת הכלים הדיגיטליים. במקביל לכך, פעל האגף על מנת לאפשר למערך העובדים החיוניים בבתי הדין 

לבצע את עבודתם מרחוק במטרה לאפשר שירות רציף לאזרח.

להלן פירוט הפעולות שנעשו:

הדרכה והטמעת עבודה מרחוק

מתן שירות בזמינות גבוהה של עובדי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע על מנת לתת מענה לחיבור עובדים מרחוק.

הפקת נוהל עבודה לחיבור עבודה מרחוק וכן שימוש באפליקציות הייעודיות.

ריכוז רשימת כלל העובדים שמוגדרים כחיוניים ומתן עדיפות לחיבור מרחוק עבורם.

לוח הזמנים של עיקרי הפעילות

   ב- 12.3 - ישיבת התנעה להאצת פיתוח פרויקטים ולהיערכות למצב חירום.

   ב- 14.3 - הפצת מדריך למשתמש בדבר שירותים דיגיטליים.

   ב- 15.3 - העלאת תכנים לאתר ופיתוח נושא הקורונה.

   ב- 16.3 - מעבר לשימוש ביישומון לשיתוף בין צוותי עבודה.

   ב- 5.4 - האצה וסיום פיתוח הנגשת פטור שירות מרחוק.

   ב- 1-10.4  - הערכות למתקפת סייבר.

   ב- 13.4 – השלמת ההיערכות לעבודה מרחוק על ידי כוח אדם חיוני.

הנגשת שירותים לאזרח

   פתיחת דף נושא קורונה באתר בתי הדין וביצוע עדכונים שוטפים.

   הפצת מדריך למשתמש בדבר שירותים דיגיטליים.

   הפצת מדריך למשתמש בדבר הגשת בקשה מרחוק בכפוף להקלות בזמן חירום מיוחד.

   הרחבת השירות של הגשת בקשה מרחוק בכפוף לתקנת זמן חירום.

   העלאה לאוויר של מערכת צ'אט בוט המאפשרת קבלת מידע כללי וכן מידע אישי על ההתנהלות בתיקים המשפטיים.

   עדכון שוטף של כלל תוכני האתר לפי העדכונים של התקנות הרלוונטיות.

11.7.4  פעילות בזמן משבר הקורונה11.7.3  מערכת עדכונים והתראות משפטית
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עדכון שוטף של אתר בתי הדין

   מינוי מינהלת ראשית לאתר בתי הדין ועדכונו לרוח התקופה.

   עדכון שעות פעילות בתי הדין ויחידות הסיוע.

   פרסום הנחיות, תקנות זמן חירום מיוחד והנושאים המטופלים בבתי הדין.

   העלאת מדריכים למשתמש בדבר השירותים הדיגיטליים הניתנים.

   פרסום שאלות ותשובות נפוצות בתקופת הקורונה.

הפעולות שבוצעו עבור משתמשי בתי הדין

.VDI(( השלמת הקליטה של תשתית טכנולוגית מתקדמת לחיבור מרחוק   

   פרסום מדריכים למשתמשים בעבודה באמצעות כלי לשיתוף בתוך קבוצות עבודה. 

   הטמעה של טכנולוגיה לקיום דיונים רבי משתמשים והדרכה בנושא.

.VDI הכשרת מזכירים ראשיים ועובדים חיוניים לעבודה באמצעות טכנולוגית   

   תמיכה שוטפת בעבודות דיינים מרחוק.

האצת פיתוח פרויקטים לסיוע במתן השירותים

   צ'ט בוט - קידום פתרון שיסייע לאזרח מבקש השירות לקבל מידע רלוונטי שבו הוא מתעניין באתר בתי הדין וכן לקבל מידע

   אישי לאחר הזדהות.

   פטור משירות צבאי - קידום פרויקט פיתוח שיאפשר למבקשי השירות להגיש את הבקשה ולבצע את ההצהרה ללא צורך

   בהגעה פיזית לבתי הדין.

   מענ"ה – שליחת מסרוני עדכון על כל פעולה )על פי הגדרה מראש( המתבצעת בתיק המשפטי לרווחת האזרח. )עדיין 

   בפיילוט. נשלחו הודעות לכ-3000 לקוחות(.

   דיוור מאובטח – שליחת דואר מאובטח )פתרון טכנולוגי חלופי לדואר מסירה( )עדיין בפיילוט(.

תיאור כללי

אחריות חטיבת אסדרה )רגולציה( ברשות הממשלתית למים ולביוב היא:

   לנהל את שימושי המים לצרכים השונים )חקלאות, בית, תעשיה וטבע( באמצעות הקצאות מים, רישוי מתקנים והנפקת

   רישיונות למפיקי המים, לספקי המים ולצרכני המים השונים. 

   רגולציה על ספקי המים )תאגידי מים, רשויות מקומיות, חברת מקורות, מפיקים וספקים פרטיים(.  

   ריכוז נתונים, עיבודם ופרסומם, ובכלל זה הכנת דוחות הקצאה, צריכה והפקה וביצוע תחזיות צריכה.

   פיקוח ואכיפה. 

   חיוב וגבייה של אגרות רישוי שונות והעברת המידע על כמויות ההפקה אל חברת "מקורות" לצורך גביית היטלי הפקה. 

   פיקוח ותקינת מדי מים. 

   שותפות בקביעת תעריפי המים השונים. 

המערכת הישנה שאופיינה בימי נציבות המים אינה תומכת עוד בכל תהליכי הרשות הממשלתית למים ולביוב לנוכח שינויי 

החקיקה שבוצעו ושינויי רשות המים.

מטרות המערכת החדשה:

   שיפור התמיכה בכל תהליכי האסדרה לצורך הפחתת המאמץ הידני הנדרש מממלאי התפקידים וקיצור משך זמן הביצוע

   של התהליכים. 

   שיפור וייעול הקשר עם כל הגורמים הנמצאים תחת אסדרה.

   שיפור הגמישות של המערכת להתאמה מהירה לשינויים עתידיים בחוק 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. 

   הידוק הבקרה הנדרשת בחוק בכל התחומים: בקרת מתקנים, בקרה תפעולית של ספקים ובקרת צרכנים.

   היערכות לפיתוח של מודולים נוספים ליחידות הרשות הנוספות. 

סטטוס וביצוע 2019

הושלם ההליך המכרזי ונבחר ספק זוכה, בוצעה ההתקשרות אחרי מענה להשגות והחל שלב ההתארגנות הכולל שלושה 

חלקים: אפיון-על, ארכיטקטורה יישומית ותשתיתית ותכנית עבודה. 

11.8   הרשות הממשלתית למים ולביוב 

11.8.1  מערכת ליבה – "מנתא"

110
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יעדים לשנת 2020

המערכת תפותח בשני שלבים: שלב ראשון יכיל את כל היכולות הקיימות במערכת הקיימת אך ייבנה כפלטפורמה אשר תהיה 

גמישה ושתאפשר את היכולות של ה שלב השני. בשלב השני  תהיה למערכת יכולת  להמליץ על פעולות תקשורת עם הגופים 

המפוקחים על ידי פורטל חיצוני ויכולת לתחקור מתקדם SelfServiceBI ועוד.

בשנת 2020 הכוונה היא להשלים את שלב ההתארגנות )אפיון-על, ארכיטקטורה ותוכנית עבודה(, ולבצע אפיון מפורט השלב 

הראשון , אפיון ההסבה והתחלת הפיתוח.

תיאור כללי

הרשות הממשלתית למים ולביוב, באמצעות יחידותיה השונות, יוזמת פרויקטים במשק המים, מקדמת אותם, מסייעת במימונם, 

מאופיינים  אלו  פרויקטים  תקציב.  עתירי  חלקם  שנה,  מדי  פרויקטים  במאות  מדובר  ביצועם;  את  ומבקרת  אחריהם  עוקבת 

בשונּות גדולה, המתבטאת באופיים )תכנון, פיתוח, ביצוע ומחקרים(, באורכם ובהיקפם התקציבי.

רוב הפרויקטים מבוצעים מול גורמים חיצוניים. קיימים הבדלים בין היחידות השונות ברשות בכל הקשור לתהליכי ליווי, מעקב 

ובקרה אחר הפרויקטים ולממשקי העבודה הפנימיים והחיצוניים.

יישום של מערכת מידע מתקדמת אינטגרטיבית המשמשת 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 ראייה ובקרה

   כלל-פרויקטלית ועד לירידה לפרטים של הפרויקט הבודד(.

   יצירה של שפה ארגונית אחידה בכל הקשור לליווי, למעקב ולבקרה על פרויקטים, וככל האפשר איחוד תהליכי העבודה בין

   היחידות השונות והפרויקטים השונים.

   יצירה של בסיס-נתונים אחוד, אמין ועדכני.

   פיתוח ושיפור של יכולות פונקציונליות בכל הקשור לתחום בקרת הפרויקטים, ולתוכן – בקרה, שיפוט, תשלום, תעדוף, קבלת

   החלטות וניהול סיכונים.

   התייעלות בעבודה בתחום הפרויקטים, כתוצאה מאוטומטיזציה של תהליכים ותשלוב )אינטגרציה( עם מערכות אחרות

   )מרכבה וסע"ר(.

   מעקב אחר הפרויקט הבודד ואחר המכלול המלא של הפרויקטים ברשות המים, באופן ידידותי ואינטואיטיבי, כולל כל

 המסמכים הקשורים אליהם וההחלטות הרלוונטיות לגביהם.

   קבלת החלטות על בסיס דוחות ארגוניים )כלל הפרויקטים, לאורך שנים אל מול פרמטרים נוספים כגון: תקציב, גוף מבצע(.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת עלתה לאוויר בשנת 2019, אך לנוכח המעבר של רשות המים לירושלים והשינוי במבנה הארגוני שבוצע נדרשות 

התאמות שונות.

יעדים לשנת 2020

השלמת יישום המערכת עבור ארבעת היחידות ההנדסיות, השלמת הממשקים לסע"ר ולמרכבה ואפיון המערכת ברשות עבור 

פרויקטים כלליים שאינם הנדסיים.

תיאור כללי

חטיבת כלכלה ברשות המים מטפלת בשם המדינה מול הזכיינים המפעילים את המתקנים להתפלת מים, בישום של סעיפי 

ההתחשבנות המפורטים בהסכם, ובהוצאה של הוראות התשלום השוטפות לתשלומים. 

אגף התפלה ברשות המים מאשר את תכנית-היצור השנתית של המתפיל המפרטת את הכמויות היומיות של המים המותפלים 

שיסופקו על-ידו בתקופת 12 החודשים החל מ-1 בינואר בשנה העוקבת, במטרה לענות על הכמויות התקופתיות והשנתיות, 

המבוקשות על-ידי רשות המים, הן בנוגע למתקן המקורי, הן בנוגע להרחבות והן למימוש של כמויות מים נדחות. ההתחשבנות 

התקופתית מתבצעת בהתאם לתכנית-היצור המאושרת.

אחד  בכל  הנמצאים  יעודיים,  שרתים  באמצעות  ההתפלה  ממתקני  נתונים  מקוון  באופן  מקבל  המים  ברשות  התפלה  אגף 

מהמתקנים. הנתונים עוברים באמצעות מערכת המחוברת למערכת הבקרה של המתקן והדוגמת מגוון של נתונים מכל שלבי 

התהליך. במקביל, הנתונים נאספים למערכת בשרת מרכזי ברשות המים, המשמשת לניתוח הנתונים, להפקה של דוחות על 

איכות ועל כמויות, להצגה גרפית ועוד. הנתונים הנדגמים הם נתונים של איכות מים ממתקן ההתפלה, וממכולת הדיגום של 

רשות המים אשר דוגמת את הנתונים של המוצר הסופי, ואת הנתונים ממאגר של חברת "מקורות". בנוסף, המערכת מקבלת 

את הנתונים של מדי המים של המתפיל, אשר על בסיסם מבצעים את ההתחשבנות הדו-חודשית. 

הנתונים המשמשים לצורך התחשבנות, נשמרים בשרת. ניתן לראות את הנתונים באופן מקוון ממשרדי רשות המים, וכן ניתן 

לשלוף נתונים היסטוריים מיום הפעלת המתקן. ההתחשבנות מתבצעת בהתאם לנתונים הללו.

במסגרת הסכם הזיכיון שנחתם, על הזכיין לעמוד במספר קריטריונים הנוגעים לאיכות של המים המסופקים. אם איכות המים 

אינה עומדת בתקנים שנקבעו בהסכם, או בתנאים נוספים הנקבעים על ידי משרד הבריאות, המים נפסלים לאספקה. במקרים 

מסוימים של אי-עמידה בתקנים, מושתים על המתפיל קנסות כספיים והמים מסופקים בחריגה. על המערכת המבוקשת לבצע 

גם את חישוב הקנסות.

 

סטטוס וביצוע 2019

נבחר ספק זוכה ובוצעה ההתקשרות מולו. החל שלב אפיון מפורט והיערכות תשתיות לביצוע.

יעדים לשנת 2020

השלמת אפיון מפורט, פיתוח המערכת לרבות המנגנון החישובי וביצוע הסבת הנתונים, ותחילת בדיקות המערכת. המערכת 

צפויה להתחיל לעבוד בשנת 2021.

11.8.2  ניהול ובקרת פרויקטים בתחום משק המים  – "לבנה"

11.8.3  התחשבנות מול מתקני התפלה – "חמה"
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תיאור כללי

חטיבת כלכלה ברשות המים מטפלת בשם המדינה מול ספקי המים בהעברת הטבה לזכאים. 

מערכת ההטבה מאפשרת גישה אל רשימה של כ- 570 אלף זכאים להטבה במים הקשורים לכ-1,000 ספקי מים ברישיון 

ומציגה לספקים רק את הזכאים המתגוררים בתחומם ולרוב גם מקבלים מהם את שירותי המים כצרכנים.

מידי חודש מועברות בצורה מאובטחת רשימות של הזכאים מהמוסד לביטוח לאומי, מהרשות לזכויות ניצולי השואה וממשרד 

הביטחון )להלן: "הגורמים המדווחים"( הכוללים את רשימת הזכאים המעודכנת. 

זכאים אלו מקבלים כפל הקצאה לכמות מוכרת בתעריף הנמוך בהתאם לתקנות שפרסם שר האוצר ולהחלטת ועדת הכספים 

ומנהל רשות המים וזאת מתוקף סעיף 102 )ב1( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001.

מערכת ההטבה מחלקת את הזכאים לכל ספק בהתאם לסמל היישוב שבו הזכאי מתגורר ומאפשרת לספקים לאתר את הזכאים 

שבתחומם ולדווח חזרה לרשות המים במערכת על מתן ההטבה והכמויות בפועל שסופקו לכל הזכאים לשם ההתחשבנות 

והעברת התשלום מתקציב ייעודי שעומד על כ- 1.5% מסך תשלומי המים והביוב לצרכנים הביתיים.

סטטוס וביצוע 2019

שיפורים במערכת והיערכות להעברת נתוני ההטבה אל האזור האישי כך שזכאי או אפוטרופוס של זכאי יוכל להיכנס אל האזור 

האישי באתר הממשלתי ולקבל את פרטי הזכאות.

יעדים לשנת 2020

השלמת אפיון מפורט של העברת נתוני הזכאות אל האזור האישי, פיתוח המערכת. 

המערכת צפויה להתחיל לעבוד בשנת 2021.  

תיאור כללי

חטיבת אסדרה בשיתוף עם חשבות רשות המים מטפלת בהוצאת רישוי לכלל ספקי המים. כחלק מהוצאת רישוי נשלח שובר 

תשלום עבור אגרת הרישוי. הרישוי נדרש עבור כל ספק מים ועבור פעולות ספציפיות כמו קידוח או הקמת מתקן וכד'.

 

סטטוס וביצוע 2019

התשלומים ברשות  שרת  ידי  על  מקוון  באופן  לתשלום  והעברתם  המים  הקיימות ברשות  והאגרות  הרישוי  נושאי  כלל  מיפוי 

התקשוב. 

הפרויקט משלב קישור למרכבה, שרת התשלומים ומערכת המידע הפנימית ברשות המים.

ב-2019 כ-80% מהאגרות הופקו על ידי רישוי מקוון.

יעדים לשנת 2020

העברת כלל האגרות לתשלום מקוון והפסקת השימוש בשוברים.

11.8.4  הטבה בתשלומי מים 

11.8.5  תשלומי אגרות רישוי

11.9   כבאות והצלה לישראל 
10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

תיאור כללי

מענה  מספקת  המערכת  וכבאיות.  צוות  אירועים  שגרה,  של  לניהול  טאבלטים  מבוססת  ניידת  טקטית  מערכת   - אבוקה 

לבדיקות בוקר ולדיווח על תקלות, לשיגור עצמי ולעדכוני שעות יציאה ועד חזרה לתחנה, מייצרת יכולת ניהול לחימה בשטח 

ופיקוד, מעבירה ומציגה מידע חיוני ומבצעי ללוחמים באירוע תוך כדי נסיעה ובמקום, מסייעת בניווט באמצעות אפליקציית ניווט 

)Waze(, מציגה תמונת מצב לאירוע וכן שכבות של נתונים ומידע חיוני כגון: מפת ברזי כיבוי ומאפשרת דיווח בסיום האירוע, 

ועוד.

מגן אש - אפליקציה  מותאמת לטאבלט לניהול עולם הרגולציה של כבאות והצלה לישראל לרבות ניהול תיקי עסקים,  נכסים 

ומבנים חדשים. האפליקציה מאפשרת  למפקחים לצאת עם המידע לשטח ולנהל ביקורת בניה ורישוי עסקים באופן דיגיטלי. 

בהתאם לכך המערכת  חוסכת זמן עבודה במשרד ובכך מייעלת את השירות לאזרח. 

ניצוץ -   אפליקציה מותאמת לטאבלט לניהול תיקי חקירת דליקות. האפליקציה משרתת את חוקרי  הדליקות, מאפשרת להם 

לנהל ולתעד את החקירות בשטח לרבות צילום תמונות וסרטונים, הקלטת עדות וחתימה גרפית של האזרח על דוח  החקירה. 

משל"טים )מרכזי שליטה מחוזיים( - עד לשנת 2019 מערך הכבאות וההצלה לישראל עבד בשיטת חדרי מבצעים בתחנות. 

כחלק מהרצון להשתפר ולהגיב מהר יותר, אופיינו מרכזי שליטה לכל המחוזות שתפקידם לאחד את השליטה המחוזית למקום 

אחד. משל"ט מחוזי כולל  מערכות חוזי, מערכות שליטה ובקרה, מערכת הזנקה, מולטימדיה כריזה ומערכות נוספות.

הזנקה - מערכת טכנולוגית מתקדמת שהותקנה במרכזי השליטה המבצעיים וששולטת על  פתיחה וסגירת שערי התחנה 

יציאת הכוחות. במערכת  מנוהלים  וידוא  לצורך  והקפצת מצלמות  שיגור הכוחות  לצורך  כריזה  מהמשל"ט המחוזי, הפעלת 

תסריטי הפעלה בהתאם לסוג האירוע. מטרת המערכת היא לקצר את זמן יציאת הכוחות לאירוע לאחר קבלת שיחת החירום.

חפ"קים )חדר פיקוד קדמי( -  בניית רכבי חפ"ק הכוללים מערכות שו"ב, מטאורולוגיה, חוזי, קשר ומערכות פנים ארגוניות 

נוספות. לחפ"ק יכולת עבודה עצמית בשטח )כולל אספקת חשמל מגנרטור מקומי( והעברת תמונת מצב באירועים גדולים אל 

מפקד המחוז.

מוקד שירות לאזרח – פתיחת מוקד שירות לאזרח בנושאים מינהליים, שירותי מידע ושירותים כגון:

   טיפול בפניות בנושא תהליך רישוי עסקים חדש או חידוש.

   טיפול בפניות בנושא תהליך רישוי עסקים באירוע חד פעמי.

   רישוי עסקים ונכסים - ביצוע גביית תשלום באמצעות כרטיס אשראי .

   רישוי עסקים ונכסים – שליחת העתקי מסמכים ללקוח.

   טיפול בעסקים שנכנסו ל"תוכנית אבני הדרך". 

   קידום טיפול בתיקים.

   בדיקה וסריקת מסמכים למערכת )שהתקבלו במייל או בדואר( .
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סטטוס וביצוע 2019

אבוקה– סיום פיתוח האפליקציה, פריסה התקנה והטמעה במחוזות צפון, ירושלים, מרכז  ודן - שלב א'.

מגן אש –   סיום אפיון, פיתוח, בדיקות, התחלת הטמעה.

ניצוץ -   אפיון, פיתוח ובדיקות.

משל"טים - בשנת 2019 הוקמו משל"ט דרום, משל"ט חוף, משל"ט ארצי. פעולות ההקמה כללו  פריסת תשתיות פאסיביות, 

התקנת מולטימדיה, מתח נמוך, מחשוב טלפוניה וקשר, כולל פריסת תשתיות מתח נמוך ובקרים בתחנות המחוז לעבודה למול 

מערכת ההזנקה.

מוקד שירות לאזרח  - פתיחת המוקד בכרמיאל והפעלתו במחוז צפון. 

יעדים לשנת 2020

ייצוב  ולפיקוד,  ללוחמים  ב', הדרכות  - חלק  ודן  יו"ש  חוף, דרום,  )קו ראשון( במחוזות  פריסה ברמה ארצית  סיום  אבוקה – 

אפליקטיבי ושיפורי ביצועים: ניווט, תקשורת, מיקום.

מגן אש –   סיום הטמעה.

ניצוץ -    הטמעה מלאה בכלל המחוזות. 

משל"טים - הקמה של משל"טים מרכז וירושלים והתחלת אפיון למשל"טים דן וצפון.

חפ"קים – מסירת חפ"ק ירושלים וחפ"ק דרום. 

מוקד שירות לאזרח  -  הרחבת מוקד השירות לאזרח לכלל המחוזות והרחבת הנושאים המטופלים במסגרת המוקד.

תיאור כללי

XPLAN  הוא אתר לציבור הרחב המציג על גבי מפה מידע תכנוני של התוכניות המתאריות המוגשות למוסדות התכנון בארץ.

באתר ניתן לצפות בתוכניות, להתעדכן לגבי הסטטוס שלהן ולקבל תמונת מצב עכשווית ועתידית.

באתר ניתן למצוא: 

   מידע עדכני יומיומי על התוכניות הנמצאות בתחום המוגדר על ידי המשתמש או על ידי מיקום. 

   איתור תוכניות לפי מספר, שם, יחידות דיור, שטח התוכנית, מילת חיפוש וייעוד הקרקע. 

   בלחיצת כפתור ניתן לקבל מידע על התוכנית הכולל שלבי טיפול, דיונים, פרוטוקולים, מסמכי התוכנית  ועוד. 

   ניתן להוריד דרך האתר קבצים גאוגרפיים )סרביסים( המאפשרים הורדת נתונים וטעינתם למערכות אחרות. סרביסים אלה 

   נמצאים בשימוש רב של משרדי ממשלה אחרים וועדות מקומיות.

 

סטטוס וביצוע 2019

בשנה זו בוצעו פיתוחים ושיפורים בעקבות פניות רבות מצד הציבור הרחב ובכללם שכלול מנוע החיפוש וכן התאמה למובייל.

יעדים לשנת 2020

הוספת נתונים ממקורות נוספים, כגון: גושים וחלקות ממפ"י, מפות רקע שונות. 

למען שיתוף הציבור והגברת השקיפות, מתוכננת הצגת תוכניות מופקדות שניתן להתנגד להן וכן מידע עדכני גם של תוכניות 

בסמכות מקומית.

הרחבת המידע של הסרביסים הגאוגרפים המונגשים באתר. 

11.10  מינהל התכנון 

XPLAN  11.10.1- מה מתוכנן באזורך?
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תיאור כללי

לנושאי התכנון והבנייה בישראל השלכה עצומה על איכות החיים של כל אזרחי המדינה.

המדיניות האסטרטגית והטיפול הממשלתי בהם,קובעים במידה רבה את ההווה והעתיד במדינה בתחומי הדיור, התעסוקה, 

התשתיות, התחבורה והשטחים הפתוחים. בשל משבר הדיור נושא הדיור בפרט נמצא כיום במוקד השיח הציבורי ובתשומת 

הלב הממשלתית. 

הנתונים הקשורים לתכנון ולבנייה מפוזרים במספר רב של גופים. הגופים השונים אינם חשופים בזמן אמת למידע רב-ערך 

המצוי אצל הגופים האחרים. ביזור המידע משפיע משמעותית על היכולת של הגופים השונים לטפל בצורה מיטבית בהגשמת 

היעדים הממשלתיים ובמתן השירות לאזרח בנושא הדיור.

נתונים  אגם  הוא  "תובנה"  ולבנייה.  לתכנון  ממשלתי  נתונים  אגם   – "תובנה"  פרויקט   את  מוביל  התכנון  מינהל  זאת,  לאור 

מידע  לשתף  יוכלו  שבאמצעותו  זמין(,  ממשלתית בממשל  )ברשת  הרלוונטיים  הממשלתיים  הגופים  לכלל  משותף  ממשלתי 

באופן שוטף. המאגר לא נועד להעברת מידע, אלא לשיתוף מידע בין משרדי הממשלה בתחום התכנון והבנייה. 

גופים הרוצים לשתף מידע יעלו לתובנה )לאזור ייעודי לגוף(  את המידע שברשותם.  כל גורם ממשלתי שירצה בכך, יוכל לקבל 

גישה לתובנה ולצרוך את המידע. 

מינהל התכנון אחראי על הקמת אגם הנתונים ועל יצירת שיתוף הפעולה בין המשרדים לחיבור ל"תובנה". 

סטטוס וביצוע 2019

תכנון הפרויקט, התנעת החזון של אגם נתונים ממשלתי לתכנון ולבנייה.

יעדים לשנת 2020

גיבוש צרכים במינהל התכנון. 

קידום רעיון הפרויקט מול משרדי ממשלה אחרים.

ביצוע פיילוט ראשוני.

 

תיאור כללי

מערכת רישוי זמין היא מערכת ארצית לניהול תהליכי הרישוי והבנייה בישראל. 

ב-2019 הוסיף מינהל התכנון למערכת רובוט לחישוב שטחים. 

רובוט חישוב שטחים מאפשר לעורכי הבקשות לבצע חישוב השטחים של קובצי השרטוט שאותם הם מגישים לוועדות במסגרת 

הבקשות להיתר במערכת רישוי זמין.

ידי עורכי הבקשות  הרובוט מבצע חישוב אוטומטי של שטחי המבנה, צובע את השטחים מתוך קובצי התכנון המוגשים על 

והמשמשים כחלק מהתוכנית הראשית בהתאם לשימושים השונים  )עיקרי, ממ"ד, מרפסות וכו'( .  

הרובוט מייצר טבלה אוטומטית של חישובי השטחים על פי ההגדרות השונות.

הרובוט תרם לשיפור אמינות הנתונים של חישוב השטחים ואמינות הנתונים המוצגים לאישור בוועדות המספקות היתרי בנייה 

המבוססים על נתונים אלו.

הרובוט פותח כשירות ושולב כחלק אינטגרטיבי ממערכת רישוי זמין.

 

סטטוס וביצוע 2019

רובוט חישוב שטחים עלה ברבעון אחרון של 2019.

מאז עליית הרובוט נעשה בו שימוש במאות בקשות ליום.

 

יעדים לשנת 2020

שילוב התוצר המתקבל מחישובי הרובוט לחישוב שטחים כחלק מתוכנית ראשית שתוגש בצורה דיגיטלית לחלוטין  לוועדות 

המקומיות ושתאפשר הפקה של קובץ מאגד עם כלל הנתונים הרלוונטיים בתוכו.

 

11.10.3  רובוט חישוב שטחים במערכת רישוי זמין11.10.2  אגם נתונים ממשלתי לתכנון ולבנייה – "תובנה"
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תיאור כללי

"מינהל דיגיטלי" הוא פרויקט הליבה בתחום התקשוב של המינהל לחינוך התיישבותי. מטרת הפרויקט היא להטמיע תהליכי 

עבודה חדשניים, מבוססי נתונים לצורך מימוש תפיסת הפעלה אינטגרטיבית, ממוקדת בתלמיד ובקהילות החינוך השונות.

יעדי הפרויקט:

   מאגר מידע מרכזי על התלמידים, על המוסדות ועל עובדי החינוך – נגיש ומאובטח, תומך בקבלת החלטות מבוססת נתונים.

   מינהל אחד - תהליכים משותפים, מטוייבים ושקופים בתוך המטה ובין המטה למוסדות בשטח.

   ממשק משתמש נוח וידידותי לעובדי המינהל ולעובדי המוסדות הרלוונטיים.

   ממשקים דיגיטליים למשרד החינוך לצורך קיצור תהליכים ושיפור השירות לאזרח.

   קידום ערכים של מצוינות ניהולית ושיפור השירות.

הפרויקט יצא לדרך לפני כ-3 שנים, והמערכת משמשת היום מאות עובדים במטה ובשטח כשמנוהלים בה עשרות אלפי תיקי 

תלמיד, עובדי חינוך ומוסדות. 

Gov. (. השירות לאזרח )הורים( ניתן דרך ממשקים באתרMobile-ו Desktop( ממשק המערכת נוח ונגיש במגוון פלטפורמות

il ובאזור האישי. המערכת מספקת יכולות הפקה וניתוח נתונים מתקדמות לשיפור המענה לתלמיד, למוסדות ולגורמי הפיקוח.

הפיתוח מבוצע באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע של המינהל תוך שיתוף פעולה עם אגפי המטה, נציגי המוסדות וגופי תקשוב 

נוספים בממשלה, בדגש על משרד החינוך ויחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי.

תחומי פעילות עיקריים של המערכת, הם:

תיק תלמיד: מרכז את כלל נתוני התלמיד משלב המועמד ועד לסיום לימודיו וליווי כבוגר.  על בסיס הנתונים מבוצעים תהליכים 

כגון: קליטה וליווי במהלך הלימודים וכבוגר.

תיק מוסד: מרכז את כלל נתוני המוסד החינוכי שבו מתחנכים התלמידים. על בסיס נתונים אלה מבוצעים תהליכים כגון: תיעוד 

ביקורים ותהליכי פיקוח, תכנון ובקרת תוכניות עבודה ופרסום הודעות ממטה המינהל.

תיק עובד חינוך: מרכז את כלל נתוני עובדי הפנימיות המפוקחות על ידי המינהל. על בסיס נתונים אלה מבוצעים תהליכים 

כגון: אישור נתוני העסקת עובדים, בקרה אל מול התקינה ומתן הרשאות למערכת.

11.11  מינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער 

11.11.1  מינהל דיגיטלי

סטטוס וביצוע 2019

תלמיד - קליטה משולבת עם השטח )המאפשרת מענה מדויק יותר לצרכים(, ניהול תלמידים במימון פרטי.

מוסדות - פיקוח ובקרה – ביקורי פיקוח, פעילויות כלכליות, ניהול תקינה, מסמכים, אישורים ורישיונות.

עובדי חינוך – הרחבת תיק העובד כולל השכלה, ותק וניהול מסמכים.

ממשקים - קבלת נתוני תלמידים ובתי ספר ממשרד החינוך.

יעדים לשנת 2020

תלמיד – ליווי תלמיד בזמן שהותו בפנימייה, שיפור המענים הניתנים לבוגרים, מענה למשפחות דרך אזור אישי, הסבת תהליך 

הקליטה ממערכת ותיקה – סיום אפיון והתחלת פיתוח.

מוסדות – בקרה על תקינת עובדים מול איוש בפועל, בקרה פיננסית.

ממשקים – העשרת נתונים ממחסן הנתונים של משרד החינוך.

מענים ייחודיים למגפת הקורונה – הגברת הגמישות במערכת לצורכי אד-הוק, שילוב שיחות וידאו.
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תיאור כללי

בשל הקשיים הקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה, מפעילה המדינה, באמצעות 

אגף החשב הכללי במשרד האוצר, קרנות להעמדת הלוואות בערבות המדינה. 

ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, כאשר ערבות המדינה מאפשרת לגופים אלה להציע תנאים נוחים ללווים.

מערכת ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה תומכת בתהליך הטיפול בבקשה החל משלב קליטת הבקשה וכלה 

בשלבי המעקב אחרי סטטוס אישור הבקשה ועד לקבלת החלטה סופית בעניינה.

המערכת מנהלת את האינטגרציה בין כל הגופים השותפים בתהליך: חטיבת המימון והאשראי באגף החשב הכללי שבמשרד 

האוצר, בעלי עסקים )מבקשי ההלוואה(, הגופים המתאמים הפועלים מטעם המדינה והאחראים על הטיפול בבקשה, הוועדות 

השונות הדנות בבקשה )ועדת אשראי, ועדת ערר, ועדת חריגים( והגופים המממנים )בנקים וגופים מוסדיים(.

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על קרן הלוואות ייעודית )על בסיס הקרן המקורית( שעיקרה סיוע לעסקים 

קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.

כדי לתת מענה מהיר, איכותי וגמיש לדרישות חטיבת המימון והאשראי באגף החשב הכללי, הציג צוות הפרויקט פתרון מערכתי 

3 ימים  המתבסס על שילוב של תשתיות שונות. המערכת הוקמה על בסיס הפיתוח של הקרן המקורית ועלתה לאוויר תוך 

מקבלת הבקשה.

סטטוס וביצוע 2019

במהלך 2019 הושלם תהליך איסוף הדרישות, האפיון הטכני והחל תהליך פיתוח המערכת על פלטפורמת הענן, ובנוסף הוקם 

אתר תוכן.

יעדים לשנת 2020

הקמת קרן ייעודית בעקבות השלכות נגיף הקורונה )המשימה בוצעה(.

ממשק להזדהות בטוחה ברמת הבטחה רב"א 3 )המשימה בוצעה(.

השלמה של תהליכים עסקיים נוספים שנדרשים בקרן המקורית.

החלפה של כל המערכות הקיימות בגופים המתאמים במערכת הענן.

פיתוח כלי ניהול ומעקב למנהלי הקרן.

נתונים  מחסן  ופיתוח  המדינה,  מערבות  ניתנות  אשר  ההלוואות  בגין  נוספים  ומגופים  מעסקים  מהבנקים,  ממשקים  קליטת 

הכולל מידע מעשיר מהרשת לצורך תחקור הנתונים הכולל GIS וניתוח אנליטי ויזואלי באמצעות כלי ה-BI הארגוני.

11.12  משרד האוצר

תיאור כללי11.12.1  הלוואות לעסקים בערבות מדינה 

כחלק מתהליך של הובלה וקידום חדשנות באגף השכר והסכמי העבודה, נבנתה תוכנית עבודה אשר מספקת לאגף מערכות 

 BI-ו CRM רוחביות, חותכות צוותי עבודה ותומכות בתהליכים ממוכנים, מובנים ומבוקרים. מערכות אלו מפותחות בתשתיות

שבאגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד האוצר.

סטטוס וביצוע 2019

הוקמו מערכות חדשות והורחבה ההטמעה של מערכות קיימות במשרדי הממשלה:

   אכיפת שכר – הוקמה מערכת לניהול תיקי אכיפת שכר, כולל פורטל ליועצים משפטיים ואינטגרציה מלאה למערכת בינה 

.BI מלאכותית לזיהוי חריגות שכר באמצעות מודלים אנליטיים וממשקים למערך ה   

   סימולטור שכר לקליטת עובד חדש לארגון - הסימולטור פותח במשרד האוצר ונמצא בשימוש כבר מספר שנים באגפים

   במשרד האוצר וחשבויות שכר במספר משרדים. 

   הסימולטור מבוסס על כלי לניהול חוקה )חוקת השכר( ומטרתו ליצור שקיפות מקסימלית כלפי העובדים בגין תלוש השכר, 

   כל זאת בצורה פשוטה ואינטואיטיבית.

   במטרה לייעל את תהליך העבודה בפרסום מכרזי כוח אדם ולפרסם את טווח השכר למועמדים בעת הגשת הטפסים. בוצע   

   מהלך משותף בין נציבות שירות המדינה, מטה השכר בחשכ"ל ואגף טכנולוגיה דיגיטלית ומידע במשרד האוצר להטמעת

   הסימולטור לשימוש כלל מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

יעדים לשנת 2020

   ניהול פניות בנושא סכסוכי עבודה – הקמת מערכת רוחבית לאגף השכר עבור מספר צוותי עבודה שונים ומגוונים לניהול

   הפניות בגין סכסוכי עבודה מכלל הגופים המתוקצבים והנתמכים. המערכת תיושם במטרה לייעל את תהליכי הטיפול בפניות

.BI -הגופים המפוקחים והנתמכים ותספק "מבט 360" לגוף באמצעות ממשק ל   

 

11.12.2  שכר והסכמי עבודה
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תיאור כללי

המערכת המרכזית של מינהלת הגמלאות. המערכת מנהלת את תהליך הפרישה של 120,000 הפורשים בפנסיה תקציבית, 

ולאחר מכן מבצעת את הניהול השוטף של פרטי הפורשים ושל שאריהם.

המערכת מיישמת את חוק הגמלאות ומחשבת )בין השאר( את אחוז הגמלה לו זכאים הפורשים.

הפקת  את  המבצעת  החברה  הוחלפה  זה  מהלך  במסגרת  ישנות.  מערכות  החלפת  של  כללי  במהלך  השתלבה  המערכת 

גמלאות פורשי המדינה.

סטטוס וביצוע 2019

במהלך 2019 הושלם פיתוח המערכת ובוצעה אינטגרציה מורכבת עם מערכת חישוב חיצונית כדי לאפשר את הפקת הגמלאות 

ואת ביצוע השינויים לאחר מכן. 

בחצי השני של השנה בוצע תהליך של "ריצה במקביל". במסגרת ה"ריצה במקביל" פעלו המערכות הוותיקות בצד החדשות 

ובוצעה השוואה בין התוצרים של המערכות. במסגרת תהליך זה בוצעו התאמות ותיקונים לאלפי גמלאות.

בסוף השנה הופסקה העבודה עם המערכות הוותיקות והגמלאות מופקות ומשולמות במערכות החדשות.

המתבצעים  התהליכים  על  שליטה  הגמלאות  במינהלת  למנהלים  לתת  כדי   BI ניהולי  מידע  תשתית  יושמה  השנה  במהלך 

במינהלת.

יעדים לשנת 2020

השלמה של תהליכים עסקיים נוספים.

החלפה של מערכת ארכיון ישנה.

שלב ראשון בבנייה של אתר מזוהה לגמלאים. האתר יאפשר לגמלאים לקבל מידע מותאם אישית ולבצע פעולות ויקטין את 

הצורך של הגמלאים לפנות למינהלת לקבלת שירות.

תיאור כללי

ובכלל  וקובעי המדיניות הכלכלית באגפים השונים במשרד האוצר  BI אוצר הוא פרויקט ארגוני התומך במקבלי ההחלטות 

משרדי הממשלה. 

המערכת היא אינטגרטיבית בין כלל התחומים בארגון ומייצרת אמת ארגונית אחת ליצירת שפה משותפת באוצר ובכלל משרדי 

הממשלה.

המערכת מספקת פתרון לאיסוף, לניהול ולאנליזה של נפחי מידע עצומים המגיעים ממקורות מידע רבים ומגוונים המבוזרים 

בארגון ומחוצה לו, מאפשרת מחקר ושימוש בניתוח נתונים באמצעות כלי BI מתקדמים, Dashboards BI, ניתוח מדדי ביצוע 

KPI, ניתוח אנליטי ויזואלי, הצגה על גבי GIS, וניתוחים אנליטיים מתקדמים לזיהוי ולניתוח חריגות ואנומליות של נתונים.

     

11.12.3  פרישה לגמלאות 

11.12.4  מידע ניהולי 

סטטוס וביצוע 2019

הורחבו יכולות החיזוי והתחקור באמצעות הקמת המודולים הבאים:

   כלי סטטיסטי רוחבי - הכנסת כלי המהווה תשתית ארגונית לניתוח אנליטי תוך שימוש במודלים סטטיסטים מעל מחסני 

   הנתונים וה-BI בארגון. על גבי תשתית זו פותחו  מודלים לזיהוי חריגות בתחום השכר ומודלים לחיזוי ביצוע תקציב המדינה.

   AI לחיזוי ביצוע תקציב המדינה – מערך חיזוי באמצעות מודלים אנליטיים לביצוע תקציב המדינה עבור אגף התקציבים

   ברמת התקנה התקציבית, כולל מדד לצפי איכות החיזוי. תחזית זו צפויה לשפר את תהליכי הכנת התקציב המקורי וניהול

   השינויים בו במהלך השנה. 

    BI מגזר הביטחון – הוקמו מערך ממשקים ומחסן נתונים לקליטת נתוני שכר קבע וביצוע תקציב מגזר הביטחון. הוקם מערך

   BI הכולל dashboard למנהלים לצורך בקרה וקבלת החלטות על סמך הנתונים.

יעדים לשנת 2020

   הקמת BI אקטואריה – מערכת זו תאפשר תחקור מודלים לחישוב אקטוארי של תשלומי הפנסיה עבור עובדי מדינה ועובדי 

   מגזר הביטחון והפקת דוח החשכ"ל השנתי. המערכת אינטגרטיביות עם מערך ה-BI הארגוני, יוצרת שפה משותפת בין כלל

   משרדי הממשלה ומהווה סביבת עבודה מאובטחת לגופים הביטחוניים.

   כלים לפרסום ולתחקור נתונים לציבור בצורה ויזואלית - בחירת כלי במכרז מתוך הפתרונות המוצעים של כלי BI על

   תשתית של ענן SaaS, ומתן פתרונות מתקדמים של Self Service BI  לאנליסטים בארגון. 

   מערכת "שכר דיגיטלי" – הקמת מערכת המאפשרת מבט רוחבי ושלם על מגמות השכר וכלל המאפיינים השונים הנוגעים

   לשכר במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי בדירוגים השונים: שכר ממוצע, התפתחות השכר לאורך השנים, חלוקה בין שכר

   בסיס לתוספות, ניתוח מגדרי ועוד. 

   המערכת אינטראקטיבית ומאפשרת ניתוח של הנתונים והצגתם בצורה אנליטית ויזואלית מתקדמת כחלק מרפורמה

   דיגיטלית ולצורך הגברת השקיפות, הנגשת הנתונים לציבור ומתן כלים לערוך את הנתונים ולייצר השוואות.

   המערכת משמשת הרחבה של דוח הממונה על השכר שמפרסם אגף השכר והסכמי עבודה 

   המערכת מבוססת על תשתית ענן ציבורי, מוצר בינה עסקית חופשי לשימוש הציבור.
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משרד האוצר מנהל את משבר הקורונה על מנת לתת מענה תקציבי למשרדי הממשלה ולאזרחי המדינה ומשמש נדבך מרכזי 

בקבלת החלטות קריטיות על המשק ועל כלכלת ישראל.

אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד האוצר שימש גורם מרכזי ביותר אשר איפשר לעובדי המשרד לנהל את משבר 

הקורונה וכן איפשר רציפות עסקית תפקודית לכלל אגפי משרד האוצר.

אגף בכיר דיגיטליות ומידע נתן מענה בזמן אמת לכ-1,500 עובדי משרד האוצר, ל- 106 מערכות ואפליקציות, ואף לפיתוח 

מערכת הלוואות בערבות המדינה ייעודית למשבר הקורונה בפרק זמן של שלושה ימים!

אגף בכיר דיגיטליות ומידע יצר סביבת עבודה מרחוק על פי דרישה ל- 800 עובדי המשרד שכללה רכש מחשבים ניידים, קוראי 

כרטיסים, רישיונות VDI, רישיונות ZOOM ועוד כמפורט בהמשך.

אגף בכיר דיגיטליות ומידע העניק תמיכה לכלל משתמשי המשרד ותרם לפעילות הרציפה במשרד בכל התקופה ואף שדרג 

את יכולותיו העתידיות ככל שיידרש לכך.

יש לציין כי כל הפעילות נעשתה בשיתוף עם ממלא מקום משנה למנכ"ל, אגף ההון האנושי ומערך חירום סייבר וביטחון. 

להלן הנושאים אשר טופלו על ידי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע עם פרוץ נגיף הקורונה:

1. מידע כללי

אגף ההון האנושי במשרד האוצר הגדיר רשימות של עובדים חיוניים מהמשרד ועובדים חיוניים לעבודה מהבית. 

ההערכה הייתה כי 800 עובדי המשרד חיוניים עם צפי לגדילה לאור תרחיש השבתה מלאה של המשק.

רשימות אלו התעדכנו לעיתים, והאגף נערך בהתאם. 

2. קביעת מדיניות העבודה של עובדי האגף לטכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

כללי העבודה נקבעו לצורך שמירה על המשכיות העבודה של עובדי האגף לטכנולוגיות דיגיטליות ומידע, במטרה להבטיח את 

הזמינות של התשתית הטכנולוגית ומערכות המידע ולתמוך בתהליכים העסקיים של אגפי המשרד השונים.

עובדי האגף חולקו לעבודה במשמרות כדי להקטין את הסיכון להידבקות על ידי מניעת חשיפה ומגע בין שתי הקבוצות. נקבעו 

כללים לחלוקת העובדים והוגדרה הקשיחות הנדרשת בעמידה בנוהל זה. 

בנוסף, נקבעה מדיניות לגבי העבודה מרחוק הכוללת הנחיות וכללי ההיערכות הנדרשת, כללי העבודה מרחוק, כללי דיווח 

וניהול עובדים. ובנוסף, הוקמה תוך זמן קצר מערכת דיווחים לתמיכה בהנחיות אלה.

כמו כן, נקבעו הנחיות לאבטחת המידע הן לעובדים במשרד והן לעובדים מרחוק.

 

3. הקצאת ציוד מחשוב לעבודה מהבית 11.12.5  פעילות בזמן משבר הקורונה

נעשתה סקירה מקיפה של הציוד שנמצא ברשותם של עובדי המשרד שהוגדרו כחיוניים באמצעות סקר משרדי כלהלן:

 

*במקרים שבהם לא היה אמצעי לגלישה בבית, בוצעה הקצאת מודם לגלישה. 

בוצעה הערכה לציוד מחשוב חסר - קוראי כרטיסים,  מחשבים ניידים, מודמים לגלישה ובוצע תהליך רכש לנדרש שכלל 

התנהלות מול הספקים במטרה לוודא אספקה מהירה.

הוקצו חדרי ישיבות לפריסה מרובת משתמשים תוך שמירה על כללי הבטיחות למניעת הידבקות.

)VDI( 4. מערכת אור – מערכת לגישה מרחוק

באוקטובר 2019 השיק אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע את "מערכת אור – מערכת לגישה מרחוק". מערכת זו מבוססת על 

פלטפורמת VDI המאפשרת חיבור מרחוק פשוט ומהיר לכלל מערכות משרד האוצר. המערכת איפשרה מתן מענה בשגרה 

לכ-300 עובדי האוצר בו זמנית.

פלטפורמה זו מאפשרת להגדיר מאות מכונות וירטואליות על שרתים מרכזיים. כל עובד המתחבר "מקבל" מכונה וירטואלית 

אשר מופעלת משרת מרכזי ולא מהמחשב הפיזי לידו הוא יושב. 

המחשב איתו מתחבר העובד הוא אמצעי לחיבור, ולא נדרשת עליו התקנה של תוכנות ייעודיות, אלא רק גלישה לאינטרנט ו

.Horizon של  client

בשל דרישת ההנהלה לאפשר לכ-1,000 עובדים להתחבר מרחוק למערכות המשרד, ננקטו הצעדים הבאים: 

   ביצוע רכש של רישיונות נוספים ושרתים נוספים על מנת לאפשר עבודה בו זמנית של עד 1,000 עובדים.

   התקנת מערכות נוספות בפלטפורמה על פי דרישה של כ-60 מערכות נוספות.

בממוצע היו על השרתים – 450 משתמשים, ובזמני שיא 550 משתמשים בו זמנית.

עובד חיוני
 

בעל מחשב 
נייד משרדי

 

עובד חיוני ללא 
מחשב נייד משרדי

 

קיים מחשב 
נייח בבית

 
אין מחשב 
נייח בבית

 

הקצאת קורא 
כרטיסים

הקצאת מחשב  
נייד
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5. ישיבות באמצעות וידאו

מאחר שמרבית העשייה הארגונית עברה לעבודה מרחוק, נדרש מענה לקיום של שיחות ועידה מרוחקות אשר משמשות פתרון 

גם לחדרי ועידה. 

.Zoom הגורמים המקצועיים באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע החליטו לרכוש רישיונות של

10 רישיונות "צפים". רישיונות אלו הוזנו  ובנוסף לרכוש  היקף הרישיונות הנדרש – הוחלט להקצות רישיון לכל מנהל אגף, 

למערכות כ"חדר ישיבותZOOM " שניתן להקצותם לפגישות על פי זמינותם.  פעולה זו חסכה הקצאת כוח אדם מתחום שירות 

לקוחות עבור שיבוץ הפגישות באמצעות Zoom. ניכר כי פעולה זו ייעלה משמעותית את חוויית המשתמש מאחר שהתהליך 

היה מוכר, נעים וזמין.

בנוסף נרכשו מיקרופונים ומצלמות לבכירי המשרד ולחדרי הישיבות הגדולים על מנת לקיים פגישות ב-Zoom בצורה המיטבית.

6. סקר

האגף למערכות דיגיטליות ומידע הפיץ סקר לעובדי המשרד עם שובם לעבודה סדירה. 

מטרת הסקר הייתה לשמוע על חוויית המשתמש, קבלת תובנות על יציבות תשתיות, על זמינות המערכות, ועל חוויית הסיוע 

מצוותי התמיכה. 

סקר זה בוצע בפלטפורמת סקרים של ממשל זמין.

 340 השיבו לסקר. להלן עיקרי ממצאי הסקר:

   71% נכנסו מידי יום למערכת "אור", ו-20% לפחות 3 פעמים בשבוע.

   60% עבדו עם נייד משרדי, היתר  - עם מחשב ביתי.

   96% דירגו את דרך ההתחברות נוחה וברורה.

   90% דירגו את חוויית העבודה כמוצלחת בחיבור זה )מבחינה מיחשובית בלבד(.

   95% היו שבעי רצון מהשירות שהתקבל מצוותי שירות לקוחות.

7. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על קרן הלוואות ייעודית שעיקרה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו 

לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.

תנאי זכאות - הקרן מיועדת להעמדת הלוואות למימון פערי תזרים לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב התפרצות הנגיף.

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות, עמותות, אגודות שיתופיות או שותפויות, בעלי מחזור מכירות בשנה הקודמת של 

עד 400 מיליון ₪.

יישום הפרויקט - על מנת לאפשר פתרון מהיר וגמיש ליישום הפרויקט, הציג צוות הפרויקט פתרון מערכתי המתבסס על 

שילוב בין מערכות שונות המאפשרות פתרון איכותי וגמיש לדרישות הלקוח.

   אתר תוכן בתחילה בשפה העברית, ולאחר מכן - באנגלית ובערבית.

   הזדהות בטוחה.

   ממשק בין מערכות ממשל זמין למערכות האוצר.

   אתר ייעודי לקבלת הבקשות מעסקים על פלטפורמת ענן.

   מערכת BACKOFFICE המאפשרת ניהול הקרן תוך תמיכה במשתמשים שונים – פנים וחוץ ארגוניים.

   BI לתחקור ולניתוח הנתונים בצורה דינמית. 

סיכום פעילות עד היום - מאז הקמתה קלטה המערכת מעל 75,000 בקשות כאשר בימים הראשונים התמודדה עם אלפי 

בקשות ללא כל קושי.

   במהלך החודש הראשון יושמה קרן נוספת במערכת לעסקים גדולים בעלי מחזור עסקים מעל 200 מיליון ש"ח.

   עד כה אושרו מעל 13 מיליארד ש"ח הלוואות המדווחות במערכת.

   המערכת משמשת בכל שלבי המשבר כלי לקבלת החלטות למנהלי הקרן והחשב הכללי בקביעת המדיניות הכלכלית.

8. הנפקת אגרות חוב  

משבר הקורונה הגדיל את הגירעון התקציבי של מדינת ישראל ובד בבד הגדיל את הקושי בגיוס כספים בשווקים הבינלאומיים.

אחת הדרכים שבהן נקטה הממשלה היא הנפקה של אגרות-חוב לטווח מאה שנה בסך של מיליארד דולר. אגרות-חוב אלו הן 

ייחודיות בטווח הזמן שלהן ובמודל הערכת הסיכונים הרלוונטי להן.

האגף לטכנולוגיות דיגיטליות ביצע התאמות במערכות המידע הרלוונטיות כדי לתמוך בהנפקה זאת.

BI .9 אוצר – ממשקי נוכחות

משבר הקורונה חייב עבודה מרחוק והוצאה של מספר רב של עובדים לחופשה במשק. לצורך ניתוח המשמעויות ומתן מענה 

נכון בזמן קצר התקבלו ממשקים רבים, בוצעה אינטגרציה מול מחסני הנתונים באוצר לצורך ניתוח הנתונים ב-BI למקבלי 

ההחלטות באגף השכר והסכמי עבודה.

10. אתר אינטרנט

במהלך תקופת החירום חלו שינויים רבים בכלכלת המדינה אשר סייעו להתמודד עם משבר הקורונה. השינויים האלו דרשו 

שקיפות הן לעסקים והן לציבור. צוות האינטרנט פעל כל התקופה בעשייה לשם הצפת מידע זה. להלן עיקרי העשייה:

.gov.il בניית דף נושא "קורונה" – רוכזו בתוכו כלל הפרסומים של המשרד אשר תויגו הן לגולשים של האוצר והן לגולשי אתר   

   בניית דפים מרכזיים כגון:  

      התוכנית הכלכלית הגדולה של משרד האוצר 

      תקנות לשעת חירום

      הנחיות למשק במשבר הקורונה

      פרסום הסכמים קיבוציים ותקנות

      הנחיות למגזר הציבורי ועוד

      הלוואות לעסקים

   תרגום לשפות ערבית ואנגלית. 

   עבודה רציפה עם צוותי ממשל זמין לצורך התייעלות בהצפת המידע, וטיפול בתקלות דחופות.

 



131 130

תיאור כללי

מענה  ומתן  ישראל  והדלק במדינת  הגז  משק  על  ולאכיפה  לבקרה  האנרגיה  והגז במשרד  הדלק  מינהל  פעילות  במסגרת 

מתאים בשעות חירום, כגון: סגירת מתקנים המהווים סכנה לציבור, איתור מתקנים בעת שריפות לצורך ניתוק, שיפור התחרות 

ועוד, עלה צורך לרכז את כל המידע והפעילות במאגר מידע מרכזי ואמין.

 - והכול  ואמין,  ישיר  מול החברות  בניהול  ולפעילות  ואחיד מסייע לפעילות בשטח, לפעילות המשרדית  מידע מרכזי  מאגר 

במקוון.

לאור זאת הוקמה מערכת "מגדל" המשלבת גם מענה מקצועי לתחום הגז והדלק יחד עם שימוש בטכנולוגיות חדשניות ביותר 

כולל : טאבלט שטח, מצלמה, GPS, אזור אישי לחברות ועוד.

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2016 בוצע מיפוי ואפיון כללי של היחידה והצרכים שלה בחלוקה לממשקים.

בשנת  2017הוקמו הממשקים הראשונים לצורך רישום הצוברים,  כולל:  טופס שטח המופעל בטאבלט ליועצי המשרד,  אזור 

ניהול ובקרה עבור עובדי המשרד.

בשנת 2018 התחילה העבודה במערכת השטח והוקם אזור אישי לספקי הגז לצורך הגשת בקשות רישוי ספקים.

בשנת 2019 הושק מודול רישוי ספקי גז באזור אישי לספקים, והתחילה העבודה במודול כלכלה להגשת דיווחי מחירים, כמויות 

וכד' בתחום הגז.

יעדים לשנת 2020

פיתוח והשקת מודול רישוי מתקנים כולל ממשק שטח לבדיקות בטיחות. 

השקה והמשך פיתוח מודול דיווחי כלכלה. 

תחילת פיתוח מודול חקירות. 

11.13  משרד האנרגיה

תיאור כללי11.13.1  משק הגז והדלק במדינת ישראל – "מגדל"

ולאוניברסיטאות לצורכי קידום  ומלגות לחוקרים  יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה  עוסקת בעיקר בחלוקת מענקים 

מחקר בתחום האנרגיה במדינת ישראל. 

במסגרת פעילות היחידה המשרד מפרסם כל שנה שלושה סוגי "קולות קוראים" )הזנק, חלוץ ואקדמיה(  ומאפשר לציבור 

להגיש הצעות ולזכות במענקים אלו. בנוסף,  היחידה מלווה ועוקבת אחר תהליך המחקר עצמו.

עד הקמת המערכת הייעודית "מוח",  נעשו העבודה מול הגופים החיצוניים וכן העבודה הפנימית  באופן ידני ומסורבל ללא 

מאגר אחיד באופן שהיקשה מאוד על העבודה.

המערכת  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 שהם 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 2019

בשנת 2016 בוצע אפיון ופיתוח של המערכת.

בשנת 2017 הופעלה המערכת.

בשנת  2018 פותחו ממשקים ויכולות נוספות, בוצעה הסבה ל"ענן", פותח טופס מכרז חדש "עמדות טעינה חשמליות".

בשנת 2019 סיום הסבה ועדכון טופסי "קולות קוראים", וכן פיתוח טופס מקוון לבקשת מלגות.

יעדים לשנת 2020

דיווח, מעקב ותשלומים עבור פרויקטים במימון, כולל אזור אישי לזוכים, יועצי המשרד, עובדי המשרד במידור הרשאות והצפת 

מידע בהתאם לסוג משתמש.

 

11.13.2  פעילות מדען ראשי – "מוח" 
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תיאור כללי

כחלק מעמידה ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד 2030, קבעה החלטת ממשלה מספר 

צריכת האנרגיה  על  לשנה,   ידווח,  אחת  אנרגיה, אשר  למנות אחראי  ויחידות הסמך  כלל משרדי הממשלה  על  כי   1403

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 לשמירה ולעדכון הנתונים עד לשליחת המידע הסופי 

למשרד האנרגיה.  הכול בממשק גרפי ידידותי,  נוח וקל לשימוש.

יעדי הפרויקט:

   מתן פתרון מיידי 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 2019

בשנת  2018בוצע אפיון ופיתוח של המערכת.

בשנת 2019, פותחו: 

   טופס מקוון לצריכת אנרגיה לרשויות מקומיות והצגת נתוני סיכום לציבור.

   טופס מקוון לצריכת אנרגיה למשרדי ממשלה.

   טופס מקוון לצריכת אנרגיה למבני מסחר ותעשייה.

יעדים לשנת 2020

הצגת נתוני סיכום צריכת אנרגיה משרדי ממשלה לציבור.

מערכת ניהול פנימית לניתוח כלל הנתונים.

 

תיאור כללי

משרד האנרגיה נושא באחריות להבטחת פעילותם ולאספקת שירותים של גופי התשתיות הלאומיות שבתחום אחריותו בעתות 

רגיעה ובשעת חירום הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הסייבר. 

עבור כך נדרשת מערכת מידע לתכלול ולניהול אורך חיי מתקן באחריות יחידת הביטחון. 

המערכת מאפשרת מעקב צמוד לכל מתקן הכולל מידע כללי, דוחות, תיעוד ויצירת משימות, מסמכים, תזכורות ועוד. 

וידידותי מתוך הבנת חשיבות  תוך מתן דגש על ממשק משתמש מתקדם  נבנתה בתשתית טכנולוגית מתקדמת  המערכת 

המעקב אחר אורך חיי מתקן שיכול להתמשך על מספר שנים.

יעדי הפרויקט:

   מחשוב תהליכים ידניים.

   גישה נוחה, זמינה וידידותית אל המידע גם מהשטח.

   מעקב ובקרה צמודה וקלה יותר.

סטטוס וביצוע 2019

פיתוח מערכת בסיסית להזנת מתקנים, חברות ואנשי קשר בתשתית ענן המאפשרת גישה מכל מקום.

תחילת עבודה במערכת. 

יעדים לשנת 2020

פיתוח ממשקים נוספים: תהליך הקמת מתקן, לוח מעקב ובקרה במתקן, מסך מנהל.

פיתוח בשיטת אג'ייל תוך שימת דגש על שיפורים בהתאם לצורכי המשתמש. 

 

11.13.4  מתקני חירום – "כוח"11.13.3  ממשק צריכת אנרגיה
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תיאור כללי

כחלק מעמידה ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל במשק הוחלט לדרוש מכל צרכני האנרגיה במשק לענות אחת לכמה 

שנים על סקר אנרגיה מפורט. את הדיווחים יש להעביר למשרד האנרגיה לצורך בקרה ואכיפה.

מסיבה זו יפותח כלי עזר מקוון לכל הצרכנים לצורך דיווח של הסקר.

המידע יועבר באופן מקוון למערכות הפנימיות של משרד האנרגיה ויאפשר ניתוח, מעקב ובקרה על מצב האנרגיה במשק.

יעדי הפרויקט:

   מתן פתרון מיידי לצורך שעלה.

   מיקוד העובד במשימות החשובות למשרד באמצעות מחשוב תהליכים.

   גישה נוחה, זמינה וידידותית אל המידע הנדרש.

יעדים לשנת 2020

פיתוח טופס מקוון לצרכנים.  

תיאור כללי

מתוקף סמכות משרד האנרגיה למתן רישיונות לספקי הגז במשק ומתוך רצון לשקף מידע חשוב זה לציבור אשר יוכל לבחור 

ספק גז בצורה אמינה ובטיחותית, יפותח עמוד ייעודי באתר המשרד להצגת ספקי גז מורשים במדינת ישראל. העמוד יתעדכן 

באופן ישיר ממערכות המשרד ובשקיפות מלאה לציבור.

יעדי הפרויקט:

   שירות לציבור.

יעדים לשנת 2020

פיתוח ופרסום הממשק.

תיאור כללי

במטרה להאיץ ולעודד את השימוש במאגרי הגז הטבעי במשק הישראלי רשות הגז מממנת פרויקטים לסלילת צינורות גז טבעי 

ברחבי הארץ. מדובר במימון של מיליוני שקלים מתוך מטרה עתידית לחיסכון משמעותי במשק.

תהליך זה מורכב וארוך שנים ולכן דורש דיוק קפדני ביותר ללא פשרות.

לכן הוחלט שנכון יהיה למחשב את כל תהליך הניהול, המעקב והבקרה. 

יעדי הפרויקט:

   מחשוב תהליכים ידניים.

   מעקב ובקרה צמודה ודייקנית. 

   חיסכון בזמן ובמשאבים.  

יעדים לשנת 2020

פיתוח טופס מקוון להגשת דוחות תשלום בהתאם לאבני הדרך.

תיאור כללי

במסגרת פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז נאגר מידע מסוגים שונים, כגון: סקרים גיאופיסיים וגיאולוגיים, נתוני קידוחים, 

תוכניות פיתוח, נתוני הפקה. 

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.

חלק  ועוד,  זאת  לוקים בחסר.  המידע  של  והשימור  הארגון  והקיטלוג,  המתקבל,  המידע  של  מרכזי  ניהול  מתבצע  לא  כיום, 

מהנתונים ישנים ואף עומדים בפני סכנת כליה.

נדרש מאגר מידע לאומי שירכז את כלל הנתונים והתהליכים בתחום הנפט והגז כמקובל במדינות מתוקנות.

יעדי הפרויקט:

   לשמר מידע המשמש 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 בפעילות המחקרית ולקדם אותה.

11.13.7  מימון פרויקטי גז טבעי11.13.5  תמצות סקר

11.13.8  מרכז מידע לאומי לנפט וגז - 11.13.6NDR  ספקי גז מורשים באתר
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סטטוס וביצוע 2019

ייצוב שדירת המידע וסביבת המערכות במבנה ג'נרי 2.

חיבור רשת המשרד לרשת Prime  וניטור.

הכרזה על המערכת לאחר ההדרכה כסביבת ייצור פעילה לעבודה.

הטמעת המערכת במינהל האחראי עליה ) הדרכה וחלוקת אחריות(.

הקמת תשתיות תקשורת אל מול המכונים הגיאולוגי והגיאופיזי.

טעינת נתונים למערכת משנות ה-50.

יעדים לשנת 2020

תרגול משתמשים על פי תוכנית ההדרכה.

קישור מכונים חיצוניים - גיאולוגי גיאופיזי לליבת המערכת והרחבת אופרציות לתפעול על ידי המכונים לטובת בסיס נתונים 

אחיד אמין ומגובה עבור שלושת הגופים.

הקמת אתר לציבור הרחב.

התאמה ושדרוג מערכות בסביבת הפיתוח בחצר ספק על פי מדיניות.

מיכון ושיפור תהליכים כלפי המשתמש לטיוב תהליכי העבודה.

האצת תוכנית עבודת הפיתוח ליישום תהליכים דיגיטליים ושירותים בעולם האנרגיה.

מימוש והרחבה טכנולוגית ליכולת עבודת עובדי המשרד באופן מלא מהבית.

פיתוח סביבת עבודה רוחבית לעובדי המשרד לעבודה משותפת מהבית.

רכש רוחבי למערכת דיגיטלית עבור עבודה מהבית.

11.13.9  פעילות בזמן משבר הקורונה

תיאור כללי 

תוכניות הסיוע בדיור מבטאות את היבט השיכון במשרד הבינוי והשיכון. מטרתן להנגיש פתרונות דיור לאוכלוסייה החל במתן 

משכנתאות לדירה ראשונה למשפחות )זוגות צעירים, עולים חדשים, משפחות הורים עצמאיים או יחידים מבוגרים(, או משכנתה 

לסיוע בהתאמת דירה לצרכים של 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.

תוכניות 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 מתחיקה, מהחלטות ממשלה, מיוזמות בין-משרדיות ומסיכומים 

תקציביים, ומיוזמות של המשרד לשיפור השירות והבקרה.

סטטוס וביצוע 2019

הסבת 95% ממערכות MF למערכות Windows. שיפור המערכות המנהלות את הזכאות ואת מתן הסיוע:

   מערכת לתשלומי קצבאות כסיוע בשכר דירה לעולים שאינם נזקקים וכן לעולים קשישים המתגוררים אצל או עם בני

   משפחתם על בסיס מידע ממשרד העלייה והקליטה ובעקבות אימותים חודשיים.

   מערכת לקביעת זכאות ולביצוע תשלומי סיוע למשפחות עם הכנסות נמוכות או לזכאים המתקיימים מקצבות קיום על בסיס

   חוזי השכירות שלהם - כל זאת לאחר אימותים, ותוך מתן שירות בזמן אמת.

   הקמת מערכת חדשה לקשישים בעלי דירה לסיוע בתשלום משכנתה.

   שיפור המערכת לניהול הזכאות והסיוע במשכנתאות.

   ייעול ממשקים לאימות נתוני פונים מול מרשם האוכלוסין, ביקורת גבולות, רשות המסים, הביטוח הלאומי ומשרדי ממשלה 

  אחרים, וכן מול מידע מצטבר במערכת הקיימת.

כמו כן בוצעו ההרחבות והשינויים האלה:

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

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

   הרחבת קבוצות הזכאות בתוכנית מחיר למשתכן.

   בניית מסלול זכאות לחסרי דירה – לטובת גורמים הנדרשים לתעודה )כמו: רשות מקרקעי ישראל- רמ"י, משרד העלייה

   והקליטה(.

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

   בניית אזור אישי למתן מידע על הזכאות, על התשלומים ועל תהליכי הטיפול.

11.14  משרד הבינוי והשיכון

11.14.1  תוכניות סיוע בדיור

136
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יעדים לשנת 2020 

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.

בסוף הרבעון ובתחילת הרבעון השני יוסבו שתי מערכות נוספות: )1( המערכת המעניקה סיוע 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 לבעלי הכנסות נמוכות.

כאמור, מדובר במערכות המטפלות באוכלוסיות מגוונות עם כללים מורכבים לקביעת הזכאות ולשחרור כספי הסיוע.

בהמשך יודגשו הפיתוחים בתחומים האלה:

   שיפור השירות: 

תיאומים ומסירת מידע לגורמים שונים )בהם בנקים למשכנתאות, רמ"י, משרד העלייה והקליטה, משרד הביטחון והחברות

המאכלסות( בצורה דיגיטלית במקום תעודות זכאות מודפסות.

שליחת מסרונים לפונים לעדכון סטטוס טיפול, קביעת זכאות, תשלומים וכו' – תוך כדי השתדלות להרחבת אמצעי 

התקשורת )טלפונים כשרים, מידע לעולים בשפתם(.

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 BI לנושאים נוספים )כמו: ההשתתפות בהחזרי משכנתה והסיוע ליוצאי אתיופיה(, תוך התמקדות

במתן כלים למידענים במשרד.

תיאור כללי 

ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה  היא חוד החנית בסדרת צעדים שיזמה ממשלת  תוכנית מחיר למשתכן 

בתנאים מועדפים. תוכנית זו מצטרפת לתוכנית "מחיר מטרה" ולתוכניות נוספות של דירות במחיר מפוקח. בפרויקטים אלה 

כלל  עבור  וההגרלה  הרישום  הזכאות,  מערך  את  מנהל  המשרד  נרשמים.  בין  הגרלה  של  בשיטה  לזכאים  דירות  נמכרות 

הפרויקטים שביוזמתו או ביוזמת רשות מקרקעי ישראל.

לצורך כך התניע משרד הבינוי והשיכון פרויקט המורכב מכמה רבדים:

אישורי הזכאות - מודול ייעודי במערכת הסיוע בדיור התומך, בין השאר, בעבודת זכייני המשרד המקבלים את הקהל. בדיקת 

הזכאות מתבצעת תוך התממשקות עם גורמי ממשל שונים. 

רישום להגרלות - מערכת המאפשרת רישום פשוט להגרלות פתוחות. התקשורת עם הנרשמים מתבצעת באמצעים דיגיטליים 

והנרשם מקבל הודעות דוא"ל ומסרונים בכל שלב. המערכת מותאמת לשימוש בסלולר ובטאבלט. את המערכת יכול להפעיל 

גם מי שאינו זכאי שמעוניין לעיין בכל הפרויקטים ולקבל מידע מפורט על הזוכים בהגרלה.

מערכת ניהול הגרלות - מערכת פנימית המקבלת מידע ממערכת הרישום ומנהלת את כלל 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.

לכלל  פלטפורמה  לשמש  המערכת  מטרת  בפרויקט.  המשתתפים  לקבלנים  המיועדת  מקוונת  מערכת   - קבלנים  פורטל 

התהליכים המנוהלים על ידי הקבלן לאחר ביצוע ההגרלה, כגון: קבלת רשימת הזוכים, ביצוע ביטולי זכייה, הזנה לכנסי זוכים 

וכנסי בחירת דירות, הפעלה של תהליכי מכירה ללא הגרלה באישור המשרד.

ניהול פניות הזכאים והזוכים - מערכת CRM המרכזת את כלל הפניות של זכאים בנושא מחיר למשתכן והיודעת לנתב את 

הפניות לגורם המטפל הרלוונטי. המערכת מבוססת SLA ומסייעת למקבלי החלטות לעקוב אחר טיב השירות שניתן לאזרח.

מערכת BI - מערכת המאפשרת תצוגות שונות עבור מקבלי החלטות ועבור גורמי התפעול במשרד.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת עובדת באופן מלא ומקוון החל משלב הזכאות ועד לשלב ניהול ההגרלה. המערכת הותאמה לצורכי המשתמשים, 

והזכאי מקבל באזור האישי מידע רב על פעולותיו שבוצעו והכוונה לפעולות שניתנות לביצוע. המערכת מאפשרת לקבלן לבצע 

בחירת  למועד  הגיעו  שלא  לזוכים  זכייה  ביטולי  הפעלת  העדכנית,  הזוכים  רשימת  קבלת  של  תהליכים  הפורטל  באמצעות 

הדירה ותהליך מכירה ללא הגרלה.

בשנת 2019 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 לשירות לזוכים בפרויקט.

11.14.2  תוכניות לרכישת דירה במחיר מפוקח )מחיר למשתכן( 
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וכן מעקב על איכות  ולמנוע כפילויות  פניות הציבור - ריכוז כלל הפניות במערכת CRM איפשר לאחד את הטיפול בפניות 

הטיפול ועל משך הזמן הנדרש לטיפול בכל פנייה. 

מערכת BI - בשיתוף עם האגפים המקצועיים שודרג מערך ה-BI, וכיום הוא מספק למקבלי ההחלטות מבט ברור על מצב 

הפרויקט, ובכלל זאת חסמים וכו'.

מוקד טלפוני )IVR( - מטרתו לנתב את הזוכה לחברת הבקרה המטפלת בפרויקט שבו הוא זכה.

עד היום בוצעו במערכת 1446 הגרלות סך הכול )כולל הגרלות המשך(, מתוכן 710 הגרלות מקור )כלומר – 710 מתחמים(. 

ההגרלות בוצעו ב- 87 יישובים שונים בארץ. יש סך הכול 201,014 זכאים במערכת. 

יעדים לשנת 2020 

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

הצטרפות לאזור העסקי הממשלתי לשיפור השירות הניתן לקבלנים. 

הרחבת השימוש בפניות הציבור עבור כלל האגפים בתוך המשרד. 

טרנספורמציה דיגיטלית של פרוטוקולי ועדות.

תיאור כללי 

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

המערכת מנהלת את הנושאים הבאים:

תוכנית העבודה השנתית - מחוזות המשרד מבקשים לאשר פעילויות בתחום הפיתוח בהתאם לשיווקים שהצליחו ובהתאם 

מנכ"ל המשרד. במשך השנה  ידי  על  מכן  ולאחר  ידי המטה  על  הפיתוח. התוכנית מאושרת  לאומדני העלויות הצפויים של 

מתאימים את תוכנית העבודה לשינויים בשטח.

הפעלת הפיתוח מתבצעת בשלושה אופנים:

   הפעלה ישירה: ניהול הביצוע באופן ישיר ופרטני לכל עבודה על ידי המשרד.

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

   הבקרה.

   רשות מקומית: מסירת הפיתוח לרשות.

ניהול חוזים והזמנות  - המערכת מנהלת את כל החוזים )באמצעות קבלני פיתוח( וההזמנות לחברות מנהלות או לרשויות 

מקודמת  העבודה  בתוכנית  שאושרה  פעילות  כל  וכו'(.  העתיקות  רשות  חשמל,  )חברת  אחרים  תשתית  לגופי  וכן  מקומיות 

בתהליך אישור של הגורמים המקצועיים המשפטיים והחשבות )באמצעות ממשק למרכב"ה(.

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

סטטוס וביצוע 2019 

המשך פיתוח מערכת חדשה.

יעדים לשנים 2020 

השלמת הפיתוח וההטמעה במערכת.

כגון: חברות מנהלות, מנהלי  חיצוניים  ותינתן גישה ממודרת למשתמשים  המערכת תותאם לעבודה לכל שיטות ההפעלה, 

פרויקטים, רשויות מקומיות, קבלני פיתוח.

11.14.3  תמיכה בתהליך הפיתוח של שכונות מגורים 
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תיאור כללי 

נתוני הבקשות 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 

ניתוח מתוחכם על שדות טקסטואליים מתוך הבנת הקשרים  וכמות הדירות שאושרו, נדרש  היתר, לניתוח כמות ההיתרים 

והמשמעויות.

סטטוס וביצוע 2019 

ובוצע פיילוט ראשוני עם הכלי על מספר  ולמידת מחשב,  IBM לניתוח טקסט  נבדקה התאמה של מערכת Watson מבית 

מצומצם של רשומות.

תהליך העבודה עם "ווטסון" עבר בשל מגבלות תקציב למינהל תכנון, שבו החליטו לא לקדם כרגע את הפרויקט.

יעדים לשנת 2020

הרחבת הפיילוט בשיתוף פעולה עם מינהל התכנון.

תיאור כללי 

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  חוק  על-פי  שהוקם  ממשלתי  גוף  היא  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות 

תשע"ו-2016  שמטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמי ההתחדשות העירונית.

הרשות מובילה את תחום ההתחדשות ומסייעת במימון, בהדרכה מקצועית ובחקיקה.

לצורך פעילות הרשות נדרשה הקמת מערכת המרכזת את המידע בנושא התחדשות עירונית מכלל הגורמים )מינהל תכנון, 

רשויות מקומיות, רשות המסים, מפ"י ועוד( והמייצרת מערכת בקרה וניהול של הפרויקטים להתחדשות עירונית וכן תמיכה 

בתהליכי הכרזה.

המערכת תהיה זמינה לרשות להתחדשות עירונית, למינהלות של התחדשות עירונית בערים וכן ליזמים.

סטטוס וביצוע 2019

הקמת מערכת מידע לניהול ובקרה של פרויקטים של התחדשות עירונית.

קבלת מידע ממינהל תכנון, רשות המסים, רשויות מקומיות והמרכז למיפוי ישראל )מפ"י(.

יעדים לשנת 2020

פיתוח דוחות ופילוח נתוני פרויקטים ויחידות דיור.

העלאת המערכת לענן ציבורי לצורך חשיפתה למינהלות וליזמים.

ממשק ליזמים לצורך בקשות מקדמיות והכרזה אוטומטיות.

ממשק לרשויות לצורך בקשות למיון להכרזה.

11.14.4  ניתוח נתוני היתרי בנייה 

11.14.5  הרשות להתחדשות עירונית

בשיתוף מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

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

המציבה את המטופל במרכז התהליכים. 

בפרויקט "הלב" יועמדו פתרונות אינטגרציה לשיפור השירות ולהסרת חסמים ביורוקרטיים ומינהלתיים "כואבים" שאיתם נדרש 

להתמודד כל תושב הזקוק 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.

בשלב הראשון תפותח מערכת לזימון תור בקליק – המטופל יכול לקבוע תור לבדיקה או לפרוצדורה  במוסד רפואי בצורה 

דיגיטלית ובאופן עצמאי. 

סטטוס וביצוע 2019

שלב א' הכולל פלטפורמה ארגונית המאפשרת זימון תור מקוון. 

עלייה לאוויר בבית החולים איכילוב בתצורה של פורטל ארגוני.

יעדים לשנת 2020 

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

בחינת מפת הדרכים בפרויקט.

11.15  משרד הבריאות

11.15.1  המטופל במרכז - "הלב", פלטפורמת שיתוף מידע אדמיניסטרטיבי 
                במערכת הבריאות
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בשיתוף מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

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.

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

לדוגמה:

   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 

להגיע לשירות רפואי, איזון בין רמת שירות נדרשת לזמינות השירותים ולחיזוק הרפואה הציבורית.

סטטוס וביצוע 2019

מודל מטפל - מטופל עלה לאוויר בקופת חולים מכבי ואיכילוב.

יעדים לשנת 2020 

המערכת נמצאת בתחזוקה.

בשיתוף מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

טיפול רפואי איכותי דורש רצף טיפול בין מטפלים שונים והתבססות על מידע נצבר על המטופל. היעדרו של מידע רפואי עלול 

להיות סכנה מיידית, 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 – ביקורים, אבחנות, תרופות, 

רגישויות, תוצאות בדיקות דימות ועוד, שמקורו מארגוני הבריאות השותפים ברשת המידע, באופן מהיר ומדויק, ובכך להבטיח 

את רצף הטיפול, לצמצם טעויות 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 או המיון 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 2019

חיבור שירותי בריאות כללית לרשת "איתן".

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

יעדים לשנת 2020

מערכת פעילה ב-9 בתי חולים ממשלתיים, 2 בתי חולים ציבוריים, 2 בתי חולים פסיכיאטריים ובשב"ס.

עד סוף השנה מתוכננים לעלות ב-2 בתי חולים ממשלתיים נוספים, 2 בתי חולים ציבוריים נוספים, 6 בתי חולים פסיכיאטריים 

וגריאטריים נוספים וב-3 קופות חולים ובטיפות חלב.

11.15.3  רשת שיתוף מידע קליני - "איתן" 11.15.2  הגדלת היצע שירותי הרפואה מרחוק – "טלמדיסין"
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בשיתוף מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

מעבר  שמצריך  מיושן  רפואי  תיק  בעלי  או  ממוחשב  רפואי  תיק  חסרי  בריאות  לארגוני  ואדמיניסטרטיבי  קליני  תיק  מחשוב 

לטכנולוגיה מתקדמת יותר. 

הפתרון מתבסס על מוצר קוד פתוח הנותן פתרון מלא לצורכי ניהול מרפאה או 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:

   "קליניקל התמכרויות" - תמיכה בניהול, באבחון, בטיפול ובמעקב ביחידות לטיפול בנפגעי סמים 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 2019

   "קליניקל ההתמכרויות" - פיילוט בבית אלמוג.

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

יעדים לשנת 2020 

   "קליניקל התמכרויות" – הפעלה ב-2 מרפאות. 

   "קליניקל התפתחות הילד" – התקנה והטמעה בלשכת חיפה.

    "קליניקל מוצר" – פיתוח מוצר גנרי בתצורה חדשה )UX/UI משופרים( ובהפרדה לשכבות. 

   "קליניקל רפואה דחופה" – פיתוח קליניקל למיונים המתבסס על המוצר החדש.

   בחינה של מפת הדרכים.

בשיתוף מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

משרד הבריאות יזם הקמת פלטפורמה לאומית שתאפשר לנהל ולנתח מידע מובנה ובלתי מובנה במערכת הבריאות בתצורה 

אשר תאפשר קידום המחקר לצד הגנה על פרטיות המידע והמטופלים. הפתרון המוקם יתמוך באיסוף, באחסון ובביצוע ניתוח 

ושל כלי מחקר מתקדמים. הפלטפורמה הלאומית תאפשר לבצע  ידי הנגשה של המידע בהיקפים גדולים  של הנתונים על 

מחקרים העשויים להוביל לפיתוח תרופות חדשות, לסייע בהתאמת פתרונות רפואיים לצורכיהם של מטופלים שונים, לקדם 

מערכת  של  השוטפת  ההתנהלות  את  לשפר  בקבוק במערכת,  צווארי  לאתר  מחלות,  של  מוקדם  ולגילוי  למניעה  פתרונות 

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(. לנוכח 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 לשיפור הטיפול הניתן לתושבי ישראל, הפיכת ישראל למוקד בינלאומי 

למחקרי "ביג דאטה" בתחום הבריאות ויצירת שיתופי פעולה מחקריים בין הגורמים השונים.

סטטוס וביצוע 2019

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

יעדים לשנת 2020 

כ-25 מחקרים. 

היערכות ל- Scale up של פלטפורמת "תמנע" לתמיכה סימולטנית במאות מחקרים. כחלק מההיערכות מפותחת מערכת 

לניהול בקשות מחקר בענן ונערכים להעברת חדרי המחקר לענן.

הושלם POC עבור טכנולוגיית ניתוח דימות למען צוותי החוקרים, והחל תהליך הרכש של הטכנולוגיה שנבחרה.

11.15.5  תשתית מחקר נתוני עתק Big Data למידע רפואי מובנה ובלתי מובנה – 11.15.4  תיק קליני ממוחשב למרפאות ולמכונים – "קליניקל"
                "תמנע"
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בשיתוף עם רשות החדשנות, מטה "ישראל דיגיטלית", הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, משרד האוצר, 

המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית )מפא"ת(. 

המיזם נכלל בהחלטת ממשלה 3709 לקידום בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה.

תיאור כללי

 one size בשנים האחרונות מתפתחת בעולם הרפואה מגמה הדוגלת בהתאמה אישית של טיפולים רפואיים על פני גישה של

fit all. גישה זו נשענת בין היתר על ההתקדמות הטכנולוגית המאפשרת ריצוף של הגנום האנושי תוך ירידה מתמשכת בעלויות 

הפענוח של הגנום, ובמקביל התפתחות 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. 

סימנים  נטייה לתחלואה, בגילוי  למדידת  לדוגמה, בפיתוח דרכים  לסייע,  יכול  הנתונים השונים  ומערכתי של  ניתוח מעמיק 

המצביעים על סיכון מוגבר או נמוך להתפתחות מחלות מסוימות או לזיהוי הגורמים להבדלים בין אנשים בתגובה לתרופות 

מסוימות. ידע חדש כזה יאפשר בעתיד להפחית את שיעורי התחלואה, לשפר את יכולת האבחון של מחלות ואת הטיפול בהן, 

למנוע טיפולים שגויים ולהציל חיים.

ישראל נהנית מיתרונות משמעותיים ביחס לעולם, בין היתר, מקיומו של מידע קליני ממוחשב 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 2019

ייזום ואפיון תהליכי העבודה. 

תכנון ראשוני של ארכיטקטורת המידע.

יעדים לשנת 2020 

פיתוח אתר אינטרנט לציבור.

מערכת ניהול מתנדבים.

בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית" 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". 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. 
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   אפיון שני 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. 

   פורסם מכרז אתגר "פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים הסיעודיים" ולאחר תהליך מכרזי 

   דו-שלבי, נבחרו 5 זוכים למימוש פיילוטים להתמודדות עם האתגר.

יעדים לשנת 2020

   התנעה, אפיון, ועלייה לאוויר  - שני פיילוטים בנושא מניעת נפילות בגיל המבוגר, פתרונות שונים המבוססים על הליכונים.

   הפיילוטים התחילו בתחילת דצמבר 2019 בגיוס מטופלים בקופת חולים כללית ובקופת חולים מכבי ומקבלים עד כה משובים

  חיוביים ממשתתפי הפיילוטים.

   אפיון וליווי פיתוח שני פיילוטים בנושא מניעת השמנה: האחד כמערכת תומכת טיפול והשני לטיפול קבוצתי מרחוק. פיילוט

   אחד יעלה לאוויר במהלך חודש ספטמבר. הפיילוט השני יעלה לאחר החגים.

   אפיון ופיתוח התאמות של שני פיילוטים בנושא מניעת טעויות בזיהוי מטופל מבוסס על זיהוי פנים, וליווי בהגדרת פרוטוקול 

   מחקר. אחד מהפיילוטים יעלה לאוויר בחודשיים הקרובים לאחר אישור ועדת הלסינקי בבית החולים.

   התנעה, אפיון וליווי פיתוח שלושה פיילוטים בנושא פתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים הגריאטריים

   הסיעודיים אשר יעלו לאוויר לקראת סוף השנה בהדרגה, בשל משבר הקורונה. פיילוט נוסף ממתין להתנעה. עיכוב בשל

   הקורונה.

   שני פיילוטים בנושא רפואה מותאמת אישית – מערכת תומכת החלטה ליועצים גנטיים, עיכוב בשל משבר הקורונה.

11.15.7  "מכרזי אתגר" – קידום פתרונות חדשים וחדשניים לבעיות במערכת 11.15.6  רפואה מותאמת אישית )Precision Medicine( – "פסיפס"
                 הבריאות
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תיאור כללי

משרד הבריאות, מתוקף תפקידו, מבצע תהליכי בקרה שונים באמצעות מערך ניהול בקרות מרכזי ממוחשב לתמיכה בתהליכי 

בקרה משותפים. מערך ניהול הבקרות מבוסס על פלטפורמה טכנולוגית גנרית גמישה המאפשרת התאמה לתהליכים ייחודיים. 

המערך משלב יכולות של העברת מידע למערכות ייעודיות ותומך בטכנולוגיות מתקדמות. 

המערכת נותנת מענה רוחבי לכלל המשרד לביצוע בקרות בהתאם לעקרונות הבאים:

   הקמת ליבה רוחבית העונה על מירב הדרישות למימוש הבקרות של המשרד.

.)GRC( בחירת פלטפורמה טכנולוגית קיימת בתחום הרגולציה   

   פלטפורמה גנרית אך מותאמת לצורכי כל יחידה מבקרת או מפקחת, כל גוף מבוקר, כל סוג בקרה.

המערכת מנהלת את תזמון הבקרות, עורכת השוואת תכנון מול ביצוע, ניהול ותזמון כוח אדם 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.

סטטוס וביצוע 2019

פותחו ויושמו כ-168 סוגי שאלונים לביצוע בקרות ב-24 גופים מבוקרים ביחידות שונות במשרד הבריאות.

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

יעדים לשנת 2020 

פיתוח 20 שאלונים: 

   בדיקות סקירה ביילודים - בתי חולים

   בטיחות החולה בחדר ניתוח - מרפאות לכירורגיה קטנה 

   מינהל סיעודי השהייה והתאוששות - מרפאות לכירורגיה קטנה

   מינהל רפואה - מרפאות לכירורגיה קטנה

   מניעת זיהומים - מרפאות לכירורגיה קטנה

   מערכות הנדסיות ותשתיות - מרפאות לכירורגיה קטנה

   רישוי - מרפאות לכירורגיה קטנה

   רשומות ומידע רפואי - מרפאות לכירורגיה קטנה 

   השקיה בקולחין - מאגר קולחין

   השקיה בקולחין - שדה

   מחסני מזון

   בריכות שחייה

   ביקור בטיפת חלב

)COVID-19 בקרה על מרפאת שיניים )שגרה תחת איום   

   מפעלי בשר ובתי קירור

   מחסני מזון )שירות המזון(

   בריאות השן )טיפות חלב(

   מוסדות חינוך

   התפתחות הילד

   ניסויים קליניים

תיאור כללי

יישום תשתיות, יכולות וכלים אשר יאפשרו איסוף, מידול, ניהול ותחקור של מידע באופן שיאפשר יצירת אמת ארגונית אחת 

נגישה ושקופה )ask once(. שימוש מתקדם במידע על מנת להציג תחזיות וצפי ולאפשר קבלת החלטות על בסיס מידע.

ארגון מונחה מידע הוא חלק מתפישת יישום "משרד חכם" המורכב משלושה מעגלים כאשר כל השלושה עושים שימוש במידע, 

בתובנות העולות ממנ, ובקבלת החלטות חכמה. שלושת המעגלים הללו כוללים:

תהליכים פנים ארגוניים )תפעוליים ו עסקיים( המשובצים במידע, כך שכל צומת החלטה כגון הקצאה של מכשיר שיקום, 

או החלטה של ועדה מתבסס על מידע שמקורותיו עשויים להיות מתוך המשרד או מנתונים ממערכת הבריאות או ממקורות

חיצוניים ומההצלבות ביניהם. 

מעגל הפוגש לקוח, כל הערוצים כולל הדיגיטליים, המסורתיים והפיזיים שבהם מנהלים אינטרקציות עם לקוחות צריכים

להיות כאלה שגם מנגישים לאזרח מידע,  מאפשרים ומסייעים לו לקבל החלטות – זה יכול להיות בקביעת תור או בהגשת

בקשה לקוד סיעודי. 

מעגל עיצוב מדיניות הכוללת החלטות משמעותיות ומהותיות אשר משפיעות על כל האספקטים, ולכן חיוני לבססן על מידע

אמין, שלם ומדויק והישענות פחותה על אינטואיציה או ניחושים.

יעדים לשנת 2020 

הגדרת אסטרטגיה.

התחלת בניית תשתיות תהליכית וטכנולוגית.

11.15.9  ארגון מונחה מידע11.15.8  ניהול בקרות 
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11.15.11.1  יישומים

המגן 

האפליקציה הלאומית למלחמה בקורונה

   כלי המאפשר קבלת מידע מהיר על הצורך בבידוד למי 

   שנדרש לכך

   הצלבת מידע של המשתמש )מיקומים ובהמשך בלוטות'( 

   אל מול נתוני חולים מאומתים, 14 ימים טרום האבחנה

   העלאה וולונטרית של מסלול חולה מאומת, שילוב בתהליך 

   החקירה האפידמיולוגית

   האפליקציה מבוססת על תפיסה של אחריות אישית וערבות 

   הדדית

   כלי חשוב לתמיכה בחזרה לשגרה

   שמירה על פרטיות המשתמש

ניהול שאלונים לחיזוי התפשטות

שאלונים אנונימיים לחיזוי התפשטות המגיפה

   שאלון בדיקת סימפטומים למחלת הקורונה

   גילוי מוקדם של המחלה

   חיזוי מגמות

   יצירת מפה אפידמיולוגית

   סיוע בקבלת החלטות במצב חירום

   Data איכותי למחקר אודות המחלה

   כלי עזר גם לחולה כהמלצה ללכת ולהיבדק

תיאור כללי

וראייתו, שבמסגרתה תוגדר תפיסת  צורכי הלקוח  גיבוש אסטרטגיה לטרנספורמציה דיגיטלית למשרד הבריאות על בסיס 

ניהול הערוצים של הנכסים הדיגיטליים פוני הלקוח, תפיסת המידע כנכס ותפיסת סביבת עבודה דיגיטלית במטרה לשפר את 

השירות ולהגביר את האפקטיביות של עבודת המשרד.

אסטרטגיית טרנספורמציה דיגיטלית כוללת התייחסות לארבעה מרכיבים מרכזיים:

   צד פונה לקוח – טרנספורמציה במסע הלקוח  והנגשת שירותים בערוצים השונים תוך מיקוד בחוויית הלקוח, נקודת מבטו 

   ותפישתו.

   סביבת עבודה דיגיטלית – סך כל הכלים, היכולות והתהליכים אשר יאפשרו שירות אפקטיבי ויעיל מאחורי הקלעים שמתחבר 

   למציאות הדיגיטלית של מסע הלקוח.

   ממשל פתוח –מינוף של שיתופי פעולה לרבות שיתוף מידע על פלטפורמות פתוחות על מנת לאפשר האצה של פיתוח 

   פתרונות לציבור, לעסקים ולעוסקים.

יעדים לשנת 2020 

השלמת האסטרטגיה.

העמקה בשלושה תהליכים נבחרים.

11.15.11  פעילות בזמן משבר הקורונה11.15.10  טרנספורמציה דיגיטלית

• כלי מחקרי

• חיזוי התפשטות גיאוגרפי של התחלואה

• Data איכותי לאגף המידע

• מסייע להמלצות אופרטיביות

• נגישות לכלל האוכלוסייה דרך קופות 

החולים ומשרד הבריאות גם דרך ערוצים 

ישרים

• קוד פתוח

• אתגרים טכנולוגיים מורכבים – עבודה ברקע

• אתגרים מורכבים של רכישת אמון הציבור

• שיתוף פעולה עם קבוצות שונות בעולם

  המפתחות טכנולוגיות דומות

• גרסאות רבות ופונקציונאליות רבה

  שמתווספת בזמן שיא, עם חשיפה רבה לציבור

• כלי מחקרי

• חיזוי התפשטות גיאוגרפי של התחלואה

• Data איכותי לאגף המידע

• סיוע להמלצות אופרטיביות

• נגישות לכלל האוכלוסייה דרך קופות

  החולים ומשרד הבריאות גם דרך ערוצים

  ישרים
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11.15.11  פעילות בזמן משבר הקורונה

ניהול משימות ותהליכי רכש משלימים 

   כלי תפעולי ומשימתי עבור הליכי רכש משלים, ועדות 

   חריגים קורונה

   ניהול דרישות, בקרה ומעקב

   דשבורדי הנהלה לסיוע בקבלת החלטות

   קיצור וייעול הליכים

11.15.11  פעילות בזמן משבר הקורונה

מערכת מרכזית קורונה

מערכת גמישה התומכת בצרכים המשתנים לניהול ממוחשב של 

אירוע קורונה.

   ניהול חקירות והצפת מידע רלוונטי לחקירה

   )נתוני דיגום, בדיקות מעבדה, בידודים, אשפוזים, נתוני מיקומי 

   שהייה וחשיפות אופציונליות(  

   מודול מעקב נתוני אשפוזים – בבתי חולים כלליים וגריאטריים

   מעקב על בידודים, על ערעורים ועל ביטולי בידודים 

   מודול אכיפה 

   מערכת תיעוד פניות קורונה במוקדים שונים – 

   מוקד רופאים, מוקד תעשיינים, מוקד ערעורים

 

מערכת התראות לאנשים על מגע פוטנציאלי עם חולה מאומת

   העברת חולים לאיכון בעזרת יכולות של השירות 

   קבלה וטיוב נתונים מהשירות 

   שליחת התראות לאנשים עם הנחיה לכניסה לבידוד 

   העברת נתונים לגורמי אכיפה

• כלי ניהולי           

• מסייע להמלצות אופרטיביות

• נגישות לגורמי חוץ

• נותן תמונת מצב בזמן אמת

• איתור צרכים ודרישות וריכוזם במערכת אחת

  הניתנת לניטור ולבקרה

 

• מערכת תומכת לניהול המשבר תוך יכולת 

   דינאמית לדרישות ולשינויים

• ממשקי קבלת נתונים אוטומטיים

• הצלבות ואיחוד מידע

• ניהול סטאטוסים ומצבים

• ניהול תורי עבודה משתנים

• תשתית מידע ל- GIS, BI ואתר האינטרנט

• שמירה על בריאות הציבור

• זיהוי מגעים פוטנציאלים תוך כ- 6 שעות   

  מרגע העברת הנתונים לשירות

• צמצום זמן משמעותי של חקירה אפדימיולוגית

• הצפת מגעים שלא בהכרח ניתן לזהות 

  בחקירה אנושית

העשרת מידע 
והחצנה

ביצוע חקירה 
בלשכה

הצגה בתור 
עבודה

קבלת תוצאות קבלת נתוני 
דיגום

תהליך ראשי-
חקירות אפידימיולוגיות

11.15.11.1  יישומים
מערכת יעל

ניהול ובקרת ציוד מיגון וחיטוי, תכשירים רפואיים ותשתיות במוסדות אשפוז וגריאטריה

   מודול דיווח מלאי ובקשות השלמה מהמשרד:

      מיכשור – מוניטורים ומכונות הנשמה

      תשתיות - מיטות

      ציוד חיטוי וציוד מיגון

      ציוד למעבדות

      תרופות )במוסדות ובחברות הפארמה(

      הזנות מיוחדות

   מודול אישור הזמנות:

      ניהול אישורי ההזמנות

      יצירת הנפקות יזומות

      אישורים על ידי גורמים שונים במשרד

      מודול הנפקות )תיעוד ההנפקות במחסן(

•בקרה לאומית לציוד חירום מגוון

 (מיגון, חיטוי ומעבדות)

•ריכוז צרכים בראייה רוחבית לאומית ובמגוון

  מוסדות

•אישור וניהול ממוחשב להנפקות

•זיהוי חוסרים בתכשירים מבעוד מועד

•מעקב וקבלת החלטות עבור מכשור
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שירותים וכלי דיווח לאזרחים ולעוסקים ברפואה

   עובדי רפואה בבידוד או חולים מאומתים בקורונה

   יציאה ממאגר קורונה למחקר

   בקשה להקלות בתשלום עבור אשפוז סיעודי

   בקשה למעבר קופות חולים בשעת חירום בשל נסיבות מיוחדות

   דיווח עצמי על בידוד בית

   דיווח מלאי

   דיווח על ביטול בידוד בית

   דיווח עצמי על בידוד בית – מגע עם חולה

   פנייה חריגה לבידוד ביתי לחוזרים מחו"ל

   הפרת בידוד

40000K

30000K

20000K

10000K

0

סך הכלאתר GOVמיניסייט קורונהאתר משרד הבריאות

צפיות כלליצפיות יחודי

צפיות בעמודים לפי אתר

 20.5 - 26.1

מגן אבות

   מתן מענה לצורך של חמ"ל קורונה במערכת המאפשרת ניהול וחיזוי אירוע של התפרצות מחלה במוסדות  הכולל:

   מיפוי האוכלוסייה כולל מעקב על דגימות, בדיקות ותוצאות 

   זיהוי התפרצות במוסד – כולל תמיכה בזמן התפרצות )הנחיות ייעודיות(

   מענה לבדיקות, דגימות ותוצאות

   חיזוי התפרצות על פי מדדים למעקב

   פורטל סקרים

   קבלת בקשה לדגימה מבית האבות, אישור של המשרד, שליחת בקשה 

   למד"א ויכולת לקבל תוצאות דגימה

חמ“ל 
גריאטריה 

BI

פורטל בקשות מערכת המוסד
לסקרי קורונה

מעקב 
ובקרה

הנחיות
למוסד

תוצאות

בדיקות 
במוסד

תכנית
דיגום

מערכת מדא

מעבדה בודקת

מערכת הקורונה

קופות חולים

שרשרת הדבקה

מערכת בקרות

הדרכות קורונה

"טלמדיסין"

   מתן ייעוץ רפואי על בסיס תקשורת דיגיטלית במטרה להגדיל את 

   היצע שירותי הרפואה

   התשתית מאפשרת לבצע שני סוגי ייעוצים - ייעוץ בין מטפלים 

   וייעוץ בין מטפל למטופל

פלטפורמת יידוע מקוונת לאזרח בנושאי קורונה

   אתר "קורונה"

   אתר "מגן אבות ואימהות"

   מאגר נקודות שהייה לקורונה מתעדכן

• הרחבת היכולת למעל למעל 800

  שיחות בו זמנית במכבי

• שימוש נרחב בבית החולים איכילוב

• עדכון מידע בזמינות שיא

• תרגום הנחיות שוטפות ב- 3 שפות,

   מידע ב- 13 שפות

• הנחיות לצוותים מקצועיים

• מידע נגיש לאנשים עם מגבלויות
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שרשראות הדבקה

כלי תומך החלטה בניטור התפשטות המגיפה

המטרה: סיוע בניטור התפשטות הנגיף

מקור הנתונים: חקירות אפדימיולוגיות

מוטיבציה: בניית שרשראות הדבקה

יישום: ייצוג ויזואלי של שרשראות הדבקה

הנגשת מידע לציבור ולקהילת המחקר

data.gov.il הנגשת מידע מותמם באמצעות

   אופיינו נתונים בעלי ביקוש גבוה להחצנה:  בידודים, בדיקות מעבדה, 

   מחלימים, מאפייני נבדקים, אזורים סטטיסטיים 

   הנתונים מתעדכנים אחת לכמה ימים

   קיים ביקוש גבוה מאוד לנתונים – אלפי צפיות והורדות של מאגרי 

   הנתונים

דיווח מידע סדור מארגוני בריאות

   גיבוש תפיסת פתרון לאחריות כוללת של גורם מפנה: 

      מב"ר, קופות, צה"ל 

   אפיון ופיתוח ממשק סדור מול הגורמים השונים

      קופות חולים

      הארגונים הדוגמים )מד"א, טרם, ביקור רופא( 

      מעבדות

   אפיון תהליך טיפול בחסרי מעמד מקצה לקצה

      תקינה אחידה

      ממשקים מול כל הגורמים

      מידע אחוד למפעל המידע

      קליטת מידע סדור למערכת קורונה

מערכת לאיסוף מידע על מאושפזים

כלי לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות תוך העשרה, הצלבה 

והחצנת נתונים

   איסוף הנתונים בדרך ממוחשבת ורציפה 

   איסוף נתונים על בסיס מידע הקיים בבתי חולים 

   קבלת נתונים שלוש פעמים ביום 

   הצגת נתונים בדוחות ודשבורדים להנהלה 

   טעינת הנתונים לאגם המידע וחשיפה בסביבות המחקר 

   של המשרד

 

שלב א‘
הפנייה

שלב ב‘
תיאום

שלב ג‘
דגימה

שלב ד‘
בדיקה

שלב ה‘
דיווח

• הצגת תמונת מצב שוטפת ועדכנית של אשפוז

• מגמות אשפוז לאורך זמן

• זיהוי התנהגות חולים במחלה

• יכולת ניתוח מונשמים וחולי קורונה ברמה  

  לאומית

• יכולת תגובה בהירה להשתנות המצב בבתי 

  חולים

Corona Lake – מפעל המידע

הקמת תשתית מידע אופרטיבית ומחקרית

   הקמת תשתית אחידה הכוללת נתונים מכל שרשרת הערך 

   )בתי חולים, קופות, מד"א וכו'(

   הסדרת תהליך זרימת המידע ושימוש בכלים אוטומטים לניטור 

   איכות המידע 

   הנגשת הנתונים במגוון פורמטים תוך הקפדה על הגנת הפרטיות 

   יצירת מעטפת משפטית והסדרת מנגנון ותהליכי עבודה מסונכרנים

מאגר הקורונה הלאומי למחקר

הנגשת המידע של חולי הקורונה המאומתים באופן מותמם ומאובטח למחקר של החוקרים במערכת הבריאות ובאקדמיה

   שיתוף פעולה ממרבית קופות החולים ובתי החולים

   למעלה מ-500 בקשות מחקר 

   שלבי ההקמה

   הוסדרה תשתית אתית ומשפטית להקמת המאגר

   הוקמה תשתית מחשוב ענן לתמיכה בכמות מחקרים סימולטנית גדולה

   איסוף הנתונים מגופיי הבריאות בעיצומו

   הוקם פורטל חוקרים המסדיר את תהליך הגשת בקשות המחקר ואישורן

פורטל חוקרים

הפורטל מאפשר הגשת בקשה למחקר בנתוני  Big data של נדבקים מאומתים, ותומך בתהליך אישור הבקשה בוועדות 

המשרד עד לפתיחת חדר מחקר בתמנע.

רכיבי הפתרון

   טופס בקשה לרישום כחוקר במאגר

   אזור אישי לחוקר בהזדהות ממשלתית

   מערכת ועדות לניהול התהליך על ידי אנשי המשרד

   מיניסייט לחוקר עם גישה למידע כללי ולאזור אישי

   טופס יציאה מהמאגר עבור הציבור

איך זה עובד?

   נרשמים כחוקרים במאגר

   מגישים בקשה למחקר

   עוברים תהליך אישור

   מבצעים מחקר

   משתפים בתובנות

Data.gov מידע פתוח לציבור •

• מידע פרטני לצרכים אופרטיביים

• תשתית מחקר (מדינית וקלינית)

BI עולם •

• משרד הבריאות מעודד שותפות ומעמיד 

  כלי מחקר להתמודדות עם נגיף הקורונה

• הפורטל יאפשר מענה ל- 500 בקשות 

  מחקר ממתינות

• תהליך דיגיטלי מלא מול החוקרים ושיקוף 

  סטטוס הבקשה באזור אישי

• ועדת הלסינקי משרדית שולבה בתהליך

Data  11.15.11.3
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פורטל BI בנושא קורונה

מכיל מגוון רחב של עולמות תוכן המספקים תמונה של 360  בנושא 

ההתפרצות המגפה והעוזרים לטיפול בזמן אמת ולהסקת מסקנות  

   יצירת עולם תוכן לתחקור עצמי – מאפשר למשתמשים השונים 

   לערוך את הדוחות ולבצע חיתוכים נוספים לפי דרישתם 

   יצירת תהליך העברת מידע למגוון רחב של גורמי חוץ – משרדי 

   ממשלה, מכבי אש, משטרה לצורך תפעול יומי וכן עבור ניתוח 

   ומחקר מתקדם על ידי מכון "גרטנר" 

   חשיפת נתוני מעבדות עבור כלל המעבדות השונות, קופות 

   החולים ולשכות הבריאות על פי הרשאות מתאימות 

   שיקוף נתונים לגורמים פנימיים במשרד – העברת המידע לאחר 

   ביצוע לוגיקות עסקיות ל"תמנע" על מנת לייצר אמת ארגונית אחת 

   ביצוע אנליזות ודוחות ad hoc עבור דרישות שוטפות המגיעות 

   ל-BI גם מגורמים פנימיים וגם מגורמי חוץ כגון מלל

מערכת מידע גאוגרפית

   מיפוי נקודות חשיפה לקורונה על בסיס חקירות אפידמיולוגיות, הקמת מפת חשיפות פתוחה לציבור הרחב והנגשת המידע

   לציבור מפתחים ולאפליקציית המגן

   מיפוי תחלואה בפועל בקורונה, זיהוי אזורי התפרצות ונקודות חמות, עזרים לקביעת מדיניות סגר )מפות להדפסה וממשק

   וובי(

   חישוב שיעורי תחלואה לפי שכונות ואזורים סטטיסטים והצלבה עם נתונים סוציו-כלכליים, מגזריים ודמוגרפים

   פיתוח אלגוריתם לעיבוד נתוני מיקום שנקלטים מאפליקציית המגן ובניית תשתיות לקליטת נתונים לחקירות אפידמיולוגיות

   מיפוי חשיפה לקורונה בקווי תחבורה ציבורית

)BI(-הכנת נתוני תחלואה להחצנה לציבור לפי אזורים סטטיסטים תמנע ו   

אגם

   מתווה הקלות לאזרחים 

      תמיכה במתווה, הגדרת זכאות זמנית

   פורטל דיווחי קורונה

      כל ספק צופה ברשימת המאושפזים בקוד סיעודי שבמוסדו לדיווח יומי

      מאפשר להוסיף מאושפזים נוספים במוסד, לדיווחי קורונה

      מאפשר לבצע מעקב היסטורי אחר סטטוס מטופלים

      דוחות לדיווחים ותדירות הדיווח

   מסך ניהול שגויי דיווחים

      מציג דיווחים סותרים בין דיווחי פורטל הרכש, דיווחי קורונה, שהיות

      מתוך מסך השגויים מאפשר פעילויות של תיקון הדיווח, כולל הקצאת קוד שע"ח

   תמיכה בפורטל ספקים לדיווחי קורונה

 SAP –הקמת משתמשים ברשת המשרד, וב      

      טיפול בסתירות בין דיווחים ובדיווחי חמ"ל

      הדרכות מקצועיות למשתמשים

   מנגנון תעריפים 

      תעריפים ייעודים למחלקות קורונה מותאם ספק, ותעריף מינימום לתפוסת מחלקה

      תעריפי בידוד

      תעריפי איוש כוח אדם בשעת חירום

   הזמנות רכש ייעודיות לתוספות קורונה

      מבוסס על דיווח בפורטל הרכש ובפורטל קורונה

      מחובר לחשבוניות הפרשים

      רישום בספר תקציב אג"ם בסעיף נפרד

נס ושקדיה

מערכת לניהול מערך בריאות הנפש

   דיווח ב"שקדיה" על מטופלים חולי קורונה ומחלימי קורונה – כהרחבה של מודול אירועים חריגים

   דיווח ב"שקדיה" על צוות בבידוד או חולה קורונה

   צפייה בנתוני בידוד וקורונה מתוך מערכת נס?

ניהול ייבוא מזון

   מנוע לטיפול באישורים רגישים שתוקפם פג בחודשים מרץ – 15 ליוני

   מנגנון להפחתת דיגום מוצרים רגישים ורגילים על פי ניהול סיכונים

   אפשור עבודה מרחוק לכלל עובדי שירות המזון ותחנות ההסגר

   צמצום היקף בקרת משלוחים וטרינרים

   דוחות מיוחדים לקורונה

• עולמות תוכן בנושאים השונים:
   • חולים

   • בדיקות
   • אשפוזים
   • בידודים

   • מלאי
   • גריאטריה

   • כוח אדם במערכת הבריאות
XRM כוח אדם •   

• דשבורד עבור משל"ט בנושא בדיקות –
  כולל נתונים ממד"א ונתוני קופות חולים

• מובייל – הנגשת הדוחות במובייל
  למנהלים

• דשבורד מנכ"ל – יצירת תהליך לשיקוף
  הנתונים בצורה נוחה ופשוטה למנהלים

BI 11.15.11.6  מערכות ליבה 11.15.11.4 

GIS  11.15.11.5

0
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תיאור כללי

מחשוב תהליכי הליבה בתחום האדמיניסטרציה הרפואית ב-10 מרכזים רפואיים כלליים.

הפתרון משמש לתיעוד פעילות המטופל החל משלב כניסתו בשערי המרכז הרפואי ועד ליציאתו ונותן מענה שוטף בתחומים 

הבאים: ניהול מטופלים, התחשבנות, זימונים, חדרי ניתוח, מעבדות, דימות, ממשקים מול מערכות חיצוניות, שינוע, סריקת 

מסמכים, תיירות מרפא, ארכיון ועוד.

סטטוס וביצוע 2019

תמיכה 24/7 למערכת המשמשת כ-18,000 משתמשים במרכזים הרפואיים, כולל טיפול בתקלות.

סיוע למרכזים הרפואיים בליווי ובהטמעת מודולים ותכולות נוספות וכן פיתוח פונקציונליות חדשה.

ניהול תשתיות נתונים מרכזיים עבור הקטלוגים המשמשים את המערכת )שירותים, פרוצדורות ועוד(.

יעדים לשנת 2020

והצורך  המשרד  דרישות  רגולציה,  שינוי  הרפואיים,  מהמרכזים  המגיעים  לצרכים  חדשים  פיתוחים  ופריסת  תחזוקה  המשך 

בחדשנות.

תיאור כללי

יישום מערכת ERP )לוגיסטית ופיננסית( למרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים, אינטגרטיבית למערכת האדמיניסטרציה 

הרפואית "נמר".

סטטוס וביצוע 2019

המשך תחזוקה ושיפורים במרכזים הרפואיים רמב"ם ובני ציון.

הטמעת המערכת במרכז הרפואי הלל יפה ובמרכז הרפואי לגליל המערבי )נהריה(. 

יעדים לשנת 2020

פריסת המערכת במרכזים הרפואיים פוריה, זיו, ברזילי.

המשך תחזוקה עבור ארבעה מרכזים שכבר עברו ל"מזור".

ייבוא וייצוא סמים

   מעבר מהעתק פיסי להעתק אלקטרוני כולל התאמות נדרשות ומכתב מקדים בעברית ובאנגלית

   פיתוח דיוור ישיר של העתקי היתרי הסמים לרשויות הסמים בעולם )שליחה אוטומטית מהמערכת(

   פיתוח שליחת העתקי היתרי סמים לרוקח המחוזי לפי פרמטרים של רוקחות מחוזית ונמל יעד 

INCB פיתוח דוח אחוז ניצול מכסות   

   פיתוח מיוחד לאפשרות חריגה ממכסות לסם alprazolam עבור יצוא לצרפת וספרד

מחשבה בריאה

   שליחת מסרוני הדרכה לכל ביקור בטיפת חלב

   דוחות כיסוי חיסונים בתקופת קרונה מול תקופה מקבילה בשנים קודמות

   טופס הצהרת בריאות ממוחשב 

   שליחת רשימת דיווחים )הצהרות בריאות( במיילים לכל לשכה בנפה

   הפקת דוח משך אשפוז לאחר לידה במהלך תקופת הקורונה בהשוואה לתקופות קודמות

   הודעה מתפרצת לתמיכה באחות טיפת חלב בתקופת הקורונה

בריאות התלמיד

   שליחת מסרונים לאחר חיסון באופן מרוכז

   דוחות כיסוי וכמות חיסונים שניתנו במוקדי השלמה

   דוחות יישוג למטופלים שעולים לכיתה א'

   שירות להצגת פרטי השיבוץ של התלמיד

   שירות לשליפת כל התלמידים ברמת כיתה או כיתה מקבילה אשר באו במגע עם התלמיד המאומת

   טופס הצהרת בריאות ממוחשב

בקרות

התאמת שאלות בקרות במרפאות שיניים וספקיות שירות של קופות חולים בהתאמה לצו הסגול.

   אפיון ופיתוח שולחנות עבודה

   אפיון ופיתוח שאלון חדש

   אפיון ופיתוח מסמך סיכום בקרה חדש

   אפיון ופיתוח דוחות פעילות וניתוח ממצאים

ניהול קנאביס

   התאמת תהליכי עבודה לאילוצי הקורונה

   שינוי ממשק לבתי מרקחת

   שינוי במסמכים נדרשים לבקשה לקנביס

   שינוי בדרישות טופס ממשל זמין

   שינוי בהודעות דוא"ל הנשלחות למטופלים

   שינוי בטיפול בבקשות להארכה מינהלית

11.16  חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 

ATD  11.16.1 אדמיניסטרציה רפואית למרכזים הרפואיים הכלליים – "נמר" 

ERP  11.16.2 פיננסי לוגיסטי למרכזים הרפואיים הכלליים – "מזור"
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תיאור כללי

ניהול קטלוג לוגיסטי מרכזי ואחיד אשר יהיה מבוסס על מתודולוגיה, לוגיקה ותפיסת הפעלה רשתית. הפרויקט ישמש בסיס 

ליצירת אחידות ולהתייעלות תפעולית ויאפשר לבצע ביקורת על מימוש הרכש שמבוצע במרכזים הרפואיים.

סטטוס וביצוע 2019

הטמעה של המערכת במרכז הרפואי לגליל המערבי )נהריה(.

התנעת הפעילות במרכז הרפואי פוריה.

יעדים לשנת 2020

פריסת המערכת במרכזים הרפואיים פוריה, זיו וברזילי – במקביל לפריסת פתרון "מזור".     

תיאור כללי

פרויקט ליישום פתרון ATD ו- ERP במרכזים הרפואיים הגריאטריים והפסיכיאטרים הממשלתיים המבוסס על פתרונות "נמר" 

ו"מזור" המיושמים במרכזים הרפואיים הכלליים.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת הוטמעה בהצלחה במרכז הרפואי לב השרון במהלך שנת 2019. במקביל לפריסה זו, בוצעו פיתוחים נוספים בהתאם 

לצרכים שעלו מהמשתמשים.

כמו כן, בוצעו פיתוחים נוספים כהכנה להכנסת המערכת במרכזים רפואיים נוספים. 

יעדים לשנת 2020

הפעלת הפתרון בשני מרכזים רפואיים נוספים )באר שבע ומעלה הכרמל( שאמורים לעלות לאוויר במהלך רבעון ראשון בשנת 

 .2020

לאחר פריסה זו, בהמשך השנה צפוי הפרויקט להיפרס במרכזים רפואיים נוספים: עכו, פלימן, דורות ואברבנאל.

תחזוקה של המרכזים הרפואיים בהם המערכת כבר עובדת.

תיאור כללי

פרויקט "אלה" )אנשים לפני הכול(, משאבי אנוש בענן ציבורי, הוא השלמה לפרויקט "מזור" שמאפשר למרכזים הרפואיים 

לנהל היבטים ותהליכים בתחום ההון האנושי על בסיס פתרון ענן מודרני תוך יצירת אחידות ברמת התהליכים ומבני הנתונים. 

פתרון זה מקדם את ערך החדשנות במשרד הבריאות וזוכה להתעניינות נרחבת של ארגונים דומים ברחבי העולם.

סטטוס וביצוע 2019

השלמת התקשרות עם ספק היישום ובניית צוותי עבודה. 

יעדים לשנת 2020

הטמעה של המערכת במרכז הרפואי ברזילי.

תיאור כללי

פריסת תיק קליני במרכזים הרפואיים הממשלתיים הכללים.

במסגרת הפרויקט הוקמה מינהלת שבאחריותה לפרוס את התיק בתשעה מרכזים רפואיים במהלך 4.5 שנים. במקביל מתבצע 

המשך פיתוח של המערכת ותמיכה במרכזים הרפואיים שכבר עובדים איתה.

סטטוס וביצוע 2019

התחלת פריסת התיק במרכז הרפואי הלל יפה ובמרכז הרפואי לגליל המערבי )נהריה(.

היערכות לפריסת התיק במרכז הרפואי בני ציון ובמרכז הרפואי ברזילי.

התקנת מודל IVF במרכז הרפואי וולפסון.

אפיון ופיתוח גרסאות חדשות.

יעדים לשנת 2020

סיום פריסת התיק במרכז הרפואי הלל יפה ובמרכז הרפואי לגליל המערבי )נהריה(.

פריסת התיק במרכז הרפואי בני ציון ובמרכז הרפואי ברזילי.

היערכות לפריסה במרכז רפואי חמישי.

אפיון ופיתוח גרסאות חדשות.

הטמעת גרסה חדשה של המוצר ב-3-2 מרכזים רפואיים.

תמיכה במרכזים הרפואיים.

11.16.5  משאבי אנוש – "אלה"11.16.3  קטלוג לוגיסטי מרכזי

11.16.6  תיק קליני אחיד – "רקמה"ERP  11.16.4 ו-ATD  במרכזים הגריאטריים והפסיכיאטריים – "גפן" 
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תיאור כללי

כלי לניהול ביצועים הכולל היררכיה של יעדים ומדדים והממחיש ויזואלית את עמידתו של המרכז הרפואי ביעדים אלו. הטמעת 

חטיבת  של  הניהולית  והבקרה  התכנון  יכולות  את  לשפר  נועדה  הממשלתיים  הרפואיים  המרכזים  אסטרטגית ברשת  מפה 

המרכזים הרפואיים כבעלים ושל המרכזים עצמם, וזאת במטרה לשפר את הביצועים והתוצאות שלהם תוך ייעול התקשורת 

בין המרכזים הרפואיים לחטיבה וקידום תפיסת הרשת.

פיננסית  איתנות  ותשתיות,  וחוויית המטופל, תפעול  שירות  הרפואי,  הטיפול  ובטיחות  איכות  כלהלן:  הוגדרו  תחומי המדידה 

ויעילות כלכלית, הון אנושי, חדשנות ומחקר.

סטטוס וביצוע 2019

בחירה ואפיון המדדים בכל תחום מדידה של גל ראשון, התנעת גל שני של המדדים במפה, התחלת בחינת ישימות של המדדים 

נתוני  בהזנת  רפואיים  מרכזים  ארבעה  של  פיילוט  התחלת  המפה,  עבור  טכנולוגי  לכלי  מכרז  פרסום  הרפואיים,  במרכזים 

תוכניות עבודה לאתר ההזנה.

יעדים לשנת 2020

פיתוח המדדים שנבחרו בכל תחום מדידה, בחירה ואפיון של המדדים בכל תחום מדידה של הגל השני, בחירת כלי טכנולוגי 

עבור המפה, הטמעה מלאה של אתר הזנה בכל המרכזים הרפואיים.

תיאור כללי

פתרון BI המשמש להצגה של מגוון רחב של מדדים ופרמטרים עבור החטיבה ועבור הנהלות המרכזים הרפואיים הכלליים.

המערכת מציגה תמונת פעילות ומדדים מרכזיים בעולמות התוכן האדמיניסטרטיבי, הפיננסי, הלוגיסטי וכדומה.

כמו-כן, מכילה המערכת נתונים המשמשים לבחינת מדדי האיכות הקליניים המוגדרים על ידי משרד הבריאות.

למערכת יכולת להציג בזמן אמת את הנתונים המשמשים לשליטה ולניהול של הפעילות השוטפת במערכי המלר"ד )מרכזים 

לרפואה דחופה(, בחדרי הניתוח, במחלקות האשפוז ובמרפאות.

סטטוס וביצוע 2019

המודל הוטמע בכלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים, למעט איכילוב ושיבא.

הורחבה תכולת הפתרון ויושמו מודלים ומדדים חדשים, דוחות אוטומטיים המופצים לבעלי העניין ועוד.

יעדים לשנת 2020

הרחבה ותחזוקה של הפתרון.

תיאור כללי

בניית תשתית דאטה רפואי מכלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים והנגשתו למטרות האצת יכולות המחקר ושיתופי הפעולה 

ברשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, כולל שותפים מבית ומחוץ. זאת, באמצעות כוח אדם מקצועי, תהליכי עבודה מותאמים 

ותשתית טכנולוגית לאיתור, לאיסוף ולתחקור מידע רפואי )קליני ותפעולי( רלוונטי בכלים מתקדמים.

סטטוס וביצוע 2019

בחינה ובחירת פתרונות טכנולוגיים למימוש.

אפיון וגיבוש ארכיטקטורה לסביבות אחסון ופיתוח Big Data רפואי.

.)OHDSI ושימוש בכלי( OMOP אפיון ופיתוח תהליכי טעינת דאטה למאגרי נתונים מבוססי

עבודה על גיבוש נהלים רגולטוריים ותהליכי עבודה בנושא שימוש במידע משני, התממת נתונים, בקשות ואישורי מחקרים ועוד.

יעדים לשנת 2020

.Big Data -השלמת פיתוח תשתית ה

עבודת Data Science - בניית מודל עבור הצעת מחקר ראשונה במרכז הרפואי הלל יפה ותיקופו במרכז הרפואי שמיר )אסף 

הרופא(. 

אפיון ופיתוח Innovation Data Center לחוקרים השונים.

קידום פתרון להעברת התשתית לענן.

פריסת התשתית במרכזים רפואיים נוספים.

בניית מודלים ומימוש תהליכי Data Science אחרים למחקרים נוספים.

תיאור כללי

כחלק מפעילות פרויקט "הלב" – הלקוח במרכז, יישום פתרון לפתיחת ערוץ דיגיטלי חדש למתן שירותי רפואה באמצעות שיחת 

וידאו עם רופא מומחה במרכזים הרפואיים. 

הפתרון יאפשר הנגשה של טיפולים רפואיים ומניעת חשיפה מיותרת למחלות ולמטופלים אחרים, ובנוסף יסייע בצמצום אי 

השוויון הקיים בקרב מטופלים המתגוררים רחוק מהמרכזים הרפואיים.

סטטוס וביצוע 2019

פיתוח המעטפת לשירות ה"טלמדיסין" אל מול מערכת "נמר" בערוצים השונים.

עלייה לאוויר ביוני 2019.

אפיון שינויים הנדרשים בתהליך בעקבות השינויים הרגולטורים בנוגע להתחייבות הכספית של הקופות בגין השירות.

אפיון שיפורים ושינויים כדי לאפשר הכנסה של מרפאות ושירותים נוספים.

11.16.9  תשתית נתונים רפואיים – "כנרת"11.16.7  מפה אסטרטגית ואתר הזנה

11.16.8  תמונת מצב ניהולית – "תצפית"

11.16.10  "טלמדיסין"
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יעדים לשנת 2020

יציאה למכרז חדש מטעם החטיבה.

פיילוט ראשון במרכז הרפואי הבא עם הזוכה במכרז.

פיתוח שינויים הנדרשים בתהליך בעקבות השינויים הרגולטורים בנוגע להתחייבות הכספית של הקופות בגין השירות.

פיתוח שיפורים ושינויים כדי לאפשר הכנסה של מרפאות ושירותים נוספים.

תיאור כללי

מערכת לניהול רצפת הייצור ותהליכי העבודה במעבדות. המערכת פועלת בכלל המרכזים הרפואיים כחלק מפרויקט "נמר". 

סטטוס וביצוע 2019

שדרוג גרסת מערכת המעבדות לגרסה המאפשרת הפעלת גרסת Web. השדרוג בוצע במרכזים הרפואיים לגליל המערבי 

)נהריה(, ברזילי ואיכילוב.

יעדים לשנת 2020

המשך השדרוגים במרכזים הרפואיים שמיר )אסף הרופא(, בני ציון, זיו והלל יפה.

מעבר לוירטואליזציה – בוצע פיילוט מוצלח במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( לבדיקת מעבר המעבדות      לשרתים וירטואליים 

בגרסתם הנוכחית ובמנותק משדרוג הגרסה.

הסבת מרכזים רפואיים נוספים לשרתים וירטואליים: בני ציון, ברזילי, הלל יפה ופוריה.

יישום מערכת LabMD  - המדובר במערכת המאפשרת מחשוב תהליכי הזמנת בדיקות ולקיחת דגימות על ידי צוות המחלקה 

ללא צורך בטפסים ידניים. לשם כך הוקם צוות מקצועי לבדיקת פונקציונאליות המוצר וההתאמות למרכזים הרפואיים. מסקנות 

הצוות יפורסמו עד סוף השנה.

מרכז רפואי שמיר )אסף הרופא( נקבע כפיילוט לפריסת המערכת )לאחר השלמת השדרוג לגרסה חדשה(, שלאחריו תיקבע 

המתודולוגיה להמשך הפריסה במרכזים רפואיים נוספים.

11.16.11  מעבדות 

בזמן  פעילותו  תמצית  את  להציג  מתכבד  הממשלתיים  הרפואיים  המרכזים  בחטיבת  עבודה  ותהליכי  מידע  מערכות  אגף 

ופורצות  החדשניות  הטכנולוגיות  והטמעת  החדשים  הפרויקטים  עומדים  העשייה  במוקד  כאשר  הקורונה,  וירוס  התפרצות 

הדרך שנועדו לתת מענה לאתגרים שהציבה בפני החטיבה תקופה לא קלה זו של התמודדות עם המשבר. 

בנוסף לעשייה הרבה בפרק זמן כה קצר, המפורטת בהמשך, המשיכה הפעילות השוטפת של האגף המנהל עשרות פרויקטים 

המשך  לקראת  הכנות  ונעשו  ושיפורים,  לשינויים  ובקשות  פיתוחים  לקידום  הרפואיים,  המרכזים  בכלל  לתמיכה  במקביל, 

הפעילות במספר פרויקטים מרכזיים, ביניהם: 

   פרויקט "מזור" למחשוב התהליכים הפיננסיים והלוגיסטיים הוטמע בסמוך לתחילת משבר הקורונה במרכז הרפואי פוריה.  

   ההטמעה יצרה אתגר ניהולי בשימוש במערכת החדשה תוך מענה לאתגרים שעלו במהלך המשבר. האגף המשיך לתמוך

   במרכז הרפואי בצורה אינטנסיבית.

   פרויקט "אלה" )אנשים לפני הכול(  - התמקדות בשני נושאים מרכזיים לתקופת הקורונה ופריסת הפתרון בכלל המרכזים

   הרפואיים והפסיכיאטריים גריאטריים בחודשים הקרובים:

      בריאות העובד: מענה לניהול ולתיעוד הבדיקות והחיסונים שהעובד במרכז הרפואי צריך לעבור.

      ניהול הלמידה )LMS( בנושאי תוכן הקשורים למגפת הקורונה.

11.16.12  פעילות בזמן משבר הקורונה
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להלן עיקרי פעילות האגף בפרויקטים החדשים לנוכח הצורך שעלה בתקופה האחרונה:

   coView

מערכת לשליטה ובקרה להצגת תמונת מצב בזמן אמת ואופטימיזציה של ניהול המשאבים הרפואיים החיוניים  תיאור הפרויקט 

במרכזים הרפואיים. המערכת מאפשרת שלוש תמונות מצב: סטטוס מטופלים )כולל מידע ממוניטורים וממנשמים(, סטטוס 

צוות רפואי וסטטוס ציוד רפואי. 

המערכת מאפשרת: 

   צפי והתראה על אירועי הידרדרות של חולים בהתאם לסיפים שהוגדרו.

   יכולת לתת עדיפות לטיפול בחולים בינונים וקשים.

   הקצאת ציוד רפואי על פי חומרת מצב חולים ובהתאם לזמינות הציוד.

   הקצאת צוות רפואי על פי חומרת מצב חולים ובהתאם לזמינות הצוות.

   יכולת ויסות משאבים בין מחלקות.

   יכולת ויסות משאבים בין המרכזים הרפואיים.

   פינוי חולים לאשפוז בית או אשפוז בקהילה.

   תגבור רכש ציוד.

חטיבת  ולחמ"ל  הרפואיים,  המרכזים  לחמ"לי  הרפואיים,  במרכזים  רלוונטיות  רפואיות  למחלקות  מענה  נותנת  המערכת 

המרכזים הרפואיים. 

גורמים מעורבים

נציגי המרכזים הרפואיים הממשלתיים, חטיבת המרכזים הרפואיים, מפא"ת, יחידת מצפ"ן )מערכות צבאיות לפיקוד, שליטה 

וניהול(.

סטטוס נוכחי 

   גרסת פיתוח שלישית לפרויקט שוחררה והותקנה בכל המרכזים הרפואיים. 

   הדרכה והטמעה לכלל המרכזים הרפואיים נערכים בימים אלו. 

   חיבורי מוניטורים ומכשור רפואי מתבצעים בימים אלו בשלושה מרכזים רפואיים. 

מרכזים רפואיים בהם המערכת הוטמעה 

תמונת מצב על מטופלים הוטמעה במחלקות נבחרות בנהריה, רמב"ם ואיכילוב )כולל חיבור מכשור רפואי כגון: מוניטורים 

ומנשמים(. 

עיקרי הפעילות המתוכננת להמשך שנת 2020 

להרחיב את מבצעיות המערכת לכלל המחלקות במרכזים הרפואיים.

"טלמדיסין"

תיאור הפרויקט 

המערכת מאפשרת למרכזים הרפואיים להעניק שירות רפואי מרחוק במטרה לתת מענה לקשיים של מטופלים להגיע פיזית 

למרכז הרפואי במשבר הקורונה של המטופל. פתרון זה כולל יכולת וידאו, יכולת פיתוח שאלונים חכמים באפליקציה לצורך 

קליטת מידע מהמטופל, בניית תוכנית טיפול אישית וניהול מעקב והתראות לאור המידע המתקבל מהמטופל, וכן יכולת ניטור 

מכשירי מדידה רפואיים המתחברים למערכת הקולטת את הנתונים.

     "טלמדיסין" במערך האמבולטורי:

      הפרויקט מאפשר תקשורת בין המטפל למטופל באמצעות שיחת וידאו על ידי חיבור נוח ומיידי וללא צורך בהורדת

      אפליקציה. שירותים מסייעים נוספים: שליחת מסרון למטופל חצי שעה לפני השיחה לצורך היערכות המטופל ולינק במסרון 

      או במייל לחיבור לשיחה. 

      ניטור הצוות הרפואי הנמצא בבידוד

      נבנה בהובלת המרכז הרפואי ברזילי שאלון למעקב אחר סימפטומים )לפי נוהל משרד הבריאות( אותו נדרש למלא כל 

      עובד השוהה בבידוד. המערכת מפיצה התראות לגורמים הרלוונטיים במרכז ומאפשרת תקשורת ביניהם לבין העובד   

      השוהה בבידוד.

      שיקום לב

      תהליך של שיקום לב מרחוק החל בשיבא והורחב לפיילוט במרכז הרפואי "זיו,. התהליך כולל קליטה ואיסוף נתונים

      משעונים חכמים ושידור הנתונים וההתראות למטופל ולצוות הרפואי דרך אפליקציה ייעודית.

סטטוס נוכחי 

"טלמדיסין" במערך האמבולטורי פעיל ב-18 מרכזים רפואיים, 9 כלליים ו-9 פסיכיאטריים. 

ניטור הצוות הרפואי הנמצא בבידוד: בוצע בהצלחה פיילוט בברזילי.

שיקום לב: החל פיילוט בזיו.

מרכזים רפואיים שבהם הוטמעה המערכת 

מרכזים רפואיים כלליים: רמב"ם, שמיר, זיו, הלל יפה, המרכז הרפואי לגליל, ברזילי, פוריה, בני ציון, וולפסון.

מרכזים רפואיים פסיכיאטריים: שער מנשה, אברבנאל, מזור, באר יעקב, לב השרון, מעלה הכרמל, באר שבע, המרכז הירושלמי 

לבריאות הנפש, המרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו.

עיקרי הפעילות המתוכננת להמשך שנת 2020 

שיפורים בפלטפורמה ובמערך הזימונים, מעקב ובחינה של מימוש פוטנציאל מערכת ה"טלמדיסין" בימי שגרה.

11.16.12.1  פתרונות טכנולוגיים כמענה למשבר הקורונה 
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פרויקטים נוספים בשלב הפיילוט –

ביוביט - לקיחת מדדים קליניים באמצעות מדבקה אלקטרונית המחוברת למטופל, והעלאת הנתונים למאגר מידע בענן. 

XRHEALTH - מתן טיפול נפשי משלים באמצעות פתרון מבוסס VR )מציאות מדומה(. 

CORSAFE - מערכת הכוללת שלושה מרכיבים עיקריים: מערך תקשורת אלחוטית - WIFI הפרוס ברחבי המרכז הרפואי, 

מערך תגים )משדר או מקלט( המוצמדים לאנשים או לציודים )מנשמים, מזרקים, מיטות, עגלות וכיו"ב( ותוכנת ניהול. צימוד 

התגים לאנשי צוות, מטופלים ומבקרים יאפשר למרכז לבצע חקירה אפידמיולוגית במידת הצורך ולנטר את מיקום הציודים בכל 

זמן נתון. בשלב זה המערכת הוטמעה במרכז הרפואי ברזילי. 

רובוט לתמיכה בצוות הרפואי - מתן מענה לצורך בצמצום הסיכון הכרוך במגע בין הצוות הרפואי לבין חולי הקורונה במחלקות. 

לצורך כך נפרס במספר מרכזים רפואיים רובוט מסוג Temi שתפקידו לבצע פעולות פשוטות המתבצעות על ידי הצוות הסיעודי 

כגון: לקיחת מדדים קליניים.

"קשר חם"

תיאור הפרויקט

משימות  מרחוק,  חיבור  עזרה בהגדרות  התמיכה,  מוקדי  בחיזוק  הרפואיים   המחשוב במרכזים  ליחידות  וסיוע  תמיכה  מתן 

תמיכה שונות, ועזרה בהקמה טכנולוגית של מחלקות חדשות )לדוגמה הגדרות שרתים( על ידי כוח אדם מצה"ל.

גורמים מעורבים

חטיבת המרכזים הרפואיים, המרכזים הרפואיים, צה"ל.

סטטוס נוכחי

הפעילות הסתיימה.

מרכזים רפואיים שלהם ניתנה התמיכה

מרכזים רפואיים כלליים: בני ציון, זיו, פוריה, שיבא, ברזילי, איכילוב, וולפסון, שמיר.

מרכזים רפואיים פסיכיאטריים וגריאטריים: ירושלמי, דורות, באר שבע ובאר יעקב. 

BI-אפליקציית זמן אמת ודוחות מעולם ה

תיאור הפרויקט 

אפליקציה המבוססת על מידע ממערכת "תצפית" )BI( ועל מידע משלים מהמרכזים הרפואיים שאינו מתועד בנמר. האפליקציה 

לצורכי  פותחו דוחות   BI-ונפטרים. כחלק מעולמות ה מונשמים  קורונה,  מספקת תמונת מצב עדכנית של מספר מאושפזי 

החטיבה והמרכזים הרפואיים.

גורמים מעורבים

חטיבת המרכזים הרפואיים. 

סטטוס נוכחי

בוצעו תכנון ופיתוח תהליכי איסוף המידע מכלל המרכזים הרפואיים, פיתוח מבטים במחולל הדוחות באפליקציה, והתהליך 

 .SAP -הרגולטורי של העלאת הנתונים לענן במערכת ה

מרכזים רפואיים בהם המערכת הוטמעה

הנהלת החטיבה, הלל יפה, המרכז הרפואי לגליל, וולפסון, שמיר ובני ציון.

עיקרי הפעילות המתוכננת להמשך שנת 2020

העמקת פריסת הפתרון בהתאם למידע הנדרש לניהול שוטף של המרכזים הרפואיים. 

אפליקציה למטופל 

תיאור הפרויקט

אפליקציה המלווה את המטופל ואת בני משפחתו מרגע קליטתו במחלקה ועד ההכנה לקראת שחרורו. האפליקציה מציגה 

את תוכנית הטיפול, המידע הקליני, תוצאות בדיקות וסיכומי רופאים ומסייעת בהתמצאות במרכז הרפואי. כמו כן האפליקציה 

מאפשרת שיתוף המלווים במידע משמעותי לתהליך האשפוז באופן המעצים את יכולתם להיות חלק משמעותי מהמעטפת 

הטיפולית. 

גורמים מעורבים

יחידת מצפ"ן, חטיבת המרכזים הרפואיים, נציגי המרכזים הרפואיים הממשלתיים.

סטטוס נוכחי

עיצוב האפליקציה הסתיים. כעת בשלב האפיון הטכני ופיתוח המסכים.

עיקרי הפעילות המתוכננת להמשך שנת 2020 

פיילוט בסוף השנה במרכזים הרפואיים פוריה ושמיר.

11.16.12.2  פרויקטים נקודתיים כמענה למשבר הקורונה
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הסבת מרכז רפואי ראשל"צ למרכז רפואי למטופלי קורונה

תיאור הפרויקט

שדרוג מערך המחשוב במרכז הרפואי בראשל"צ על מנת לאפשר את הסבת המרכז למרכז רפואי למטופלי קורונה. 

השדרוג כלל בין היתר:

   שדרוג מלא של כלל תשתיות המרכז והתאמתן לתצורה שתאפשר שימוש כמרכז רפואי מותאם קורונה.

   פריסה של סיבים אופטיים מכלל המתחמים אל חדר המחשב המרכזי.

   הקמת תשתיות פאסיביות בכלל המתחמים לפי הסטנדרט של המרכז הרפואי.

   התקנת רשת תקשורת חדשה לרבות חדר מחשב וחיבורים חיצוניים.

   הקמת רשת WIFI בכל המרכז הרפואי לצורך רפואי ולצורך כללי.

   הקמת חדר מחשב בסטנדרט מלא הכולל מערכת גילוי וכיבוי ומערכת התראות.

   שדרוג שרתי ATD לצורך גיבוי ושרידות השרתים.

גורמים מעורבים

מחלקת התשתיות של משרד הבריאות, חטיבת המרכזים הרפואיים, המרכז הרפואי ראשון לציון

סטטוס נוכחי

האתר מוכן בהיבט התשתיתי וממתין  להחלטה לגבי תצורת המחשוב של האתר.

התאמות ופיתוחים שבוצעו בתיקים הקליניים

מערכת "נמר"

והעברת המידע למשרד  1. פיתוח מנגנון לתיעוד התוויות של דגימות דם לבדיקות קורונה המתבצעות במרכזים הרפואיים 

הבריאות באמצעות ממשק.

2. פיתוח ממשק לקבלת פרטי מטופלים ודגימות דם מבורקדות ממד"א. הממשק מקים את פרטי הדגימה במערכת המעבדות 

)AutoLims( שמאפשר בקרה וחיסכון בזמן בתהליך ביצוע הבדיקה.

.coView 3. פיתוח ממשקים להעברת: פרטי מטופלים, סימנים חיוניים, נתוני תפוסה ומבנה ארגוני למערכת

מערכת "רקמה"

1. הקמת יחידות קורונה ייעודיות ב"קמיליון" במרכזים הרפואיים הלל יפה והמרכז הרפואי לגליל.

2 חיבור מכשירים שמשדרים ישירות לתיק הקליני "קמיליון" במחלקת הקורונה במרכז הרפואי המרכז הרפואי לגליל.

3. אפיון ופיתוח של כ-12 דוחות לנושאי קורונה למערכת coView, למשרד הבריאות ולהנהלות המרכזים הרפואיים.

4. שיפור ממשק תנועות לצורך העברת מידע נוסף עבור מטופלי הקורונה. 

מערכת "פרומתיאוס"

1. סיווג המטופלים בהתאם לאבחנות הייעודיות לקורונה הקיימות במערכת.

2. התוויות מידע לבדיקות מעבדה לאבחון קורונה.

3. פיתוח ממשק מנשמים ומוניטורים כולל מיפוי מספר המכשירים.

.coView 4. פיתוח ממשקים למערכת

התארגנות לביצוע בדיקות קורונה במעבדות ולדיווח בנושא

תיאור הפרויקט 

לנוכח הקמת משל"ט ארצי שמרכז את כלל הפעילות בנושא בדיקות קורונה הוחלט על הקמת מערך מידע מ"קצה לקצה" 

לרבות ממשקים אוטומטיים שיאפשרו מינימום עבודה ידנית ומקסימום יעילות ואמינות המידע. 

הפעילות חולקה למספר נדבכים: 

א. מערכת מידע מרכזית לאומית 

הוקמה מערכת מידע מרכזית לאומית לאיסוף נתוני נבדקים ותוצאות בדיקות מכלל האתרים. פותח ממשק ממערכות המידע 

במעבדות בכל הארץ שמעביר בפרוטוקול אחיד את המידע למערכת המרכזית. 

ב. הרחבת ביצוע בדיקות למעבדות במרכזים הרפואיים 

האגף החליט לשלב את מעבדות המרכזים הרפואיים בביצוע בדיקות קורונה. כפועל יוצא מההחלטה הוקמו מעבדות  ויחידות 

במעבדות קיימות לביצוע בדיקות, הותקנו מכשירי בדיקה רבים שחוברו למערך המידע של המעבדות והוקמו הגדרות לבדיקות 

ולתוצאות.

ג. מערך איסוף דגימות לאומי 

הוטלה על מד"א האחריות על תהליכי איסוף הדגימות, רישומן ושינוען למעבדות השונות. במקביל להתארגנות הלוגיסטית, 

הוקמה במד"א מערכת מידע לאיסוף פרטי הנבדקים והדגימות. מערכת זו מפיקה קובץ דיגיטלי המשוגר למרכזים הרפואיים 

)במקביל לצידנית עם הדגימות(. בשל כך, פותח בצד המרכזים הרפואיים ממשק משולב של "נמר" ו"סופטוב" לקליטת פרטי 

הדגימות והנבדקים, לאימות הפרטים מול מרשם האוכלוסין כדי למנוע זיהוי שגוי של הנבדקים ולקליטה של פרטי ההזמנות 

באופן אוטומטי במערכת המעבדות.

גורמים מעורבים

מינהלת המחלקה לרוקחות ולטכנולוגיות רפואיות בחטיבה, צוותי המעבדות והמחשוב של המרכזים הרפואיים, צוות חברת 

"סופטוב", אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה, צוות המחשוב של מד"א, צה"ל.  
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תיאור כללי

לתעודת  המלאה  לזכאות  עד  הספר  בבית  ההיבחנות  תכנון  משלב  הסמכה  ובחינות  בגרות  בחינות  לניהול  מערכת  הקמת 

בגרות. המערכת תנהל את ההתאמות לתלמידים נזקקים ותהיה כלי להכנות הטכניות לניהול יום הבחינה בבית הספר.

הסיבות להקמת המערכת: 

   גריטת מערכות ישנות והחלפת מערכת תיעודית במערכת תפעולית.

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

   פתיחת המערכת דרך הרשת לבתי ספר, להורים ולתלמידים לצורך הפעלת תהליכים ושיקוף מידע.

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

סטטוס וביצוע 2019

פיתוח נושא תכנון ההיבחנות ובדיקתו.

הגדרת תהליך שלם לניהול אישור התאמות לתלמידים על ידי ועדות בית ספריות, ועדות מחוזיות, ועדת ערעורים עליונה וועדת 

חריגים.

הפעלת יחידת מסירה ראשונה בנושא התאמות – הגשת בקשה לוועדה מחוזית עבור פיילוט של בתי ספר.

פיתוח חישוב זכאות.

הסבת ציונים ממערכת ותיקה למערכת החדשה.

פיתוח נושא ניהול השתייכות לאוכלוסיות מיוחדות.

אפיון מסכי הצגת זכאות תלמיד, חוסרים לזכאות ואישור הפקת תעודה.

יעדים לשנת 2020

הפעלת יחידת מסירה ראשונה עבור פיילוט של בתי ספר הכוללת את נושא תכנון ההיבחנות.

הפעלת יחידת מסירה שנייה עבור פיילוט של בתי ספר הכוללת את נושא ההתכוננות של בית הספר ליום הבחינה: רישום נבחני 

משנה, הזמנת השאלונים, ניהול חדרי בחינה ועוד.

אפיון ופיתוח נושא ההתאמות.

אפיון תבנית היבחנות.

תיקונים בנושא תכנון ההיבחנות.

פיתוח מחולל דוחות ודוחות.

אפיון ארכיטקטורה.

תכנון שולחנות עבודה למוסד ולמטה.

פיתוח נושא זכאות.

11.17  משרד החינוך

תיאור כללי11.17.1  בחינות בגרות ובחינות הסמכה

קיימים כ-300 אתרי משרד החינוך שבהם מפוזר מידע רב מיחידות המשרד לקהלי היעד השונים. בתהליך שיימשך  היום 

מספר שנים מועבר המידע לפורטלים בהתאם לעניין של קהלי היעד המרכזיים, וכך ייחסך הצורך בחיפוש המידע הנדרש בין 

אתרים רבים.

סטטוס 2019

הוסבו 40 אתרים. 

יעדים לשנת 2020

הסבה של 112 אתרים נוספים. 

 

תיאור כללי

פיתוח מערכת חדשה במקום המערכת Legacy הקיימת והמיושנת שאחראית על תקצוב בניית מוסדות חינוך, שיפוץ מוסדות, 

וכו'. המערכת תתמוך בתהליכים החל משלב הגשת הבקשות, קביעת עדיפות, ניהול התחייבויות והרשאות לבנייה, שיפוצים 

וכו' בהתאם לתקנות הבנייה. 

המערכת תתמוך בניהול חוזים, בפרויקטים ובתשלומים עד להשלמת התהליכים והבנייה.

יתרונות המערכת החדשה:

   המערכת מתקדמת מבחינה טכנולוגית.

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

   המערכת תאפשר תקשורת ושקיפות לרשויות.

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

   הכניסה למערכת תהיה דרך פורטל רשויות ובעלויות, והיא תציג את המידע בצורה נוחה וידידותית. 

סטטוס וביצוע 2019

המכרז נכתב ופורסם. 

יעדים לשנת 2020

בתחילת 2020 התקבלו ההצעות, בוצעה בדיקה מקיפה של המכרז, ולקראת סוף השנה צפוי להיבחר ספק זוכה והתחלה 

של פעילותו. 

11.17.2  שיפור השירות הדיגיטלי – הסבת אתרי המשרד לפורטלים

11.17.3  בינוי מוסדות חינוך
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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, להקל משמעותית 

על דיווחי המנהלים במערכות המשרד ולפשט את תהליך פתיחת שנה.

סטטוס וביצוע 2019

בשלהי שנת 2016 פרסם המשרד מכרז ייעודי אשר עוסק בהקמה של מערכת אשר נסמכת על בסיס נתונים מאוחד לניהול 

הנתונים  לרבות  הנתונים  טיוב  אגב  כולל,  אינטגרטיבי  מענה  תיתן  זו  מערכת  העובדים..  העסקת  ונתוני  בהוראה  אדם  כוח 

המשפיעים על השכר. 

בשנת 2017 נבחר ספק, נחתם חוזה והושלמה ההתארגנות. 

בשנת 2018 נעשה אפיון מפורט של יחידת המסירה הראשונה בפרויקט, וכן פותחה מרב התכולה של יחידת המסירה הראשונה 

בפרויקט. 

בשנת 2019 נמשך אפיון ופיתוח של יחידת המסירה הראשונה, והתחיל האפיון של יחידת המסירה השנייה.

יעדים לשנת 2020

בשנת 2020, בחודש פברואר, עלתה לאוויר יחידת המסירה הראשונה של מערכת לניהול עובדי הוראה. היחידה עלתה לאוויר 

באיחור עקב עיצומי עובדים אשר סירבו לעבוד במערכות החדשות בגלל סכסוך שכר. 

היחידה עלתה בהצלחה ונמצאת בשימוש של מאות משתמשים.  נתונים מהמערכת משמשים מאז בכל חודש בחישוב משכורתם 

6 משכורות(. היחידה עוברת שדרוג הכולל תוספות ושינויים בעקבות בקשות מהשטח באופן  של עובדי ההוראה )עד כה - 

שוטף. 

במקביל,  ימשיך אפיון מפורט של היחידה השנייה,  וכן יתחיל פיתוח מודולים ראשונים ביחידה זו.

מערכת לפילוח התמיכות הניתנות לתלמידי החינוך המיוחד )תקציב של מיליארדים( לחלוקת שעות סייעות ושעות תמיכה.

תיאור כללי

תלמיד שעבר ועדת זכאות ואפיון ונמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים ושהוריו בחרו שילמד בחינוך הרגיל  עם סל אישי )בהתאם 

לתוספת השנייה לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד 2018(.

מתקיים דיון בצוות רב מקצועי בבית ספר כדי לפלח את שעות התמיכה שהוא זכאי להן:

   שעות הוראה - הוראה מותאמת, מורה למיומנויות חברתיות, מורה תומכת ראייה וכו'.

   שעות טיפול - עבור טיפולים פרא-רפואיים - פיזיותרפיה, קלינאיות  תקשורת, ריפוי בעיסוק וכו'.

   שעות סייעת - לצורך סייעת אישית.

מנהל מתי"א )מרכז תמיכה יישובי אזורי( מאשר את הפילוח ומעבירו לאישור תקציב.

מערכת פילוח תמיכות - תתמוך בתכנון  כוח אדם ותקציב לשעות פילוח תמיכות.

צפויות כ-33,000 בקשות לפילוח תמיכות בשנה.

סיבות להקמת המערכת: 

   היעדר מערכת קודמת.

   בהתאם לתוספת השנייה לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד 2018.

   לקביעת סוגי התמיכות  שהתלמידים הזכאים יקבלו - על ידי כל מוסד. 

   להעברת סוגי התמיכות למתי"א )מרכז תמיכה יישובי אזורי( לצורך היערכות כוח אדם ותקצוב.

   להעברת סוגי התמיכות לתקצוב על ידי מערכות משרד החינוך. 

יעדים לשנת 2020

   בקשות על ידי מוסד - פותח  

   אישור הבקשות על ידי המתי"א - פותח

   אישור הבקשות על ידי האגף - בשלבי פיתוח

   דוחות תקצוב - בשלבי פיתוח

   העברת נתונים לשיקוף למערכות רלוונטיות - בשלבי פיתוח 

11.17.5  פילוח התמיכות לחינוך מיוחד11.17.4  ניהול עובדי הוראה
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תיאור כללי 

מערכת ליבה משרדית לניהול כלל תהליכי הרישוי והפיקוח הרגולטורים התפעוליים של המשרד ותהליכי רגולציה כגון: תהליכי 

הייבוא והייצוא של תוצרת חקלאית, פעילויות רגולטוריות ותפעוליות של השירותים הווטרינרים, פעילויות רגולטוריות של מתן 

רישיונות והיתרים שונים על ידי המשרד. מערכת ליבה זו היא חלק אינטגרלי מתוכנית חי"ש )חידוש יישומים( למימוש תוכנית 

אסטרטגית לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית לחידוש מערכות המידע התפעוליות הוותיקות הקיימות במשרד )מערכות שברובן 

לקראת  End-Of-Life מבחינת טכנולוגית, או שאינן מאפשרות הנגשה או החצנה של שירותים לציבור המשתמשים(.

המערכת תחליף מערכות מידע תפעוליות שונות הנמצאות כיום בשימוש המשרד ותכלול יכולת הנגשה או החצנה של שירותים 

רשות  המשפטים,  משרד  התחבורה,  משרד  הפנים,  )משרד  מרכזיות  ממשלתיות  למערכות  ממשקים  לבצע  יכולת  לציבור, 

האוכלוסין, מסלו"ל, שער עולמי,  וכו'( וכן יכולת להתממשק עם מערכות מידע של לקוחות עסקיים, G2C / G2B )למערכות 

של חקלאים, ייבואנים, ייצואנים, בתי אריזה וכו'(.

המערכת תנהל תהליכי פיקוח ובקרה על פי האסדרה )רגולציה( המחייבת של החוקים והתקנות עליהם אמון משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר,  תנגיש ותאפשר ללקוחות )האזרח והציבור( לצרוך את שירותי המשרד באופן דיגיטלי מרחוק באמצעות רשת 

האינטרנט, ותאפשר לבצע את כל סוגי הפעילות העסקיות שלהם מול המשרד מרחוק )מימוש הרעיון של האזרח במרכז – 

כלומר נגישות מקסימלית של האזרח מול המשרד, ללא צורך הגעה פיזית למשרדים(. 

צפי לסיום תכולות שלב א' של הפיתוח – סוף שנת 2021.

סטטוס וביצוע 2019

. כחלק   UX/UX ואיש פרויקט  היתר גויסו: מנתחי מערכות, מפתחים, מנהל  בין  לפיתוח המערכת.  צוות  2019 גויס  בשנת 

מהתוכנית האסטרטגית בוצע שינוי בשיטת הפיתוח, ותחום הפיתוח עבר לעבוד על פי מתודולוגיית Agile הכולל מספר צוותי 

scrum. הוטמע תהליך פיתוח CICD במטרה לעבוד ב"ספרינטים" קבועים ולספק יחידות מסירה מוגדרות מבחינת תכולה זמן.

הוגדרה מפת הדרכים ותוכנית העבודה, נבחרו הכלים והטכנולוגיות למימוש המערכת והוגדרו כל סביבות העבודה השונות 

הנדרשות.  בימים אלו נערכים לעלייה לאוויר להעלאת גרסה ראשונה בסביבת הייצור הכוללת את יחידות המסירה הראשונות.

יעדים לשנת 2020

בשנת 2020 המערכת צפויה לתת מענה רגולטורי ותפעולי לתחום הייבוא של הגנת הצומח ושירותים וטרינרים, וכן להתחיל 

פיתוח לקליטת נושא תהליכי הייצוא. 

בהמשך יינתן מענה לתהליכי רגולציה של הייצור המקומי, וכן תהליכי הפקת רישיונות בנושאי הרגולציה השונים אשר באחריות 

משרד החקלאות. 

כמו כן צפוי  לקום מוקד שירות לקוחות מרכזי של יחידת השירות של המשרד שבין היתר מיועד לקבלת תמיכה טלפונית על 

אופן הפעלת המערכת למשתמשי המערכת. 

11.18  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תיאור כללי11.18.1  רגולציה תפעולית - "יעלה"

מערכת ליבה משרדית לניהול ולתפעול מקצועי של כלל תהליכי הפעילות העוסקים בתמיכות כספיות ובאמצעי ייצור שהמשרד 

אמון על הענקתם וחלוקתם על פי חוק, לעוסקים בפעילות חקלאית )חקלאים, מו"פ חקלאי וגורמים נוספים(, או לכל פעילות 

תמיכה במסגרת פיתוח הכפר )הפריפריה(. 

מערכת הליבה המתוכננת כוללת חמישה מודולים מרכזיים:

   תהליך הקול הקורא.

   תהליך קליטת המענה ל"קול קורא" להגשת בקשות התמיכה.

   תהליך ועדות השיפוט ואישור היקף התמיכה.

   תהליך דרישת תשלום בתמיכה וכן הפיקוח על הביצוע הכספי והמקצועי עד ביצוע תשלום התמיכה בפועל.

   שירותי ניהול המערכת ומסכי ניהול מידע. 

יכולת מרכזית של המערכת היא החצנה או הנגשת המערכת כשירות לציבור והיכולת של הציבור להגיש ולקבל "שירותים" 

באופן דיגיטלי מקוון, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדים השונים,  בכל שלב של התמיכה החל מהגשת מענה לקורא או בקשה 

לתמיכה וכן הגשת דרישה לתשלום התמיכה.

המערכת תכלול ממשקים שונים, כאשר הממשקים המרכזיים הם עם מערכת מרכב"ה )לפתיחה ולאישור התחייבות, לביצוע 

תשלום, וכדומה(, בין היתר גם בהתאם לדרישות שקיפות בנושא מענקים כספיים הניתנים על ידי הממשלה. 

רוחבית של כלל  ראייה  ותאפשר  ידי המשרד  על  והמענקים הניתנים  המערכת המיועדת תתכלל את כלל הליכי התמיכות 

התמיכות הניתנות לחקלאים ולגופים נוספים. מנגנון זה ייתן להנהלת המשרד יכולת לקבל החלטות מושכלות על אופן הקצאת 

המשאבים לתמיכה בחקלאות וכן על פיתוח הכפר. 

סטטוס וביצוע 2019

הסתיים אפיון על עסקי ופונקציונלי של המערכת והחל שלב האפיון המפורט.

במקביל ובמדורג,  החל הפיתוח של שתי יחידות מסירה מרכזיות ראשונות. 

יעדים לשנת 2020

עלייה לאוויר של שתי יחידות המסירה הראשונות בתחילת שנת 2020. 

אפיון ופיתוח יחידות מסירה נוספות.

11.18.2  תמיכות )"קולות קוראים"(
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תיאור כללי

מערכת תפעולית חדשה לתמיכה בעבודה היום יומית של עובדי רשם האגודות השיתופיות. 

המערכת תאפשר לנהל ולייעל את כל הפעילות שמתבצעת מול האגודות השיתופיות החל מהרישום לאורך כל מחזור החיים.

הפרויקט משלב טפסים אינטראקטיביים, חנות תשלומים, קישור למערכת "מרכבה" ומערכות תשתית של המשרד, לדוגמה: 

תיק אלקטרוני, מעקב תהליכים ושלבי טיפול, מסמכים.

יעדי המערכת:

   ניהול מרשם אגודות שיתופיות.

   תמיכה בתהליכי רישום אגודה חדשה וחידוש רישום שנתי.

   מערכת בקרה והתראות.

   פורטל אגודות שיתופיות.

   ניהול תהליכים שונים, לדוגמה: ביקורות, שעבודים וקנסות.

   שירות תשלומים.

סטטוס וביצוע 2019

ייזום ואפיון המערכת.

יעדים לשנת 2020

רישום אגודה.

מודול פניות.

יצירת קנסות והעברתם למערכת "מרכבה".

11.19  משרד הכלכלה והתעשיה

תיאור כללי11.19.1  רשם האגודות השיתופיות

מערכת תפעולית חדשה לתמיכה בעבודה היום יומית של עובדי סחר חוץ – מחלקת כלי סיוע. 

המערכת החדשה כוללת תמיכה בתהליכי העבודה של היחידה באספקטים הקשורים לקבלת בקשות לסיוע, לפנייה לחוות 

דעת של בודקים פיננסים ומקצועיים, להגשת בקשות לוועדה וניהולה וכל זה תוך ניהול של מקצים )זמני הגשה(.

המערכת החדשה מחליפה מערכת קיימת.

מעתה, עם עליית המערכת, כל בקשה תגיע בצורה מקוונת על ידי הזנת טופס וכניסה למערכת תפעולית.

לצורך כך, פותחה מערכת הכוללת טופס מקוון ומערכת תפעולית על בסיס תיק אלקטרוני הכולל ניהול תיק אלקטרוני סיוע 

לחברה, סל משימות אישי, ניהול פרטים כלליים, תהליכי עבודה, מסמכים, ועדות, איתור ממוקד ודוחות.

יעדי המערכת:

   כלי יעיל למימוש תהליכי עבודה מסודרים תוך כדי שיפור השירות לחברות וקיצור זמני המתנה, פישוט תהליכי עבודה, יכולת

   עבודה של מספר משתמשים בו זמנית.

   מעבר לטכנולוגיה מתקדמת יותר.

   שיפור השירות לאזרח.

   שילוב מידע ממקורות שונים.

   הפצת מידע באמצעות מערכות אלקטרוניות.

   הגדרת ממשקים למערכות אחרות כדי למנוע הזנה כפולה של מידע.

   הפחתת הצורך והתלות של הארגון בשמירת ניירת תוך אימוץ העיקרון של "משרד נטול נייר" Paperless Office )ככל

   שהחוק והתקנות מתירים(. 

   אמינות נתונים.

סטטוס וביצוע 2019

אפיון התהליך.

יעדים לשנת 2020

טופס בקשה לסיוע ליצואנים.

תוכניות סיוע כספי ליצואנים לשיווק המוצרים שלהם בחו"ל. 

תהליך אישור הבקשה.

ממשקים למערכת "מרכבה" תמלוגים.

11.19.2  בקשות סיוע עבור מינהל סחר חוץ 
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בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

מערכות ה-BI מיועדות לשימוש כלל המשרד על יחידותיו השונות. 

לכל יחידה נבנה מודל משל עצמה המבטא את עולם התוכן שלה. כל עולם תוכן הוא פרויקט בפני עצמו כאשר מחסן הנתונים 

הוא כלל משרדי ומאגד את הנתונים מכלל היחידות. 

מערכות ה-BI משמשות הן כלי ניהולי עבור מקבלי ההחלטות והן כלי משלים בעבודה התפעולית השוטפת ובאמצעותן ניתן 

לתחקר את הנתונים, להציף חריגים ולהפיק תובנות שלא היה ניתן להפיק ללא כלי זה.

מערכות אלו מחליפות עבודה ידנית שנעשתה עד כה בחלק מהיחידות ומאפשרות הפקת נתונים ותחקור בצורה קלה ומהירה.

סטטוס וביצוע 2019

נתוני סחר עבור מינהל סחר חוץ.

שכר עידוד עבור משאבי אנוש.

ניתוח מחירים עבור אגף אסטרטגיה.

חברות ועסקים לשימוש כלל המשרד.

שחרור טובין עבור מינהל היבוא.

תוכניות עבודה.

יעדים לשנת 2020

תקינה עבור הממונה על התקינה.

מינהל אזורי תעשייה )הן בתחום הפיתוח והן בתחום הקצאת קרקע(.

נוכחות עובדים עבור מינהל משאבי אנוש.

נתוני החשבות עבור חשבות המשרד.

משקלות ומידות עבור מינהל אכיפה ומדידה.

אכיפה במסחר עבור מינהל אכיפה ומדידה.

פניות יצואנים עבור מינהל סחר חוץ.

מינהל תעשיות. 

מתוכננים דוחות נוספים למינהל יהלומים, הסוכנות לעסקים קטנים ורשות ההשקעות

תיאור כללי

ביקורים באכיפה היא מערכת חדשה שתשמש את מינהל אכיפה ומדידה להזנת הביקורים ותוצאות הביקור וכן להזנה ולעדכון 

של עסקים וסניפים. המערכת כוללת מאגר אתרי עסקים חדש לאכיפה ומדידה ותכלול טופס מקוון להזנת ביקורים בשטח. 

ביקורים בתעשייה היא מערכת תשתיתית חדשה לשימוש יחידות המשרד, כגון: לשכת מנכ"ל, מחוזות, מינהל אזורי תעשייה. 

המערכת תתעד ביקורים בחברות, במפעלים, באזורי תעשייה, ברשויות מקומיות ועוד ותאפשר לתכנן ביקורים, לתאם ביקורים 

בין יחידות שונות בלוח ביקורים, להזין את סיכום הביקור ולעקוב אחר ביצוע משימות מסיכום הביקור. באמצעות BI  יתאפשר 

להנהלת המשרד לראות תמונה כוללת של הביקורים שמתבצעים על ידי היחידות השונות בתעשייה.

סטטוס וביצוע 2019

ייזום ואפיון מודול ביקורים.

יעדים לשנת 2020

עלייה לייצור של מודול ביקורים בתעשייה.

טופס מקוון להזנת ביקור.

מערכת תפעולית לניהול הביקורים והאכיפה.

11.19.4  ביקורים באכיפה ובתעשייה 11.19.3  בינה עסקית ומידע ניהולי

185
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תיאור כללי

מערכת הקצאת קרקע מיועדת לתת שירות לציבור היזמים הפונים למינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה והתעשייה בבקשה 

להקצאת קרקע להקמת מפעל באזורי תעשייה בפטור ממכרז. 

עם אישור הבקשה, המשרד ממליץ לרשות מקרקעי ישראל )רמ"י( להקצות את הקרקע ליזם.

המערכת מופעלת במטה המשרד בירושלים, במינהל אזורי תעשייה ומספקת שירות ללקוחות 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 גאוגרפי על אזורי 

תעשייה באמצעות המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(, טופס השלמת מסמכים מקוון, תשלום דמי הטיפול והוצאות הפיתוח בפורטל 

התשלומים הממשלתי, תיק אלקטרוני, סל משימות, תחנות עבודה, ניהול מסמכים, ניהול מקוון של הוועדה לאישור הבקשות, 

כולל תצוגה גאוגרפית על מסך לחברי הוועדה. 

התהליך המקוון מסייע 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, שיגרום להפחתת הבירוקרטיה מול היזם. 

סטטוס וביצוע 2019

העלאת המערכת לאוויר ומעבר לעבודה מבצעית כולל הסבת נתוני המערכת הישנה למערכת החדשה.

פיתוח מפה ליזם - אתר חיצוני עבור היזמים.

פיתוחים ב-GIS לתמיכה גאוגרפית טובה בעבודת המינהל.

איפיון וגיבוש תוכנית עבודה לפיתוח שלב ב'.

יעדים לשנת 2020

.BI פיתוח דוחות תפעוליים ומערכת

שדרוג יכולות גאוגרפיות והתממשקות עם מפות של גורמים ממשלתיים וציבוריים נוספים.

התנעת ממשק עם רמ"י.

עבודה עם חנות תשלומים - דמי טיפול.

פיתוח חתימה אלקטרונית.

פיתוח יכולות ניהול למנהלי מערכת.

תיאור כללי

ייזום, פיתוח, ותחזוקה של  תחום דיגיטל וחוויית לקוח באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד מתמקד בעשייה רוחבית, 

כל תחום האינטרנט החיצוני והפנימי במשרד וכן בנושא חוויית הלקוח עבור מערכות מידע אחרות. במסגרת פעילות התחום 

מתבצעת פעילות כגון: עדכון שוטף של אתרי המשרד בשפות השונות, פיתוח אפיון ושדרוג של פורטל העובדים הפנימי, אפיון 

ממשק משתמש של מערכות מכס, מיסוי, אכיפה, האיגוד השיתופי, וכן אתרים נוספים ייעודיים לנושא מסוים כמו: "כחול לבן", 

צו ייבוא אישי וחופשי, אתר התו הסגול. 

סטטוס וביצוע 2019

אתר צו ייבוא אישי – מיחשוב הצו הכולל מידע מפורט וקטלוג מוצרים. 

פורטל עובדים חדש.

אתר ייעודי לתו הסגול הכולל את כל ההנחיות לעסקים בנושא - תורגם גם לשפה הערבית, ממשיך להיות מתוחזק על בסיס 

יום יומי )פעילות ייחודית לקורונה(. 

העלאה לאתר המשרד – אזור מידע שלם ייעודי לנושא הקורונה. 

דף בית חדש לאתר "קטלוג כחול לבן" – מותאם מובייל. 

אתר קריאה להקמת מכון מזון לאומי. 

אתר רכש גומלין רכבת קלה ירושלים. 

העלאה של מאגרי מידע משרדיים למאגר – data gov שנועד לאפשר לציבור פיתוח אפליקציות עבור האזרח. לדוגמה – מחיר 

מוצרי צריכה בפיקוח. 

יעדים לשנת 2020

אתר צו יבוא חופשי  - מיחשוב הצו ומערכת מידע בנושא. 

אתר המשרד בשפה האנגלית. 

המשך העלאת מאגרי המשרד ל-data gov – מאגר נתונים פתוח לציבור לצורך פיתוח אפליקציות. 

אתר חדש מלא ומותאם מובייל לקטלוג "כחול לבן". 

בפורטל המשרד – הרחבת מידע, כלי העבודה וכלים מקוונים לעובדים. 

בחינת השימוש בכלי "אזור אישי" עבור אוכלוסיות שונות שלהן המשרד מעניק שירות מקוון. 

11.19.6  דיגיטל וחוויית לקוח11.19.5  הקצאת קרקע עבור מינהל אזורי פיתוח 
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תיאור כללי

מערכת סחר חוץ מיועדת לאגד במערכת אחת נוחה את כל פעילות אגף סחר חוץ. 

האגף מפעיל מערך של עשרות נספחים מסחריים וכ-10 משרדים קדמיים בפריסה עולמית אשר תפקידם לסייע לתעשייה 

פתיחת  סמינרים מקצועיים,  ועריכת  ארגון משלחות, תערוכות  פעילויות,  ייזום  ובהן:  חו"ל במגוון דרכים,  הישראלית בשווקי 

דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד, וכן סיוע בנושאי רגולציה ונושאים אחרים. 

מטרת המערכת היא לנהל את כלל האינטראקציות המתקיימות בין גורמי התעשייה הישראלית, הנספחויות המסחריות וגורמי 

התעשייה בשוקי היעד וכן לאחד ולתקנן את תהליכי העבודה 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 2019

מודול סיפורי הצלחה.

מאגר חברות ישראליות וחברות זרות.

ניהול פגישות בתערוכות.

יעדים לשנת 2020

מודול לטיפול בפניות ייצואנים.

מודול לניהול תוכניות העבודה של הנספחים עבור היצואנים.

11.19.7  לקוח במרכז 360 בתחום סחר חוץ
0

תיאור כללי

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי )רשפ"ת( מנהלת שיתופי פעולה בין חברות תעשייה בעולם שמחויבות לרכש גומלין על פי חוק 

מול חברות ישראליות. 

המערכת מנהלת את מאגרי הלקוחות בישראל ובחו"ל כולל היסטוריה של הרכש והמחויבויות של החברות זה מול זה. המידע 

יגיע ישירות מהחברות, גם ישראליות וגם מחו"ל.

סטטוס וביצוע 2019

מודול התחייבויות ומימושים ומאגר ספקי חוץ וחברות ישראליות.

יעדים לשנת 2020

דוחות והתראות.

תיאור כללי

מערכת שתשמש את הממונה על התקינה ליישום הרפורמה בחוק התקנים ובפקודת הייבוא והייצוא, לפתיחת שוק המעבדות 

לתחרות, לבדיקות טובין מייבוא שחל עליו תקן ולצורך הורדת יוקר המחיה.

יעדי המערכת המרכזיים:

   הקמת מרשם יבואנים באחריות הממונה על התקינה.

   הקמת מערכת לניהול מפירי אמון.

   הקמת מרשם מעבדות, הכרה במעבדות ובתקנים המורשים למעבדה.

   מערכת להפקת אישורי הממונה לתקן רשמי.

   מערכת בקרה והתראות.

   פורטל יבואנים.

סטטוס וביצוע בשנת 2019

העלאת מערכת הממונה לייצור.

פורטל מעבדות.

התממשקות עם מעבדות ניטור ובקרה על ממשקים.

השלמת תהליכי עבודה לבקרות ולהתראות.

פיתוח מערכת פיקוח.

11.19.8  שיתוף פעולה תעשייתי 

11.19.9  הממונה על התקינה 
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יעדים לשנת 2020

ממשקי דיווחים ובקשות מעבדה.

מודול תיק פיקוח כחלק ממערכת אכיפה.

מודול עיצומים כספיים כחלק ממערכת אכיפה.

מודול טיפול מינהלי כחלק ממערכת אכיפה.

אתר התו הסגול – הקמה בעברית ובערבית. 

אזור ייעודי באתר המשרד לנושא הקורונה. 

הקמת מוקד פניות טלפוניות ומקוונות.

פיתוח טופסי פניות.   

הכנסת הצהרות התו הסגול והצהרות עובדים מהטופס המקוון למערכת.

הקמת דוחות ותרשימים.

שליחת מיילים אוטומטים לרשויות המקומיות עם הצהרות מסחר.

הארכת תוקף של אישורים שתוקפם עמד לפוג בין מרץ-מאי 2020, בהתאם לתקנות לזמן חירום.

פרויקט  BI לניתוח רמת מחירים בתקופת המשבר, לבקשת אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות - מבוסס על מידע חיצוני על מחירי 

מוצרים בשוק שמטרתו לבחון את השפעת המשבר על מחירי המוצרים ויוקר המחיה.

 

11.19.10  פעילות בזמן משבר הקורונה
תיאור כללי

אגף האפוטרופוס הכללי עוסק בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בפיקוח על אפוטרופוסים שמונו על ידי בתי המשפט לטפל 

בחסרי ישע. 

הצורך במינוי אפוטרופוס יכול להתעורר בשל בעיה כרונית של האדם או עקב הידרדרות פתאומית, אך לרוב, מצבו של האדם 

משפיע לא רק עליו, אלא גם על כלל הסובבים אותו ברמות שונות ובהתאם למעגלי הקרבה והמעורבות בחייו.

מערך הפיקוח על אפוטרופוסים באגף האפוטרופוס הכללי הוקם במטרה להבטיח שאפוטרופוסים יבצעו את תפקידם כראוי, 

לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לבמתוך דאגה לרווחתו של האדם מקבל השירות ולאיכות חייו. בצד תפקידו כמפקח 

על אפוטרופוסים, מבקש האפוטרופוס הכללי גם לסייע לאפוטרופוסים ולהדריכם כיצד להתנהל כראוי עם דרישות התפקיד 

החשוב שהם ממלאים.

צו מינוי אפוטרופוס והוראות הדין קובעים את "גבולות הגזרה" של התפקיד. הצו מגדיר מהו המינוי שניתן לאפוטרופוס ומהן 

והאפוטרופסות, בתקנות שהותקנו מכוחו,  נוספות קבועות בחוק הכשרות המשפטית  חובות  לאמור בצו,  סמכויותיו. בנוסף 

בנהלים ובהנחיות של האפוטרופוס הכללי.

אפוטרופוסים נדרשים להתמודד  עם קשיים שונים הנובעים ממצבו הבריאותי המדורדר של האדם הקרוב אליהם  וזאת בנוסף 

לנטל היומיומי הכרוך בדרישות בירוקרטיות ואחרות הכרוכות בביצוע התפקיד, בלי שניתנו להם כלים מתאימים להתמודדות 

עם האתגר המורכב ובלא שנעשתה להם הכנה מספקת לדרישות התפקיד.

משרד המשפטים שם לעצמו למטרה לשפר את השירות לציבור ולהפחית את הנטל הביורוקרטי  שאפוטרופוסים מתמודדים 

איתו מדי יום, בין היתר באמצעות מעבר לשירותים מקוונים בכלל פעילויות האגף. 

על מנת להגיע לקיצור תהליכים בירוקרטיים יינתן במסגרת הפרויקט דגש לנושאים הבאים:

   הנגשת תהליכים ומידע לכלל הציבור באמצעות מתן שירותים מקוונים לקבלת מידע ולביצוע פעולות מרחוק. כמו כן, מתן

   אזור אישי לציבור האפוטרופוסים  וגורמים נוספים אשר מעורבים בתהליך, לצורך מעקב וקבלת מידע עדכני ובזמן אמת.

   שקיפות המידע  הנדרש לביצוע תפקיד האפוטרופוס.

   פרסומים מקצועיים.

   ריבוי ועיבוי ממשקים לצורך סנכרון מידע עדכני בין הגופים המשתתפים בהליך, צמצום בירוקרטיה וייעול התהליך כולו.

תועלות - ייעול השירות לאזרח באמצעות:

   זמינות שירות לאזרח בכל מקום ובכל זמן 24/7.

   קיצור זמני טיפול וייעול תהליכי עבודה ביחידה.

   שיפור הנגשת המידע לכלל הציבור.

11.20  משרד המשפטים

11.20.1  פיקוח על אפוטרופוסים 

190
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יעדים לשנת 2020

קידום טרנספורמציה דיגיטלית בתחום האפוטרופסות והפחתת הנטל הביורוקרטי שאפוטרופוסים מתמודדים איתו מדי יום, בין 

היתר באמצעות מעבר לשירותים מרחוק ולמענה דיגיטלי מלא.

במהלך שנת 2020 יושקו השירותים המקוונים והממשקים הבאים:  

   חשיפת צו מינוי אפוטרופוס באזור האישי הממשלתי.

   השקת אתר פעולות חדש לרווחת האפוטרופוס אשר במסגרתו יינתנו השירותים הבאים:

      הגשת פרטה 

      הגשת דוח כספי 

      השלמת מסמכים לדרישות המפקח

      פניות למפקח

      השלמת מסמכים לבקשות משפטיות. 

בשיתוף פעולה עם הכנסת ו"ישראל דיגיטלית". 

תיאור כללי

אתר החקיקה הממשלתי הוא החלק הראשון בפרויקט הדיגיטציה של הליך החקיקה הממשלתי המקודם בשיתוף פעולה של 

משרד המשפטים, הכנסת ו"ישראל דיגיטלית". 

מטרת הפרויקט לייצר מערכת חקיקה ממשלתית רוחבית שתיבנה כפלטפורמה אחת לניהול כלל הליכי החקיקה המקודמים 

על ידי הממשלה לכל אורכם, תוך שיקוף החלקים הרלוונטיים לציבור הרחב באתר החקיקה הממשלתי. 

יוזמות חקיקה ממשלתיות עוברות תהליכי הבניה ותכנון ארוכים בטרם הגעתן לכנסת שבמהלכם יש חשיבות לקבלת הערות 

הציבור, גורמים בעלי אינטרס או כאלו היכולים להיות מושפעים מהרגולציה המתהווה. כך גם ביחס לתהליכי התקנה של דברי 

חקיקת משנה, הנהלים, ההנחיות ומבחני התמיכה. בהתאם לכך, השלב הראשון בהליך החקיקה של הצעת חוק ממשלתית או 

התקנת דבר חקיקת משנה הוא פרסום טיוטה של הצעת החוק )"תזכיר חוק"( או של חקיקת המשנה )"טיוטת חקיקת משנה"( 

להערות הציבור לפרק זמן של 21 יום. 

נוספים להערות הציבור.  טיוטות אלווטיוטות של מסמכים ממשלתיים  אתר החקיקה הממשלתי מאפשר למשרדים לפרסם 

באמצעות האתר יכולים אזרחים להירשם לקבלת התראות על המסמכים המפורסמים באתר בהתאם להעדפותיהם ולהעביר 

את הערותיהם למשרדי הממשלה. משרדי הממשלה המקבלים את ההערות יכולים לשלוח את תגובתם לשולח ההערה ולבחור 

אם התגובה תפורסם. באופן זה מתקיים היזון חוזר ואינטראקציה בין הציבור למשרדי הממשלה. 

בשלביו הבאים של הפרויקט מתוכנן להמשיך לתמוך בחלקים נוספים של הליך החקיקה הממשלתי אשר יבוצעו מתוך המערכת 

הממשלתית וישוקפו לציבור באתר החקיקה הממשלתי.

סטטוס וביצוע 2019

במהלך 2019 פותח השלב הראשון של אתר החקיקה הממשלתי שיועד להחליף את אתר "קשרי ממשל". האתר החדש, שעלה 

לאוויר במרץ 2020, מאפשר למשרדי הממשלה לפרסם תזכירי חוק וטיוטת חקיקת משנה לצורך קבלת הערות ציבור ומאפשר 

לכל אדם הרוצה להשפיע על החקיקה בישראל ולהשמיע את דעתו בנושאי רגולציה, להוסיף את הערתו לתזכירי חוק, לטיוטות 

חקיקת משנה ולמבחני תמיכה, כמו גם לרשום עצמו להתראות על תהליכי חקיקה כדי להישאר מעודכן.

האתר עוצב תוך חשיבה על נוחות השימוש וקלות איתור המידע מתוך מחשבה להנגיש ככל האפשר את החקיקה ולהרחיב את 

קהל היעד של המשתמשים.

ובמעורבותו. בתוך זמן קצר  עם העלייה לאוויר של אתר החקיקה הממשלתית חלה עלייה משמעותית בהשתתפות הציבור 

נרשמו לאתר למעלה מ-35,000 משתמשים חדשים – פי 24 מכמות המשתמשים שהיו רשומים לאתר הישן. ממוצע הערות 

לתזכיר צמח משתי הערות בממוצע לתזכיר ל-250 הערות בממוצע. תשעה תזכירים זכו לקבל למעלה מ-1,000 הערות 

לתזכיר ושניים מהם עברו את ה-10,000 הערות.

אתר החקיקה הממשלתי ישמש פלטפורמה להמשך הרחבתו כדי לאפשר שיקוף מלא של החקיקה הממשלתית בתוך המערכת 

הממשלתית ולציבור הרחב. 

תכנון מערכת החקיקה הממשלתית נעשה תוך תיאום בין גורמים ממשלתיים רבים ובתיאום מלא עם הכנסת. במסגרת תיאום זה 

מנותחים הקשיים והחסמים שבתהליך החקיקה. קשיים שבין השאר גורמים לאי-התקנת תקנות שהחוק קבע חובה להתקינן.

יעדים לשנת 2020

בין  העוברים  החקיקה  תהליכי  את  לשקף  כדי  המערכת בכנסת  לבין  הממשלתית  המערכת  בין  מלא  עבודה  סנכרון  יצירת 

הרשויות השונות.

בניית תשתית להרחבת התהליך הממשלתי לשלבים שלאחר פרסום התזכיר להערות ציבור. בכלל זה ניהול תהליך החקיקה 

בין משרדי הממשלה השונים למשרד המשפטים, מזכירות הממשלה והכנסת כולל פרסום החוק ברשומות.

תיאור כללי

יחידת רשם העמותות וההקדשות עוסקת ברישום עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור, בפיקוח עליהן ובאכיפת חוק 

העמותות.

ביחידה שלוש חטיבות המטפלות כל אחת בתחומי פעילות מסוימים שבאחריות היחידה, כגון: רישום עמותות עם תקנון מיוחד 

ניהול תקין; בדיקת  והוצאת אישור  ותקנון; בדיקה שוטפת של מסמכי עמותות  וחברות לתועלת הציבור; שינויי שם, מטרות 

תלונות על עמותות וחברות לתועלת הציבור; הכנה וליווי של תוכניות לתיקון ליקויים; ליווי ביקורות עומק על עמותות וחברות 

לתועלת הציבור; מחיקות ופירוקים מרצון.

תחת היחידה נמצאת גם מחלקת הקדשות המטפלת ברישום ידיעות והקדשות ובפיקוח על הקדשות הכולל בין היתר ליווי של 

הליכים משפטיים רבים. 

11.20.2  אתר החקיקה הממשלתי  

11.20.3  רשם העמותות 
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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-20,000 עמותות, ונוסף לכך מתקיימות התכתבויות רבות בתחומי פעילותה. 

מדי שנה נרשמות כ-1,700 עמותות חדשות וכמה עשרות הקדשות וחברות לתועלת הציבור.

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2018 הושק החלק הראשון של מערכת העמותות החדשה הכולל אתר פעולות המאפשר רישום עמותה ועדכון מען 

פותחה האפשרות להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית בנוסף להזדהות באמצעות כרטיס  כן,  עמותה. כמו 

חכם.

בשנת 2019 שודרגו תהליכים מרכזיים שמתנהלים בין העמותות לרשם לתהליכים מקוונים מקצה לקצה. 

כעת ניתן להגיש לרשם בקשת ניהול תקין באמצעות אתר הפעולות בצורה קלה ואינטואיטיבית. 

זמני הטיפול בבקשות התקצרו באופן משמעותי ובוצעו שיפורים משמעותיים על מנת להקל על זמן הזנת הדיווחים ולקצר אותו. 

הודות לכך, משבר הקורונה לא השפיע על רצף הפעילות של העמותות מול הרשם. הדיווחים והבקשות של העמותות המשיכו 

להתנהל כרגיל, וכך נמנע נזק כספי בקבלת כספי תמיכות לעמותות.

שירותים חדשים שפותחו בשנת 2019:

   מודול ניהול תקין והגשת דיווחים - הבקשות והדיווחים מוגשים לרשם באמצעות אתר הפעולות בצורה מקוונת מלאה מקצה

  לקצה. החתימה על הבקשה מתבצעת באמצעות חתימה דיגיטלית של שני חברי ועד על הבקשה. הנתונים שדווחו לרשם 

  מועברים אוטומטית לגופים משיקים ובכך מייתרים את הצורך של האזרח לפנות לכל רשות בנפרד - יישום החלטת ממשלה

 .Ask it Only Once 1933-   

   מודול שינויים לעמותה - הגשת בקשות לעדכון מטרה, שינוי שם או שינוי תקנון באמצעות אתר הפעולות על ידי חתימה של

   שני חברי ועד על הבקשה.

   תשלום אגרה שנתית – תשלום האגרה מתבצע בצורה דיגיטלית באמצעות אתר התשלומים הממשלתי ללא צורך בשוברים

   ידניים.

בשנת 2019 הוגשו לרשם כ-46,500 בקשות לפעולות בעמותות באמצעות אתר הפעולות - חיסכון כספי למשק של כ-20 

מיליון ₪ בשנה.

יעדים לשנת 2020

מענה מחשובי לצורך באכיפת הוראות חוק. פיתוח תשתית לביצוע בקרות על התנהלות עמותות.  פיתוח מודולים אלה יאפשר 

ביצוע בקרות, התווית תוכניות לתיקון הליקויים, ומעקב אחר התקדמות התהליכים.

הרחבת המערכת התפעולית החדשה עד להחלפה מלאה של המערכת הקיימת.

 

מגפת הקורונה המתפשטת בארץ ובעולם הציבה את משרד המשפטים ואת אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בפני אתגרים 

רבים.

משרד המשפטים שם לעצמו שתי מטרות מרכזיות בהתמודדות עם הנגיף: שמירת ביטחונם של עובדי המשרד בצד המשך 

אספקת השירותים הניתנים על ידי יחידות המשרד השונות לממשלה ולציבור.

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הוא ציר מרכזי בהשגת מטרות אלו. האגף פעל ופועל רבות להנגשת שירותי המשרד מרחוק 

ולמתן כלים טכנולוגיים מתקדמים המאפשרים תמיכה רציפה של עובדי המשרד באזרחי ישראל גם בשגרה החדשה, תוך 

צמצום למינימום ההכרחי את המגע עם קהל והמגע בין עובדים בתוך המשרד.

לנוכח העובדה שמשרד המשפטים עשה בשנים האחרונות קפיצת מדרגה בכל הנוגע למקוונות השירותים לציבור, ניתן היום 

לקבל את רוב השירותים באופן מקוון. ברוב היחידות שירותי הליבה ניתנו באופן דיגיטלי מלא שאיפשר פעילות רציפה גם בימים 

שבהם העובדים נדרשו לעבוד מהבית וקבלת קהל לאזרחים הייתה סגורה.

 

בנוסף, אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע הרחיב את השירותים הדיגיטליים ושם לעצמו מטרה להמשיך ולהוביל טרנספורמציה 

דיגיטלית כדי להשלים את מתן השירותים מרחוק ולשפר את השירות הניתן לאזרחים.

להלן סיכום פעילות האגף בחודשים האחרונים:

חיבור מרחוק לרשת המשרד 

שודרגו התשתיות המאפשרות חיבור מרחוק לרשת המשרד -  חיבור של 2,200 עובדים בו זמנית על מנת לאפשר הגדלה 

מסיבית של יכולת העבודה מרחוק וצמצום חשיפת עובדי המשרד לנגיף.

יכולת זו מאפשרת הרחבת חיבור לעד 4,000 עובדים בו זמנית. 

חלוקת מחשבים ניידים בחירום

מוחזר ציוד שהיה בדרכו לגריטה והושמש כך שיתמוך בצורכי העובדים לעבודה מהבית בייחוד במערכות ובשירותים שבהם 

נדרש כרטיס חכם )לדוגמה: גישה למערכת "מרכבה"(. חולקו למעלה מ-400 ניידים.

האגף ממשיך לספק ניידים בהתאם לדרישת היחידות. 

שמירה על רציפות תפקודית של אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

שמירה על הנחיות משרד הבריאות תוך המשך רציפות תפקודית על ידי העברת מרכז הכובד לעבודה מרחוק של כלל האגף.

הקמת מתודולוגיה לעבודה מרחוק תוך בקרה ניהולית מבוססת נתונים.

שמירה על רציפות השירות שניתן לעובדי המשרד תוך החצנה של כלי תמיכה ומרכזיית השירות וניהול התקשורת מבית נציג 

השירות.

11.20.4  פעילות בזמן משבר הקורונה
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משרד נייד - שלוחת הטלפון המשרדית איתך מכל מקום

ניהול, קבלה והוצאת שיחות משלוחת הטלפון המשרדית באמצעות המחשב האישי. קו הטלפון זמין לעובדים מכל מקום שבו 

הם נמצאים היישר מהמחשב. הפתרון הוטמע במרכז השירות ובכך ניתנה היכולת לנציגים לתת שירות לעובדים מרחוק ללא 

צורך בהגעתם למרכז השירות, 

כן הוטמע הפתרון לכל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ובימים אלו מורחבת ההטמעה ביחידות נוספות במשרד.

מתן ערוצים שונים לניהול שיחות ועידה ולקיום דיונים מרחוק

מתן אפשרות לקיום שיחות ועידה ודיונים באמצעים טכנולוגיים לעובדי המשרד פנימית ועם גורמי חוץ.

כדוגמה: בתקופת משבר הקורונה הופעלו דיונים משפטיים בבתי הדין לעררים על בסיס מערכות וידאו ללא נוכחות באולם 

הדיונים.

ייצוג בבתי המשפט מרחוק

לנוכח תקופת החירום ובהתאם לדרישת בתי המשפט הוקמה היכולת לייצוג מרחוק בבתי המשפט.

השירות אופשר באמצעת Skype Web ביחידת הפרקליטות.

הקמת פורטל חירום

הוקם פורטל חירום להצגת מידע ועדכונים לעובדי המשרד אודות הנחיות, זכויות וחומרי הדרכה. 

דיגיטציה בימי קורונה - הרחבת שירותי המשרד מרחוק והנגשתם לציבור

2020 במתכונתה המקורית כללה את הרחבת השירותים הדיגיטליים ואת שיפור השירות לאזרח.  תוכנית העבודה לשנת  

המשרד  לעובדי  מרחוק  השירותים  החשיבות בהנגשת  את  יותר  עוד  חיזקה  הקורונה  נגיף  התפרצות  עקב  החירום  תקופת 

ולציבור.

להלן דוגמאות לשירותים שקודמו בתקופה זו:

   רשם הירושה - הגשת בקשות לרשם הירושה ללא צורך בתצהיר בפני עורך דין 

   בהתאם לתיקון שבוצע בתקנות הירושה, הועלה שירות המאפשר הגשת בקשות לצווים ללא צורך באימות החתימה בפני   

   עורך דין. מעתה ניתן להגיש בקשות באופן מקוון ללא צורך בהדפסת המסמכים, בחתימתם בפני עורך דין ובסריקתם לטופס

   המקוון.

   פוטנציאל החיסכון למשק של הנגשת השירות הוא 27 מיליון ₪ בשנה!*

 

   רשם הירושה - חשיפת הצו הדיגיטלי באזור האישי הממשלתי 

   האגף פועל רבות לחשיפת שירותים ומידע לאזרח בהתאם להחלטת ממשלה 1933, "שיפור העברת המידע הממשלתי 

   והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור". במסגרת זו נחשף הצו הדיגיטלי בפלטפורמה כלל ממשלתית. הצו זמין מכל מקום

   וניתן לצפות בו בכל רגע ובכל זמן.

 

Online פיקוח על אפוטרופוסים - כשרות משפטית   

   בהתאם לתקנות החדשות, הורחבו השירותים כך שמהיום ניתן לבצע באתר את כל הפעולות ולהגיש מסמכים, ללא צורך

   בהגעה והזדהות פיזית.

   מדי חודש מופקדים מרחוק על ידי עו"ד  כ-840  ייפויי כוח מתמשכים שהשלמת הפקדתם דורשת הפקדת מקור פיזי     

   ביחידה. כמו כן מדי חודש מוגשים ליחידה כ-130 ייפויי כוח רפואיים שהגשתם דורשת התייצבות פיזית בקבלת קהל לצורך

   זיהוי המפקיד על ידי עובד היחידה. בנוסף, יש פניות נוספות כגון: בקשה לביטול הודעה על פקיעה שדורשות התייצבות פיזית

   של האזרח.

   השירות החדש מאפשר לבצע את הפעולות הללו מרחוק ללא פגיעה בדרישת החוק לזיהוי מבצע הפעולה באמצעות

   ההזדהות הממשלתית. 

   פוטנציאל החיסכון למשק של הנגשת השירות הוא 5.4 מיליון ₪ בשנה!

   הגשת הבקשה לתקצוב ועדת העזבונות ללא צורך בכרטיס חכם

   שיפור השירות לנציגי העמותות שעד כה נדרשו לרכוש  כרטיס חכם, לפעמים רק לצורך הגשת הבקשה לוועדת העזבונות 

   לקבלת תקצוב לביצוע פרויקטים. בימי המשבר התחדד הצורך בעיקר לנוכח המצב שעמותות החדשות שהוקמו בעקבות

   המשבר לא הצליחו להגיש בקשות לוועדה כי לא היה בידיהן כרטיס חכם.  

   מעבר לשירות ללא כרטיס מאפשר להקל על תהליך הגשת הפנייה לוועדה ובכך ולהרחיב את מעגל העמותות שמקבלות

   תקצוב. השירות ניתן באמצעות ההזדהות הממשלתית. מדובר בשירות חיוני לאזרחים שימשיך לשמש אותם גם לאחר ימי 

   קורונה.

   הרחבת השירות לאימות צווים - בתי הדין הרבניים

   לפני כשנה וחצי השלים רשם הירושה את המהפכה במעבר לצו הדיגיטלי כולל מנגנונים לאימות הצו. לאחרונה התקבלו  

   תלונות מרשם המקרקעין ומגופים פיננסיים נוספים אשר מצביעות על מגמת עלייה בהונאות שנעשות עם הצגת צו פיזי

   מזויף שניתן לכאורה  על ידי בתי הדין הרבניים.  האגף התגייס לתת מענה לאימות הצוים שניתנו על ידי בתי הדין הרבניים 

   ובכך לצמצם את תופעת ההונאות בתחום. 

   הצו שהתקבל מבתי הדין מועבר בממשק באופן אוטומטי ישירות בעת פנייה גם לבנקים, לחברות הביטוח ולגופי הממשלה

   הרלוונטיים, כגון: טאבו )רישום מקרקעין(, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל, רשות התאגידים. 

   תהליך זה מקצר את זמני הטיפול לאזרח ומאפשר תהליך יעיל ומהיר. העברת הצווים החתומים ישירות לגופים המוסדיים  

   לביצוע פעולות מייתרים את הצורך בהמצאת העתק פיזי של הצו ובכך מיישמים את החלטת הממשלה  1933 – "שאל פעם  

   אחת בלבד" –  )Ask it Only Once( - הפחתת הדרישה למידע או למסמכים מהאזרח תוך העברה דיגיטלית של המידע או 

   המסמכים ממשרד אחר. סנכרון בין הגופים ואימות הצווים במישרין מבטיח מהימנות של הצווים ומסייע בהתמודדות עם זיוף

   והונאות.

   מידי שנה ניתנים כ-3000 צווים על ידי בתי הדין הרבניים.
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הפקדת צוואה מרחוק

במסגרת תיקון תקנות חירום הוסר חסם משפטי וניתנה אפשרות של הפקדת צוואה מרחוק ללא צורך בהגעה פיזית ללשכת 

קבלת הקהל.

התקנות החדשות מאפשרות:

   הפקדה מרחוק של צוואות דיגיטליות שנעשו והופקדו על ידי הרשות.

   הקלות קורונה אשר ניתנו לתקופה זו שמאפשרות לאזרח פרטי  לבצע  את הפקדת הצוואה מרחוק בכפוף להזדהות

   הממשלתית באתר רשם הירושה,  תוך השלמת הפעולה על ידי העברת צוואה מקורית ליחידה תוך פרק זמן מוגדר. 

   השירות מתוכנן לעלות באוגוסט 2020.

פיקוח על אפוטרופוסים - הגשת פרטה מקוונת 

תקופת החירום  חידדה את חשיבות מתן השירותים מרחוק והמענה הדיגיטלי המלא לאזרחים. במסגרת זו, החלה הנעה של 

טרנספורמציה דיגיטלית גם בתחום האפוטרופסות. מעתה ניתן להגיש באופן מקוון פרטה )הצהרת הון אודות נכסים(, ובכך 

להנגיש את השירות לאזרחים, לצמצם בירוקרטיה, לייעל את תהליך הפיקוח ולקצר זמני טיפול. הגשת הפרטה היא מהפכה 

בתחום האפוטרופסות. 

מעבר לשירותים הדיגיטליים צפוי להפוך את תהליך הפיקוח לאפקטיבי יותר  ובכך לאפשר לאפוטרופוס הפרטי לעסוק פחות 

בבירוקרטיה ולפנות יותר זמן לטיפול המהותי באדם. שיפור תהליך הפיקוח יאפשר לשמור על זכויות האדם ולמנוע פגיעה 

בקניינו.

מידי שנה מוגשות כ-7,000 פרטות.

רישום משכנתה באופן מקוון 

בשנת 2019 עלה שירות פורץ דרך המאפשר רישום משכנתה על בעלי זכות הרשומה בפנקסי מקרקעין באופן מקוון, ללא 

צורך בהגעה ללשכות קבלת הקהל. השירות כולל חיווי לעו"ד ועדכון הבנקים על אישור ביצוע הפעולה תוך העברת השטר 

החתום לבנק. שני בנקים הצטרפו לשירות )מזרחי טפחות ודיסקונט(.

עקב התפרצות נגיף הקורונה נוצלה ההזדמנות להרחבת השירות, ובפעילות מואצת הוכנסו כלל הבנקים תוך שבועיים!

הגשת צווי בתי משפט מרחוק

שירות המאפשר קבלת צווים מבתי המשפט באופן מקוון ללא צורך בהגעה ללשכת קבלת הקהל,  כגון: צו עיקול, צו מניעה, 

צו הריסה, הערה לפי צו בימ"ש. השירות יצמצם בירוקרטיה, ייתר הגעה ללשכה ויחסוך בעלויות ובניירת. ממשק זה בעל 

חשיבות רבה ויסייע במניעת הונאות בשוק הנדל"ן.

כ-700 צווים הגיעו בתקופת החירום.

הוספת פעולות חדשות באתר מקרקעין אונליין

בעקבות הקורונה עלה הצורך לאפשר הגשות מרחוק להערות תכנוניות באתר מקרקעין אונליין והערה על מינוי נאמן כדי 

לחסוך את ההגעה ללשכת קבלת הקהל. הגשות אלו מצטרפות לשירותים רבים הניתנים מרחוק באתר מקרקעין אונליין 

וחוסכים הגעה, זמן וכסף לאזרחים.

רשם החברות ורשם המשכונות - הנגשת שירותים באמצעות ההזדהות הממשלתית

הרחבת יכולת ההזדהות הממשלתית בנוסף לכרטיס חכם, מאפשרת ביצוע תהליכים רבים שנדרש בהם הזדהות הפונה, 

ועד כה היה אפשרי רק לבעלי כרטיס חכם, כגון: רישום חברה, עדכון דירקטורים, דוח שנתי.  

מעליית השירות , פברואר 2020, יש מגמת עלייה של כ-30%  בהגשה המקוונת של דוח שנתי.  

מעתה השירות נגיש גם למי שאין בבעלותו כרטיס חכם ובעבר נדרש להגיע ללשכת קבלת הקהל.

כ-380,000 חברות פעילות חייבות דיווח דוח שנתי.

פוטנציאל החיסכון למשק של הנגשת השירות הוא  כ-165 מיליון  ₪ בשנה!*

רשם החברות - הוספת יכולת למינוי בעל תפקיד בחברה באופן מקוון 

השירות החדש מאפשר לגורם מורשה בחברה להוסיף בעל תפקיד או מוסמך לדיווח באופן מקוון.  מרבית הפעולות בחברה 

ידי מוסמך לדיווח. היכולת למנות מוסמך לדיווח באופן מקוון היא שיפור משמעותי לאזרח, מייתרת  מאושרות לביצוע על 

ואמינות  שלימות  לשמירת  אמצעי  משמשת  לאזרח,  השירות  לשיפור  בנוסף  ובנייר.  חיסכון בסריקה  עבודה,  פיזית,  הגעה 

המאגר. מעליית השירות, אפריל 2020, יש מגמת עלייה של כ-35%  במינוי בעלי תפקיד באופן מקוון.

כ-13,000 בקשות בשנה.

פוטנציאל החיסכון למשק של הנגשת השירות הוא כ-  6 מיליון ₪  !* בשנה.

רשם החברות - הצגת חברות קשורות לאדם באזור האישי הממשלתי

שירות חדש המאפשר לבעלי תפקידים בחברה לצפות במידע אודות חברות שבהם הוא משמש בעל תפקיד.

בטוחות - צפייה במשכונות באזור האישי הממשלתי

שירות המאפשר קבלת מידע באזור האישי הממשלתי  אודות משכונות שבהם האזרח חייב, ללא תשלום אגרה.

Online בטוחות - גישה לרשימת  הבטוחות -תאגידים

ושעבודים הרשומים תוך פירוט פרטי המשכון. מאפשר קבלת  שירות חדש המאפשר גישה לרשימת הבטוחות, משכונות 

מידע וקישור לאישורים על ביצוע הפעולות בבטוחה.

מאז עליית השירות, באפריל 2020, בוצעו כ-50,000 פניות. 

פעילות אשר תעלה את ישראל במדדי האשראי שנקבעו על ידי הבנק העולמי.

בטוחות - פעולות שעבודים ומשכונות

בתקופת משבר הקורונה אושר על ידי בנק ישראל מתן הלוואות ללא חתימות, מקור או בכלל, באמצעים שונים. במסגרת זו 

אופשרה הגשת מסמכים לביצוע פעולות בשעבודים ובמשכונות תוך הפחתת הסיכון שכרוך בהגעה לקבלת קהל או לדואר: 

   הגשת בקשות לפעולות בשעבודים על ידי הבנקים באופן דיגיטלי. 

   הגשת בקשות רישום או עדכון שעבוד חתומות באמצעות דואר אלקטרוני על ידי  עו"ד עם כרטיס חכם. 

   עותק מסמך המקושר למשכון  באתר  האישי ומכיל את כל פרטי משכון אושר כחלף חתימה גרפית לאישור החייב על

   המשכון, וייתר הגעה לבנק לביצוע החתימה.

התאמת האגרות לתקנות החדשות בעקבות התפרצות הנגיף

   רשות הפטנטים - בהתאם לתקנות החדשות ניתנה אפשרות בכל מחלקות הפטנטים להארכת המועד בחודשיים נוספים 

   למענה לפנייה.

   רשות התאגידים - חברות שותפויות ועמותות: בוצעה הארכת תוקפי אגרות תעריפים מוזלים בחודשיים וחצי.

*חישוב החיסכון המוצג בפרק זה מסתמך על חישוב אומדן חיסכון בפעולה לאזרח, של 430 ₪ לפעולה.
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תיאור כללי

תיק לקוח ברשויות הוא פרויקט המתעד את כלל המידע הרלוונטי עבור לקוחות הרווחה מרגע הפנייה למחלקה לשירותים 

חברתיים, דרך פתיחת התיק עבורו ותיעוד תהליך הטיפול והשירות הניתן לו.

תיק לקוח בסיסי מכיל את הנתונים הדמוגרפיים עבור הלקוח ומשפחתו, פרטים הנאספים בתשאול מקצועי )האינטייק( של 

הלקוח, אבחון הבעיה והגדרת הנזקקות המשפחתית והאישית.

בהתאם לסוג הנזקקות נקבעים מסלולי המענה, והמערכת נותנת מענה לתהליכי הטיפול השונים שפרטיהם נאגרים בתיק 

הלקוח ב"חוצץ" המערכת הייעודי לכך. 

על מנת לייצר סטנדרט אחיד  נכתב על ידי המשרד ובשיתוף נציגי המחלקות תקן "אמיר" לכל תהליך ייעודי להתוויית התהליך 

הממשקים  והגדרת  הרשות  של  המחשוב  חברת  ידי  על  ופיתוחו  איפיונו  לצורך  כזה  תהליך  בכל  הנאסף  המידע  ולהגדרת 

הנשלחים ממנו אל המשרד.

לתיק הלקוח יש שני מרכיבים מרכזיים – החלק המשרדי המרכזי שבו נאספים כל הנתונים הרלוונטיים וניתן מענה לתהליכי 

לקוח  תיק  הרווחה ברשויות. מערכת  עובדי מחלקות  את  הוא החלק המשמש  עם המשרד. מרכיב חשוב  עבודה משותפים 

ברשויות מפותחת על ידי חברות שונות – כל רשות בהתאם לבחירה שלה.

סטטוס וביצוע 2019

השלמת תקני "אמיר"  ליותר מ-12 תהליכים משרדיים.

מערכת חדשה לאיסוף נתוני היסוד ולהתערבות מהמחלקות בהתאם לכללי הרפורמה בשירותי הרווחה.

פיתוח מודול "מתו"ה" בתיק ההתערבות – ניהול ועדות תכנון וטיפול בילדים.

מודולים ייעודיים לאוכלוסיית "נוצ"ץ" )נוער וצעירים(, "יתד" )צעירים בסיכון( ובעלי התמכרויות. 

פורטל אישי ללקוח – ירושלים ותל אביב. 

יעדים לשנת 2020

עלייה לייצור של מערכת נתוני יסוד החדשה. קבלת כלל המידע ברשויות בממשקים החדשים.

ליווי, אפיון ופיתוח מודולים של תיעוד הטיפול בפונים לפי חוק )ארבעה סוגי חוקים שונים(.   

עלייה לאוויר של פורטל אישי ללקוח – ירושלים ותל אביב, הטמעת עקרונות האזור האישי ברשויות נוספות.

עלייה לאוויר של מערכת ועדת חריגים חדשה והעברת ממשקים לפיתוח על ידי החברות.

השלמת הטמעות למערכת "מתו"ה" וקבלת ממשקי המידע באופן שוטף למשרד.

 

11.21  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

תיאור כללי11.21.1  תיק לקוח

תיק לקוח מסגרת נועד לניהול ולתיעוד המידע במסגרות חוץ ביתיות ואחרות אודות התנהלות המסגרת והטיפול במושמים 

השוהים בה.

בהמשך לתיק הלקוח ברשויות, מערכת זו מטפלת בתהליכי העבודה במסגרות הרווחה השונות )מסגרות חוץ ביתיות( ובאיסוף 

הנתונים הרלוונטיים על הלקוחות שהושמו במסגרות המשתמשות במערכת.

המערכת נכתבה עבור מסגרות של ילד ונוער, הועברה לאחריות המשרד וכיום המשרד מבצע הרחבה שלה למסגרות נוספות.

סטטוס וביצוע 2019

מכרז לתחזוקה, לתפעול ולפיתוח של המערכת הקיימת.

הרחבת פריסת המערכת במסגרות ילד ונוער בהיקף של כ-75% מכלל מסגרות אלה.

יעדים לשנת 2020

קליטת המערכת הקיימת על ידי ספק חדש.

ממשקים למערכות המשרד הרלוונטיות.

מיפוי פערים לצורך פריסה והטמעה במסגרות נוספות של המשרד וביצוע התאמות נדרשות עבורם.

תיאור כללי

מערכת לניהול תהליכי העבודה של שירות המבחן למבוגרים משלב ההפניה ובכל שלבי הטיפול.

המערכת משרתת למעלה מ-550 משתמשים באמצעות יצירת שולחן עבודה לקציני המבחן ולעובדי המינהל לפי תפקידים 

ובמידור מתאים.   
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פיתוח המערכת תוך התאמות מתבקשות מול השירות.

הסבת נתונים מתוך המערכת הקודמת וטיובם בהתאם.

יעדים לשנת 2020

הדרכה לכלל עובדי השירות בפריסה ארצית ולפי מחוזות.

הטמעה וליווי המשתמשים בשימוש ביכולות המערכת.

הקמת עולמות BI ולוחות מחוונים לשירותי המבחן.

השתלבות באזור האישי הממשלתי.

11.21.2  תיק לקוח מסגרת – "תלם" 

11.21.3  שירות מבחן למבוגרים – "שהם"
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תיאור כללי

מאגר השירותים המקוון של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. פלטפורמה אינטרנטית המנגישה לאזרח את סל 

השירותים והמענים אשר באחריות המשרד באמצעות ממשק ידידותי, בשפה פשוטה ובמספר שפות. המידע ישרת את כלל 

האזרחים במדינת ישראל וכן את העובדים הסוציאליים ברשויות ובמחוזות. בעתיד, מתוכנן לחבר את הפלטפורמה לתיק לקוח 

במטרה לסייע לעובד סוציאלי במיצוי זכויות אקטיבי של מקבל השירות. בנוסף, המידע במערכת יונגש גם באמצעות "מנוע 

הזכויות הלאומי" וכל זאת במסגרת הפעילות של המיזם "ישראל דיגיטלית". המיזם כולל אתר אינטרנטי אשר ינגיש את שירותי 

ובהסדרה של  הרווחה לאזרח, מערכת BackOffice לניהול מאגר השירותים, לרבות  תהליך WorkFlow שיתמוך בהבניה 

תהליכי העבודה והפיכת המאגר לתשתית ידע ארגונית. 
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פיתוח המערכת.

מיפוי השירותים.

יעדים לשנת 2020

"עלייה שקטה" לאוויר רק עבור עובדי המשרד והעובדים הסוציאליים ברשויות להרצה ראשונית לפני הפצתה לכלל האזרחים.

קבלת משוב וטיוב הנתונים עד ייצוב המערכת.

השלמת הפערים והפצה לכלל האזרחים לקראת סוף השנה.

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 

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

נתוני  רווחה, פורטל  ומסגרות  וביניהם: תהליך הפיקוח על רשויות מקומיות  נושאים שונים,  BI עבור  הסתיים פיתוח פורטלי 

רשויות מקומיות בהתאמה למבנה האירגוני החדש של המשרד, פרויקט "יתד" המטפל בצעירים בסיכון, פניות ציבור ועוד.

פורטל "מסמר" המתכלל את כל נתוני ארגוני הרווחה, המסגרות וספקי הרווחה, שכולל את כל שלבי הפעילות מול הספקים 

משלב היציאה למכרז ועד התשלומים תוך מתן מידע על ההסכם, שביעות רצון וכו'.

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

יעדים לשנת 2020

המשך פיתוח בהתאם לסדרי העדיפויות של צוות החשיבה המשרדי. 

רווחה יוזמת – בניית מודלים לחיזוי ולניבוי לצורך הקמת תוכניות לטיפול מונע באוכלוסיית הרווחה.

קטלוג שירותים – איסוף כל תוכניות הרווחה מתוך המערכות השונות.

11.21.5  מידע ניהולי BI 360 11.21.4  קליק לרווחה 
0
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תיאור כללי

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

ובחירום.

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

בחירום, המערכת מנהלת את מתקני החירום הארציים ומתקני החירום ברשויות המקומיות ומטפלת בנושאים כדוגמת היערכות 

לפינוי אוכלוסייה ואתרי ריכוז חללים. 

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

מבוקרים, נתונים רבעוניים המדווחים על-ידי הרשויות, נתוני למ"ס, נתונים ממערכת "מרכבה" ועוד. 

מרכיב מרכזי הנמצא בפיתוח הוא נושא האישורים שיאפשר למשרד לנהל את תהליכי הרגולציה של הגופים המוניציפליים 

עליהם הוא אחראי באמצעות הגשת טפסים מקוונים על-ידי הגופים, ניהול תהליכי האישור באמצעות מערכת תהליכית פנים 

ארגונית ושיקוף התהליך באתרי אינטרנט לציבור ולמנויים בגופים המוניציפליים. 
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נושאי החירום הופעלו בשנת 2016. 

ב-2018 התווספה להם פונקציונליות לשיתוף פעולה עם המשרד לשירותי דת האחראי לקבורת חללים. 

ב-2019 נוספו מודולים לבחינת רציפות תפקודית בחירום ברשויות.

מערכת הבינה העסקית הופעלה בשנת 2018 ונמצאת בשימוש ובהרחבה מתמשכים על ידי יחידות השלטון המקומי, המנכ"ל 

והשר. גישה למערכת הבינה העסקית ניתנה גם לגורמים מאגף התקציבים באוצר.

יעדים לשנת 2020

התמקדות בהעלאת תהליכים נוספים בנושא האישורים, כולל פריסה של המערכת עבור כלל הרשויות המקומיות. המערכת 

תיתן מענה לרשויות בהגשת בקשות לאישורים שונים המוגשים למשרד.

שידרוג אתר האינטרנט של מידע על רשויות מקומיות.

11.22  משרד הפנים

תיאור כללי11.22.1  השלטון המקומי – "זווית מקומית"

עד היום תהליכי ניהול הבחירות מבוצעים במערכת "אביב" של רשות האוכלוסין. עם המעבר 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 ורשימות, ניהול קלפיות, 

ניהול יום הבחירות וההיערכות לבחירות. המערכת תחייב ממשקים רחבים מול מגוון גופים, ביניהם רשות האוכלוסין ומשטרת 

ישראל. 

המשרד פרסם מכרז לפיתוח מערכת כוללת חדשה לניהול תהליכי הבחירות.

במסגרת הפרויקט המשרד שואף לבצע שינויי חקיקה אשר יאפשרו העצמה של הפן הדיגיטלי בניהול התהליכים הקשורים 

לבחירות, כדוגמת הגשה מקוונת של רשימות מועמדים.

במקביל, המשרד נערך לתמיכה גם בשיטות המסורתיות המחויבות בגין החקיקה הקיימת. 
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במהלך 2019  פורסם המכרז להקמת מערכת כוללת חדשה לניהול תהליכי הבחירות לרשויות המקומיות. 

יעדים לשנת 2020

קבלת המענים למכרז ובחירת ספק זוכה עמו תוקם מערכת חדשה שתשרת את ניהול מכלול תהליכי הבחירות באופן חדשני 

ודיגיטלי תוך הקפדה על חוקי הבחירות.

שיפורים ושדרוגים במערכת לניהול דיווחי בחירות "נדב" על מנת להבטיח מענה בתחומי המערכת לנדרש טרם הפעלתה של 

המערכת החדשה שתיבנה  על ידי הספק הזוכה במכרז.

11.22.2  בחירות לרשויות המקומיות 
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תמיכה ברציפות התפקודית של המשרד 

   הגדלת כמות המשתמשים לחיבוק מרחוק מ-50 ל-150 בו זמנית באמצעות הרחבת התשתית, הגדלת כמות הרישיונות

   וחלוקת מחשבים ניידים. 

   הגדלת כמות המשתמשים לסנכרון לסלולרי.

   הרחבת קו האינטרנט עבור החיבור מרחוק.

   רכש של רישיונות זום לחברי הנהלה בכירה וכן ציוד לשיחות ועידה לחדרי מנהלים בכירים וחדרי ישיבות.

   תמיכה שוטפת וליווי מתמיד של עובדי האגף לכל עובדי המשרד, בשעות הבוקר, הערב והלילה, בכל נושא.

   מעקב שוטף על תשתית החיבור מרחוק, ניצולת השרתים, כמות המתחברים מרחוק ובדיקת עומסים.

   מתן אפשרות לרוב עובדי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע לעבוד מהבית במטרה להבטיח המשך תמיכה בפעילות המשרד

   והמשך ביצוע של תוכנית העבודה השנתית.

פיתוחים ואתר אינטרנט

   הקמת לוח מחוונים גאוגרפי לשימוש מינהל החירום.

   הקמת דוחות מינהליים להנהלת המשרד לצורכי קבלת החלטות.

   הקמת מיני אתרים ודפים לנושא הקורונה, העלאת הנחיות ומידע לרשויות המקומיות.

   הגדרת נושאים ותתי נושאים על מנת שתכנים מהאתר יוצגו באתר המרכזי של ממשל זמין.

   פיתוח טופס מקוון פנימי לדיווח שעות מהבית ולהצהרת מדידת חום לאלה המגיעים למשרדים.

11.22.3  פעילות בזמן משבר הקורונה 

תיאור כללי

ניתנו באופן  רבים אשר  מורחבים שירותים  "העולה במרכז",  כחלק מהתהליך המתמשך של המהפכה השירותית בתפישת 

פרונטלי למרחב הדיגיטלי. הרחבת השירותים צפויה לכלול את כל מחזור החיים של הקשר בין העולה למשרד: הגשת מסמכים, 

קבלת אישורים, קשר עם היועץ, צפייה ועדכון מידע וכו'.

הרחבת השירותים נעשית באזור אישי ייעודי לעולים לאחר הזדהות וכן דרך שירותים מקוונים באתר שירותי הממשלה.
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הוקם צוות בין אגפי לצורך הנגשת שירותים באזור האישי וגובשה מפת דרכים להנגשת השירותים. 

בוצע אפיון-על לארכיטקטורת העבודה בין מערכות הליבה של המשרד לבין השירותים הדיגיטליים באזור האישי ובאתר שירותי 

 .gov.il הממשלה

השירותים שכבר הופעלו ב-2019 הם: 

   רישום מקוון לייעוץ לימודי לסטודנטים עולים.

   בקשת סיוע מיוחד לסטודנטים עולים עקב מצב סוציאלי מיוחד.

   מחשבון זכאות המאפשר לקבל מידע בנוגע לסיועים נבחרים )סל קליטה, דמי קיום וביטוח לאומי( לאחר הזנת פרטים

   דמוגרפיים ללא הזדהות.

   מחשבון קורסים לאיתור קורסים להכשרה מקצועית לפי מקום מגורים, תחומי עניין וכו'.

   מערכת הזמנת כרטיסים לתיאטראות ברחבי הארץ לעולים זכאים ומערכת פנימית להזנת הצגות ומכסות כרטיסים על ידי

   עובדי המשרד. 

יעדים לשנת 2020

הרחבה משמעותית של השירותים הדיגיטליים:

   תקשורת אישית דו כיוונית עם יועץ הקליטה.

   קבלת וואצ'ר לתעסוקה.

   צירוף מסמכים לבקשות דרך האזור האישי.  

   בקשה מקוונת למלגה לסטודנטים.

   שירותים מקוונים לחיילים עולים.

11.23  משרד העלייה והקליטה

11.23.1  הרחבת השירותים הדיגיטליים

206



209 208

תיאור כללי

אחת מדרכי הסיוע העיקריות של המשרד לעולים היא סל הקליטה הניתן לעולים בשנתם הראשונה בארץ. גובה סל הקליטה 

נקבע על פי מאפיינים דמוגרפיים רבים, הרכב המשפחה העולה, סוג המעמד ויציאות מהארץ. כל שנה מחלק משרד העלייה 

והקליטה מאות מיליוני שקלים כסל קליטה לעולים חדשים.   

לצורך כך פיתח המשרד מערכת דיגיטלית אשר מבצעת אוטומציה של תהליך חישוב, התאמה ותשלום מענק סל הקליטה 

והשינויים בקריטריונים לקבלת סל הקליטה. המערכת היא מרכיב מהותי בשירותי  בהתאם לפרופילים השונים של העולים 

הליבה לסיוע כספי של המשרד. 
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בוצע אפיון של המערכת בשיתוף האגף המקצועי, יועצי הקליטה והגזברים במחוזות. 

פותחה מערכת חדשנית אשר מבצעת אוטומציה ומייעלת את התהליכים שבוצעו עד היום. 

נכתב נוהל עבודה וחלוקת סל קליטה חדש.

עוצבו ממשקי משתמש ידידותיים לפי סוג המשתמש.

יעדים לשנת 2020

שיפור הבקרות הפיננסיות על חלוקת סל הקליטה.

שיפור השירות לציבור העולים וצמצום הנטל הבירוקרטי על העולה.  

צמצום העומס על האגף המקצועי ועל הגזברים ואוטומציה של התהליכים.

הטמעת תהליך העבודה החדש בשטח. 

תיאור כללי

מטרת הפרויקט היא הטמעת תהליכי עבודה חדשניים, מבוססי נתונים אשר מבצעים אוטומציה וייעול של אופן העבודה של 

אגפים שונים במשרד לצורך שיפור השירות לעובדי המשרד.

כל הפרויקטים מבוצעים בליווי ובשיתוף המחלקות המקצועיות.
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מערכת דיגיטלית למשאבי אנוש  

מערכת ליצירת זרימת עבודה ממוחשבת של טופס טיולים לפי הרשאות, שלבים, סטטוסים, כולל דוחות וביצוע מעקב. כתוצאה 

מכך תתאפשר חתימה מקבילית של מספר אגפים לעומת עבודה בטור כיום. המערכת כוללת מעקב ממוחשב לאגף משאבי 

אנוש על סטטוס הטופס. ב-2019 בוצע אפיון מפורט של הדרישות והתחיל תהליך הפיתוח.

מערכת "תו"ת" )לתכנון ותקצוב(

מערכת ייעודית לתכנון ולניהול תקציב חוץ ופנים משרדי באופן אחיד ואינטגרטיבי ובשקיפות מלאה מול בעלי העניין:  ההנהלה 

כל  על  מהתקציב  הנגזרת  הפעילות  של  שוטף  בניהול  מסייעת  המערכת  האגפים.  ומנהלי  והתקצוב  התכנון  אגף  הבכירה, 

וניהול התקציב ברמה אגפית ומשרדית, הגשת  ותוך קבלת החלטות מושכלות: תכנון  היבטיו  בהתאמה לתוכניות העבודה 

2019 בוצע פיתוח מודול הזרמת  וכיו"ב. בשנת  "נועם"  בקשות למשרד האוצר, דיווח למערכת "מרכבה", חשיפה למערכת 

נתונים לפתיחת שנה, הזרמת משימות משנים קודמות ל-2019, שיפור בקליטת נתונים מדוח 401 ממרכב"ה, מיון סטטוסים 

של הגשת בקשה לאוצר לפי סדר שהגדיר הלקוח.

מערכת הנפקת סיוע כספי בנתב"ג

במהלך שנת 2019 שידרג האגף מכשירים ATM ייעודיים )תשלומט( ונתן פתרונות יישומיים ותשתיתיים להפעלת תהליך מתן 

סיוע מזומן ישירות ממערכת ליבה. 

יעדים לשנת 2020

פיתוח מערכת ניהול ידע משרדית רוחבית.

פיתוח מערכת ניהול הדרכות משרדית.

הרחבת יכולות ה-BI  המשרדיות.

פיתוח יכולות של העברת מידע ומשימות בין סניפים ומרחבים. 

11.23.3  דיגיטציה של תהליכים ומערכות משרדיות11.23.2  סל קליטה 
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תיאור כללי

משרד העלייה והקליטה מסייע למדענים, עולים או תושבים חוזרים, בהשתלבות בתחום המחקר והפיתוח בישראל על מנת 

להקל עליהם להשתלב במערכת המחקר והפיתוח ובמוסדות המחקר האקדמיים בישראל מצד אחד, ומצד שני לעודד מוסדות 

וגורמים עסקיים ואקדמיים במשק לקלוט אותם ולסייע להם על ידי מתן סבסוד. לשם כך פותחה מערכת קליטה במדע המנהלת 

את תהליך הטיפול במדען ובמעסיק מקצה לקצה.

סטטוס וביצוע 2019

פותח מודול ניהול מעסיקים.

הוכנסה יכולת להפקת חוזים אוטומטית.

מבוצע ניהול חיי חוזה מקצה לקצה.

נבנו ממשקים בין המערכת לתיק העולה הדיגיטלי.

יעדים לשנת 2020

יצירת BI למרכז הקליטה במדע.

יצירת ממשקים דיגיטליים לאזור האישי של המדען.

הטמעת תהליך עבודה חדש בקרב האגף המקצועי.

להלן עיקרי ההחלטות והפעילות שבוצעה:

  

   התאמת מערכת העולים לביצוע תשלומים מיוחדים לתמיכה בעולים כגון: סל קליטה, אבטחת הכנסה, תשלומים לחיילים. 

   הנפקת דוחות וניתוחי מצב קיים בזמן אמת להנהלה לצורך קבלת החלטות בזמן חירום.

   הקמת מערכת אד הוק לצורך ניהול מקבצי דיור לעולים.

   התאמת מערכת זימון תורים ויומני יועצים לתקנות קבלת קהל בזמן הקורונה. 

   

   חולקו 100 מחשבים ניידים לעבודה מרחוק בנוסף לכ-50 מחשבים ניידים שהיו ברשות העובדים )סה"כ 150 מחשבים(.

   חוברו כ-55 מחשבים אישיים של העובדים לעבודה מרחוק ברשת המשרד. 

   בוצעו הגדרות סנכרון מיילים לטלפונים סלולריים. סה"כ לכ-200 עובדים.

   הורחבה כמות הרישיונות בממשל זמין לחיבור בן-זמנית ל-100 רישיונות.

.Rds Microsoft   הגדלת רשיונות   

.CLASTER -הוקמו 4 שרתי טרמינל לעבודה ב   

   הוקם פורטל ייעודי  למתחברים  מרחוק עם כל האפליקציות והמערכות הייעודיות.

   בוצעה הדרכה פרטנית למשתמשים. 

   תגבור מוקד התמיכה וההכנה לעבודה בהשתלטות מרחוק.  

   חיבור משתמשים  באמצעות OTP )סיסמה חד-פעמית( למקרים שבהם לא יהיה ניתן להזדהות באמצעות הכרטיס החכם.

   העלאת  תכנים רלוונטיים לקהל היעד )עולים חדשים( בשפות שונות לאתר האינטרנט. 

   הוקמו דפים לנושא הקורונה.

   הנפקת סימניית מדריכים  ושומרי מסך להצגת הנחיות התו הסגול  לנוחיות העובדים.

.ZOOM נרכשו כ-15 רישיונות לביצוע ישיבות וירטואליות   

   בוצעו וובינרים  עם כ-100 משתתפים במינהל הסטודנטים .

   בוצעו הדרכות ב-ZOOM לעולים במרכזי  קליטה, לקבוצות של עולים לאחר שינוי סטטוס, לעולים שיושבים בבידוד.

   הקמת חדרי ישיבות וירטואליות בכל המחוזות.

   הקמת מערכת VC עבור אגף הביטחון. 

   הקמת  מערך ומתן תמיכה לביצוע ישיבות סטאטוס יומיות  של הנהלת המשרד בכל הנוגע למקבצי דיור לעולים חדשים. 

   משלוח של כ-100,000 הודעות קוליות לעולים במקבצי דיור. 

   יצירת  טופס דיווח עבודה מהבית.

   יצירת  טופס הצהרת בריאות.

   יצירת טפסים לאגף הביטחון.

   במהלך כל התקופה תוגברה התמיכה שוטפת הניתנת על ידי  עובדי האגף לכל עובדי המשרד בכל שעות היממה בכל נושא.

   נפתח  ערוץ תמיכה נוסף למשתמשי  המשרד על ידי WhatsApp Web  לנוחיות העובדים.

   בוצע מעקב שוטף על תשתית החיבור מרחוק, ניצולת השרתים, כמות המתחברים מרחוק ובדיקת עומסים.

   בוצע סקר טלפוני עם העובדים המתחברים מרחוק כדי לייעל את התהליך ואת מתן תמיכה שוטפת.

   בוצעו בדיקות אבטחת מידע לשלילת אירועים חריגים.

   קשר שוטף עם גופי אבטחת המידע – ה-SOC הממשלתי, יה"ב וממשל זמין.

   בוצעו עדכונים קריטיים לכל התשתית )על אף הקפאת התצורה בתקופה זו(.

.Check Point של  חברת  Sandblast התקנת  שרת   

11.23.4  קליטה במדע

11.23.5  פעילות בזמן משבר הקורונה

12.20.5.1  התאמת מערכות ליבה

12.20.5.3  התאמת אתר האינטרנט ועיצובים גרפיים

12.20.5.4  חדרי מצב וישיבות

12.20.5.5  טפסים מקוונים

12.20.5.6  תמיכה שוטפת ואבטחת מידע

12.20.5.1  התאמת מערכות ליבה
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תיאור כללי

מערכת "חצב" היא מערכת מידע ארצית  לתכנון תחבורה אשר תעמיד לרשות אנשי המקצוע השונים כלי תומך החלטות בנוגע 

לתכנון תשתיות תחבורה יבשתית. המערכת היא מערכת מידע גאוגרפי GIS(( המאפשרת ניתוח והצגת מידע תחבורתי רב 

מימדי.

המערכת מאפשרת לגורמי התכנון במשרד ובראשם אגף תכנון תחבורתי לרכז את כל תהליכי התכנון והפרויקטים המתנהלים 

בתאגידים וברשויות ולתאם  ביניהם תוך שימוש בפלטפורמת מידע אחודה.

המערכת מסייעת להנגשת המידע לתכנון תשתיות תחבורה עבור ציבור הצרכנים והעסקים.

המערכת מאפשרת ניתוח בציר הזמן של מערך התחבורה ושימושי הקרקע לשם תכנון מיטבי של משאבים.

סטטוס וביצוע 2019

המערכת עלתה לאוויר על בסיס שרת ייעודי ומאפשרת מידע גאוגרפי וטקסטואלי. למערכת מספר שכבות מידע:

   תשתיות תחבורה.

   תוכניות אסטרטגיות.

   תחזיות תנועה וביקושים.

   תחבורה ציבורית.

   סטטוטוריקה ושימושי קרקע.

   סקרים וספירות.

   דמוגרפיה. 

   תשתיות לא תחבורתיות.

כמו כן, המערכת מספקת כלים כגון: מדידה, חיפוש כתובת, חיפוש נ"צ, תשאול שכבה, ומידע על פרויקטי  תשתית. המערכת 

זכתה בפרס מצטייני המחשוב של עיתון "אנשים ומחשבים" עקב תרומתה הציבורית המשמעותית והמימוש המהיר של הפרויקט.

יעדים לשנת 2020

   שיפור ממשק המשתמש וויזואליזציה של הצגת הנתונים.

   הוספת שכבות נוספות: תוכנית עבודה תשתיות 2020, תוכנית עדכון מספרי דרכים, שכבות כבישים על פי תחום אחריות

   ורשות תמרור.

   אנליזה לנתוני תאונות דרכים.

   כלים לניתוח מרחבי, הפקת תובנות ואינטגרציית מידע על ידי המשתמש.

   סביבת אזור אישי למשתמש על פי סוג המידע המבוקש.

11.24  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי.11.24.1  מידע תחבורתי גאוגרפי - "חצב"

תיאור כללי

הנגשת מאגרי מידע לציבור דרך אתר data.gov.il. הנגשה זו כוללת את המידע הגולמי והן את ה-API  של הנתונים. ברשות 

משרד התחבורה מידע רב לתועלת הציבור הן עבור האזרחים והן עבור גופים עסקיים.

סטטוס וביצוע 2019

בשנת 2019 נחשפה לציבור כמות גדולה של מאגרי מידע. להלן שמות המאגרים ותיאורם:

11.24.2   הנגשת מידע תחבורתי לציבור
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#                שם המאגר                                          תיאור  

כמות כלי רכב חדשים בעלי קוד דגם העולים על 

הכביש בכל חודש

מספרי רישוי של כלי רכב דו גלגליים

 

מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים 

תוצרים ודגמים של כלי רכב פרטי ומסחרי

כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור

רכבים עם תג חניה לנכה

מערכת בטיחות ברכב

הודעות יצרני הרכב

מוסכים ומכוני רישוי

סחר, ייבוא וייצור מוצרי תעבורה

בתי ספר לנהיגה

שמאי רכב

סוחרי רכב

טבלת סמלי עבירות

מאגר השאלות והתשובות למבחן עיוני ייעודי 

לרוכבי אופניים חשמליים

מספרי רישוי של כלי רכב מעל 3.5 טון

כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

כלי רכב בייבוא אישי

כלי טייס ישראליים

מאגר השאלות והתשובות הרשמי למבחן נהיגה 

עיוני ממוחשב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

מאגר זה מכיל פרטים אודות כמות כלי רכב חדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בכל 
חודש משנת 2018 ועד החודש הקלנדרי הקודם. המאגר מתעדכן בכל חודש עם הנתונים 
הבאים: סוג דגם, קוד תוצר, קוד דגם, דגם, כינוי מסחרי, שנה וחודש סגירה, כמות רכבים.

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הדו גלגליים (אופנועים) הפעילים: מספר 
רישוי, סמל ושם תוצר, ארץ תוצר, דגם, שנת ייצור, סוג דלק ומשקל כולל. 

מאגר זה מכיל מידע רשמי של מספרי רישוי של כלי הרכב הפעילים הפרטיים משנת יצור 
1996 ומעלה ומספרי הרישוי של כלי הרכב הפעילים המסחריים במשקל עד 3,500 ק"ג 

משנת יצור 1998 ומעלה.

מאגר זה מכיל מידע רשמי של דגמי רכב פרטי משנת יצור 1996 ומעלה  ודגמי רכב 
מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה. 

מאגר זה מכיל מידע רשמי של כמויות כלי הרכב הפעילים והלא פעילים לפי דגמי רכב 
פרטי משנת ייצור 1996 ומעלה ודגמי רכב מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה, שנת יצור 

וקוד דגם.

מאגר זה מכיל את מספרי הרישוי של הרכבים העומדים בתנאים לקבלת הנחה באגרת 
הרישוי בגין התקנת מערכת בטיחות.

מאגר זה מכיל את מספרי הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה של משרד התחבורה.

RECALL קריאה חוזרת בטיחותית

מאגר בתי מסחר ומפעלים לחלקי חילוף, ייבואני חלקי חילוף ואביזרים לרכב, יצרני 
מרכבים ויצרני גרורים.

רשימת בתי הספר לנהיגה בפיקוח ובאישור משרד התחבורה ללימוד נהיגה בישראל.

שמאי רכב מורשים להערכת נזק לרכב בפיקוח ובאישור משרד התחבורה. על השמאי 
חלה החובה לקבוע, טרם תחילת תיקון הרכב, את שיעור הנזק הגולמי שנגרם לו וכנגזר 

ממנו עליו לפעול.

סוחרים ברכב מנועי בישראל בפיקוח ובאישור משרד התחבורה.

טבלת סמלי העבירות, כולל הניקוד בגין כל עבירה.

המאגר הרשמי של השאלות והתשובות עליהן תיבחנו במבחן הנהיגה העיוני הממוחשב.

.(A3) מאגר השאלות והתשובות הרשמי למבחן עיוני ייעודי לרוכבי אופניים חשמליים

מאגר מפעלי שירותי התחזוקה: מוסכים מורשים ומכוני רישוי בפיקוח ואישור משרד 
התחבורה לביצוע שירותי בדיקה, תחזוקה ותיקון כלי רכב בישראל.

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב מעל 3.5 טון הפעילים ללא קוד דגם: 
מספר רישוי, מספר שילדה, סיווג תקינה אירופאית, שנת ייצור, קוד תוצר, שם תוצר, ארץ 

ייצור, קוד סוג דלק, סוג דלק, משקל כולל, שם דגם.

מאגר זה מכיל פרטיים טכניים אודות כלי הצמ"ה הפעילים: מספר כלי, מספר שילדה, קוד 
תוצר שילדה, שם תוצר שילדה, שנת ייצור, קוד סוג צמ"ה, סוג צמ"ה, קוד הנעה, סוג 

הנעה.
מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הפעילים ביבוא אישי: מספר רכב, מספר 
שילדה, קוד תוצר, שם תוצר, קוד סוג רכב, סוג רכב, דגם, משקל כולל, שנת ייצור, נפח 

מנוע, ארץ תוצר, דגם מנוע, תאריך טסט אחרון, תוקף רישוי, סוג ייבוא (משומש או חדש).

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הפעילים ביבוא אישי: מספר רכב, מספר 
שילדה, קוד תוצר, שם תוצר, קוד סוג רכב, סוג רכב, דגם, משקל כולל, שנת ייצור, נפח 

מנוע, ארץ תוצר, דגם מנוע, תאריך טסט אחרון, תוקף רישוי, סוג ייבוא (משומש או חדש).
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#                שם המאגר                                          תיאור  

כמות כלי רכב חדשים בעלי קוד דגם העולים על 

הכביש בכל חודש

מספרי רישוי של כלי רכב דו גלגליים

 

מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים 

תוצרים ודגמים של כלי רכב פרטי ומסחרי

כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור

רכבים עם תג חניה לנכה

מערכת בטיחות ברכב

הודעות יצרני הרכב

מוסכים ומכוני רישוי

סחר, ייבוא וייצור מוצרי תעבורה

בתי ספר לנהיגה

שמאי רכב

סוחרי רכב

טבלת סמלי עבירות

מאגר השאלות והתשובות למבחן עיוני ייעודי 

לרוכבי אופניים חשמליים

מספרי רישוי של כלי רכב מעל 3.5 טון

כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

כלי רכב בייבוא אישי

כלי טייס ישראליים

מאגר השאלות והתשובות הרשמי למבחן נהיגה 

עיוני ממוחשב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

מאגר זה מכיל פרטים אודות כמות כלי רכב חדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בכל 
חודש משנת 2018 ועד החודש הקלנדרי הקודם. המאגר מתעדכן בכל חודש עם הנתונים 
הבאים: סוג דגם, קוד תוצר, קוד דגם, דגם, כינוי מסחרי, שנה וחודש סגירה, כמות רכבים.

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הדו גלגליים (אופנועים) הפעילים: מספר 
רישוי, סמל ושם תוצר, ארץ תוצר, דגם, שנת ייצור, סוג דלק ומשקל כולל. 

מאגר זה מכיל מידע רשמי של מספרי רישוי של כלי הרכב הפעילים הפרטיים משנת יצור 
1996 ומעלה ומספרי הרישוי של כלי הרכב הפעילים המסחריים במשקל עד 3,500 ק"ג 

משנת יצור 1998 ומעלה.

מאגר זה מכיל מידע רשמי של דגמי רכב פרטי משנת יצור 1996 ומעלה  ודגמי רכב 
מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה. 

מאגר זה מכיל מידע רשמי של כמויות כלי הרכב הפעילים והלא פעילים לפי דגמי רכב 
פרטי משנת ייצור 1996 ומעלה ודגמי רכב מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה, שנת יצור 

וקוד דגם.

מאגר זה מכיל את מספרי הרישוי של הרכבים העומדים בתנאים לקבלת הנחה באגרת 
הרישוי בגין התקנת מערכת בטיחות.

מאגר זה מכיל את מספרי הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה של משרד התחבורה.

RECALL קריאה חוזרת בטיחותית

מאגר בתי מסחר ומפעלים לחלקי חילוף, ייבואני חלקי חילוף ואביזרים לרכב, יצרני 
מרכבים ויצרני גרורים.

רשימת בתי הספר לנהיגה בפיקוח ובאישור משרד התחבורה ללימוד נהיגה בישראל.

שמאי רכב מורשים להערכת נזק לרכב בפיקוח ובאישור משרד התחבורה. על השמאי 
חלה החובה לקבוע, טרם תחילת תיקון הרכב, את שיעור הנזק הגולמי שנגרם לו וכנגזר 

ממנו עליו לפעול.

סוחרים ברכב מנועי בישראל בפיקוח ובאישור משרד התחבורה.

טבלת סמלי העבירות, כולל הניקוד בגין כל עבירה.

המאגר הרשמי של השאלות והתשובות עליהן תיבחנו במבחן הנהיגה העיוני הממוחשב.

.(A3) מאגר השאלות והתשובות הרשמי למבחן עיוני ייעודי לרוכבי אופניים חשמליים

מאגר מפעלי שירותי התחזוקה: מוסכים מורשים ומכוני רישוי בפיקוח ואישור משרד 
התחבורה לביצוע שירותי בדיקה, תחזוקה ותיקון כלי רכב בישראל.

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב מעל 3.5 טון הפעילים ללא קוד דגם: 
מספר רישוי, מספר שילדה, סיווג תקינה אירופאית, שנת ייצור, קוד תוצר, שם תוצר, ארץ 

ייצור, קוד סוג דלק, סוג דלק, משקל כולל, שם דגם.

מאגר זה מכיל פרטיים טכניים אודות כלי הצמ"ה הפעילים: מספר כלי, מספר שילדה, קוד 
תוצר שילדה, שם תוצר שילדה, שנת ייצור, קוד סוג צמ"ה, סוג צמ"ה, קוד הנעה, סוג 

הנעה.
מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הפעילים ביבוא אישי: מספר רכב, מספר 
שילדה, קוד תוצר, שם תוצר, קוד סוג רכב, סוג רכב, דגם, משקל כולל, שנת ייצור, נפח 

מנוע, ארץ תוצר, דגם מנוע, תאריך טסט אחרון, תוקף רישוי, סוג ייבוא (משומש או חדש).

מאגר זה מכיל פרטים טכניים אודות כלי הרכב הפעילים ביבוא אישי: מספר רכב, מספר 
שילדה, קוד תוצר, שם תוצר, קוד סוג רכב, סוג רכב, דגם, משקל כולל, שנת ייצור, נפח 

מנוע, ארץ תוצר, דגם מנוע, תאריך טסט אחרון, תוקף רישוי, סוג ייבוא (משומש או חדש).

יעדים לשנת 2020

בשנת 2020 מתוכננת הוספה של המאגרים הבאים:

   כמויות כלי רכב חדשים מעל 3.5 טון.

   כלי רכב הרשאים לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית. 

   מאגר רישוי תחבורה ציבורית.

   מאגר מוניות שירות.

   מאגר של חברות המורשות לבצע הסעות.

   מאגר רכבים מורשים למוניות.

   מאגר של חברות המורשות להובלת מטענים.

תיאור כללי

משרד התחבורה מפעיל מרכז נתונים אשר מבצע את הפעולות הבאות: קליטת נתוני זמן אמת ממפעילי תחבורה ציבורית, 

הפצת מידע לשלטים האלקטרונים, הפצת מידע למפתחי אפליקציות ואתרים וקליטת דיווחים. 

הפרויקט הוא פיתוח והקמה של מערכת מרכז נתוני זמן אמת בתחבורה ציבורית אשר מחליף את מרכז הנתונים הקיים. 

נסיעות  הן: עדכון לטכנולוגיה עדכנית, קליטת דיווחי זמן האמת בפרוטוקול אחוד, שמירה של היסטורית  מטרות הפרויקט 

החיזוי לצורכי בקרה ושיפור, ממשק למערכת חיזוי חיצונית ושיפור הממשק למפתחים.

במקביל לתהליך הקמת מרכז הנתונים החדש, חייב המשרד את מפעילי התחבורה הציבורית לעבור לפרוטוקול תקשורת אחיד 

.Vehicle Monitoring( SIRI-VM( בשם

סטטוס וביצוע 2019

הפרויקט עלה לאוויר באופן מלא תוך השגת היעדים הבאים:

   שקיפות מלאה למשרד התחבורה למידע המתקבל ממפעילי תחבורה ציבורית.

   שליטה ובקרה מקיפה לנתונים בזמן אמת.

   יכולות טיוב איכות הנתונים.

   יכולות תחקור וניתוח של המידע וביצוע תכנון בהתאם.

   גמישות להוספת יישומים עתידיים.

   בקרה על איכות החיזוי המועבר על ידי המפעילים באמצעות חישוב מדדי איכות חיזוי.

   יכולת התממשקות למערכת חיזוי מרכזית חיצונית שלגביה מתוכנן מכרז נפרד.

   יצירת פרוטוקולים פתוחים ואחידים מול כלל מפעילי התחבורה הציבורית וספקי השלטים על מנת לאפשר סטנדרטיזציה

  ופתיחת השווקים.

   שיפור איכות החיזוי המועבר לשלטים ולמפתחי האפליקציות שבהתאם מעבירים מידע למשתמשי התחבורה הציבורית )ציבור

  הנוסעים(.

יעדים לשנת 2020

   טיוב נתונים של כלל הנתונים ההיסטוריים.

   יצירת דוחות ניהוליים להשוואה, למדידה ולבקרה של מפעילים וקווים.

.)WAZE שדרוג אלגוריתם החיזוי והתבססות על אלגוריתמים  עסקיים אזרחיים )כדוגמת   

11.24.3  מידע בזמן אמת לתחבורה ציבורית - "מורן"



217 216

תיאור כללי

מערך  להתעצם.  צפויה  זו  ומגמה  האחרונות,  מאוד בשנים  משמעותי  גידול  חווה  הקרקע  קרובת  האזרחית  התעופה  תחום 

הרחפנים הפרטיים בשימושים השונים לא נמצא תחת רגולצית רישום ופיקוח. פער זה עלול לעורר אתגרים רבים: ביטחוניים, 

הגנת הפרטיות, בטיחות באוויר ובקרקע וכו'. 

מטרת הפרויקט היא לנהל רישום ומעקב ולשמש כלי מאפשר להסדרת רגולציה ופיקוח של מערך הרחפנים. 

סטטוס וביצוע 2019

   גיבוש תפיסת המערכת והנעת הפרויקט.

   אפיון תהליכים מרכזיים בהתאם לתקנות.

   פיתוח מודול רישום הרחפנים.

   פיתוח תהליך ניהול הרישום.

יעדים לשנת 2020

   ניהול מערך הרישום וההזדהות באמצעות האזור האישי.

   עדכון תקנות והתאמת המערכת  לתהליכי בקרה אכיפה ורגולציה.

בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי.

תיאור כללי

הממשלתי  האישי  באזור  שימוש  זה  ובכלל  לאזרח,  דיגיטלי  באופן  שירותים  בהנגשת  רבה  חשיבות  רואה  התחבורה  משרד 

כמנגנון מרכזי להזדהות וכפלטפורמה עיקרית של שירותי הממשלה.

סטטוס וביצוע 2019

המשרד ביצע מספר פרויקטים מרכזיים בתחום זה:

   העברת בעלות - הושלם בתחילת 2020, אך למעשה הוא גולת כותרת של מאמצי המשרד ב- 2019.

   רש"ל 18 - דיגיטציה של כרטיס לומד הנהיגה.

   התראה על סיום תוקף קרוב של רישיון רכב ושל תג נכה.

   הצגת רשימת כלי רכב לאזרח.

   הצגת PDF של רישיון נהיגה.

   עדכון כלי רכב בתג הנכה.

.PDF הדפסת רישיון רכב כקובץ   

יעדים לשנת 2020

   בקשה להנפקה של רישיון נהיגה.

   בקשה להנפקת רישיון נהיגה בין לאומי.

   שיקוף של בקשות להחזרי אגרות.

   מערך הזדהות לרישום רחפנים.

   רישום לקבלת שירות מזוהה בוידאו צ'ט.

11.24.5  פיתוח והנגשת שירותים באזור האישי הממשלתי11.24.4  הסדרת מערך הרחפנים - "זית"
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תיאור כללי 

יישום XRM בענן למודולים המשרתים את מינהל שיווק, לשכות חו"ל ומינהל חוויית התייר.

השימוש בענן מאפשר גישה וזמינות טובים יותר ממערכת פנים משרדית, וזאת תוך שמירה על רמת אבטחת מידע גבוהה מאוד 

ועמידה בדרישות שונות ביניהן GDPR. התשתית מהווה את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר המאפשרת פתרונות טובים יותר 

ללקוחות, מייתרת את הצורך בעיסוק בתחזוקה ובשדרוגים ומאפשרת למשרד להתמקד בליבה העסקית הדיגיטלית.

בנוסף לכל אלה, המערכת אינטגרטיבית לפלטפורמת הדוא"ל והקבצים של מינהל שיווק ולשכות חו"ל ומייצרת סביבת עבודה 

אחת הוליסטית המספקת מענה כמעט לכל הצרכים העסקיים של יחידות אלו.

סטטוס וביצוע 2019

היערכות טכנולוגית ורגולטורית.

יעדים לשנת 2020

הקמת מודול מערכת אירוח – אגף אירוח, מינהל שיווק.

הקמת מודול שליפת מורי דרך לאירוח - אגף אירוח, מינהל שיווק.

הקמת מודול ביקורות – מוניות, מורי דרך, תו סגול צימרים, מתחמי תיירות ומרכזי ערים – אגף שירותי תיירות, מינהל חוויית 

התייר.

הקמת מודול נוהל מהיר - מינהל השיווק בשיתוף חשבות המשרד.

הקמת מודול הנפקת תעודות מעברי גבול - אגף שירותי תיירות, מינהל חוויית התייר.

הקמת מודול רכש IT חו"ל.

הקמת מודול תיירות פנים.

הקמת מודול CRM ללשכות חו"ל.

הקמת מודול הזמנת חומר פרסומי ללשכות חו"ל.

 

11.25  משרד התיירות  

XRM  11.25.1 בענן כמערכת ליבה למינהל שיווק, ללשכות חו"ל ולמינהל חוויית 
                התייר

תיאור כללי 

כחלק מתפיסה אסטרטגית המתייחסת למידע כנכס, הוקם מערך BI רחב היקף הכולל מערך איסוף מידע ממקורות שונים 

ל-DWH )Data Warehouse( וכן הקמת דוחות ודשבורדים המסייעים להנהלת המשרד בקבלת החלטות ובתכנון אסטרטגי.

סטטוס וביצוע 2019

:BI פותחו 15 דוחות

   רשות האוכלוסין

      דוח תיירים ומבקרים לפי מדינות עיקריות ומעברי גבול.

      מבקרי יום נמל התעופה עובדה.

      דוח תיירים חוזרים.

      דוח השוואתי – כניסת תיירים.

      התפלגות כניסות תיירים לישראל לפי משך שהייה בלילות לפי מדינה לתקופה נבחרת.

      דוח תיירים חוזרים לפי מדינות וחודשים.

      דוח מלא – מדינות מקור עיקריות.

      כמות התיירים בארץ לתאריך.

      דוח כניסות תיירים לפי שבועות השנה.

      מספר התיירים השוהים בארץ לתקופה נבחרת לפי חתכי גיל.

      כניסות תיירים לפי קבוצת גיל ממדינה נבחרת לפי חודשים.

      דוח מעברי גבול דרומיים.

      תיירים שוהים בארץ לפי תאריך נבחר.

   נכסי IT - דוחות ציוד וציוד השוואתי.

   STR  - דוח ביצועי בתי-מלון.

יעדים לשנת 2020

   בניית מערך טעינות אוטומטי ממקורות מידע שונים.

   הרחבת דוח רשות האוכלוסין.

   דוח סקר תיירות נכנסת.

   DASHBOARD – "מבט על" מרכז על נתוני הדוחות השונים ומתן תמונת מצב עדכנית בזמן אמת על עומסי תיירות.

   דוחות רשות הטבע והגנים – כללי, לפי אזורים, לפי אתרים נבחרים.

   אכסניות נוער - דוח אנ"א כללי.

   STR - דוח ביצועי בתי-מלון משופר.

11.25.2  מידע ניהולי

/https://str.com מידע על מלונות בכל העולם
1

1
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תיאור כללי 

המערכת מנהלת את כלל הפעילות הרגולטורית של המשרד בתחום מורי הדרך משלב היותו סטודנט ועד להיותו מורה דרך, 

לרבות נושא הרישוי, ההשתלמויות, התשלומים ועוד. 

ביסוס המערכת על פלטפורמה ידועה ומוכרת מאפשרת Time to Market מהיר וליהנות Out of the box  מיכולות חשובות 

קיימות ללא צורך בפיתוח עצמי, ותוך יכולת לשדרג את המערכת לגרסאות חדשות בלי לפתח את המערכת מחדש.

המערכת תתממשק לאזור האישי ותאפשר למורי הדרך לקבל מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי דיגיטלי מלא.

סטטוס וביצוע 2019

תכנון.

יעדים לשנת 2020

אפיון, פיתוח ויישום ליבת מערכת מורי דרך.

הצגת מידע מורי דרך באזור האישי.

11.25.3  מורי דרך 

תיאור כללי

משרד התקשורת אמון על אסדרה, פיקוח ואכיפה על שירותי התקשורת בישראל. 

כחלק מהשירותים השונים המשרד עוסק במתן רישיונות להפעלת תדרים אלקטרומגנטיים, במתן רישיונות והיתרים מתוקף 

הציבור  בפניות  בטיפול  תקשורת,  לציוד  אישורים  במתן  הדואר,  חוק  מתוקף  דואר  והיתרי  רישיונות  במתן  התקשורת,   חוק 

בנושאים אשר בסמכות ובאחריות המשרד, בהקצאת מיספור, פיקוח ואכיפה.

יישומים שונים  ויעילה להקמת  פרויקט פיתוח היישומים על תשתית CRM בענן מיועד ליצור תשתית חדשנית, נוחה, אמינה 

 )Time to Market( ידי המשרד. תשתית זו תאפשר פיתוח מהיר ולגורמים המפוקחים על  שיאפשרו שיפור השירות לציבור 

וגמיש בהתאם לצורכי הלקוחות ולשינויי הדרישות.

בשלב הראשון יפותחו חמישה יישומים בסיסיים בעלי אופי של ספק – לקוח. 

סטטוס וביצוע 2019

נבחר ספק במכרז פומבי.

יעדים לשנת 2020 

יישום ופיתוח שתי מערכות: מערכת פניות ציבור לקבלה ולטיפול בפניות הציבור בנושאי טלקום, דואר, בנק הדואר, כבלים 

ולוויין,  ומערכת רישוי לניהול ולהנפקת רישיונות והיתרים לחברות השונות.

תיאור כללי

ספקטרום התדרים האלקטרומגנטי הוא משאב לאומי המנוהל על ידי משרד התקשורת. אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד 

אגרות  לגביית  לשימוש בתדרים,  הפעלה  רישיונות  להענקת  ואזרחיים,  ביטחוניים  למשתמשים  רדיו  תדרי  להקצאת  אחראי 

הקצאת תדרים, למתן אישורים שונים לשימוש בציוד אלחוטי, למתן רישיונות סחר לגופים.  

האגף מטפל בביצוע בדיקות הנדסיות בתחום המיקרוגל והשידורים לציבור, בתכנון הספקטרום האלקטרומגנטי תוך שילוב בין 

 .ITU-R- מערכת הרישוי לבין סדין התדרים, ביישום החלטות ועדת תדרים וברישום מול ארגון

המערכת לניהול מערך הספקטרום תאפשר מיחשוב אינטגרטיבי בטכנולוגיה מתקדמת ותיתן מענה לכלל תהליכי העבודה 

ולמערכת מרכב"ה לצורך  נוספות  הנדרשים באגף ספקטרום במשרד, לרבות בניית ממשקים למערכות מיחשוב רלוונטיות 

ניהול גביית האגרות. המערכת תאפשר מתן שירותים מתקדמים לציבור באמצעות שירותים מקוונים להגשת בקשה להקצאת 

תדרים, למעקב אחר סטטוס הפניות ולקבלת הרישיון.

 

11.26  משרד התקשורת 

11.26.1  תשתית  CRM בענן ציבורי

11.26.2  מערך הספקטרום האלקטרומגנטי

220
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סטטוס וביצוע 2019

נבחר ספק זוכה והחל הפרויקט.

יעדים לשנת 2020 

המשך הקמת המערכת.

הקמת רשת מסווגת וטיפול בנושאי אבטחת מידע.

תיאור כללי

משרד התקשורת ממונה על ניהול ועל קביעת מדיניות בענף התקשורת והדואר בישראל. בין היתר, המשרד אחראי על  תכנון 

ופיקוח על בעלי תשתיות התקשורת וספקי שירותי התקשורת, פיקוח על  הפיתוח והאסדרה של תשתיות התקשורת, רישוי 

חברת הדואר ובנק הדואר, קביעת מדיניות בקרה וקביעת תעריפים לשירותי תקשורת מפוקחים ועוד.

התקשורת בכל  תשתית  החלפת  של  שנים  לעשרות  אחת  המתרחשת  טכנולוגית  מהפכה  של  לפתחה  כיום  עומד  המשרד 

המדינה )מנחושת לסיב( על מנת להביא לפרישה מלאה של סיב לכל משקי הבית במדינה.  

מערכת מידע גאוגרפית תאפשר הצגת נתונים הכוללים מידע גאוגרפי ממקורות מידע שונים על גבי מפה לצורך ביצוע ניתוחים 

לשימוש  וכן  גאוגרפי,  מידע  וכוללים  המשרד  שמקבל  דיווחים  קליטת  לצורך  המשרד,  מדיניות  גיבוש  בהליך  הנדרש  שונים 

בתהליכי פיקוח ואכיפה שמקיים המשרד. 

יעדים לשנת 2020

פרסום מכרז פומבי.    

בחירת זוכה.

התחלת הקמת התשתית וקליטת נתונים.

 

11.26.3  תשתית מידע גאוגרפי

עבודה מרחוק

   הגדלת כמות המשתמשים לחיבוק מרחוק מ-10% ל-45% באמצעות הרחבת התשתית, הגדלת כמות הרישיונות וחלוקת

   מחשבים ניידים. הגדלת כמות המשתמשים לסנכרון לסלולרי ל-80% מהעובדים.

היערכות לרציפות העבודה

   הארכת תוקפם של הכרטיסים החכמים על מנת שיהיה ניתן להמשיך לעבוד בחיבור מרחוק.

   הקמת יכולת להזדהות באמצעות OTP )סיסמה חד-פעמית( למקרים שבהם לא יהיה ניתן להזדהות באמצעות הכרטיס 

   החכם בשל אובדן או נזק.

   הארכת תוקף תעודות אימות המחשבים.

   וידוא מוכנות ספקים המסייעים בתחזוקת המערכות והתשתיות.

אתר האינטרנט ועיצובים גרפיים

   העלאת תכנים לאתר האינטרנט בשתי משמרות משעות הבוקר ועד הלילה.

   הקמת דפים לנושא הקורונה.

   הגדרת נושאים ותתי נושאים על מנת שתכנים מהאתר יוצגו באתר המרכזי של ממשל זמין.

   עיצוב מצגות.

   עיצוב עלונים לעובדים ושומר מסך להצגת הנחיות התו הסגול.

חדרי מצב וישיבות

   רכישת רישיונות זום לשר, למנכ"ל ולכל זוג סמנכ"לים לצורך קיום ישיבות בו-זמנית.

   רכישת ציוד לחדרי הישיבות השונים.

טפסים מקוונים

   הקמת טופס דיווח עבודה מהבית.

   הקמת טופס להזמנת מבקרים הכולל בדיקת חום ותסמינים לכל מבקר.

תמיכה שוטפת ואבטחת מידע

   במהלך כל התקופה ניתנה תמיכה שוטפת וליווי מתמיד של עובדי האגף לכל עובדי המשרד בשעות הבוקר, הערב והלילה, 

   בכל נושא.

   בוצע מעקב שוטף על תשתית החיבור מרחוק, על ניצולת השרתים, על כמות המתחברים מרחוק ועל בדיקת עומסים.

   בוצעו בדיקות אבטחת מידע לשלילת אירועים חריגים כולל קשר שוטף עם גופי אבטחת המידע – ה-SOC הממשלתי, יה"ב

   וממשל זמין.

11.26.4  פעילות בזמן משבר הקורונה
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תיאור כללי

ניהול תהליך רישוי המוסדות ומאמני הספורט בישראל. התאמת המערכת לחוק המאמנים החדש בדגש על הענפים המועדפים. 

המערכת מנהלת כיום את התהליכים הבאים:

   תהליכי אישור כוח-אדם שנשלחים על ידי מוסדות להכשרת מדריכים ומאמנים.

   בקשות של אישור הכרה בהכשרת מאמנים.

   דיווח על קורסים במוסדות.

   ניהול ושיבוץ בקרות למתקנים ולקורסים.

   פורטל לדיווח בקרה.

סטטוס וביצוע 2019

וצפייה בבקרות ששובצו, דיווח בקרה דינאמי – לוח בקרות מותאם לבקר  וקורס.  פיתוח פורטל בקרות עבור בקרות מתקן 

לדוגמה: הצגת שאלות לפי ענף הקורס.

המערכת פותחה באופן חדשני, בעיצוב רספונסיבי ובטכנולוגיות מתקדמות. לדוגמה: התאמה לטאבלט ולסמארטפון, אפשרות 

לצירוף תמונה לבקרה על ידי צילום תמונה מהטאבלט.

הוספת מערך אישור מתקן למוסד בהכרה בהכשרה לפי ענף.

עיצוב מתקדם ועדכני לטבלה עבור חניכי קורס והמפגשים שלו.

הוספת בדיקה למספר שעות קורס לפי ענף בהתאם לתקנות.

הרחבת תשתית עבור דיווח בקרה - הוספת אפשרות לייצוא רשימת חניכים לאקסל.

הוספת תפקידים נלווים לבעלי תפקידים מורשים למוסד לפי תנאים בצורה דינאמית המאפשרת הגדרה על ידי מנהל המערכת 

ובהתאם לכך פותח רכיב הסבה.

אפשרות הגדרת קהל יעד להגשת בקשות להכרה בהכשרה בצורה דינאמית המאפשרת הגדרה על ידי מנהל המערכת.

 

עדים לשנת 2020

פיתוח לוח מחוונים מותאם למנהל, הצגת גרפים ותצוגות בהתאם לדרישות המנהל.

 

אפשרות להגדרת בדיקות לדיווח ניהול קורס בהתאמה לקהל יעד.

הוספת אפשרות להגדרת קהל יעד בצורה דינאמית. בהתאם להגדרה זו מתבצעות בדיקות בדיווח ניהול קורס:

   בדיקת מינימום מפגשים בקורס בהתחשב בקהל יעד.

   בדיקת מינימום שעות נדרשות לקורס לפי קהל יעד.

   בדיקת גיל מתאים לקורס לפי קהל יעד.

   בדיקת מספר חניכים לקורס לפי קהל יעד.

אפשרות להזנת צרופות חניך לאחר סיום קורס.

מנגנון דיווח בקרה עבור מפגש בקורס שלא התקיים.

 

11.27  משרד התרבות והספורט 

11.27.1  מאמני ספורט 
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תיאור כללי

ניהול רישוי הספורט המוטורי בישראל.

המערכת מרכזת את כלל הפעולות של מוסדות ההכשרה ונהגי הספורט המוטורי אל מול הרשות לנהיגה ספורטיבית. במערכת 

ניתן לשלוח בקשות, לצפות בסטטוס בקשה שנשלחה, להנפיק טיוטת רישיון, לעדכן פרטים אישיים ועוד.

מטרת הפעילות היא לצמצם את הפניות הפרונטליות למשרד תוך קבלת מינימום הנתונים הנדרשים לביצוע הפנייה.

הפעילויות במערכת הן:

   רישוי נהג.

   רישוי כלי רכב.

   העברת בעלות על כלי רכב.

   דיווח משתתפים באירוע ספורט מוטורי.

   רישוי אירוע.

סטטוס וביצוע 2019

מודול רישוי אירוע.

עדכונים ותוספות בטופסי נהג וכלי.

ייבוא  באירוע,  משתתפים  דוח  ייצוא  פג,  שרישיונו  באירוע  למשתתף  בדיקה   – באירוע  משתתפים  על  דיווח  למודול  הרחבה 

מאקסל של רשימת משתתפים באירוע.

הרחבת תשתית צרופות ביניהן: קישור לצרופה, הצגת הסבר לצרופה, תנאי הצגה ודרישה לצרופות בחידוש רישיון בהתאם 

לצרופות שנתקבלו בעבר.

יעדים לשנת 2020

הגבלת הרשאות מחיקה ועדכון למשתמשים במערכת ניהול.

גריטת כלי – אפשרות להוספת תיעוד לכלי עבור גריטה.

פיתוח כלי להארכת תוקף רישיונות והודעה לבעלי הרישיונות לפי תקנות החירום.

שיפורים לתנאי בדיקה ארגומטרית לרישוי נהיגה ספורטיבית.

הוספת הצהרה לבוחן אודות בחינת כלי ספורטיבי והוספת צרופות.

רישוי אירוע.

תיאור כללי

מערכת ניהול מוזאונים היא מערכת לתיעוד ולקיטלוג פריטים מוזיאליים למוזאונים מוכרים 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. השיפורים אשר בוצעו על ידי המשרד 

הוחזרו לקהילה המפתחת.

הפריטים המנוהלים במערכת מפורסמים לציבור באמצעות פורטל המוזאונים.

המערכת מיועדת לניהול מוזאונים ויש לה יכולות מובנות לניהול מוזאון. היא מכילה יכולות מתקדמות לחיפוש ואחזור מידע.

11.27.3  אוספים במוזאונים11.27.2  ספורט מוטורי )נהיגה ספורטיבית(
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11.27.4  משלחות ספורט היוצאות לחו"ל

סטטוס וביצוע 2019 

מוזיאונים שהוסבו ב-2019:

יעדים לשנת 2020

העברת מוזאונים נוספים.

 

 און כפר סבאמוז • הרצליה לאמנות • אוסף מוזאון בית יגאל אלון •

 און עתיקות הגולןמוז • וילפריד ישראל • יהדות איטליה •

 אוני חיפהמוז • חומה ומגדל •  אמנות האסלאם •

 מזכרת בתיה • יד מרדכי • בית מרים •

 קריקטורה וקומיקס • און ג'ו אלוןמוז • בית ראובן •

 לציוןראשון  • און המזגגהמוז •  גן המדע •

 שער הגולן • און הנגבמוז • האדם הקדמון •

 תרבות הפלישתים • און העיצובמוז • האדם והחי ר"ג •

  און יפעתמוז •  רק מבנה נכון –האדם והסביבה  •

 

 

 
 
 
 
 

 און א"ימוז • פ"ת לאמנות • משכן לאמנות •

 און המדע ע"ש בלומפילדמוז • חצר תל חי •  ארכיאולוגי עין דור •

 לוחמי הגטאות • אשדוד לאומנות • ינקו דאדא •

 מגדל דוד •  און בית שטורמן מוז • און בר דודמוז •

 מדעטק • בית אושיסקין • החאן חדרה •

 בית אורי ורמי • נחום גוטמן • הכט •

  בית התפוצות • בית המאירי • שמרחצר ראשונים עין  •

 אוני תפןמוז •  און משה קסטלמוז •  ארכיאולוגי גן השלושה •

   בית טרזין • היכל שלמה •

תיאור כללי

משרד התרבות והספורט משתתף במימון משלחות לחו"ל בתחום תרבות וספורט.

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להכרה במשלחת רשמית לאירוע ספורט או לאירוע תרבות המתקיים מחוץ לארץ.

המערכת מאפשרת לנהל את תהליך ההכרה במשלחת היוצאת לחו"ל, אישור הגורמים הביטחוניים ואבטחת המשלחת.

המערכת מנהלת כיום את התהליכים הבאים:

   הגשת בקשה להכרה במשלחת ספורט רשמית לחו"ל.

   אישור או דחיית משלחת היוצאת לחו"ל על ידי ראש מינהל הספורט.

   אישור על ידי הגורמים הביטחוניים, קב"ט משלחות וגורמי ביטחון נוספים.

   שליחת פרטי המשלחת לחברת חוץ המבצעת תדרוכים ביטחוניים.

סטטוס וביצוע 2019

הקמת המערכת להגשת בקשה להכרה במשלחת רשמית היוצאת לחו"ל שכוללת:

   חתימה דיגיטלית - חתימה דיגיטלית עבור הצהרה והתחייבות.

   חוקיות עסקית המגבילה בשליחת בקשה להכרה באופן תקין.

   דוח הכרה במשלחות - דוח הכולל את פרטי הבקשה.

11.27.4  משלחות ספורט היוצאות לחו"ל
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יעדים לשנת 2020

מערך מיילים לעדכון הגורמים המאשרים.

ניהול אישורי הכרה במשלחת.

ליווי פיילוט ועבודה עם המערכת ושינויים נדרשים בהתאם.

מנגנון לעדכון אוטומטי של קב"ט משלחות ושב"כ בשינוי פרטי בקשה על ידי האיגוד עם פירוט השינויים שבוצעו.

עיצוב מתקדם לדוח פרטי משלחת.

תיאור כללי

ניהול תהליך תמיכות במתקני ספורט, דיווח על בקשות לתמיכה לפי רובדי ספורט.

המערכת מנהלת כיום את התהליכים הבאים: שלבי ניהול בקשות התמיכה, אבני דרך לביצוע ותשלומים.

המערכת תנהל את תהליך בקשת המימון ל"קולות קוראים" לפי רבדים, את הגשת הבקשה על ידי רשויות מקומיות ואת בחינת 

הבקשה על ידי המשרד.

המערכת כוללת:

   הגשת בקשה לשיפוץ, לרכישת ציוד, להצטיידות חדר כושר )רובד תחרותי שוטף - נוער((.

   אישור או דחיית הבקשה על יגי אגף המתקנים.

   מתן משוב לרשות המקומית.

יעדים לשנת 2020 

ייזום המערכת.

מערכת ניהול לתיעוד נתוני הבקשות, דוחות תכנון וביצוע ותשלומי האגף.

אזור ייעודי לרשויות המקומיות או עמותות להגשת בקשות לתמיכה בשיפוץ, הקמה ואבזור מתקנים.

11.27.5  תמיכות במתקני ספורט

תיאור כללי

מערכת סל תרבות מנהלת את כלל תמיכות המשרד ברשויות מקומיות בנושאי תרבות. משתמשי המשרד עובדים במערכת 

פנימית, ולקוחות המשרד – נציגי הרשויות המקומיות עובדים באמצעות פורטל המכיל אזור אישי שבו הם יכולים להגיש בקשות 

ודיווחים, לאשר דיווחים ולצפות בסטטוס הפניות.

המערכת מאפשרת לרשויות לבצע את הפעולות הבאות:

   בקשה לתמיכה ביוזמה – הכוללת את  פרטי היוזמה, יוצרים ביוזמה, תוכנית עבודה, רשימת שאלות הצהרה, פעילויות,  

   תצהירים )צרופות( וחתימה דיגיטלית.

   בקשה לתמיכה בפסטיבל הכוללת את פרטי הפסטיבל, הצהרות לפסטיבל, רשימת פעילויות לפסטיבל וצרופות לפסטיבל.

   מנגנון סבב אישורים.

   קבלת הבקשות מהרשויות:

      הצגת פרטי הבקשות – בהתאם להגשות המערכת - פירוט הנ"ל.

      עדכון סטטוס הבקשות )אישור, דחייה,  השלמת נתונים(.

      מנגנון מיילים –שליחת מיילים לפי סטטוס לרשות ולגורמים פנים משרדיים.

   הפקת דוח מרכז של כלל פרטי הבקשות והצרופות בהתאם לדרישות המערכת.

   חתימה דיגיטלית. 

סטטוס וביצוע 2019

הקמת המערכת להגשת בקשות תמיכה ביוזמה ובפסטיבל.

הרחבת מנגנון סבב האישורים ברשות בבקשה לחתימת גזבר וראש רשות. בכל שינוי בבקשה המערכת דורשת סבב אישורים 

נוסף לאישור השינויים.

11.27.6  סל תרבות עירוני )סל"ע( – בקשות לתמיכה עבור יוזמות ופסטיבלים
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יעדים לשנת 2020 )בכפוף לתיעדוף של מינהל התרבות(

מודול ביצוע – הגשות דוחות ביצוע על ידי הרשויות, אישורםאו דחייתם.

שליחת הבקשה כצרופה במייל לדיווח במרכב"ה.

מודול הצעת תקציב )ניקוד וחלוקת הכסף(.

תיאור כללי

משרד המדע והטכנולוגיה מממן מחקרים, מלגות ומרכזי ידע במגוון תחומי המדע במטרה לקדם את המחקר המדעי במדינת 

ישראל. המשרד מפרסם כ-50 "קולות קוראים" מידי שנה להגשת בקשות למימון הצעות.

המערכת תנהל את כל תהליכי "הקולות הקוראים" באמצעות מערכת ממוחשבת אחת מרכזית. לצורך פיתוח המערכת ביצע 

המשרד התקשרות עם ספק שמפתח את המערכת עבורו.

פיתוח המערכת התחלק לשלושה שלבים כך שכל תהליך יבוצע בשלב שהוגדר.

התהליכים במערכת:

   בניית תוכנית עבודה.

   גיבוש "קול קורא".

   פרסום "קול קורא".

   שליחה ומענה לשאלות.

   הגשת הצעות ל"קול 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.

   דיווח, בחינה והחלטה על אבני דרך.

   דיווח, בחינה והחלטה של שינויים בהצעה.

   טיפול בקניין הרוחני של המחקר.

סטטוס וביצוע 2019

בחירת ספק זוכה והתנעת המערכת.

ליווי פרויקט פיתוח מול הספק.

כתיבת אפיון מפורט עבור התהליך המפורט מעלה.

פיתוח שלב א' הכולל מערכת ניהול ואזור אישי.

 

11.28  משרד המדע והטכנולוגיה 

11.28.1  "קדמת המדע" – "קולות קוראים" ומימון מחקרים
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יעדים לשנת 2020

המשך פיתוח שלב א' באזור האישי ובמערכת הניהול הכולל את התהליכים:

   גיבוש "קול קורא".

   הגשת הצעות ל"קול קורא".

   סגירת תיבת מכרזים.

   בדיקת תנאי סף והשלמת נתוני ההצעות.

   שיפוט ההצעות )ועדת שיפוט(.

   סקירת ההצעות )סוקרים(.

   סיווג וקביעת תקציב ההצעות )הנהלת קרן(.

   השלמה ועדכון נתוני ההצעות.

תיאור כללי

משרד המדע תומך בקייטנות מדע על מנת להגביר את החשיפה ואת הנגישות של המדע והטכנולוגיה בקרב ילדים ובני נוער 

כדי לעורר מודעות לתחומים אלו תוך העשרת הידע, פיתוח חשיבה מדעית והגברת המוטיבציה להצטיין בתחומים אלו.

לשם כך גיבש המשרד תוכנית לביצוע פעילויות קיץ במסגרת סדנאות לימוד בתחומי המדעים והטכנולוגיה והפעלתן ברשויות 

המקומיות במהלך חופשת הקיץ 2020.

11.28.2  פעילויות קיץ )קייטנות מדע(

המערכת מנהלת את כלל הבקשות לתמיכה בפעילויות אלו. משתמשי המשרד עובדים במערכת פנימית, ולקוחות המשרד 

– נציגי הרשויות המקומיות עובדים באמצעות פורטל המכיל אזור אישי שבו הם יכולים להגיש בקשות ודיווחים, לאשר דיווחים 

ולצפות בסטטוס הפניות.

המערכת מנהלת את תהליך הגשת הבקשות לפעילות קיץ של מדע ומאפשרת לרשויות לבצע את הפעולות הבאות:

   התחברות לאזור האישי והצגת דף בית:

      יצירת בקשה חדשה ואפשרות שליחה או שמירה כטיוטה.

      הצגת רשימת הבקשות שהוגשו ואפשרות חיפוש.

   בקשה להקמת פעילות קיץ הכוללת:

      פרטי פעילות קיץ, מוקד טלפוני, סדנאות, גביית תשלום, הצהרה והתחייבות.

      חתימה דיגיטלית עבור ההצהרה וההתחייבות.

      חוקיות עסקית מגבילה בעת שליחת בקשה לתמיכה. 

 

 

   דוח פעילות קיץ.

   מערכת ניהול. מערכת ניהול לקבלת פרטי פעילות הקיץ וטיפול המשרד בבקשה.

      הגדרת משתמשי המערכת להתחברות לאזור האישי - נציגי רשויות ומורשי חתימה.

      הצגת רשימת בקשות שנשלחו על ידי רשויות והצגת פרטי הבקשה.

      מייל עדכון לנציג הרשות ולמורשי החתימה בכל חתימה ושליחת הבקשה.

סטטוס וביצוע 2019

ייזום המערכת.

יעדים לשנת 2020

הקמת המערכת.
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תיאור כללי

ניהול תהליך הגשת הצעות למועמדים לפרס "ראש הממשלה לחדשנות עולמית".

בכל שנה נבחרים נושאים לקידום מדע ולהענקת פרס לחוקר ישראלי ולחוקר בינלאומי בהתבסס על הישגים.

העולמי בנפט  טכנולוגיות המקטינות את השימוש  לפיתוח  לאומית  תוכנית  "הפעלת  נושא  על  זו החליטה הממשלה  בשנה 

בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום", והקצתה תקציב למחקרים חדשניים בנושא אנרגיה חלופית לשימוש בתחליפי 

נפט ובתחבורה חכמה. במסגרת החלטות אלו הוחלט על הענקת מספר פרסים שנתיים.

בהתאם להחלטה זו, הוקמה מערכת להגשת הצעות לקבלת הפרס על ידי החוקרים.

המערכת מנהלת את תהליך הגשת ההצעות למועמדים לפרס ראש הממשלה לחדשנות עולמית ומאפשרת לחוקרים לבצע 

הפעולות הבאות:

   התחברות לאזור האישי והצגת דף בית:

 

   יצירת בקשה חדשה ואפשרות שליחה או שמירה כטיוטה.

   הצגת רשימת הבקשות שהוגשו ואפשרות חיפוש.

   המלצה על מועמדים

      כולל פרטים על המועמד, פרטים על הממליץ, קורות חיים והמלצות.

      המערכת תומכת בשני סוגי טפסים:

         מענק למחקר פורץ דרך.

         מימון חוקרים באקדמיה. 

   תרגום אוטומטי של המערכת לכל שפה.

   דוח המלצה – הצגת פרטי ההמלצה בדוח.

   מערכת ניהול

      הצגת הבקשות שנשלחו והטיפול בהן.

      הצגת רשימת ההמלצות שנשלחו והצגת פרטי ההמלצה.

      אפשרות הנפקת דוחות.

      הגדרת משתמשי המערכת להתחברות לאזור האישי. 

סטטוס וביצוע 2019

ייזום המערכת.

יעדים לשנת 2020

הקמת המערכת.

11.28.3  פרס ראש הממשלה )תחליפי נפט ותחבורה חכמה( 
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תיאור כללי

המדע  נושאי  את  להנגיש  במטרה  המדע  בתחום  לחו"ל  בינלאומיות  במשלחות  תמיכה  מקדם  והטכנולוגיה  המדע  משרד 

והטכנולוגיה לציבור הרחב.

המערכת מנהלת את תהליך הגשת בהקשות למימון משלחות מדע ומאפשרת לרשויות לבצע את הפעולות הבאות:

   התחברות לאזור האישי והצגת דף בית:

      יצירת בקשה חדשה ואפשרות שליחה או שמירה כטיוטה.

      הצגת רשימת הבקשות שהוגשו ואפשרות חיפוש.

      מימון משלחות מדע הכולל:

         הזנת פרטי המשלחת, מועדי התחרות ועלויות.

         חוקיות עסקית המגבילה בשליחת בקשה.

         הגבלת תאריכים לשליחה. 

      דוח משלחות מדע.

   מערכת ניהול

      מערכת ניהול לקבלת פרטי משלחות מדע וטיפול המשרד בבקשה.

      הצגת המשלחות שנשלחו וטיפול בהן.

      אפשרות דחיית הבקשה לעדכון הרשות.

      שליחת מיילים אוטומטית.

      אפשרות הנפקת דוחות.

 

סטטוס וביצוע 2019

ייזום המערכת.

יעדים לשנת 2020

הקמת המערכת.

תיאור כללי

במרבית הפעילויות שמקבלות מימון על ידי משרד המדע קיים תהליך בקרה.

המערכת מנהלת תהליך שליחת דיווחים לבקרות שטח ומאפשרת לבקרים להגיש דוחות בקרה עבור הפעילות ודיווח פרטי 

הבקרה.

המערכת מנהלת את תהליך דיווח הבקרות בשטח על ידי הבקרים ומאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

   התחברות לאזור האישי והצגת דף בית:

      יצירת דיווח בקרה חדש ואפשרות שליחה או שמירה כטיוטה.

      הצגת רשימת הדיווחים שהוגשו ואפשרות חיפוש. 

 

     

   דיווח בקרת שטח כולל:

. CSVהזנת פרטי הבקרה: פרטי הפעילות, משתתפים )לפי מגדר ושיוך קהילתי(  וצרופות - יכולת לטעון קובצי         

         סבב אישורי הבקרה.

         לאחר הזנת פרטי הבקרה, מנהל הפרויקט )נציג מטעם חברת הבקרות( מאשר את הבקרה באמצעות כרטיס חכם, 

         ולאחר מכן הבקרה מתקבלת במשרד.

      דוח בקרה – הצגת פרטי הבקרה בדוח.

   מערכת ניהול

      הצגת הדיווחים שנשלחו וטיפול בהם.

      הפקת דוחות.

      הגדרת משתמשי המערכת להתחברות לאזור האישי.

11.28.5  אירועים  ופעילויות מדע – בקרות בשטח 11.28.4  משלחות מדע לחו"ל

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



241 240

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

סטטוס וביצוע 2019

ייזום המערכת.

יעדים לשנת 2020

הקמת המערכת. 

תיאור כללי

מערכת "סל מדע" מנהלת את כלל תמיכות המשרד ברשויות המקומיות בנושאי מדע. משתמשי 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.

המערכת מאפשרת לרשויות לבצע את הפעולות הבאות:

   ניהול תוכנית העבודה:

      הקמת תוכנית עבודה שנתית.

      אישור תוכנית העבודה על ידי גורם מאשר ברשות.

      אישור תוכנית העבודה על ידי המשרד.

   ניהול תקציב:

      המלצה לחלוקת הכסף על ידי ועדת התמיכה בהתאם לשיקלול כלל הבקשות.

      צפייה בסכומי הזכיה על ידי נציגי הרשויות.

   דיווח ביצוע כבסיס לתשלום:

      דיווח על ביצוע פעילויות בתוכנית העבודה.

      אישור הדיווח על ביצוע הפעילויות על ידי גורם מאשר ברשות.

      אישור הדיווח על הביצוע על ידי המשרד.

   הפקת דוחות מורכבים בחתכים שונים.

סטטוס וביצוע 2019

אפשרות לתיעוד של התאמת הבקשה למערכת מרכב"ה.

מנגנון בקשות ציוד. שיוך בין פעילות לציוד נדרש בהתאם לציוד משתנה וציוד נדרש.

שיוך פעילות לקבוצה:

 

יעדים לשנת 2020

תחזוקה שוטפת.

11.28.6  "סל מדע" תמיכות ברשויות המקומיות 
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תיאור כללי

לכל שכבות האוכלוסייה  לכלים ממוחשבים  כדי לאפשר גישה  פתוח  והטכנולוגיה מעודד את השימוש בקוד  משרד המדע 

ולקדם את הפיתוח בישראל.

קוד פתוח הוא תוכנה אשר ניתן להשתמש בה באופן חופשי, וכן מפתחיה מפרסמים את קוד המקור מעבר לפרסום המוצר 

המוגמר. זאת בניגוד לתוכנה קניינית שבה קוד המקור ידוע רק לחברה המפתחת את התוכנה, והוא רכושה הבלעדי. בתוכנה 

קניינית הלקוח משלם בדרך כלל עבור הזכות להשתמש בתוכנה.

המשרד פועל לחשיפת הנושא ולקידומו בארגונים ציבוריים בישראל.

המשרד מקדם את הקוד הפתוח בישראל בתחומים הבאים:

   תמיכה בכנסי קוד פתוח.

   הטמעת כלי קוד פתוח במשרד המדע והטכנולוגיה.

   ייעוץ בנושא קוד פתוח בממשלה.

סטטוס וביצוע 2019

פרסום קוד פתוח למערכת מוזיאונים.

הפצת כלי קוד פתוח לשימוש המשרד.

ארגון מפגשי קוד פתוח ממשלתי.

ניהול שתי קבוצות WhatsApp בנושא קוד פתוח.

מתן הדרכות וייעוץ למשרדים ממשלתיים בנושא קוד פתוח.

יעדים לשנת 2020

הטמעת כלי קוד פתוח לניהול מוקד השירות במטה המשותף של משרד המדע הטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט.

מתן הדרכות וייעוץ למשרדים ממשלתיים בנושא קוד פתוח.

הטמעת כלי קוד פתוח לאגף מערכות מידע - לתחום תשתיות, אבטחת מידע ופיתוח.

הפצת כלי קוד פתוח לשימוש המשרד.

קידום פורום קוד פתוח ממשלתי.

איתור כלים לשימוש המשרד בהתאם לצורך ולפניות.

11.28.7  קוד פתוח

פעילות בהובלת מטה משותף של משרדי המדע והטכנולוגיה; התרבות והספורט.

תיאור כללי

כחלק מהנחיות הנציבות, עובד חדש במשרד הוא בתקופת ניסיון למשך זמן מסוים בהתאם להגדרה בהנחיות על מנת לאפשר 

מתן כלים לבחינת ולמדידת התאמת העובד לתפקיד בפרט ולשירות המדינה בכלל. עבודה זו תאפשר למנהל ולעובד מיצוי 

מיטבי של תקופת הניסיון.

לצורך זה הוקמה מערכת לקבלת דיווח לפי אבני דרך ולפי מדידת העובד על ידי הממונים.

עקבית  בצורה  הניסיון  תקופת  את  לנהל  ומאפשרת  מהממונים  הניסיון  תקופת  על  הדיווחים  קבלת  את  מנהלת  המערכת 

ומאורגנת, לשלוח תזכורת לממונה בתקופה הנדרשת לדיווח ועוד.

   התחברות לפורטל - האזור האישי של הממונים והצגת דף בית:

      התחברות לאזור האישי.

      דף הבית

         יצירת דיווח ואפשרות שליחה או שמירה כטיוטה.

         הצגת רשימת הדיווחים שהוגשו ואפשרות חיפוש.

      הרשאות למילוי חוות דעת של ממונה ישיר וממונה עקיף.

      הגדרת יעדים – פנימי ופומבי.

      מתן חוות דעת הכוללת:  פרטים כלליים על העובד, אפשרות הזנת חוות דעת של ממונה ישיר, אפשרות הזנת חוות דעת

      של ממונה עקיף.

      הגשת סבב אישורי הבקשה נספח א' - לאחר שממונה ישיר ממלא את חוות הדעת, נשלח מייל לממונה עקיף למילוי חוות 

      דעת.

   מערכת ניהול

      מערכת לניהול תקופת ניסיון כוללת.

      יצירת רשומות של תקופת הניסיון ואבני דרך בצורה אוטומטית.

      הצגת חוות דעת שנשלחו וטיפול בהן.

      חוות דעת הכוללת את פרטי העובד, חוות דעת ממונה ישיר וחוות דעת ממונה עקיף.

      סבב אישורים פנימי – אישור על ידי מנהל משאבי אנוש וסמנכ"ל הון אנושי.

      תצוגות המערכת – יצירת תצוגות לפי תפקיד וסטטוס חוות דעת.

      תזכורות אוטומטיות - שליחת מיילים למנהלים למתן חוות דעת.

 

11.29  משרד התרבות והספורט ומשרד המדע והטכנולוגיה – משותף

11.29.1  תקופת ניסיון
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הוקמה  מרחוק,  עבודה  המשך  על  הוחלט  המרכזי במרכב"ה,  המענה  טרם  הבריאות  משרד  והנחיות  הקורונה  מגפת  עקב 

מערכת לדיווח שעות עבודה מהבית ותהליך אישור הדיווח על ידי המנהל/ת:

   מערכת לדיווח שעות העבודה למילוי על ידי העובד.

   אפשרות צפייה בדיווחים קודמים.

   מנגנון אישור הדיווח על ידי המנהל.

   שליחת מייל לעובד ולמנהל באישור הדיווח.

   מנגנון תזכורות לעובדים שטרם דיווחו.

11.28.7  קוד פתוח

דיווח:

סטטוס וביצוע 2019

ייזום המערכת.

יעדים לשנת 2020

הקמת המערכת עבור שליחת דיווחים לאבני דרך עבור תקופת ניסיון של העובד.

המערכת כוללת אזור אישי, אזור חיצוני להגשת הבקשה ומערכת ניהול.

245
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תיאור כללי

והמידע של רשות האוכלוסין  כלל טכנולוגיות הדיגיטל  ותחזוקה של  פיתוח   – לאומית קריטית  פרויקט הקמה של תשתית 

וההגירה. בליבת המערך יוקם מרשם האוכלוסין החדש, כולל ניהול המידע על זרים. 

יעדי המערכת הם:

:)G2C – Government-to-Citizen( בתחום השירות לאזרח

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

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

   הקלה בתהליכי קבלת שירות )הזנת כל נתון פעם אחת(.

:)G2B – Government-to-Business( בתחום השירות לעסקים

   הרחבת סל השירותים ללקוחות חיצוניים.

   סטנדרטיזציה באספקת השירותים והמידע ללקוחות חיצוניים.

   שיפור רמת השירות ללקוחות חיצוניים )זמינות ותגובתיות(.

:)G2G – Government-to-Government( בתחום התהליכים הפנים-ממשלתיים

   יצירת MDM )Master Data Management( 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.

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

להסדרת  ובפעילות  אוכלוסין,  בניהול  העבודה  תהליכי  כל  של  בביצוע  המערכת  תתמוך  וההגירה  האוכלוסין  רשות  עבור 

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. 

עבור לקוחות החוץ של הרשות )משרדים וארגונים ממשלתיים וחברות מהסקטור הבנקאי-פיננסי(, ישמש המידע מהמערכת 

כנדבך משמעותי בתהליכי העבודה. 

מערכת "איתן" תהיה נדבך מרכזי בהגברת השימוש בשירותים ממשלתיים מרחוק אגב מינוף התיעוד החכם )אמצעי ההזדהות 

והחתימה האלקטרונית( לשינוי ולשיפור של תהליכי השירות.

 

11.30  רשות האוכלוסין וההגירה

11.30.1  מערכת "איתן" 

סטטוס וביצוע 2019

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

.) HLD ( הושלם תכנון על של המערכת

יעדים לשנת 2020

העברת אחריות על המערכת הקיימת לספק החדש.

הפרויקט ימומש בשלבים - מספר חבילות עבודה ופעימות עלייה לאוויר.   

התקנת כלל התשתיות היישומיות למימוש הפרויקט.

הפעלת פיילוט לחבילה הראשונה – אכיפה וזרים )מודיעין וזיהוי זר על בסיס טאבלט(. 

בשיתוף יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי ו"ישראל דיגיטלית".

תיאור כללי

ולהפחית את הצורך  לדיגיטציה  כלל השירותים  להוביל את  לאזרח כחלק ממדיניות רשות האוכלוסין  הפקת ספח דיגיטלי 

בהגעה אישית ללשכות - ״שירות מהבית״.

ספח תעודת זהות דיגיטלי דומה במראהו לספח הנוכחי, אולם יופיע כקובץ PDF. זו פעם ראשונה שמסמך שהאזרח רגיל לקבל 

באופן פיזי, יוצג כקובץ.

הפרטים על הספח זהים לחלוטין לאלה המופיעים על הספח הרגיל והמוכר ומעודכנים לרגע ההפקה, והם מופיעים עם הערה 

בולטת בראש הספח כי מדובר במסמך דיגיטלי שהופק מהמערכת הממשלתית של רשות האוכלוסין. 

הפקת הספח הדיגיטלי מתווספת להפקת ספח רגיל. מבקש הספח יוכל להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה וכבר בעמוד 

הראשי יכוון לעמוד הרלוונטי לקבלת המידע והשירות. האזרח ייכנס לאזור האישי שלו שמשם יוכל לבצע את הפעולה.

לאחר שהספח הדיגיטלי יופק, כל אזרח יוכל לבחור כיצד לשמור את הקובץ - להוריד ולשמור אותו במכשיר הנייד, לשלוח 

אותו לתיבת המייל או להשאיר אותו באזור האישי שבאתר הממשלה ולהציג אותו במהלך ההזדהות מול רשויות שאין להן גישה 

למידע שמופיע על הספח. בין הפרטים שמופיעים כיום בספח יש כתובת מלאה, פרטי בן או בת הזוג ופרטיהם המלאים של 

ילדיו של האזרח.

סטטוס וביצוע 2020

הסתיים התהליך והספח הדיגיטלי עלה לאוויר בתחילת יוני 2020. 

 

11.30.2  ספח דיגיטלי 
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עקב מגפת הקורונה והנחיות משרד הבריאות טרם המענה המרכזי במרכב"ה, הוחלט על המשך עבודה מרחוק, הוקמה תיאור 

כללי

במסגרת חתימת הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לממשלת פיליפינים בתחום הסיעוד, נדרש לפתח מנגנון דיגיטלי התומך 

מערך  הקמת  חוקים,  בלתי  ותשלומים  גבוהים  תיווך  דמי  גביית  מיגור  היא  ההסכם  מטרת  סוכמו בהסכם.  אשר  בתהליכים 

ממשלתי שקוף והוגן למיון ולהשמה של עובדי סיעוד פיליפינים לעבודה אצל מטופלים סיעודיים בישראל והבאת רק עובדים 

מקצועיים ומוכשרים לעבודה בענף הסיעוד. 

מחשוב התהליך כולל פיתוחים במערכות המרכזיות של רשות האוכלוסין, פיתוח טופס פנייה מיוחד ופיתוח מערכת ראיונות 

ייחודית לביצוע ראיונות מרחוק )בפיליפינים(.

על מנת לגייס עובדים פיליפינים לענף הסיעוד בארץ, ממשלת פיליפינים פותחת אתר לרישום עובדים פוטנציאליים. לאחר 

איסוף מספר גדול של מועמדים )כ-1000(, רשימת האנשים מועברת לרשות האוכלוסין וההגירה ונקלטת במערכת. כל מועמד 

ייחודי. במערכת מתבצע תהליך הבודק את "כשרות" המועמדים לעבודה בארץ. לאחר מכן מתבצעת  מקבל מספר סידורי 

הגרלה אוטומטית ונוצרת רשימה של כ- 750 עובדים פוטנציאליים. רשימה זו מועברת ל POEA  )משרד העבודה הפיליפיני( 

וגם למערכת מת"ש )מערכת לניהול תשלומים ויחסי מעסיק-עובד של רשות האוכלוסין(. 

במקביל, רשימה זו מועברת למערכת לביצוע הריאיונות מרחוק כדי ליצור בסיס נתונים לביצוע הריאיונות. POEA מזמן את 

העובדים הפוטנציאלים לריאיונות בפיליפינים. הזיהוי של המועמדים מתבצע על פי מספר הסידורי שלהם. הריאיון מתבצע על 

בסיס מערכת מידע ייחודית שפותחה לתהליך. במהלך הריאיון יידרשו המועמדים לענות על תשובות קבועות וימלאו שאלון 

להשלמת נתונים. לאחר ביצוע הריאיון ימתינו המועמדים לתשובה עד להעסקתם הסופית. 

יזדהו  המורשים  התפקיד  בעלי  הריאיונות.  למערכת  גישה  תהיה  בארץ  זרים  עובדים  העסקת  ולתאגידי  הפרטיות  ללשכות 

הריאיונות  את  להציג  יוכלו  הם  הריאיונות.  מאגר  לכלל  גישה  להם  ותהיה  היום(  גם  )כמקובל  מגנטיים  כרטיסים  באמצעות 

)מין, רישיון נהיגה, מעשן או לא מעשן, משקל שניתן להרים(.   ולבני משפחתם לפי חתכים שונים  למעסיקים הפוטנציאליים 

תעדכן  התהליך,  בסוף  הריאיונות.  ממאגר  יירד  הוא  המתאים,  המועמד  את  תבחר  הסיעודי  האזרח  של  שהמשפחה  לאחר 

מערכת הקלטות הריאיונות את ה"שידוך" בין המעסיק לעובד הזר במערכות רשות האוכלוסין. 

השלב האחרון הוא הפקת חוזה העסקה אישי לכל עובד ושליחתו עוד לפני הגעתו של העובד לארץ.

סטטוס וביצוע 2020

התהליך הסתיים ועלה לאוויר ביוני 2020.

יעדים לשנת 2021

מימוש תהליך דומה עבור הסכמים בילטרליים עם סרי לנקה ומולדובה.     

בשיתוף יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי.

תיאור כללי

החל מחודש יוני 2017 מונפקות תעודות זהות ביומטריות הכוללות נתונים ביומטריים ייחודיים לכל אדם. תעודות אלה נכנסות 

לתוקפן רק לאחר פרוצדורת הפעלת תעודת זהות.

המזמין בוחר אם ברצונו לקבל את התעודה במשלוח על ידי שליח לבית או לאסוף את התעודה מהלשכה שבה הוזמן הכרטיס.

כאשר התעודה נשלחת באמצעות הדואר, יש תהליך אימות למסירת התעודה שבסיומו המזמין מקבל מסרון להפעלת תעודת 

הזהות.

כדי להרחיב את ערוצי הפעלת תעודת הזהות פותח שירות באזור האישי שיפעל לאחר זיהוי המזמין.

סטטוס וביצוע 2019

הסתיים הפיתוח והשירות עלה לאוויר. מזמין מזוהה יכול לבצע הפעלת תעודת זהות ביומטרית בלחיצת כפתור כאשר התעודה 

את  בידיו  מחזיק  והמשתמש  הדואר  מדווחת בסניף  או  המשתמש  בידי  מדווחת  התעודה  כאשר  תעודה  להפעיל  ניתן  בידיו. 

התעודה.

11.30.4  הסכם בילטרלי בענף הסיעוד בין ממשלת ישראל לממשלת פיליפינים  11.30.3  הפעלת תעודת זהות באזור האישי 
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תיאור כללי

רשות האכיפה והגבייה היא יחידת סמך במשרד המשפטים שמופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות ועל גביית חובות וקנסות. 

הרשות אחראית על מערכת ההוצאה לפועל שבה 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. 

למשימות אלה קיימות ברשות שתי מערכות ליבה:

   עבור הוצאה לפועל - מערכת "כלים שלובים" הפרוסה בכל לשכות ההוצאה לפועל מקרית 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 שעבורם המרכז לגביית קנסות גובה חובות הם הרשויות המקומיות.

כתוצאה מהמערכות העדכניות ובינוי לשכות מודרניות מקבל הציבור המגיע ללשכות חוויית שירות משופרת.

סטטוס וביצוע 2019

2019 אוכלסו הלשכות החדשות בירושלים ובדימונה. במקביל, בוצע פרויקט "שירלי" לשדרוג מערך הטלפוניה בכל  בשנת 

יחידות הרשות.

התבצע שיפור השירות לאזרח באמצעות הרחבת האזור האישי לחייבי המרכז לגביית קנסות והוצאה לפועל והצטרפות לאזור 

.gov.il האישי הממשלתי שבאתר שירותי הממשלה

הוטמעו תיקוני חקיקה ראשיים )חדלות פירעון, חייב משלם, פנסיה לעצמאים, הרחבת סמכויות מול השלטון המקומי, נתוני 

אשראי( במערכות הליבה של הארגון.  

שופר שירות ההתחברות מרחוק של רשמים למערכות המשרד, כולל "כלים שלובים" על ידי הקצאת מחשב נייד מאובטח עם 

חיבור IPVPN מאובטח.

עלה לאוויר שירות התשלומים באמצעות כרטיסי אשראי בהוצאה לפועל.

- מצגות,  יכולות  ושימוש במגוון  לצורכי העברת שיעורים מקוונים לעובדי הרשות  הופעלה פלטפורמת למידה מרחוק בענן 

מבחנים, סרטונים, ובהמשך שידור חי ו-WEBINAR באמצעות.

 

יעדים לשנת 2020

   הנגשת אזור אישי ומסמכים בהתאם לתקנות הנגישות במערכות "אבן בוחן" ו"כלים שלובים". 

   שדרוג מערכת ניהול המסמכים ב"כלים שלובים".

   ביצוע התאמות לחוק חדלות פירעון במערכת הממוחשבת של המרכז לגביית קנסות.

   ביצוע פיילוט של רשת WIFI למבקרים בלשכות ההוצאה לפועל.

   הקמת ממשקים במערכת "אבן בוחן" מול רשויות מקומיות לגביית חובות באמצעות המרכז לגביית קנסות.

.My Visit – הוספת יכולת לזימון תורים באתר האינטרנט   

   הרחבת מידע, הוספת אפשרות לביצוע פעולות על ידי החייבים באזור האישי של המרכז לגביית קנסות.

   פיתוח מנגנון להעברת כספים במערכת "אבן בוחן" לגורמים גובי החוב.

   הוספת אפשרות להגשת בקשות על ידי לקוחות פרטיים באזור האישי של מערכת "כלים שלובים".

בעקבות אירוע הקורונה נוספו למשימות אלה משימות לא מתוכננות שדרשו התארגנות מהירה להפעלת שירותים חדשים או  

להרחבת יכולות קיימות, כולל היערכות מיחשובית לשינוי חקיקה ליום שאחרי הקורונה, לשינוי באופן תשלום האגרה ושכ"ט 

-  בתהליך עבודה.

 

 

11.31  רשות האכיפה והגבייה 

11.31.1  הוצאה לפועל וגביית קנסות
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להלן עיקרי ההחלטות והפעילות שבוצעה:

   פיצול פיזי של צוותי הפיתוח והסיסטם ומעבר לעבודה בקפסולות. 

   הרחבת יכולות החיבור מרחוק של עובדים וצוותי המחשוב על בסיס מחשבים ניידים של הארגון ומחשבים פרטיים.

   מתן אפשרות ל-75% מעובדי המשרד לעבוד מהבית תוך שימוש במחשבי הרשות או במחשבים אישים שלהם.

   מתן אפשרות ל-100% מעובדי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע לעבוד מהבית עם התאמות נדרשות באחוז המשרה להמשך 

   תמיכה בפעילות הרשות.

   פיצול מערך תמיכה בין עובדים מהבית ומהמשרדים.

   הרחבת חלון שירות מערך התמיכה מ-7 בבקר ועד 9 בערב.

   רכש מחשבים ניידים נוספים וחלוקה לעובדים לפי הצורך.

   רכש רישוי נוסף של טוקנים להזדהות.

   הרחבת קו האינטרנט לחיבור מרחוק.

   הפעלת F5 לצד JUNNIPER לחיבור מרחוק.

   הרחבת פיילוט VDI של  VMWARE להרחבת יכולות החיבור מרחוק.

   הפעלת מוקד תקשוב מהבית על הנציגים )כ-50 שלוחות(.

   פיתוח טופס מקוון פנימי לדיווח שעות מהבית ולהצהרת מדידת חום לאלה המגיעים למשרדים.

   "אבן בוחן" – מרכז לגביית קנסות: פיתוח קליטת דוחות קורונה בממשק. 

   "אבן בוחן, – מרכז לגביית קנסות: פיתוח קליטת טופס פניות מיוחד עבור בקשות בעקבות הקורונה.

   "אבן בוחן" – מרכז לגביית קנסות: עצירת ריביות לתקופת הקורונה.

   הוספת שינויים במערכת BI של הארגון )בינה 3( בעקבות הקורונה - טלפונים להמצאה לחייבים ולזוכים לא מיוצגים, פינויים

   עתידיים, מפוצים של מרכז גביית קנסות.

   מתן אפשרות לקיים דיונים משפטיים באמצעים דיגיטליים כאשר הצדדים לא נמצאים באולם המשפט. 

   מתן אפשרות לקיים דיונים כאשר קלדנית הרשם אינה נמצאת באולם הרשם או במתחם עצמו.

   הרחבת אפשרות לקיים שיחות וידאו או WEBINAR עם כל עובדי הרשות.

   קיום הדרכות לעורכי הדין מרחוק. 

   מתן אפשרות לזימון תורים מרחוק. 

   מתן אפשרות ללקוחות לפנות באמצעים דיגיטליים לרשות ולקבל מענה טלפוני וטיפול לבקשת הלקוח. 

   דחיית מועדי תשלום חובות ללקוחות המרכז לגביית קנסות ואגרות למועד מאוחר יותר. 

   הקפאת הליכים לתקופת הקורונה. 

   היערכות מיחשובית לשינוי חקיקה ליום שאחרי הקורונה לשינוי באופן תשלום האגרה ושכר טרחה - בתהליך עבודה.

 

11.31.2  פעילות בזמן משבר הקורונה

תיאור כללי

רשות המאגר הביומטרי הלאומי הוקמה בשנת 2011 כיחידה עצמאית במשרד הפנים במסגרת ההיערכות להנפקת התיעוד 

הלאומי החדש – תיעוד ביומטרי חכם הכולל תעודות זהות ודרכונים, מכוח חוק "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי 

ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע - התש"ע 2009". 

מטרות הרשות אשר הקימה, מנהלת, מתפעלת, ומאבטחת את המאגר הביומטרי היא לשרת את אזרחי מדינת ישראל, להגן 

על זהותם מפני זיופים והתחזויות, לשמור על הפרטיות שלהם, ולהבטיח כי לכל אדם יהיה תיעוד אחד בלבד בזהות אחת בלבד 

– זהותו האמיתית.

ההתפתחויות הטכנולוגיות וההתקדמות המואצת בתחומים אלו מחייבים שינוי והתפתחות מתמדת של המערכות על מנת לתת 

מענה לאתגרים המשתנים בתחום. על כן בכוונת הרשות להיערך להחלפת מערכת הליבה הביומטרית שלה.

יעדי המערכת הם כאמור הגנה על זהות אזרחי מדינת ישראל תוך שמירה על כך כי לכל אדם יהיה תיעוד אחד בלבד בזהות 

יעדים  שיפור  ועל  אזרחי המדינה  פרטיות  הגנת  על  תוך שמירה  עמידה ביעד זה תתאפשר  – זהותו האמיתית.  אחת בלבד 

תפעוליים בהקשרי העבודה מול רשות האוכלוסין.

סטטוס וביצוע 2019

הושלם תהליך כתיבת המכרז.

.) HLD ( החל תכנון על של המערכת

יעדים לשנת 2020

העברת המכרז לתהליך רכש.

המשך תכנון על של המערכת.

 

11.32  רשות המאגר הביומטרי הלאומי

11.32.1  מערכת ליבה ביומטרית 
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תיאור כללי

יישומים ביומטריים במגוון תחומי החיים. לאור זאת חרתה  וקשת שימושים מתרחבת של  נכון להיום מסתמנת מגמת גידול 

הרשות על דגלה להיות הגורם המוביל בתחומי הביומטריה בישראל תוך מתן מענה איכותי ביותר להיבטים של הגנת הפרטיות, 

אבטחת מידע ושמירה על מאגר המידע הייחודי בסטנדרטים מן הגבוהים בעולם. 

לעניין זה, קיבלה הרשות הסמכה ותו תקן גבוה על ידי רשויות הביטחון השונות תוך עמידה בדרישות ובסטנדרטים מחמירים 

לניהול מאגרי מידע ושמירתם. 

הרשות תוסיף ותפעל למיצובה בחזית הטכנולוגית של תחומי הביומטריה תוך הבטחת החוסן, השרידות, הזמינות של המאגר 

וכמובן אבטחת המידע, הגנת הסייבר והגנת הפרטיות.

כדי לעמוד בחזית הטכנולוגיה, בכוונת הרשות להקים מרכז מחקרי יישומי של מערכת ביומטריות. מרכז זה יהיה אבן שואבת 

לכלל העוסקים בתחום ההזדהות ויאפשר מחקר מקצועי יישומי של תחום ההזדהות.

יעדי המערכת הם:

   מערכת לבדיקות מנועים ביומטרים  בעלי פוטנציאל לטיוב יכולות המאגר.

   בחינת יכולות וקישוריות בין מערכות ליבה ביומטריות לטיוב ושיפור ביצועי מערכות הזדהות ביומטריות.

סטטוס וביצוע 2019

הושלם תהליך כתיבת המכרז.

.) HLD ( החל תכנון על של המערכת

יעדים לשנת 2020

העברת המכרז לתהליך רכש.

המשך תכנון על של המערכת. 

 

בתיאום עם רשות האוכלוסין.

תיאור כללי

כחלק מתהליך שיפור מתמיד ושיפור השירות לאזרח, הוקם פרויקט שמטרתו לשפר את השירות הניתן לתושבי מדינת ישראל 

ולקצר את זמן ההמתנה לדרכון ולתעודת זהות באמצעות אוטומציה של תהליכים בהעברת המידע בין רשות האוכלוסין לבין 

הרשות הביומטרית.

יעדי המערכת הם קיצור זמן הדיווח לבקשות קליטת רשומות ולמסמכי זיהוי מול רשות האוכלוסין בקישוריות מאובטחת וזאת 

בלי לפגוע בעיקרון של שתי רשתות מנותקות אחת מהשנייה.

סטטוס וביצוע 2019

סיום פיתוח.

בדיקות מערכת. 

יעדים לשנת 2020

יצירת קישור למערכות רשות האוכלוסין. 

 

11.32.3  קישור לדיווח מהיר לרשות האוכלוסין 11.32.2  מרכז מחקר וידע ביומטרי

255
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תיאור כללי

פיתוח מערכת מידע אסטרטגית החיונית לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל נמצאת 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.  

המערכת תנהל את תהליכי סחר חוץ של מדינת ישראל )חישובי מסים, חוקיות יבוא ואכיפה( לרבות סיוע למלחמה בטירור, 

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 הייבואנים 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:

   עבודה ללא נייר – הניירת המקורית אינה מועברת למכס באופן פיזי, אלא כמדיה סרוקה וכמסרים אלקטרוניים.

   שינוע המידע יקדים את שינוע הטובין – נתונים מלאים ואמיתיים יגיעו ראשונים על מנת 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.

בשל היקף המערכת ומורכבותה הוחלט על הפעלתה במספר שלבים: 

   שלב המצהרים - הופעל. במסגרתו, אפשר לשדר מסרים על ייבוא סחורות טרם הגעתן לארץ.

   שלב הייבוא הבסיסי - הופעל בינואר 2018 ללא שיבושים ותקלות בתהליכי הסחר של מדינת ישראל. מטרתו החלפת מערכת

   היבוא הקודמת. 

עם התייצבות המערכת הוכנסו הרחבות ושיפורים.

   שלב הייבוא המתקדם – חלק ראשון )רישוי סוכנים ומחסנים, מינהל ידע( הופעל ב-2019. 

   השלמת שלב ייבוא מתקדם במחצית הראשונה של 2020 )אולם נוסעים, מודול אכיפה ופיקוח(.

   שלב הייצוא - מתוכנן להפעלה במחצית הראשונה של שנת 2022.

סטטוס וביצוע 2019

   השלמת תהליכים נוספים של שלב ייבוא בסיסי:

      דואר חבילות.

      יבוא אישי באינטרנט.

      סחורה בלתי נתבעת.

.OCR      

   הפעלה של מודולים בשלב יבוא מתקדם:

      סב"נים, קרנה ATA, תיק חקר, מינהל ידע, מינהל תוכניות עבודה, רישוי סוכנים ומחסנים, אימות מסמכי העדפה ייבוא

      וייצוא, מחשבון יביוא אישי באינטרנט,  חיפוש במסמכים סרוקים OCR, דואר נפחי, אולם נוסעים -  תפעוליים, יהלומים.

   קידום שלב הייצוא.

יעדים לשנת 2020

   תהליך הייצוא במערכת "שער עולמי":

      פיילוט 1 - ייצוא אווירי.

      פיילוט 2 - ייצוא ימי ויבשתי.

   השלמה של ייבוא מתקדם:

      אולם נוסעים.

      מודול אכיפה ופיקוח.

   דואר מיון נפחי:

      העברת AMAZON לשידורי בלדרות בעקבות פסיקת בג"ץ.

      קלדניות מכס וחבילות.

   חקר.

   הצהרת ייבוא אישי באינטרנט.

   אזור אישי או עסקי באתר שירותי הממשלה.

 

11.33  רשות המסים – אגף המכס

11.33.1  סחר חוץ - "שער עולמי" 
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תיאור כללי 

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, חייבים נישומים להגיש כל שנה למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיהם. 

הנישומים  אוכלוסיית  שנה.  כל  שעם  למחשב  ישיר  חיבור  דרך  או  האינטרנט  דרך  הדוח  את  משדרים  נישומים  אלפי  מאות 

מתחלקת לכ-670 אלף עצמאיים, כ-200 אלף חברות וכ-90 אלף שכירים וכ-240 אלף בקשות להחזרי מס. נישומים אלה 

נדרשים להגיש בנוסף לשידור הדוח גם ידנית את הדוח חתום בליווי צרופות ונספחים רלוונטיים למשרדי פקיד השומה. מדובר 

בכמויות גדולות של נספחים עם כמויות גדולות של מידע, כך למשל קיימים כ-50 סוגי נספחים שונים לדוח השנתי )כל נספח 

כזה מכיל שדות רבים של מידע(.  הצרופות, מכילות גם הן מידע רב, לדוגמה: נישומים נדרשים להגיש את הדוחות הכספיים 

של החברה הכוללים, דוח רווח הפסד, מאזן ודוח התאמה. 

הרשות נדרשת לקבל את הדוחות הפיזיים, לעבור על המסמכים, לבצע התאמות והשלמות לדוח השנתי, לשלוח מכתב לנישום 

אם חסרים מסמכים ולהעביר לטיפול בחוליות.

העבודה עם הדוחות הפיסיים מכבידה על עבודת הרשות במספר רמות:

   יכולת אחזור ושליפת נתונים מוגבלת )חוסר יכולת מספקת לנתח את הנתונים(. 

   שירות לא נוח לאוכלוסייה שמחויבת בהגעה למשרדים. 

   אין גיבוי למסמכים פיזיים במקרה שאבדו או נפגמו.

   עלויות אחזקה גבוהות של ארכיב פיסי, של העסקת עובדים ושל שטח אחסון.

   קבלת דוחות עם מסמכים חסרים.

הפרויקט מהווה מהפכה בממשק המרכזי בין רשות המסים לנישומים והמייצגים. יישומו של הפרויקט נוגע למאות אלפי נישומים 

ומייצגים, והשפעתו על עבודת הרשות, המייצגים והנישומים היא משמעותית ביותר. כמויות המידע שייקלטו במקום הנייר הן 

עצומות ומחייבות היערכות תשתית וטכנולוגית נרחבת של שעם.

הפרויקט יהווה בסיס ותשתית משמעותיים לפרויקטים מחשוביים נוספים עתידיים במסגרת "רשות ללא נייר".

מטרות הפרויקט הן: 

   זמינות – אין הגבלה לשעות העבודה ולקבלת קהל.

   שיפור השירות לנישומים ולמייצגים – שידור דוח בצורה פשוטה ונוחה יותר, חיסכון בזמן נסיעה ובהמתנה בתור ועוד. 

   אפשרות לקבלת דוחות באיכות גבוהה יותר, יכולת לספק מידע אודות חריגות וכן לסייע בבחירת תיקים טובה יותר.

   ייעול עבודת הרשות בכלל ועבודת השומה בפרט. 

   צמצום עלויות של אחזקת הארכיב הפיסי.

11.34  רשות המסים – שעם

תיאור כללי 11.34.1  דוח ללא נייר

מודל השומה בהתכתבות הוא חלק מתוכנית כללית לייעול תהליכי העבודה בחטיבת השומה ברשות המסים. המודל מאפשר 

הרחבת הכיסוי בקרב משלמי מסים קטנים ובינוניים על ידי שימוש בכלים אנליטיים מתקדמים.

לצורך יישום המודל, הוקמה יחידה חדשה בשם "היחידה הארצית לשומה בהתכתבות" והוחלט על שימוש בערוצים דיגיטליים 

ליצירת קשר עם נישומים, כלומר: מתן שירות על ידי התכתבות, ללא צורך בקבלת קהל פיזית. 

מודל העבודה ביחידה מאפשר השלמת הליך השומה בפרק זמן קצר ובעלות נמוכה במיוחד ויבוצע על ידי שימוש במערכת 

ייעודית שפותחה על ידי שימוש בטכנולוגיות חדשניות. 

פיתוח המערכת התבצע במתודולוגית AGILE הן בצד הטכני והן בצד התפיסתי, ולכן שלבי הגדרת הדרישות, הארכיטקטורה, 

העיצוב, הפיתוח, בדיקות ו-devOps )עלייה לייצור( התבצעו כמעט במקביל.

בכך  יתרון  העניקה  אשר   MVP )Minimum Viable Product  ( ראשונית  גרסה  של  הפצה  תוכננה  זו,  מתודולוגיה  פי  על 

שהיחידה לא המתינה לסיום הפיתוח לשימוש במערכת.

ידי  ידידותיות ופשטות המערכת לתפעול על  יחד עם  ועיצוב המערכת הוא פונקציונליות  האתגר החשוב שהנחה את תכנון 

המשתמש. 

פיתוח המערכת התבצע על ידי שימוש בכלי קוד פתוח וללא עלות רכישת מערכות ייעודיות.

המערכת מורכבת משני חלקים:

מערכת שומה בהתכתבות לשימוש עובדי היחידה

המערכת מנהלת תהליכי עבודה אוטומטיים בין בעלי התפקידים השונים ביחידה ובכך מבצעת דילוגים המקצרים את זמני 

הטיפול בתיק.

בנוסף, המערכת מעניקה יכולת אנליטית גמישה, יעילה ומגוונת בהיבטי תעבורה, מדדים )KPIs( וברמה האפליקטיבית למקבלי 

ההחלטות והדרג הבכיר בהנהלת היחידה ורשות המסים. 

המערכת מייצרת ממשקים מתקדמים בין גופים שונים ומעניקה יכולת ראייה מערכתית בארגון.

אזור ההתכתבות לשימוש מייצגים  ונישומים

360 בתיק מול  האפליקציה תוכננה כערוץ התקשרות של המשתמש )מייצג או נישום( מול היחידה ומאפשרת לו תקשורת 

היחידה. בנוסף, ניתן להתעדכן בסטטוס הטיפול בתיק, בהחלטות היחידה וכן קיימת אפשרות לתגובה ולשליחת מסמכים.

 

11.34.2  שומה בהתכתבות

מייצג הוא רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין המקבל ייפויי כוח מלקוחותיו )הנישומים( ומנהל את תיקי המס שלהם ברשות המסים.

    

2

2

0



261 260

סטטוס וביצוע 2019

מעולם  תשתיות  ומעבר  אינטנסיבי  פיתוח  חודשי  שלושה  )לאחר   2019 בפברואר  שתוכננה  כפי  שוחררה   MVP גרסת 

.)CD/CI לעולם waterfall-מעולם ה ,Linux-ל windows-ה

המערכת יצרה ערך ללקוח וגבייה לרשות המסים.

המערכת חיה ונושמת ומתווספות לה יכולות שנדרשו לעיתים קרובות על ידי הלקוחות והופכת מ-MVP למוצר שלם.

יעדים לשנת 2020

השלמת המערכת כולל אפליקציות נלוות:

   אזור ההתכתבות )אפליקציה המאפשרת התכתבות בין עובדי היחידה למייצגים ונישומים תוך כדי ניהול תיקים השונים(.

   אפליקציה מאפשרת תקשורת בין היחידה לכל משרדי שומה המעורבים בתיקים.

   השלמת פיתוח שומה בהתכתבות.

 

תיאור כללי 

עיקר תהליכי תשלומי המס של עסקים מבוצעים על ידי מייצגים – רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין. כחלק ממטרת רשות 

המסים לפעול לשיפור השירות ולהקלה בתהליכי העבודה הקשורים לגביית המס, ניתן דגש לצמצום תהליך רישום הייצוג – 

ייפוי הכוח שהלקוח מעניק למייצג שלו לצורך ההתנהלות מול רשות המסים. זהו השלב הראשון והבסיסי אשר למעשה פותח 

בפני המייצג את שער הכניסה לניהול תיק המס של הלקוח שלו.

כיוון שמייצג ברשות המסים רשאי לקבל מידע נרחב על הלקוחות )המיוצגים( שלו, נדרשת הסכמה משפטית מפורשת של 

הלקוח לרישום הייצוג, ונדרשים מנגנוני אבטחה כדי למנוע התחזות.

לפיכך תוכננה ופותחה מערכת חדשה לרישום ייצוג שבה הלקוח מוסר למייצג פרטים מזהים על עצמו, וזו הדרך לדעת שאכן 

הלקוח ביקש את הייצוג מהמייצג הזה. המייצג מזין את הנתונים למערכת, מדפיס את טופס ייפוי הכוח, מחתים את הלקוח, 

וסורק את הטופס למערכת. מייד לאחר מכן הלקוח מקבל הודעה )מסרון או מייל(, עם קישור ויכול להיכנס ולאשר את המייצג 

הזה )סוג של אקטיבציה(. לאחר אישור הלקוח, הייצוג נקלט מיידית.

במקביל, במטה רשות המסים מבצעים בדיקת בקרה מהירה על הטפסים שהוזנו כדי לוודא שהכול תקין. אם הלקוח לא מבצע 

יישלח מכתב  ובמקביל  הייצוג המבוקש(,  )תלוי בסוג  ימי עסקים  אוטומטית תוך 5/20  ייקלט  הייצוג  לייצוג,   אישור אקטיבי 

ללקוח לפי כתובת המגורים שלו ברשות האוכלוסין – כדי לוודא שאכן הוא מודע לייצוג שהוקם על שמו.

סטטוס וביצוע 2019

)להלן  למייצגים  הייעודית של שעם  2019 לשימוש המייצגים הפועלים ברשת  לאוויר במחצית השנייה של  המערכת עלתה 

"מייצגים מקושרים"(. המערכת הובילה לקיצור זמנים דרמטי בתהליך רישום הייצוג כפי שהיה עד אז, ולשביעות רצון עצומה 

בקרב בעלי העסקים ובקרב המייצגים המקושרים לשעם. 

יעדים לשנת 2020

פתיחת המערכת גם בסביבת האינטרנט לשימוש מייצגים שאינם מקושרים לשעם במסגרת הרשת הייעודית.     

 

11.34.3  רישום ייצוג )ייפוי כוח(
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פעילות בהובלת רשות המסים – שעם.

תיאור כללי 

הרחבת רשת הנישומים היא נדבך נוסף למכלול הפעולות המבוצעות ברשות המסים ובמשרד האוצר לרבות חקיקה בנושא 

חוק "הגבלת השימוש במזומנים".  

הוקמה ועדה לבחינת הנושא. לוועדה ניתן מנדט לעסוק במגוון רחב של נושאים אשר יאפשרו הגברת הגבייה. החזון, המטרה 

ינקטו  שבה  הטקטיקה  את  תכלול  הפעילות  זו.  פעילות  לביצוע  שונים  מנגנונים  ויציעו  המסים  רשות  למנהל  יוצגו  והיעדים 

חטיבות הרשות על מנת ליישם את המטרה והאסטרטגיה של הגברת הגבייה ממקורות שונים. 

כחלק מהמטרה הכללית של צמצום ההון השחור חוקקו חוקים שונים וביניהם צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום 

דיגיטליים. לפי הצעת התקציב לשנת 2019, יישום תוכנית זו יכול להגדיל את הכנסות המדינה ב־500 מיליון שקל ב־2019 

ו־850 מיליון שקל משנת 2020 והלאה. האוכלוסייה שתאותר על ידי המנגנונים השונים שהוועדה תציע, מייצגת שיעור ניכר 

של משתמשי המזומנים.

פרויקט זה נועד לצרף למעגל המדווחים קבוצות נישומים שלא נמצאים כיום במעגל המדווחים, אך מבדיקת סימנים מחשידים 

ניתן לזהות בחלקם פוטנציאל להעלמת הכנסות ונכסים המחויבים בדיווח. 

למשלוח  פוטנציאליות  אוכלוסיות  מלאכותית,  בינה  המשלבים  אלגוריתמים  המאתרת באמצעות  מערכת  הוקמה  זה  לצורך 

שאלונים לאזרחים. מערכת זו עוקבת אחר השאלונים שנשלחו, מאפשרת לנישומים הרלוונטיים תשלום החוב, וכן המשך טיפול 

ביחידות הרלוונטיות ברשות המסים.

סטטוס וביצוע 2019

בוצעו מספר ניסיונות למשלוח פניות לנישומים אשר זוהו כפוטנציאליים. ניסויים אלו הניבו הן לימוד ושיפור התהליך והן גבייה 

של עשרות מיליוני ש"ח.

יעדים לשנת 2020

הרחבת מאגרי המידע תוך הצפת תובנות מהמידע הקיים.

מערכת דיגיטלית להזנת הטופס. מערכת זו תהיה נדבך משמעותי בתחקור המידע הנאגר במערכת.

טיוב ושיפור הלוגיקה הקיימת להצפת אוכלוסייה רלוונטית.

המשכיות של בקרה ומעקב באשר לדיווחי הנישומים שהוכנסו לרשת.

 

ככלל שעם פעל באופן כמעט מלא בתקופת משבר הקורונה, ולעיתים אף מעבר לכך.

הפעילות המלאה נדרשה כדי למלא, בנוסף על הפעילות השנתית השוטפת, גם משימות ייחודיות אשר הוטלו עליו לעת הזו.

לשם כך, הייתה הירתמות יוצאת דופן של העובדים אשר במקרים מסוימים עשו לילות כימים על מנת לעמוד במשימות אלו תוך 

זמן קצר.

הפעילויות הייחודיות בזמן הקורונה כללו:

1. היערכות תפעולית )עם הפנים לרשות המסים(

 VDI 1.1. היערכות להמשכיות עסקית והמשך אספקת שירותים ותפעול מערכות על בסיס עבודה מהבית. התשתית מבוססת

)שביט( המשמש גם בשוטף לעבודה של עובדי רשות המסים מול מערכות שעם.

1.2. היערכות למתן שירות טלפוני מורחב המבוסס על עבודה מהבית. זאת, על בסיס פתרון מבוסס על מרכז "שירלי" שיושם

ברשות המסים טרום תקופת הקורונה.

1.3. הקמת ערוצי תקשורת טלפוניים ו-VC לקיום שיחות ועידה מאובטחות ושאינן מאובטחות. 

2. היערכות ושירותים לאזרחים ולמייצגים

2.1. החזרי מס לזכאים – הקדמה ושחרור החזרי מס אשר עברו תהליך אישור באופן מזורז.

2.2. דחיית מועדי דיווח ותשלום – על מנת להתחשב באתגרים של העוסקים לנוכח התקופה.

3. תשלום מענקים לעצמאים – פעימה ראשונה, שנייה, שלישית, חמישית, ומקדמה על חשבון פעימה שישית, כל זאת על בסיס 

האזור האישי אשר צבר למעלה ממיליון רשומים. לזכאים ניתנה אפשרת למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר התשלום, 

וחשבונות אלו אומתו מול המערכת הבנקאית. התשלומים שולמו באופן אוטומטי תוך 48 שעות על פי מודל זכאות שאושר 

בחקיקה.

3.1 .סיוע לאזרחים – הוקם בוט המסייע בתשובות לשאלות נפוצות.

3.2. מוקד השירות תוגבר בכלי עזר למענה לפונים בשאלות אישיות.

3.3. מידע סטטיסטי עדכני לגורמי הניהול ברשות ולגורמי פיקוח נוספים מחוץ לרשות.

3.4. משלוח סמסים )ובכלל זה סמסים קוליים ומיילים( לאוכלוסיות זכאיות למיצוי הזכויות. נשלחו למעלה ממיליון סמסים

במסגרת זו.

3.5. אפשרות לעדכון ולשינוי פרטים כגון: הגשת דוח מתקן ועוד, לשם ריענון חישוב הזכאות.

4. מענק להחזר הוצאות לבתי עסק

4.1. הקמת תהליך המבוסס על תשלום תביעות בגין פיצויי פעולות איבה אשר כלל הגשת תביעה, בדיקה ראשונית שלה

ומענה למגיש על הגשת הבקשה או דחייתה. תהליכי בדיקה מבוססי לוגיקה עסקית המאפשרים תשלום ממוכן או ערוץ 

בדיקה ידני, בהתאם למורכבות. זאת, בהתחשב בסכום הגבוה יחסית של מענקים אלו.

4.2. כלים תומכים לביצוע הבדיקות הידניות.

4.3. מערכת BI לניתוח המידע ולביצוע בקרה על התשלומים.

 

11.34.5  פעילות בזמן משבר הקורונה11.34.4  הרחבת רשת נישומים
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5. הביקוש המוגבר למענקים הביא למספרי שיא בשימוש: 10,000-15,000 אזרחים המחוברים במקביל לאזור האישי של 

רשות המסים ליישום המענקים בלבד.

6. הגשת דוחות שנתיים באופן דיגיטלי – הקמת פתרון דיגיטלי להגשת הדוחות השנתיים במקום הגעה לאישור קבלה של 

הדוח במשרדי רשות המסים. הוקם פתרון מהיר כשלב ביניים לפני העלאה מלאה של פרויקט הגשה ממוכנת. בכך באה לידי 

ביטוי יכולת הוצאה מהירה אל הפועל של פתרון, כאשר בשלב הראשון הוא אינו מושלם, ובהמשך ישופר פתרון זה. יישום גישה 

אג'ילית זו היא חדשה ומן הסתם תישאר איתנו גם לאחר הקורונה.

 

 

תיאור כללי

ישראל.  מקרקעי  הלאומי ברשות  המקרקעין  לניהול  המידע  מערכות  של   מחדש  לפיתוח  שנתית  רב  תוכנית  היא  "רמיטק" 

התוכנית שהחלה בסוף שנת 2015, היא תכנית שלבית מתגלגלת )Agile(,  כך שכבר בשלביה הראשונים הועלו לאוויר מספר 

מודולים.

התוכנית מחולקת לשלוש תוכניות משנה )פרוגרמות(:  מערכות הליבה, ערוצים ישירים, מסדי נתונים ובינה עסקית )דיווח 

ותחקור(. הדבר מאפשר לספק לרשות תוצרים מהירים לצד פעילות ארוכת הטווח הנדרשת לבניית התשתית המשמעותית 

בתחום מערכות הליבה.

תוכנית המשנה מערכות הליבה עוסקת בפעילות הליבה העסקית של הרשות וכוללת מערכות ומודולים דוגמת: ספר הנכסים, 

בקרת  ופיתוח,  תכנון  ערבויות,  עיקולים,  פרצלציות,  חוזים,  שמאות,  החוכרים,  ניהול  הכספים,  ניהול  המקרקעין,  עסקות 

פרויקטים, שיווק ומכרזים, מערכת משפטית, מערכת פיקוח, מערכת מידע גאוגרפית )GIS(, ארכיב אלקטרוני.

שירותים  האינטרנט,  אתר  דוגמת:  ומודולים  מערכות  וכוללת  הציבור  עם  בקשר  עוסקת  ישירים  ערוצים  המשנה  תוכנית 

ותשלומים דיגיטליים מקוונים, אזור אישי לאזרח או למייצג, אפליקציית המובייל, ניהול וזימון תורים לקהל, מערכת ניהול קשרי 

.)CRM( לקוחות או  שותפים עסקיים

תוכנית המשנה מסדי נתונים ובינה עסקית עוסקת בנתונים ובמידע וכוללת פעילויות, מערכות ומודולים דוגמת: שיקוף בסיס 

הנתונים, הסבות וטיוב, מחסן נתונים, דיווח, מידע למנהלים ובינה עסקית, מערכות מדידה ויעדים, יישומי ביג דאטה.

סטטוס וביצוע 2019

עיקר המאמץ של מערכות מידע הושקע ב-2019 בהתאמת תהליכי הליבה ב"רמיטק" לצורכי רמ"י, הקמת הממשקים מול 

שוטף  ופיתוח  תחזוקה  המשך  לצד  זאת  כל  רמ"י.  במרחבי  "רמיטק"  תוכנית  של  להטמעה  ובהכנות  הנדרשות  המערכות 

)מינימלי( של המערכות הקיימות שמתחייב מצורכי השעה, והתאמה להוראות הרגולטור.

   תוכנית "רמיטק" - פרוגרמת ליבה:

      הכנות להטמעת תוכנית "רמיטק ליבה" – השלמות קסטומיזציה ופיתוח תוכנה והתאמות, ממשקים, בדיקות, הסבות וטיוב, 

     הדרכות משתמשים וכו'. 

 .SAP / "יישום גרסאות מתקדמות למערכת ניהול שמאות החדשה ב"רמיטק     

 .SAP / "יישום גרסאות מתקדמות למערכת שרשרת הייזום למקרקעין ב"רמיטק     

 .SAP / "הפעלת מערכת ניהול הוצאות פיתוח קרקע ב"רמיטק     

11.35  רשות מקרקעי ישראל

11.35.1  הדור הבא של טכנולוגיות דיגיטליות ומידע - "רמיטק" 
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      המשך פיתוח והשבחת מערכת המידע לחטיבת השמירה על הקרקע ופיקוח והתאמות ל"רמיטק".

      המשך פיתוח והשבחת מערכת המידע הגאוגרפית )GIS( והתאמות ל"רמיטק".

      המשך פיתוח והשבחת מערכת ניהול התוכן הארגוני )ECM( והתאמות ל"רמיטק".

      השבחת מערכת מבנה ארגוני ומשרות רמ"י  וביצוע התאמות ל"רמיטק".

      היתר מקוון )רישוי וקבלת היתר בנייה( בשיתוף פעולה עם מינהל התכנון – שלב א' )מידע(.

   תוכנית "רמיטק "– פרוגרמת ערוצים ושירותים לציבור:

      הקמת מערכת מכרזי מקרקעין מקוונים )שק"ד – שיווק קרקעות דיגיטלי(.

      התאמת היישומים המקוונים ל"רמיטק ליבה".

      שירותים מקוונים כגון: דף מידע לנכס, הפקת תעודת היוון, אישור זכויות, מחשבון זכאות להקניית בעלות, מחשבון דמי 

      היתר .

      הקמת אזור אישי למשפטן )עו"ד מטעם רמ"י(.

      שדרוג של הצגת החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן מקוון, לרבות מנגנוני חיפוש, הצגת היסטוריה, הדפסה והורדת

.pdf -קובץ ההחלטות כ      

   תוכנית "רמיטק" - פרוגרמת בסיסי נתונים, דוחות ותחקור:

      הכנות להטמעה רוחבית של מערכת אנליטית חדשנית מבוססת טכנולוגיות Qlik Sense בהתממשקות ישירה לבסיסי 

.SAP HANA הנתונים      

      הקמת מודלים לעולמות הליבה והערוצים כגון:

      מודל אנליטי לתחקור ולניתוח מאגר החוזים שמנהלת רשות מקרקעי ישראל - מודל זה מאפשר לקבל תמונת חוכר או 

      לקוח 360 לגבי כל העסקות והפעולות שבוצעו ברמ"י.

      מודל אנליטי לתחקור ולניתוח עתודות הקרקע של מדינת ישראל -  מודל זה מאפשר לקבל תמונת חלקה 360 לגבי כל 

      העסקות והפעולות שבוצעו בגוש חלקה נתון לרבות רישום פרצלציה ובעלות.

      מודל אנליטי לצורך בקרה על פעילות הפניות ופעולות נציגי רמ"י במרחבים העסקיים ובמרחבי השירות. 

      המשך פעילות הסבות וטיוב נתונים והתאמות ל"רמיטק".

   פעילות רוחבית ותשתיתית:

      המשך שדרוג חוות מחשוב רמ"י, תקשורת, שרתים, אחסון ואבטחת מידע.

      פעילות בדיקות ואבטחת איכות.

יעדים לשנת 2020

   תוכנית "רמיטק" - פרוגרמת ליבה:

      עלייה לאוויר "רמיטק ליבה" במרחב הדרום ברבעון הראשון.

      היערכות להמשך פריסת "רמיטק" ליבה במרחב הבא - חיפה.

      המשך פיתוח והשבחת מוצרי תוכנה "רמיטק" והמערכות המשיקות:

      "רמיטק ליבה".

      ניהול שמאות.

      שרשרת ייזום מקרקעין.

      ניהול הוצאות פיתוח.

      ניהול תוכניות ומגרשים.

      מערכת פיקוח.

.)GIS( מערכת מידע גאוגרפי      

.)ECM( ניהול תוכן ארגוני      

      בתוכנית "רמיטק"– פרוגרמת ערוצים ושירותים לציבור:

      השבחת מערכת פניות הציבור והקמת מערכת פניות בדיגיטל.

      הקמת מערכת לזימון תורים.

      השבחת מערכת מכרזי מקרקעין מקוונים.

      הקמת אזור אישי לאזרח ולחוכר, 

      הקמת אזור אישי לעורך דין ולמייצג.

      הקמת אזור אישי לבעלי מחצבות.

      הקמת אזור אישי לשמאי )העובד בשירות רמ"י(.

      קידום פעילות ערבויות דיגיטליות בשיתוף פעולה עם החשכ"ל.

      הקמת קשר מקוון ומאובטח עם הבנקים בנושא הטיפול במשכנתאות.

   תוכנית "רמיטק" - פרוגרמת בסיסי נתונים דוחות ותחקור:

.QlikSense ביסוס תשתית דיווח ותחקור מבוססת מוצר      

      פיתוח מודולים נוספים בדגש על הרחבות בעולמות הליבה והערוצים כגון:

      מודל אנליטי למנהל המרחב - מאפשר הצגה וניתוח של מידע מתוכלל ממגוון הפעולות העסקיות והכספיות במערכות 

      המידע.

      מערכת התראות ובקרה לנושא שמאות - רוב הפעילות העסקית ברשות מקרקעי ישראל נשענת על הזמנות שומה ומכאן

      חשיבותה הרבה של המערכת. 

      השבחה והרחבה של מודלים קיימים בסביבות הליבה והערוצים. 

   פעילות רוחבית ותשתיתית:

      המשך שדרוג חוות מחשוב רמ"י, תקשורת, שרתים, אחסון ואבטחת מידע.

      פעילות בדיקות ואבטחת איכות.
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תת- ושירותים בסביבת  מוצרים  השקת  של  האצה  בוצעה  החברתי,  והריחוק  הבידוד  וכללי  הקורונה  תחלואת  אתגרי  בשל 

תוכנית הערוצים לציבור מבוססת הדיגיטל. פעילוות זו תמכה בהרחבת השימוש של לקוחות רמ"י באמצעים הדיגיטליים, ובכך 

איפשרה מתן שירות רציף ברוב המכריע של פעולות השירות העסקיות ללקוחות רמ"י, גם בלי להגיע פיסית למשרדי רמ"י. 

מעבר למימוש היכולות הטכנולוגיות בקבועי זמן קצרים מאוד, יושמה ברמ"י גישה ניהולית ועסקית אג'ילית שבה נבחנו והותאמו 

התהליכים העסקיים לרוח התקופה ויצירתיות מחשבתית בכל הקשור להתאמות הרגולציה ולשיתופי פעולה.

להלן עיקרי הנושאים שטופלו:

בדגש לשירות לציבור

   התאמות באתר רמ"י – שימור קשר רציף עם הציבור והודעות על שינויים במדיניות, הקלות ודחיית תשלומים ליזמים, אופן 

   קבלת השירותים מרמ"י בעת הזו, וכיו"ב.

   פניות בדיגיטל – הוקם ערוץ מקוון לפנייה לרמ"י בכל נושא עסקי או שירותי, לרבות בהתאם לפרטי חוכר, תיק או חוזה 

   ומסמכים מצורפים. )בתקופה זו כמות הפניות בערוץ הדיגיטלי עלתה פי חמישה מכ-4,000 פניות בחודש לכ-20,000, 

   כלומר חיסכון של עשרות אלפי הגעות של אזרחים למשרדי רמ"י(.

   זימון תורים – הוקם ערוץ מקוון לבקשה לזימון תור עבור נושאים חריגים שבהם ניתן )גם בעת הזו( להגיע לפגישה פרונטלית 

   במשרדי רמ"י. )יש לציין כי הרוב המכריע של הבקשות לזימון תור טופלו מרחוק בלי להגיע למשרדי רמ"י(.

   אזור אישי – הוקם אזור אישי לאזרח ולחוכר שבו ניתן לראות את הפרטים שלי, את הנכסים הרלוונטיים אליי והפעולות שניתן 

   לבצע בהקשר אליהם, את הפניות שלי ברמ"י והסטטוס שלהן ועוד.

   פעילות במשכנתאות – כדי שלא ייעצר השוק הפיננסי בהקשר נדל"ן, בשל כללי הריחוק החברתי, הותאמה בזמן שיא 

   הרגולציה והטכנולוגיה מצד הבנקים ומצד רמ"י. הוקם תווך מקוון ומאובטח בין רמ"י לכל הבנקים להעברת מסרים מקוונים 

   בנושא בקשות להתחייבות לרישום משכנתה וסילוקי משכנתאות. עד כה טופלו למעלה מ-2,000 משכנתאות בערוץ זה 

   שחסך מהציבור להגיע למשרדי רמ"י.

   מכרזים מקוונים – נמשך השימוש ביישום מכרזי מקרקעין מקוונים המאפשר לקהל, לאזרח, ליזם ולקבלן  להגיש הצעות 

   מרחוק  באופן  מקוון ומאובטח.

בהיבט הפנים ארגוני

   עבודה מרחוק - הרחבת היכולות לעבודה מרחוק של העובדים ובצוותים מפוצלים או קפסולות – הורחבו קווי תקשורת  

   ותשתית לחיבור מרחוק, הועמדו אמצעי מחשוב נייד מאובטחים לרלוונטיים ועוד.

   ניטור ובקרה - שיפור הכלים, הדוחות וההתראות לבקרה ולניטור של תורי העבודה והפעילות העסקית.

   ועידה חזותית -  רכישה והפעלת אמצעי ועידה חזותית לישיבות ולפגישות בתוך רשת רמ"י ומחוץ לה.

   אבטחת מידע – הופעלו אמצעים נוספים וחודדו הנהלים בנושא בקרב המשתמשים לעת הזו ובכלל.

11.35.2  פעילות בזמן משבר הקורונה

תיאור כללי

שירות בתי הסוהר )שב"ס( מתמודד בפעילותו המבצעית השוטפת עם בעיה של הברחת מכשירי סלולר לתחומי בתי הסוהר 

המשמשים כלי תקשורת וניהול בידי האסירים  לצרכים הבאים:

   תכנון, תיאום והוצאה לפועל של פעולות טירור.

   ניהול פעילות פלילית.

   תיאום גרסאות ומתן הוראות.

   שליחת תמונות סוהרים וסרטונים המתעדים את המתקן.

המערכת כוללת יכולות גילוי וזיהוי של כל פעילות בתוך הסלולרי, ניטור, יירוט של שיחות והודעות, איכון ואיתור מכשירי סלולר.

כדי למנוע תקשורת סלולרית על ידי אסירים הוחלט בשב"ס  לפרוס בכל בתי הסוהר הביטחוניים  מערכת חסמים.

סטטוס וביצוע 2019

ביצוע פיילוט בשני אתרים בשב"ס ) קציעות ורמון(.

יעדים לשנת 2020 

המשך אבזור והתקנת המערכת בהתאם לתוכנית עבודה 2020 )גלבוע, שאטה(.

מניעה של 100% תקשורת אסורה באזורים שבהם הותקנה המערכת על פי דרישת מכרז.

 

11.36  שירות בתי הסוהר 

11.36.1  חסמים 



271 270

תיאור כללי

הקמת מערכת לניהול ולפיקוח אחר חלופות כליאה בשב"ס )עבודות שירות(.

עבודות שירות נועדו לצמצם את השימוש במאסרים קצרים על נזקיהם ועלותם הגבוהה המעוגנת בחוק. על פי החוק קיימת 

אפשרות למערכת המשפט להמיר עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים בעבודות שירות.

בממוצע מרצים את עונשם כ-2,500 עובדי שירות המועסקים בכ-500 מוסדות שונים ומגוונים, בין היתר: בתי חולים, בתי 

אבות, מוסדות סיעודיים, בתי תמחוי וכו'.

המערכת תנהל ותבקר את תהליכי הקליטה והמיון של עובדי שירות ותפקח על חוות הדעת, על מקומות העסקה, על גזר הדין 

ועל חישובי תקופת מאסר, על פיקוח נייח ונייד, על ניהול בקשות וערעורים, על סיום ריצוי מאסר וכו'.

מטרות המערכת: 

   שליטה על מיקומו של כל אסיר בזמן אמת.

   שליטה על מצבת אסירים בשב"ס.

   ייעול תהליכי קבלה ומסירה.

   צמצום מערכות ותהליכים.

סטטוס וביצוע 2019

אפיון מערכת – אפיון שישה תהליכים מרכזיים ו-30 תתי תהליכים.

יעדים לשנת 2020 

פיתוח והקמת מערכת.

 

תיאור כללי

נתון  ניצול משאבי הכליאה בכל רגע  הקמת מערכת לניהול משאבי הכליאה. המערכת מספקת תמונת מצב מלאה אודות 

ונותנת מענה מהיר לצורכי השטח )העברות מיידיות בין בתי הכלא ומחוץ למתקני שב"ס – לדוגמה: בתי משפט, בתי חולים, 

מיפוי אוכלוסיות האסירים וכו'(.

מטרות המערכת:

   מתן תמונת מצב נכונה ועדכנית של מערך הכליאה ברמות ארגוניות שונות ואוכלוסיות אסירים שונות.

   מצבה מול תקינה בחתכים שונים הן ברגיעה והן בחירום, לרבות היסטוריית מצבה ותקינה.

   ניהול תקינת אסירים בשב"ס עד רמת התא, לרבות רישום ומעקב אחר בקשות לשינוי תקינה וקליטתן.

   תמיכה בכריית מידע עצמאית על ידי המשתמשים.

סטטוס וביצוע 2019

אפיון והקמת מערכת שלב א'.

יעדים לשנת 2020

אפיון והקמת מערכת שלב ב' - מאפייני אסיר, מודול בקרת שיבוצים והצפפה בחירום, מקומות כליאה פוטנציאלים וביטחונים 

וכו'. 

 

11.36.3  משאבי כליאה – "שנהב"11.36.2  עבודות שירות 

271



273 272

תיאור כללי

.Learning Management System - LMS ,הקמת מערכת לניהול הלמידה, הידע והמשאבים ההדרכתיים

ההכשרה  בתהליכי  הקשורות  והטכניות  המינהליות  הפעילויות  לכלל  ומקיף  מודרני  מענה  לשב"ס  לספק  נועדה  המערכת 

והלמידה )תכנון, יישום ובקרה(, כולל תשתית לניהול משאבים, ללמידה מתוקשבת וללמידה חברתית )צ’אטים, בלוגים, קהילות 

למידה וכד'( הנגישה מכל מקום, בכל זמן ובאמצעות כל ציוד קצה )מחשב, טאבלט, סמארטפון(                                  .

יעדים לשנת 2020

אפיון-על ויציאה למכרז. 

תיאור כללי

פרויקט רכישה )באמצעות מכרז פומבי( והקמת מערכת חדשה לניהול תוכנית פיקוח אלקטרוני. 

פיקוח אלקטרוני הוא מעצר בפיקוח אמצעי אלקטרוני המנטר באופן רציף את נוכחותו של המפוקח במקום הפיקוח שנקבע לו 

על ידי בית המשפט )עצור( או ועדת שחרורים )אסיר(.

מכסת המפוקחים שנקבעה על ידי המשרד לביטחון פנים היא 750 מפוקחים שעליהם ניתן לפקח בעת ובעונה אחת. אוכלוסיית 

המפוקחים מגוונת ומכילה נשים וגברים, בגירים וקטינים הנאשמים במגוון עבירות.

מטרות המערכת:

   מניעת נזקי המעצר.

   שהייה במסגרת הקהילה ופוטנציאל לשיקום.

   מענה למחסור במקומות כליאה ולצפיפות בבתי הסוהר.

   צמצום עלויות החזקת הכלואים בבתי הסוהר.

   שיפור יכולת השליטה והפיקוח של שב"ס על אוכלוסיית המפוקחים על ידי שימוש יעיל באמצעים טכנולוגיים חדישים.

   שיפור וייעול צריכת המשאבים הכוללים המושקעים בתהליכי הפיקוח והבקרה.

יעדים לשנת 2020 

יציאה למכרז לאספקת מערכת מבצעית לניהול פיקוח אלקטרוני.

תיאור כללי

פרויקט רכישה )באמצעות מכרז פומבי( והקמת מערכת חדשה לניהול שרשרת האספקה של תרופות וציוד רפואי. 

יישום פתרון טכנולוגי מתאים לניהול מיטבי של תהליכי שרשרת האספקה לתרופות ולציוד רפואי - ניהול קטלוג תרופות, תוקף 

וניהול הרכש והמלאי. 

שילוב ושימוש בתשתית במסחר אלקטרוני )B2B( במסופונים אלחוטיים. 

המערכת מיועדת להחליף את המערכת הנוכחית שבשימוש שאינה מותאמת לניהול שרשרת האספקה של תרופות.

מטרות המערכת:

   ניהול ותחזוקת קטלוג תרופות וציוד רפואי מקיף ועדכני.

   שליטה ובקרה על שרשרת האספקה של התרופות והציוד הרפואי.

   חיסכון בעלויות אחזקת המלאי - אחזקת מלאי אופטימלי.

   מניעת התיישנות ופגי תוקף.

   עמידה בכמות ובזמני אספקת הפריטים לצרכנים.

   תיאום אופטימלי בין כמות ניפוק התרופות לבין הצריכה הנדרשת בפועל.

   שיפור איכות השירות וייעולו והטיפול הרפואי.

יעדים לשנת 2020 

פרסום מכרז, בחירת זוכה, התקשרות והתנעה. 

 

 )LMS( 11.36.6  שרשרת אספקה של תרופות וציוד רפואי 11.36.4  הדרכה

 )LMS( 11.36.4  הדרכה
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תיאור כללי

בהתאם להנחיות משרד התקשורת, מערכת ה"מירס" ששימשה בשב"ס לקשר חוץ, חדלה לפעול החל מסוף שנת 2019.

בשב"ס מופעלים כ-800 מכשירי מירס בפריסה רחבה כאשר מרביתם מיועדים למשימות ליווי ופיקוח. 

על מנת לבחון מהי החלופה המתאימה ביותר לשב"ס, בוצע הליך מעמיק לבחינת החלופות האפשריות שכלל, בין היתר, את 

האפשרות להתמזג עם מערכות ביטחוניות אחרות, כגון "ברק כתום" )פקע"ר(, "ניצן" )משטרת ישראל(, להקים רשת קשר 

.)POC  )PTT Over Cellular עצמאית בפריסה ארצית או להשתמש במערכות

בוצעה השוואה בין החלופות השונות בהיבטי יכולות עיקריות ועלויות ההצטיידות והאחזקה ובסיכום בחינת החלופות הוחלט 

 .POC-להצטייד בטכנולוגיית ה

פורסם  RFI )פנייה לקבלת מידע( לבחינת המענה הקיים בשוק הישראלי לתחום זה. 

במכרז שב"ס שפורסם הוגדר זוכה והוגדרה תוכנית עבודה למימוש הקמת המערכת בשב"ס.

נוספים, אך לאור חוות דעת של גורמי  ציבוריים של הספק הזוכה המשמשים לקוחות  בתחילה, הוקמה המערכת בשרתים 

אבטחת המידע בשב"ס, סוכם לבסוף כי יוקמו שרתים מקומיים בשב"ס ותבוצע הקשחה נוספת של המערכת הכוללת תווך 

תמסורת עצמאי על גבי רשת הסלולאר.

בסיום הקמת המערכת המאובטחת נפרסו ברחבי שב"ס כ-800 יחידות קצה ובוצעה הטמעה והדרכה בקרב המשתמשים 

השונים. 

באמצע 2020 הופצה הודעת זכייה במכרז מרכזי של החשכ"ל שבה הוגדרה חברה אחרת כזוכה.

למימוש  תוכנית העבודה  תוגדר  תכנון כשבסופו  הוחל בתהליך  למערכת שנבחרה,  הגירה  תבוצע  כי  לאור דרישת חשכ"ל 

ההגירה.

סטטוס וביצוע 2019

פריסה והטמעת 800 יחידות קצה לרבות 12 עמדות תפעול למוקדנים במרכזי השליטה בשב"ס.

יעדים לשנת 2020

ביצוע הגירה מלאה למערכת ה-POC שנבחרה ע"י חשכ"ל תוך שמירה על רציפות תפקודית.

תיאור כללי

מערכות הביטחון האלקטרוניות המותקנות ביחידות שב"ס הן נדבך חשוב ומרכזי במרכיבי הביטחון של כל בית סוהר.

מערכות אלו תוחזקו עד לא מזמן על ידי החברות אשר הקימו אותן בעבר.

כניסתם לשוק של מערכות שו"ב "פתוחות" )כאלו שאינן מחייבות פעילות מול חברה ספציפית(, לצד הרצון לצמצם את היקף 

ההתקשרויות המבוצעות בהליך של ספק יחיד, הובילה את השב"ס לפרסם בשנת 2015 מכרז מוביל לתחזוקת כלל מערכות 

המנ"מ המותקנות ביחידות שב"ס )זאת לצד התקנת מערכות חדשות בהתאם לצורכי שב"ס(.

במכרז שפורסם זכו שתי חברות שונות מאלו המתחזקות את המערכות הקיימות.

הוגדר כי תהליך המעבר לתחזוקת המערכות הקיימות באמצעות החברות החדשות ייארך כשלוש שנים.

תהליך המעבר מורכב ורגיש וזאת לאור הצורך לבצעו בבית סוהר פעיל בלי לפגוע במרכיבי הביטחון ובמבצעיות המערכות.

2019-2017 וכלל הסבת מערכות בכ-70 אתרי שב"ס שונים ללא כל חריגה מבצעית ובמינימום  התהליך בוצע בין השנים 

השפעה על שגרת הפעילות.    

סטטוס וביצוע 2019 

נכון לסוף 2019 עברו כלל האתרים בשב"ס לתחזוקת שתי החברות החדשות. כתוצאה מהמהלך חוסך שב"ס כ-4.5 מש"ח 

מידי שנה בעלויות תחזוקת מערכות הביטחון האלקטרוניות באתריו.

יעדים לשנת 2020 

השלמת המהלך לרבות קבלת כלל התיעוד וקובצי המקור של תוכנות מערכות השליטה והבקרה באתרי שב"ס. 

 

11.36.8  מערכות מתח נמוך 11.36.7  תקשורת מאובטחת - "ברק" 

275



277 276

VC – ניהול שיחות וידאו

תיאור כללי

הפרויקט הוקם בעקבות משבר נגיף COVID19 )הקורונה( במרץ 2020 ועל מנת לספק פתרון מהיר למיסוד שגרת העבודה 

.VC הארגונית באמצעות

מטרות הפרויקט:

   הקמת תשתית כלל ארגונית לביצוע ולניהול שיחות וידאו פנים שב"ס ושיחות מחוץ לרשת שב"ס.

   התייעלות ארגונית וחיסכון במשאבי הארגון.

   צמצום סיכונים הכרוכים בהוצאת אסירים ובכניסת מבקרים לארגון.

   מתן פתרון לביצוע דיונים לאסיר ולסוהר מרחוק במקרה חירום ושגרה.

   שליטה ובקרה על דיוני אסיר או סוהר מול גורמים חיצוניים.

הפרויקט מחולק לתתי פרויקטים:

   פרויקט משל"ט VC – ניהול דיונים אל מול בית המשפט. 

   פרויקט VC Portal – VC ניהול דיונים פנים ארגוני או דיוני בית משפט צבאי.

   פרויקט מעלות – VC ניהול דיונים אל מול גורמי חוץ. 

יעדים לשנת 2020

.VC הקמת תשתית לביצוע דיוני

פריסת מערך עמדות בכלל היחידות בארגון.

הקמת משל"ט לתמיכה ולטיפול בתקלות.

11.36.9  פעילות בזמן משבר הקורונה

מערכות הליבה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך פועלות בעיקר על בסיס שיטות עבודה וטכנולוגיות ותיקות ומוכרות. עם 

זאת, נמשכת ומתגברת מגמה של שילוב שיטות עבודה וטכנולוגיות חדשניות במערך התקשוב הממשלתי במקומות שבהם 

שיטות וטכנולוגיות אלה מביאות ערך.  

המונח נתוני עתק )Big Data( מתייחס לניהול ולניתוח של מאגרי מידע גדולים ומגוונים מאוד הכוללים נתונים מובנים ונתונים 

מגוונים  רבים, בכמויות גדולות, בפורמטים  לפי שיטה כלשהי( המגיעים ממקורות  )נתונים שאינם מאורגנים  מובנים  שאינם 

ובאיכויות שונות.

לפי תבניות  אינו מפורמט  מידע שבחלקו  כמויות גדולות מאוד של  ולניתוח  אינם בנויים לאחסון  מסדי הנתונים המסורתיים 

אחידות וידועות מראש. 

השילוב בין הכמות הגדולה של מידע המגיע משלל מקורות )אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, מכשירים סלולאריים, מצלמות 

אבטחה, חיישנים ועוד( מצד אחד, להוזלת העלויות של אמצעי האחסון ויכולות העיבוד מצד שני, מאפשר 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" 

קבלת  בתהליכי  נתונים  בניתוח  ושימוש  מחקר  המאפשר  מובנה,  ובלתי  מובנה  מידע  של  ולאנליזה  לניהול  לאיסוף,  פתרון 

דוחות  שאילתות,   ,dashboard, Decision Support System ויזואליזציה,  המאפשרים:  כלים  כולל  הפתרון  ההחלטות. 

אנליטיים ותפעוליים, כלים לתחקור עצמי, ניתוחים סטטיסטים, מנגנוני חיזוי, Data Mining ועוד תוך מתן אפשרות לביצוע 

ייעודיות למחקרים מאושרים המצוידות בכלים אנליטיים מתקדמים ומגוונים  ייעודיות" – סביבות  מחקרים ב"מעבדות מחקר 

שמיועדות לחוקרים מאושרים מתוך המשרד ומחוץ לו.

הקמת תשתיות לאומיות לתמיכה בתהליכים כולל:

   ביג דאטה / ענן מחקר -  פלטפורמה לאומית התומכת באיסוף, אחסון וביצוע ניתוח של נתונים בהיקפים גדולים מתוך

   מערכת הבריאות ומחוצה לה כולל מתן אפשרות להשתמש בכלי מחקר מתקדמים בטכנולוגיות ביג דאטה. הפלטפורמה 

   הלאומית מאפשרת לבצע מחקרים ב'חדרי מחקר' וירטואליים בענן. הפלטפורמה המרכזית וסביבות המחקר נמצאים בשלבי

   עלייה לאוויר והוחל בחבירה לשותפים ראשונים.

   התממה לאומית-  הקמת תשתית לאומית לביצוע התממה )De-Identification( להפיכת מידע מזוהה למידע שאינו מזהה 

   את האדם אליו קשור המידע.

אימוץ שיטות וטכנולוגיות חדשות   .12

Big data 12.1   נתוני עתק
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ביצוע 2019

אסטרטגיית "תמנע" נבחנה, וגובשו העקרונות המרכזיים להמשך פעילותה. האסטרטגיה הוצגה למנכ"ל ואושרה. החל ביצוע 

של כ-20 מחקרים.

ביצוע ויעדים 2020

   הוסדרה תשתית אתית ומשפטית להקמת מאגר קורונה לאומי למחקר.

   הוקמה תשתית מחשוב ענן לתמיכה בכמות מחקרים סימולטנית גדולה.

   החל איסוף נתונים מגופי בריאות.

   הוקם פורטל חוקרים המסדיר את תהליך הגשת בקשות המחקר ואישורן.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

סטטוס וביצוע 2019

נבחנו התקשרויות עם גופים עסקיים במשק המחזיקים נתוני עתק הרלוונטיים להפקת סטטיסטיקה רשמית. המגעים לא הניבו 

תוצאות לעת עתה ונבחנות חלופות נוספות. 

יעדים לשנת 2020

קידום הנושא תוך התמקדות במחירים שמקורם באינטרנט ובנתוני הרשתות המובילות. 

רשות המסים  

סטטוס וביצוע 2019

הוקם DATA LAKE אשר נועד לאפשר אנליטיקה מתקדמת על מאגר נתוני רשות המסים בהתבסס על טכנולוגיות קיימות ועל 

העמדת תוצרים ראשוניים בטווח המיידי. תוצרים אלו מאפשרים התמקדות טובה יותר כדוגמת פנייה יזומה לנישומים הנדרשים 

לדווח שלא עשו זאת. 

מונה )CDO )Chief Data Officer לרשות.

יעדים לשנת 2020

הרחבת השימוש באנליטיקה מתקדמת בשיתוף "ישראל דיגיטלית" והוצאת מכרז להקמת DATA LAKE מתקדם.

12.2   בינה מלאכותית 

12.3   למידת מכונה 

10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 
יכולות שאפיינו עד כה את הבינה  )AI - Artificial Intelligence(  עוסקת ביכולת של מחשבים להפעיל  בינה מלאכותית 

 BOT , בממשלה הם זיהוי תבניות, כגון: ניתוח תמונות וטקסט ושילוב בכלים ייעודיים כדוגמת AI-האנושית בלבד. היישומים ל

RPA   לביצוע פעולות.

המשרדים שדיווחו על ביצוע בתחום זה:

   משרד האוצר

   משרד הבריאות - חטיבת בתי חולים ממשלתיים

   משרד החוץ

   משרד התיירות

   רשות המסים-מכס ומע"מ

   רשות המסים-שעם 

למידת מכונה )Machine Learning( היא תת-תחום בבינה מלאכותית המשיק לתחומי הסטטיסטיקה והאופטימיזציה. התחום 

עוסק בפיתוח אלגוריתמים המיועדים לאפשר למחשב ללמוד מתוך דוגמאות ופועל במגוון משימות חישוביות שבהן התכנות 

הקלאסי אינו אפשרי. היישומים בממשלה הם לדוגמה: חיזוי התיישנות תיקים, אבחונים רפואיים, למידת הרגלים של משתמשים 

ומציאת  חריגים.

המשרדים שדיווחו על ביצוע בתחום זה:

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   הנהלת בתי הדין הרבניים

   משרד האוצר

   משרד החוץ

   רשות המסים-מכס ומע"מ

   שירות בתי הסוהר

 

 BOT - תוכנה המיועדת לאסוף מידע או לביצוע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל.

RPA - Robotic Process Automation רובוטים המדמים משתמשים שמבצעים פעולות ככוח עבודה דיגיטלי.

3
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4
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12.4  ענן ציבורי 
10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

שירותי ענן הם שירותי מחשוב הניתנים לארגון באמצעות מחשב מרוחק שאליו מתחברים המשתמשים דרך רשת האינטרנט 

או באמצעות קו תקשורת ייעודי. 

אותם  לשכור  יכולים  הם  ומערכות מחשוב. במקום זאת  ולנהל משאבים  לרכוש  עוד  צריכים  אינם  כתוצאה מכך, הארגונים 

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 ענן מאפשר לארגון שליטה 

וויסות של עוצמת המחשוב הנדרשת, כך שבתקופות עומס אפשר לשכור כוח מחשוב גבוה יותר, ובתקופות רגיעה להקטין את 

ההוצאה. בחלק מהמימושים של 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 ושמספקת שירותים למספר גדול של משתמשים. למשתמש אין צורך לדעת על הסביבה הטכנולוגית שבה 

ממומשים שירותים אלה.

האינטרנט,  באמצעות  זקוקים  הם  שלהם  המחשוב  שירותי  לכל  להתחבר  למשתמשים  לאפשר  הוא  ענן  מחשוב  של  החזון 

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.

"ענן פרטי" הוא ענן המשרת ארגון אחד. הענן עשוי להיות ממוקם בתוך הארגון או אצל ספק חיצוני.

"ענן ממשלתי" הוא ענן פרטי שישמש את כלל משרדי הממשלה. 

השימוש בענן מובחן לפי סוגים כלהלן:

   תשתית כשירות )IaaS(: שירותים שבהם 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".

   פלטפורמה כשירות )PaaS(: שירות המספק פלטפורמה להרצת אפליקציות או לפיתוח 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 2019

רשות התקשוב הממשלתי מעודדת הקמת יישומים או מעבר של יישומים קיימים לענן ציבורי במקרים שבהם קיים יתרון לפתרון 

הענן מבחינה פונקציונלית, כלכלית או אבטחתית. 

 

 

להלן סטטוס אימוץ תפיסת הענן הציבורי על פי דווח המשרדים:

                                              משרדים שדיווחו על אימוץ ענן ציבורי:

רשות התקשוב הממשלתי פרסמה מסמך מדיניות בנושא מעבר מערכות ממשלתיות לענן ציבורי. יחד עם מסמך המדיניות 

ועדה  מרכזת  יה"ב  ציבורי".  לענן  במעבר  מידע  "אבטחת  בנושא  )יה"ב(  בממשלה  הסייבר  להגנת  היחידה  הנחית  פורסמה 

מייעצת עבור משרדי הממשלה בהשתתפות גורמים ממשלתיים רלוונטיים נוספים בנושא העלאת מערכות באופן מאובטח לענן 

ציבורי.

עד כה מסרה הוועדה חוות דעת לגבי העברה לענן ציבורי של 118 מערכות ממשלתיות:
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19

7
9

2020

15
56

2019

תשתיותמערכת הפעלה יישומים

משרד הבריאות
משרד המשפטים
משרד החוץ
משרד האוצר
משרד התיירות
רשות התקשוב הממשלתי
משרד התקשורת
רשות האכיפה והגבייה
הנהלת בתי הדין הרבניים
משרד הבינוי והשיכון
משרד ראש הממשלה
המשרד לשוויון חברתי
משרד הכלכלה
משרד הפנים
ועדת הבחירות
משרד החינוך
רשות מקרקעי ישראל
משרד ראש הממשלה - נתיב
משרד העבודה והרווחה
שוויון חברתי
רשות אוכלוסין והגירה
משרד התחבורה
שירות התעסוקה הישראלי
הרשות הממשלתית למים וביוב
משרד החקלאות
רשות שוק ההון
המשרד להגנת הסביבה
המרכז למיפוי ישראל
נציבות שירות המדינה

כמות מערכות

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

7
11

12

28

5

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 "איתם"ITGaaS  לניהול תהליכי משילות IT במשרדי הממשלה בהובלת רשות התקשוב הממשלתי.

   מערכת רישום לפרויקטי מחיר למשתכן ומחיר 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.

המשרדים שדיווחו על מערכות בענן ציבורי:

 

Open Source 12.5  קוד פתוח 
10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

בשנים האחרונות ניכר אימוץ רחב של תוכנות ומערכות "קוד פתוח" בקרב חברות וארגונים בארץ ובעולם.

"קוד פתוח" היא תוכנה שקוד המקור שלה פתוח. התוכנה נגישה לכל מי שחפץ וחופשייה לשימוש, לצפייה, לעריכת שינויים 

ולהפצה מחודשת בהתאם לסוגי הרישיונות השונים. השיקולים העומדים בבסיס גישה זו הם 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.

וייעוץ  רשות התקשוב הממשלתי מתמרצת שימוש ביישומים ובמוצרי תשתית מבוססי קוד פתוח אגב בניית מעטפת תמיכה 

לטובת המשרדים. 

בין גופי הפיתוח במשרדים השונים מתקיים קשר לצורך שיתוף ידע וכיווני מחשבה. לצורך כך, הוקמה קהילת ידע בהשתתפות 

נציגים ממשרדי הממשלה, ומתקיימות פגישות עם גורמים באקדמיה כדי לבחון כיוונים ושיתופי פעולה.

להלן סטטוס אימוץ טכנולוגיית קוד פתוח על פי דיווח המשרדים:

                                              מספר משרדים שדיווחו על אימוץ קוד פתוח
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המשרדים שדיווחו על אימוץ הקוד הפתוח בתחום זה:

   ארכיון המדינה

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   המכון הגיאולוגי לישראל

   המרכז למיפוי ישראל

   המשרד להגנת הסביבה

   הנהלת בתי הדין הרבניים

   השירות המטאורולוגי

   כבאות והצלה לישראל

   מינהל התכנון

   מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער

   משרד האוצר

   משרד האנרגיה 

   משרד הבינוי והשיכון

   משרד הבריאות

   משרד החינוך

   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

   משרד המדע הטכנולוגיה

   משרד הפנים

   משרד התיירות

   משרד התקשורת

   משרד ראש הממשלה - נתיב

   רשות המסים-מכס ומע"מ

   רשות המסים-שעם

   שירות בתי הסוהר

מאז פרסום ההנחיה פורסמו באתר ה-GitHub הממשלתי מספר Repositories של פרויקטים ממשלתיים.

 

 12.6  מתודולוגיות ושיטות
10.1.7  סביבת עבודה רוחבית - "סער" 

Agile פיתוח במתודולוגיית

גישת פיתוח המניחה כי לא ניתן להגדיר מערכת תוכנה במלואה לפני פיתוחה בפועל, שמתמקדת במקום זאת בשיפור יכולתו 

של צוות הפיתוח לספק תוצרים במהירות ולהגיב לדרישות העולות תוך כדי הפיתוח. 

המשרדים שדיווחו על אימוץ הגישה בתחום זה:

   ארכיון המדינה

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   המכון הגיאולוגי לישראל

   המשרד לביטחון פנים

   המשרד להגנת הסביבה

   המשרד לשירותי דת

   מינהל התכנון

   מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער

   משרד האוצר

   משרד הבינוי והשיכון

   משרד הבריאות

   משרד החינוך

   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

   משרד הכלכלה והתעשייה 

   משרד המדע הטכנולוגיה

   משרד המשפטים

   משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

   משרד העבודה הרווחה - זרוע העבודה

   משרד התיירות

   משרד ראש הממשלה

   משרד ראש הממשלה - נתיב

   רשות האוכלוסין וההגירה

   רשות האכיפה והגבייה

   רשות המסים-מכס ומע"מ

   רשות המסים-שעם

   רשות המסים – נציבות מס הכנסה

   רשות התחרות

   שירות בתי הסוהר
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הפעולה  שיתוף  על  דגש  שמה  אשר  עבודה  ומתודולוגיית  ארגונית  תרבות  היא   DevOps והפעלתה.  תוכנה  פיתוח  גישת 

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(. מטרת השיטה לכונן תרבות וסביבה שבהן בנייה, בדיקות ושחרור של גרסאות תוכנה יכולים להתבצע 

במהירות, בתדירות גבוהה ובאמינות גבוהה.

המשרדים שדיווחו על אימוץ השיטה בתחום זה:

   משרד האוצר

   משרד הבינוי והשיכון

   משרד הבריאות

   חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

   משרד החינוך

   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

   משרד הכלכלה והתעשייה 

   משרד המשפטים

   משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

   משרד הפנים

   משרד ראש הממשלה

   רשות האכיפה והגבייה

   רשות המסים-שעם

   שירות בתי הסוהר

להלן סטטוס אימוץ המתודולוגיות על פי דיווח המשרדים:

                                         מספר משרדים שדיווחו על שימוש במתודולוגיה

 

2020 2019

DevOpsAgile כלים וטכנולוגיותכלים וטכנולוגיות

GRAND TOTAL

28

14

55

26 27

12

ושל משרדי הממשלה  והשירותית של כל גוף מודרני בכלל  הפעילות התקשובית נמצאת בלב העשייה העסקית, הארגונית 

ויחידות הסמך האמונים על השירות לציבור בפרט.

את  המודרני  )enabler( בעולם  המאפשרת  היא  והמידע,  הדיגיטל  טכנולוגיות  את  הכוללת  התקשוב  עניפה בתחום  עשייה 

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 התוכניות להשגת יעדי המשרדים עצמם והיעדים הכלל-ממשלתיים הרוחביים.

בהצלחה !

13.  סיכום
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ארכיון המדינה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

המכון הגיאולוגי

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י)

המשרד לביטחון פנים

המשרד להגנת הסביבה

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לשירותי דת

הנהלת בתי הדין הרבניים 

הרשות הממשלתית למים ולביוב

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

הרשות לניהול המאגר הביומטרי

השירות המטאורולוגי

כבאות והצלה לישראל

לשכת הפרסום הממשלתית (לפמ)

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

מינהל התכנון

מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער

משרד האוצר 

משרד האנרגיה 

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבריאות

משרד הבריאות - חטיבת המרכזים הרפואיים 

משרד החוץ

משרד החינוך 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד הכלכלה והתעשייה

משרד המדע והטכנולוגיה  

משרד המשפטים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הפנים

משרד העלייה והקליטה

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד התיירות

משרד התקשורת

משרד התרבות והספורט  

משרד ראש הממשלה

נציבות שירות המדינה (נש"מ)

נתיב

רשות האוכלוסין וההגירה

רשות האכיפה והגבייה

רשות המסים – אגף מכס 

רשות המסים – נציבות מס הכנסה

רשות המסים – שעם

רשות התחרות

רשות התקשוב הממשלתי

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

שירות בתי הסוהר (שב"ס)

נספח: רשימת הגופים הממשלתיים המונחים על ידי רשות   .14
       התקשוב הממשלתי

  

           

  5

6

מטה ואגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע משותפים למשרד המדע והטכנולוגיה ולמשרד התרבות והספורט.

כנ"ל
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