
 
 
 
 
 
 

 2017 פעילותמבט על  –תקשוב ממשלתי 

 סיון תשע"ז ג"י

 2017יוני ב 7

  



 93מתוך  1עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 

 7201 פעילותמבט על  –תקשוב ממשלתי 

 תוכן עניינים

 5 .............................................................. הממשלתי התקשוב רשות ראש דבר .1

 7 ...............................................................  עיקריות תשומות – הפעילות היקף .2

 8 .................................................................................................................... כספי היקף 2.1.1

 12 ....................................................................................................................... אדם כוח 2.1.2

 14 ....................................................................................... עיקריות תפוקות .3

 16 ............................................................ הממשלתי התקשוב רשות יעדי קידום .4

 16 ........................................................ מקוונים דיגיטליים שירותים – תחילה דיגיטלי 4.1

 16 .............................................................. ולעסקים לאזרחים הניתנים השירותים כלל מיפוי 4.1.1

 17 ................................................... ולעסקים לאזרחים מתקדמים דיגיטליים שירותים פיתוח 4.1.2

 20 ................................................................................. מקוונים לטפסים נייר טופסי הפיכת 4.1.3

 22 ............................................................................................ עצמי לשירות עמדות פרישת 4.1.4

 23 ................................................................................ מקוונים ציבור ףשיתו תהליכי פיתוח 4.1.5

 B2G .................................................................. 24 רשת באמצעות הפיננסי למגזר התחברות 4.1.6

 25 .............................. "במרכז האזרח" חזון ומימוש ולעסקים לאזרחים איכותי שירות 4.2

 25 ..................................................... השירות שיפור יעדי במסגרת לציבור שירות אמנת הכנת 4.2.1

 26 ....................................................................... החדש  gov.ilבאתר המשרדים אתרי שילוב 4.2.2

 27 ......................................................................................... כנכס הממשלתי המידע 4.3

 27 ............................................................... לציבור והנגשתם המשרדיים המידע מאגרי מיפוי 4.3.1

 IT .......................................................................................................... 28 משילות 4.4

 28 .............................................................................. התקשוב לתחום משרדיות היגוי ועדות 4.4.1

 29 ........................................ הממשלתי התקשוב רשות להנחיות תואמים עבודה תהליכי ביצוע 4.4.2

 IT ....................................................... 30 ונכסי מערכות, פרויקטים לגבי תקשוב סיכוני ניהול 4.4.3

 31 .................................................. המידע מערכות אגפי בין מקצועי ידע ושיתוף שימור, ניהול 4.4.4

 32 ................................................................................. ורוחביים משותפים שירותים 4.5

 33 ................................................................... לרשת משרדים וחיבור ממשלתית רשת פרישת 4.5.1

 34 ...................................................... הממשלתי הענן הקמת לקראת DCT-ה תהליך השלמת 4.5.2

 35 ................................................................................................... בטוחה הזדהות מערכת 4.5.3



 93מתוך  2עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 35 ...................................................................................................... מרכזי ממשלתי מענה 4.5.4

 36 ................................................................................(רוחבית עבודה סביבת) ר"סע מערכת 4.5.5

 govmap ................................................................................... 37 – הממשלתי המפות אתר 4.5.6

 38 ................................................................................................. נוספות רוחביות מערכות 4.5.7

 39 ........................................................................................................ בסייבר הגנה 4.6

 39 ........................................... מידע ומערכות תשתיות לע הסייבר בתחום הגנה מאמצי קידום 4.6.1

 40 ................................................ הממשלתית השרתים בחוות לאירוח אינטרנט אתרי העברת 4.6.2

 41 .................................................................................. דיגיטלית ומצוינות מנהיגות 4.7

 41 ................................... הדיגיטלי בעידן המידע מערכות אגף מנהל תפקיד של והרחבה פיתוח 4.7.1

 41 ............................................................. שירותים ונותני עובדים וקליטת גיוס תהליכי טיוב 4.7.2

 42 .................................. "דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם במסגרת פרויקטים קידום 4.8

 43 ........................................................................ מרכזיים ומיזמים פרויקטים .5

 43 ..................................................................................................... החינוך בתחום 5.1

 43 .......................................................... העסקתם ונתוני הוראה עובדי לניהול מערכות איחוד 5.1.1

 44 .......................................................................... החינוך במערכת יעד לקהלי שירות מעגלי 5.1.2

 45 ............................................................................................. וחינוכית מערכתית חדשנות 5.1.3

 46 .............................................................................................. מתוקשבות והוראה למידה 5.1.4

 47 ...................................................................................... דיגיטלי התיישבותי חינוך מינהל 5.1.5

 48 .................................................................................................. הבריאות בתחום 5.2

 48 ................................................................ (הכיסאות בין נופל ולא) במרכז המטופל – ב"הל 5.2.1

 49 ................................................. ישראל של הרפואי למרכז הפריפריה את לקרב – טלמדיסין 5.2.2

 50 ................................. מובנה ובלתי מובנה רפואי מידע של ואנליזה ניהול, איסוף – דאטה ביג 5.2.3

 51 .................................................... (Precision Medicine) אישית מותאמת רפואה – פסיפס 5.2.4

 PHR (Personal Health Record) ......................................................... 52 – ידך בכף בריאות 5.2.5

 53 .......................... הבריאות במערכת לבעיות וחדשניים חדשים פתרונות קידום – אתגר מכרזי 5.2.6

 54 ..................................................................................... והמקרקעין הדיור בתחום 5.3

 54 ....................................................................................................................... טק-י"רמ 5.3.1

 56 ..................................................................................................................... זמין רישוי 5.3.2

 57 ................................................................................ בנייה פרויקטי מעקב – שליטה מרכז 5.3.3

 58 ........................................................... (למשתכן מחיר) מפוקח במחיר בנייה יקטיפרו ניהול 5.3.4

 59 ............................................................. הציבורי הדיור וזכאי בדיור סיוע לזכאי אישי אזור 5.3.5

 60 .................................................................................................... הרווחה בתחום 5.4



 93מתוך  3עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 60 ...................................................................................................................... לקוח תיק 5.4.1

 61 ................................................................................................................ דיגיטלי פיקוח 5.4.2

 62 ....................................................................................... האוכלוסין ניהול בתחום 5.5

 62 ............................................................................................... וההגירה האוכלוסין רשות 5.5.1

 63 ............................................................................................................ האוכלוסין מפקד 5.5.2

 64 ................................................................................................... לעולה ערוצי-רב שירות 5.5.3

 65 .......................................................................................... נוספים פרויקטים – אוכלוסין 5.5.4

 66 ..................................................................................................... המסים בתחום 5.6

 66 ..................................................................................................נייר ללא הכנסה מס דוח 5.6.1

 67 ............................................................................................. מקרקעין במיסוי מקוון דוח 5.6.2

 68 ............................................................................................................. חוץ סחר מערכת 5.6.3

 69 ...................................................................................... ולאישורים לרישיונות סטטוסים 5.6.4

 70 .................................................................................................... המשפט בתחום 5.7

 70 ........................................................................................................ הציבורית הסנגוריה 5.7.1

 71 ............................................................................................................. מקרקעין רישום 5.7.2

 72 ............................................................................................................... העמותות רשם 5.7.3

 73 ................................................................................................. התחבורה בתחום 5.8

 73 ............................................................... ספרות לשמונה הרכב כלי של רישוי לוחית הסבת 5.8.1

 74 ...................................................................חוץ מיקור במודל מעשיים נהיגה מבחני תפעול 5.8.2

 75 ........................................................................................... הפנים ביטחון בתחום 5.9

 75 .................................................................וההצלה הכיבוי וכוחות האירועים ניהול מערכת 5.9.1

 76 ........................................................................ ואלכוהול סמים, באלימות למאבק הרשות 5.9.2

 77 ......................................... (החברתיות וברשתות באינטרנט באלימות מלחמה) ר"מאו מוקד 5.9.3

 78 .................................................................................. ההון שוק בתחום מחשבונים 5.10

 79 ................................................................................. היהודיים הדת שירותי ניהול 5.11

 GoIsrael ............................................................ 80 לתייר יגיטליד ושירות מידע מערך 5.12

 81 ................................................................. המדינה שירות נציבות ברפורמת תמיכה 5.13

 82 .......................................................................................... המדינה ארכיון הנגשת 5.14

 83 ........................................................................... ונייםובינ קטנים לעסקים סוכנות 5.15

 84 .................................................................................... וגז לנפט לאומי מידע מרכז 5.16

 85 ............................................................................ חדשות טכנולוגיות אימוץ .6

 85 ......................................... נתונים מבוססת החלטות בלתוק אנליטיקה או דאטה ביג 6.1



 93מתוך  4עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 87 ............................................................................................................ ציבורי ענן 6.2

 Open Source ........................................................................................ 89 פתוח קוד 6.3

6.4 Video Analytics .................................................................................................. 90 

6.5 Elastic Search ..................................................................................................... 90 

 91 ..................................................................................................... סיכום .7

 92 .................................................................................................. נספחים .8

 92 ....... הממשלתי התקשוב רשות ידי על המונחים הממשלתיים הגופים רשימת': א נספח 8.1
 

 



 93מתוך  5עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 הממשלתי התקשוב רשות ראש דבר .1

 , רב שלום

 הממשלתי משקף את תמונת המצב על הפעילות בתחום התקשובהמסמך  ,זו השנה השנייה ,להציג גאה אני

 . 2017משלה בתחום זה לשנת המ ם שליעדיהמטרות והמימוש התכניות ל אתו 2016בשנת 

מידע במשרדי הממשלה ההעבודה של אגפי מערכות  תכניותשל סקר מצב קיים ו של תמצית הוא זה מסמך

 כולל, ביטחוניים גופים" )מיוחדים גופים" למעט ,רשות התקשוב הממשלתי על ידיהמונחים סמך הויחידות 

רשות התקשוב  ל ידיע המונחיםרשימת הגופים . תהמבצע מהרשות חלק שאינם וגופים ה"מרכב ,(ישראל משטרת

 מפורטת בנספח א'. הממשלתי

 חדשנות עידוד, הממשלתי התקשוב פעילות תחומי הרחבת" בדבר 10.10.2014מיום  2097 'מס ממשלהההחלטת 

רשות התקשוב הגדירה את תחומי הפעילות של " דיגיטלית ישראל הלאומי המיזם וקידום הציבורי במגזר

 .סמכויותיהאת תפקידיה ואת יעודה, את י, הממשלתי

תשמש מרכז  רשות התקשוב הממשלתי" :בזו הלשון, הממשלה בהחלטת מוגדר רשות התקשוב הממשלתי ייעוד

ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, תפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי 

ת מתקדמות, תפעל לשיפור השירות הממשלתי לציבור, להפחתת הנטל הממשלה ויחידותיהם, תעמיד טכנולוגיו

 הביורוקרטי ולקידום מדיניות ממשל פתוח".  

חזון רשות התקשוב הממשלתי הוא "ממשלה אחת המציבה את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, 

 רות הציבור".ימובילה חדשנות ורותמת טכנולוגיות לש

 במשרדי המידע מערכות אגפי הסינרגטי בין השילוב את ביטוי לידי להביאהממשלתי התקשוב  רשות עללפיכך, 

 המושכל השילוב. ממשלתית-הכללה הרוחבית יכל אחד את יעדי המשרד שלו, לבין הראי המשרתים, הממשלה

 .המשרדי אופטימוםעל ה ממשלתי בנוסף-כלל אופטימום ליצירת חיוני המשרדי למבט הרוחבי המבט בין

 הסמך ויחידות מנהלי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלהאת ו לים"המנכ נחה אתמ הממשלה החלטת

 אגף של שנתית עבודה תכנית אישור ולפעול בשים לב לחוות דעתו לפני רשות התקשוב הממשלתילהיוועץ בראש 

 .ותקצובה מידע מערכות

בדבר "שיפור  30.08.2016מיום  1933 'בכללן החלטת ממשלה מסוכפעולת המשך להחלטת ממשלה זו ואחרות, 

 תקשוב מדיניות רשות התקשוב הממשלתיהגדירה העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע לציבור", 

של אגפי מערכות  העבודה תכניות גיבוש במסגרת בחשבון שהובאו, רבים בתחומיםיעדים ומשימות ו ממשלתית

 .2017 המידע במשרדים בשנת

 תקשוביות של משרדיהתכניות עבודה  את ,2017לקראת שנת  ,זו הפעם השנייה ריכזה ירשות התקשוב הממשלת

הגדולים שבהם התכניות של המשרדים  27-ו, גופים ממשלתיים( 48) על ידה יםהמונחהסמך  ויחידותהממשלה 

  .רשות התקשוב הממשלתיהוצגו ונדונו בפני ועדת התקשוב העליונה ומטה 
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 :  ןה בודהריכוז תכניות העמטרות 

  עזרה לארגונים הממשלתיים בתהליך התכנון על ידי מתן חוות דעת מקצועית, המשקפת ניסיון רב בעולם

 התקשוב הממשלתי בפרטבתחום התקשוב בכלל ו

  הממשלתיים מנהלי מערכות המידעשיתוף ידע וניסיון בין וחשיפה, עזרה הדדית 

  רשות ות לסיוע וקביעת רמת המעורבות של , התארגנמשמעותיים במשרדי הממשלהאיתור פרויקטים

 התקשוב הממשלתי

 :קבלת מבט רוחבי על הפעילויות בארגונים השונים, לצורך 

 איתור פעילויות רוחביות פוטנציאליות 

 איתור סיכונים רוחביים 

 סכוןיפוטנציאל לחו איתור כפילויות 

  סמךהמשרדים ויחידות האיתור פוטנציאל לשיתוף פעולה וסינרגיה בין 

  בתחום התקשוברשות התקשוב הממשלתי מטרות ויעדי האיסוף מידע על מימוש 

 ממשלתית על הפעילות בתחום התקשוב-גיבוש תמונת מצב כלל 

והעבודה המעמיקה בעת הכנת  המקצועיהתכנון  על – מערכות המידע במשרדיםאגפי למנהלי  להודות מבקש אני

אגף בכיר אנשי לו ,על תרומתם לגיבוש מסמך זה – משלתירשות התקשוב המלמנהלים מתוך מטה  וכן ,תכניותה

ריכוז ליווי ותמיכה במשרדים בתהליך  עלרבות אשר עמלו  ,רשות התקשוב הממשלתיבקרה ושקיפות ב ,משילות

 .הז מסמך תיבתועיבוד המידע לצורך כ תכניותה

 !  כוח יישר
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 1 עיקריות ותתשומ – הפעילות היקף  .2

על התכניות שהתקבלו ממנהלי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה  מסתמך זה בפרק המוצג המידע

 ויחידות הסמך. 

 ,להערכתנו .בניהולםפעילות שהעל היקף לדווח  נדרשים מנהלי אגפי מערכות המידעבה ש השנייה השנה היזו

השתפר מידע זה מנת לאמוד את סדרי הגודל. על  דיהטובה לגבי היקף הפעילות הכספי איכות הנתונים 

בתהליכים אלה מדי שנה וככל שיעמיקו תהליכי הבקרה  שתהיה התקדמותוישתפר ככל לשנה קודמת ביחס 

 םובקרת תקשוב תקציבי לניהול אחידה שיטה איןש מאחר .רשות התקשוב הממשלתי וההטמעה של

 .תקבל המידע, זהו מקור המידע הטוב ביותרהתבקש וה בוש בפירוט שלא בוודאי, הממשלתיות במערכות

מנוהלים במתודולוגיה הם גבוהה ביותר כיוון שודאות המועסק, הנתונים ברמת  ח האדםוכלגבי היקף 

 .ומבוקרים על ידי חשבי המשרדים מספר אחידה זה שנים

 תהליך ריכוז המידע:במסגרת 

 רשות מונחות על ידי רלבנטיות )הסמך היחידות במשרדים ויחידות תקשוב ב 48ה אל ינעשתה פני

 (התקשוב הממשלתי

 מסרו דיווח יחידות 46 היחידות, 48ך מתו 

  ללא מנהל ארגון או  מנהל אגף מערכות מידעהיו באותה עת ללא  מסרו דיווחהיחידות שלא שתי

 שנים קודמות נתונים של תקציביה ,כאומדן ,ולקחניחידות אלו שתי לגבי . פעיל

 ת תקשוב שאינן מונחות רשות התקשוב בחרו להשתתף בתהליך, לצרכי לימוד מעבר לכך, שתי יחידו

 ושיפור עצמי

, הן כדי לקבל את תמונת המצב הכוללת בממשלה והן כדי חשובה חשיפת המידע הכולל בפני המשרדים

ם בין סיווגי המשנה ימקורות התקציביהאופן חלוקת השימושים ו לגבי (Benchmarks)לספק אמות מידה 

 .עושנקב

  נם כמפורט בהמשך.הדיווחים היוניתוח סיכום 

                                                 
 רשות התקשוב הממשלתי ל ידימתייחס אך ורק לגופים המונחים ע 1
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 היקף כספי 2.1.1

 , ש"חמיליארד  3.1-כהוא הממשלתית השנתי של פעילות התקשוב ההיקף הכספי סך 

 גידול לעומת שנה קודמת.כלומר, קיימת מגמת   כולל עלויות שכר ורכש.

 

המופיע במסמך  ש"חמיליארד  2.8הפער, לעומת המספר . ש"חמיליארד  2.5הופיע המספר  2016בדוח  (*)

 .זה, נובע מארגונים שלא נכללו בדוח של השנה הקודמת, ובראשם  מינהל התכנון והמשרד לשוויון חברתי
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 :)בדומה לשנה הקודמת( מתוכם

 במערכות ובתשתיות  ולשינויים ושיפורים שוטפים )שו"ש(מיועדים להוצאות שוטפות  אחוז 60-כ

 הקיימות

 תשתיות חדשות ולשיפורים מהותיים במערכות בלהשקעות ולפיתוח במערכות ו מיועדים אחוז 40-כ

 הקיימות

 

 . 3הנהוגה בעולם )benchmark(2הנתון המדווח להשקעות ולפיתוח גבוה מאמת המידה 

 

 הבאות:העיקריות זה יכול לנבוע מהסיבות הבדל 

  ישראל דיגיטלית" הלאומיהמיזם במסגרת ההשקעות"  

 שוניםבגופים ממשלתיים  כות וחידוש תשתיותתנופת פיתוח מער 

  

                                                 
 תכנו הבדלים מול אמת המידה העולמית בשל שוני קל בהגדרות ופרשנותן או בשיטת המדידהיי 2
 run, שוטף = change (grow + transform): השקעות = Gartnerת המחקר על פי נתוני חבר 3



 93מתוך  10עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 :4סך העלות מתחלק כדלקמן

 

יכולים  ,תהעולמי אמת המידהבין ו, בין נתוני התקשוב הממשלתי בנושא משאבי אנוש ותוכנה ההבדלים

 לנבוע מהסיבות העיקריות הבאות:

 בעברית זמינות נמוכה יחסית של מוצרי תוכנה יישומיים   

 ו/או  צות הבריתרכי מדינות בארוצבין ים בישראל לעומת דמיון ים הרגולטורייחודיות של הצרכי

 באירופה

 רכש נטייה של גופי התקשוב הממשלתיים לפיתוח עצמי עקב הקשיים בביצוע התקשרויות 

  

                                                 
 תחזוקההן בפרויקטים והן בלפי תפוקות, פעילות  – מיקור חוץ; עובדי מדינה ונותני שירותיםכולל  – משאבי אנוש 4
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 :כדלקמן מתחלקים התקציב מקורות

 

ם נמצאים, בממוצע, אגפי מערכות המידע מתחילים את השנה כאשר תחת ניהולמניתוח התקציב מתקבל כי 

( מהמקורות הכספיים הנדרשים למימוש תכניות IT)שכר עובדי מדינה ותקציב בסיס מסומן  אחוז 64

 שני שלישים מנהל מערכות מידע ממשלתי, בממוצע,לרשות  יםבתחילת שנה עומד ,כלומרהעבודה שלהם. 

 מתקציבו המעשי.
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 ח אדםוכ 2.1.2

 .איש 4,345רותים(: ח האדם )עובדי המדינה ונותני השיוכ היקף

 

המופיע במסמך זה נובע  4,007לעומת המספר  בין נתון זה איש. הפער 3,800הופיע המספר  2016בדוח  (*)

 .מארגונים שלא נכללו בדוח של השנה הקודמת, ובראשם  מנהל התכנון והמשרד לשוויון חברתי

   . קודמתהשנה הלעומת שנתי -דוגידול  מתוכנן 2017בשנת , ולכן הייתה שנה ללא תקציב 2015שנת 

במשרדים  "ישראל דיגיטלית" הלאומיהמיזם  מסגרתבהרחבת פעילויות מ עיקר הגידול בכוח האדם נובע

יישום תכנית ההאצה על ידי יחידת ממשל מ ;במשרדי החינוך, הבריאות והרווחה כגון ,השותפים למיזם

 ;יהים לטובת הגברת האכיפה והגבהרחבת פעילות ברשות המסימ ;זמין ברשות התקשוב הממשלתי

 .יישום החלטות ממשלה נוספותמו

 :היא כדלקמן סוג ההעסקההתפלגות 
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 ח האדם מתחלק כדלקמן:וכ
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 עיקריות תפוקות .3

סמך תהליך של גיבוש תכנית עבודה יחידת או במקביל לאישור תקציב המדינה, מתבצע בכל משרד ממשלתי 

 עדים ומשימות.  משרדית מפורטת הכוללת מטרות, י

תכנית  ,כחלק אינטגרלי מתהליך התכנון המשרדי, מתבצע גם תהליך של גיבוש תכנית עבודה בנושאי התקשוב

 המשרד. ם שליעדיהמטרות והשמטרתה העיקרית היא לשרת את 

נחיות רשות התקשוב הממשלתי לגיבוש תכניות עבודה ה"במסמך  רשות התקשוב הממשלתיהגדירה , ה בעתב

משימות בתחום יעדים ו 15.08.2016" מיום במשרדים ויחידות הסמך ממשלתיות 2017בתחום התקשוב בשנת 

 כמפורט להלן:, 2017בחשבון במסגרת תכניות העבודה לשנת  ו המשרדיםאותם הביאשהתקשוב, 

 יםשירותים דיגיטליים מקוונ –דיגיטלי תחילה  .1

 מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים  .1.1

 פיתוח שירותים דיגיטליים מתקדמים לאזרחים ולעסקים  .1.2

 מקוונים לטפסים נייר פסיוט הפיכת  .1.3

 המדינה ברחבי, מגוונים ממשלה שירותי הכוללות, עצמי לשירות עמדות תשפרי  .1.4

 '(וכו בלוגים, מקצועי ידע קהילות, פורומים, עגולים)שולחנות  מקוונים ציבור שיתוף תהליכי פיתוח  .1.5

  B2G (Business to Government) למגזר הפיננסי באמצעות רשת התחברות  .1.6

 שירות איכותי לאזרחים ולעסקים ומימוש חזון "האזרח במרכז"  .2

 לאזרח השירות שיפור יעדי במסגרת לציבור שירות אמנת גיבוש  .2.1

 החדש   gov.ilבאתר יםהמשרד יאתר שילוב  .2.2

 ממשלתי כנכסהמידע ה .3

 לציבור םהנגשתמיפוי מאגרי המידע המשרדיים ו .3.1

 ITמשילות  .4

 ועדות היגוי משרדיות לתחום התקשוב .4.1

 רשות התקשוב הממשלתיביצוע תהליכי עבודה תואמים להנחיות  .4.2

  ITניהול סיכוני תקשוב לגבי פרויקטים, מערכות ונכסי  .4.3

 לקחים מהצלחות ותקלות    , כולל ביצוע תהליכי הפקתמקצועי ניהול, שימור ושיתוף ידע .4.4

 שירותים משותפים ורוחביים .5

 הרשת הממשלתית וחיבור משרדים לרשת ת שפריהרחבת  .5.1

 לקראת הקמת הענן הממשלתי DCT (Data Center Transformation)-ה תהליך השלמת .5.2

 מערכת סע"ר )סביבת עבודה רוחבית( ה שלוהטמע ההרחבהמשך  .5.3

  

https://govshare.gov.il/he/node/2277
https://govshare.gov.il/he/node/2277
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 הגנה בסייבר .6

 הסייבר על תשתיות ומערכות מידע קידום מאמצי הגנה בתחום .6.1

   הממשלתית השרתים בחוות לאירוח אינטרנט אתרי העברת .6.2

 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית .7

 תפקיד מנהל אגף מערכות המידע בעידן הדיגיטלי ה שלוהרחבפיתוח  .7.1

  טיוב תהליכי גיוס וקליטת עובדים ונותני שירותים .7.2

   "דיגיטלית ישראל" הלאומי מיזםה .8

  טים במסגרת המיזםקידום פרויק .8.1

 חתכים: כמהבזה, מפורטות פעילויות מרכזיות  מסמךבהמשך 

o  יעדי רשות התקשובקידום 

o מרכזיים / מיזמים פרויקטים 

o  טכנולוגיות חדשותאימוץ  
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  הממשלתי התקשוב רשות יעדי קידום .4

 שירותים דיגיטליים מקוונים –דיגיטלי תחילה  4.1

ייעול תהליכים המשפיעים על מתן השירות הממשלתי לפישוט ולר, שיפויחידות התקשוב הממשלתיות פועלות ל

עסקים במגוון ערוצים לבה יפותחו שירותים רבים לאזרחים וש ,2017 שנתמשך גם בימאמץ זה י .לציבור

 דיגיטליים. 

 מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים 4.1.1

בשיתוף משרדי  ,במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית"ומטה בהובלת רשות התקשוב הממשלתי פעילות 

 הממשלה.

 תיאור כללי

 חדשנות עידוד, הממשלתי התקשוב פעילות תחומי הרחבת" בדבר 10.10.2014מיום  2097בהחלטת ממשלה מס' 

הוחלט להפוך את השירותים הממשלתיים  ,"'דיגיטלית ישראל' הלאומי המיזם וקידום הציבורי במגזר

כך הוחלט למפות את כלל השירותים הממשלתיים,  שםל. 2019לדיגיטליים עד שנת  השימושיים ביותר לציבור

לדרגם על פי מידת השימוש בהם וקריטריונים נוספים ולגבש תכנית לדיגיטציה של השירותים השימושיים 

 ביותר.

 מידע מאגרי והנגשת הממשלתי המידע העברת שיפור" בדבר 30.08.2016מיום  1933' מס הממשלה החלטת

 עבודת ולייעול רוקרטיוהבי הנטל לצמצום, לציבור הממשלתי השירות לשיפור להביא נועדה "לציבור ממשלתיים

 ,"בלבד אחת פעם" מדיניות אימוץדרך הפעולה הראשונה היא  .מרכזיות פעולה דרכי בשתי זאת. הממשלה

 קבלת לצורך הסמך חידותוי המשרדים בין מידע זה והעברת מהאזרח המידע של פעמית-חד דרישה שמשמעותה

 קבלת לצורך מהציבור הנדרשים והמסמכים האישורים מספר צמצום . דרך הפעולה השנייה היאשירותים

 פעם" תכנית המימוש של מדיניות לגיבוש הבסיס את להוות היא התהליכים מיפוי מטרת .הממשלתי השירות

 הוטל משרד כל על. רות לאזרחישיפור השל הסמך ויחידות המשרדים בין המידע העברות וייעול" בלבד אחת

, אישורים או מידע פרטי ומצריכים לתאגידים או הרחב לציבור ידו על הניתנים השירותים כלל את למפות

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

 בשנת הממשלתי קשובהת רשות בהנחיית ראש למיפוי שהוגדרו הדרך אבניהעברות המידע, בבהתייחס לשיפור 

 :הן 2017

 המשרד מיחידות אחוז 30 של מיפוי - 31.3.2017 עד 

 המשרד מיחידות אחוז 70 של מיפוי  - 30.6.2017 עד 

 המשרד יחידות כלל של מלא מיפוי - 30.9.2017 עד 
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 ולעסקים לאזרחים מתקדמים דיגיטליים שירותים פיתוח 4.1.2

 ף פעולה עם משרדי הממשלה.רשות התקשוב הממשלתי בשיתו בהובלתפעילות 

 תיאור כללי

, במטרה להקטין את שנים 15-לאזרחים ולעסקים זה כדיגיטליים שירותי ממשלה  יםמנגיש משרדי הממשלה

 . רוקרטי ולשפר את שירותי הממשלהוהנטל הבי

 : ןהדיגיטליים הממשלה העל בסיסן מונגשים שירותי שהפלטפורמות העיקריות 

 המוסבים בהדרגה לאתר ,דיםאתרי האינטרנט של המשרgov.il  האחוד 

 מערכות הליבה ב בסופם נקלטיםואזרח המתחילים במאפשר תהליכים עסקיים שלמים ה ,שירות טפסים

 המשרדיות, לרבות צירוף מסמכים, בדיקות אימות נתונים והזדהות חכמה

  ,או העברה בנקאית.  ות כרטיס אשראיעמאפשר תשלום דיגיטלי למוסדות המדינה, באמצהשירות תשלומים

 PCIהתשלום מאובטח ועומד בתקינת 

 פזורות ברחבי הארץ ומאפשרות הנגשת שירותי ממשלה לרבות הדפסת פלטים רשמיים, העמדות שירות, 

 כגון ספח תעודת זהות או רישיון נהיגה ורכב

 יישומי מובייל באמצעות טלפונים חכמים וטאבלטים 

 :להלן מספר יישומים מייצגים 
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 פסי נייר לטפסים מקווניםוהפיכת ט 4.1.3

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

יחידת ממשל זמין ברשות , הדיגיטלי בעידן שירותי הממשלה את ולקדם רוקרטיוהבי הנטל את להקל מנת על

 לטפסים נייר פסיוטונים לצד הסבת מקו שירותים בשיתוף משרדי הממשלה מפתחת התקשוב הממשלתי

 .הדפדפנים בכלל ונתמכת נגישה, רספונסיבית, אחידה הטפסים תבנית .מקוונים

  

 סטטוס

 

שיפור שירותים קיימים על גבי הפלטפורמות  ושלשל הנגשת שירותים תהליכים  148הוסבו  אופותחו  2016בשנת 

ה על ידי שם משתמש וסיסמה ובכך נפתח צוהר חדש עלה לראשונה שירות עם הזדהות חכמ . בין היתר,הנ"ל

 אישיים לציבור, ללא צורך בכרטיס חכם או התקנה מכל סוג שהוא.מזוהים ולהנגשת שירותים 

אזרחים בצורה  18,300-עשו שימוש בשירות זה כ", שינוי כתובת )מען(מיום השקת השירות החדש "שחודשיים ב

 וסין.מקוונת, בלי שהגיעו ללשכות רשות האוכל
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 שירותים ישנים. 15הוסבו ו חדשיםמקוונים  שירותים 25פותחו  2017ברבעון הראשון של 

 ברבעון הראשון: הופעלושירותים שדוגמאות ל

  )שירות המאפשר לנהגים חדשים אשר  –הצהרה על סיום תכנית הליווי לנהגים חדשים )משרד התחבורה

 ון במקום להגיע פיזית ללשכות הרישויהשלימו את תכנית הליווי להצהיר על כך באופן מקו

  )שירות המאפשר לעולים חדשים או  –בקשה למענק לשנת הסתגלות עבור עולים חדשים )משרד הקליטה

 תושבים חוזרים להגיש בקשה לשנת הסתגלות לעניין פקודת מס הכנסהל

  בדת שכירה, שהגישה מיועד למילוי בידי עו –דמי לידה עבור עובדת שכירה )ביטוח לאומי( להפרשת בקשה

לפיהם חושבה שבחודשי הבסיס  שלה חלו שינויים בשכרשותביעה לדמי לידה עבור עבודה אצל אותו מעסיק 

 הגמלה

 

 2017 יעדים לשנת

עושים שימוש במערכת ההם שירותים יבינ, ולעסקים לאזרחים חדשים שירותים( 75)סה"כ  50-כ עודלהנגיש 

 בות בלשכות של משרדי הממשלה השונים.האחידה ובכך חוסכים התייצההזדהות 
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 עמדות לשירות עצמית שפרי 4.1.4

 .רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה פעילות בהובלת

 תיאור כללי

 250-כ ,נכון להיום ,ארצית הכוללתה שבפרישל שירותי הממשלה לאזרח  עמדות השירות מהוות ערוץ הפצה

אזרח ה פוטרים אתה ,לבצע עשרות שירותים שונים אפשר אלו . בעמדותבשנהממיליון פעולות  יותרעם  עמדות

גם  ,עמדות אלה מיועדות, בין היתר השירות בלשכות.קבלת זמן חוסכים לו את ולמשרד לקבלת שירות  מלהגיע

 אוכלוסיות שאין להן נגישות למחשב. ל

 

 2017שנת יעדים ל

 דים שונים. עמדות אלו יוצבו במקומות ציבוריים או משר כמהמעמדות גנריות המשלבות יישומים ת שפרי

רות הציבורי פחות יהעמדות הוא להגיע לקהלי יעד נוספים שהשת שבפרימסחריים לנוחות הציבור. הדגש 

למקם את העמדות בנקודות מרכזיות ובכך נגיש להם )לדוגמה הציבור החרדי, הפריפריה(. דגש נוסף הוא 

 רלהקל ולהנגיש את השירות לציבו

 להמשיך את התמיכה והתפעול של מאות העמדות הפעילות 

 להוסיף עמדות בלשכות הממשלתיות המסייעות בקיצור ההליכים בלשכה 

 להוסיף שירותים חדשים 

  מרכזי והצבה של עמדות שירותרכש לצאת למכרז 
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  מקוונים ציבור שיתוף תהליכי פיתוח 4.1.5

 ממשלה.תכנית בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף משרדי ה

 תיאור כללי

סביבות גבי תשתיות לסביבות שיתוף ציבור הכוללות קהילות ידע, שולחנות עגולים, פורומים וסקרים. על פיתוח 

אלו מנוהלים כיום עשרות קהילות ידע ומאות סקרים. התשתיות מאפשרות גמישות למשתמשים בהגדרת 

ך השיתוף הרלוונטי, כולל גמישות עיצובית. תהלי אוהכלים הספציפיים הדרושים להם בהפעלת קהילת הידע 

 הכלים בזמן קצר מאוד ובמודל שירות עצמי.אפשר להקים את 

 2016שנת  סטטוס

 בתחום הסקרים. 18-משרדים ביצעו תהליכי שיתוף ציבור מקוונים בתחום ניהול קהילות ו 11

  2017 יעדים לשנת

 כני קהילהוהוספת יכולת יצוא לת 

 הידע שיפור עיצובי בקהילות 

  הוספת תבניתwiki 

 הוספת יכולת העברת תכנים בין קהילות 

 הוספת יכולת העלאת קבצים בסקרים 

 שיפור עיצובי בסקרים 

 הוספת סל שאלות מוכנות בסקרים 
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  B2G למגזר הפיננסי באמצעות רשת התחברות 4.1.6

 תכנית בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף משרדי הממשלה.

 תיאור כללי

ותומכת  (וכו')בנקים  העסקי המגזר לבין הממשלה משרדי בין מאובטח עודייי קישוררת מאפש B2G רשת

 .הפיקוח על הבנקים ובאישורהגורמים המעורבים  ל ידימקובלים ע שימוש בסטנדרטים אגבבשירותים שונים 

 סטטוס

 ברשת: לים יפעמשרדים 

 משרד המשפטים  

o )רשם המשכונות )רשות התאגידים 

 

 
o ללי אפוטרופוס הכה 

מבצעים תשלום האזרחים בגין בנק מזרחי מדווח על תשלום אגרות פתיחת תיק ואגרות נוספות 

 .דרך הבנק

 
 בנק ישראל 

o  ם מהבנקים ידיווחים פיננסי תמכרזים שונים וקבל המאפשר ביצוערות יש –כלים מוניטאריים 

o  ם שהתקבלו ישירות מידע לבנקים על דיווחים פיננסי –פורטל 
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 ת איכותי לאזרחים ולעסקים ומימוש חזון "האזרח במרכז" שירו 4.2

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 הכנת אמנת שירות לציבור במסגרת יעדי שיפור השירות 4.2.1

 תוכנית בהובלת רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף משרדי הממשלה.

 תיאור כללי

לצורך שיפור השירות הניתן לאזרחים, החלה היחידה לשיפור בהתאם ו 2097 מס' בהמשך להחלטת הממשלה

ת ויחידות הסמך להגדיר אמנללסייע למשרדי הממשלה וברשות התקשוב הממשלתי השירות הממשלתי לציבור 

 לציבור. מנהת שתפורסושירות משרדי

הטמעה של אמנת לה ויניכחלק מתהליך זה, הכינה היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור את "המדריך לב

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

 סטטוס

 אמנת שירות:גיבשו להלן המשרדים אשר 

 משרד הבריאות 

 אגף השיקום, משרד הביטחון 

 ון התקניםמכ. 

 2017 במהלךמשרדים העתידים לגבש אמנות שירות 

 משרד החינוך 

 אגף שירותים קונסולריים, משרד החוץ 

 )משרד הביטחון )כלל האגפים 

 המרכז למיפוי ישראל 

 משטרת ישראל 

 כונס הנכסים הרשמי, משרד המשפטים 
  

http://cio-shipur.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 החדש   gov.ilבאתר יםהמשרד יאתר שילוב 4.2.2

 משלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה.רשות התקשוב המ פעילות בהובלת

 תיאור כללי

, ים והעסקיםשל האזרחמבטם בחנו מנקודת יאלו י ,שירותי הממשלשל  "האזרח במרכז"ת תפיסבהתאם ל

  מול היחידות הממשלתיות השונות. במטרה לפשט את הממשקים

"האזרח במרכז",  תפיסת יסוובבס ,ראשי לשירותי הממשלההכניסה הכשער  חדש gov.il הושק אתרבמסגרת זו, 

לציבור  יםונגשמהשירותים ראשית, . באופן אחיד, ברור, פשוט ונגיש שירותי הממשלה ביטוי דרך הצגת תהמקבל

למתן השירות.  םהאחראיגוף למתוך התפיסה כי האזרח מעוניין לקבל שירות מהממשלה ללא קשר למשרד או 

לציבור מכלל משרדי הממשלה ורשויותיה, בממשק אחד רכז את המידע והשירותים הניתנים מהאתר שנית, 

הווה תחליף לריבוי אתרי הממשלה מנגיש, ידידותי ומותאם להרגלי הגלישה המשתנים של הציבור. האתר 

כספי הציבור המופנים להקמתם ולתחזוקתם של אותם אתרים.  לחיסכוןבין השאר  תורםהמצויים ברשת, ובכך 

קל עליו באיתור פריטי מידע ממשלתיים מחוויית גלישה משופרת לציבור וקנה מהחדש  gov.ilנוסף לכך, אתר 

 ובצריכת שירותי הממשלה.

 סטטוס

  החדש לאתר שהצטרפו ויחידות משרדים

 משרד התחבורה

)כולל הסרת אתר  רשות האוכלוסין וההגירה

 ישן(

 )כולל הסרת אתר ישן( משרד התרבות והספורט

 ישן()כולל הסרת אתר  משרד התיירות

 )כולל הסרת אתר ישן( המשרד לשוויון חברתי

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 המדע והטכנולוגיהמשרד 

 הנהלת בתי המשפט

 המשרד לביטחון פנים 

 רשות האכיפה והגבייה

 שירות בתי הסוהר

 רשות התקשוב הממשלתי

 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

 הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

 בדרכים בטיחות

 

 החדש.אתר עם הנוספים משרדים אתרי  12-10-כ יאוחדו ,2017 במהלך
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 המידע הממשלתי כנכס 4.3

 לציבור םהנגשתמיפוי מאגרי המידע המשרדיים ו 4.3.1

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

מבוססת קוד  בפלטפורמה – data.gov.il –המאגרים  להנגשת הטכנולוגית הפלטפורמההוחלפה , 2016בתחילת 

 על ,לפיתוח נוחה גישה מאפשרת בתחום. הפלטפורמה ביותר המתקדמות מדינותבקרב ה הנהוגה ,(ckanפתוח )

 וממשק ישיר וסטנדרטי בין המשתמש למאגר המידע. המידע מאגרי בסיס

היוועצות בגורמי  אגב ,שמעותי לציבורשל מאגרים בעלי ערך מחלקי ביצעה מיפוי הממשלתי התקשוב  רשות

 ופיתוח השקעות גופי ,אזרחיתה חברהה, ומחקר אקדמיהאנשי  ,המגזר העסקישיתוף ובממשלה  ייםמקצוע

   .במידע חופשי שימוש המאפשר פתוח, שימוש שיוןיר הוכנסכמו כן  ואחרים.

טית להנגשת מאגרי מידע ממשלתיים המליץ על מדיניות טכנולוגית ומשפ משרדי להנגשת מאגרי מידע-צוות בין

 פורסמו 2016. בסוף יולי 2016ועל מאגרי מידע ממשלתיים בעלי ערך ציבורי, שיונגשו לציבור עד סוף שנת 

מיום  1933 'מסהחלטת ממשלה קיבלו תוקף במסגרת ש ,משרדי להנגשת מאגרי מידע-הבין המלצות הצוות

בעלת  החלטה זו. מאגרי מידע ממשלתיים לציבור" והנגשת"שיפור העברת המידע הממשלתי בדבר  30.10.2016

החלטת הממשלה טווח על היקף ההנגשה של מאגרי מידע ממשלתיים לציבור ועל איכותם.  שפעה ארוכתה

 :קובעת

-מניעה משפטית לפרסמם על שאיןברשותם שמידע המאגרי , את כלל 2022להנגיש, עד לשנת על המשרדים  .1

  בורחשיבות לצי בעלי, ובפרט לקדם מאגרים או בשל שיקולים רלוונטיים אחרים פי כל דין

אומצו עקרונות להנגשת מאגרי מידע, לרבות סטנדרטים להנגשת מידע, היקף המידע שיונגש ומתכונתו  .2

 ועוד בחינת היבטים של פרטיות, ביטחון, אבטחת מידע מדיניות משפטית, הכוללת ו

ולשלב בתכניות  2017המידע שברשותם עד לסיום שנת  מאגריהוטל על משרדי הממשלה למפות את כלל  .3

 פעילות להנגשת מאגרי מידע, 2017 משנת החל, דה השנתיותהעבו

הוגדרה אחריותה הרוחבית של רשות התקשוב הממשלתי על הנגשת מאגרי מידע ועל ניהול שיח מתמשך  .4

נקבע כי הרשות תשמש גורם מנחה למשרדים  לכך עם הציבור בדבר האינטרס הציבורי לפרסום המידע. נוסף

 תיים לציבורבתחום הנגשת מאגרי מידע ממשל

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

 לפעול לפיתוח יישומים על בסיס המידע הממשלתי  

 סטטוס

 . Data.gov.ilבאתר  מאגרי מידע 350-כ מונגשים 2017נכון למרץ 

  2017שנת יעדים ל

 שלתייםמיפוי של כלל מאגרי המידע הממ 

 קיום תהליכי התייעצות עם הציבור בדבר האינטרס הציבורי בפרסום מאגרי מידע 

 יישום תכניות עבודה משרדיות להנגשת מאגרי מידע לציבור 

  הציבור )האקאתונים( ל ידישימוש במאגרי מידע ממשלתיים ע ם המעודדיםאירועיקיום 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/report_inter_ministerial_improve_access_to_public_databases
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1933.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1933.aspx
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 ITמשילות  4.4

 עולה עם משרדי הממשלה.רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פ פעילות בהובלת

 תיאור כללי

בו פעילויות אגפי מערכות ו ,המשילות בתחום טכנולוגיות המידע נועדה לקדם ולטפח מערך תקשוב ממשלתי

המידע תואמות ומשרתות את מטרות המשרדים ויעדי הממשלה; מערך תקשוב ממשלתי הפועל באופן אפקטיבי 

 ציבורי מתקדם, יצירתי, חדשני, דיגיטלי ויעיל. רות יויעיל ומהווה תשתית חיונית והכרחית לש

    סטטוס

כלים עדכניים במטרה להבטיח שימוש בשיטות וב במשרדיםנושא הם ודילק תעלופ רשות התקשוב הממשלתי

ניהול סיכוני תקשוב, לניהול פרויקטים ומחזור החיים של מערכות תקשוב, ללניהול תכניות עבודה ותקציבים, 

במשרדי הממשלה ויחידות הסמך סטנדרטים,  יםוטמעמו יםקבענועוד. במסגרת זו  ניהול ושיתוף ידעל

 ועדות היגוי וועדות מייעצות.  תופעלומהנחיות מקצועיות ו מוטמעותו מתפרסמותמתודולוגיות וכלים, 

 מערך את פעילות לכוון םשמטרת ,רבדים כמהמ המורכבים משילות מנגנוני מפעילה רשות התקשוב הממשלתי

  :הממשלתי ובהתקש

 מס , בהתאם להחלטת הממשלהתכניות עבודה בנושא של מנכ"לים ומנהלי מערכות מידעהיוועצות  חובת' 

2097 

  7.2.7-ו 7.2.2 התכ"ם הוראותלבהתאם , התקשרויות ופטור ממכרזחובת היוועצות בנושא 

 חובת ההיוועצותבמימוש תפקידיו בתחומי  רשות התקשוב הממשלתימסייעת לראש ה תקשוב עליונה ועדת  

 ואתר מקוונים שירותים בנושאי מייעצות מקצועיות ועדות gov.il ממשלתית ורשת ענן מחשוב, החדש 

 להשגת מתקדמות וטכנולוגיות המידע מערכות לרתימת הפועלות, התקשוב לתחום ועדות היגוי משרדיות 

  משרדיםב העסקיים הליבה תהליכי ולשיפור המשרדים יעדי

 על פי הנחיית נציבות שירות המדינה, בוועדות בוחנים לתפקידי ליבההתקשוב הממשלתי  של רשות יםנציג 

 מקצועיות והתייעצויות ידע שיתוף לצורך חודשיים-דומפגשים  –מנמ"רים  פורום  

 ועדות היגוי משרדיות לתחום התקשוב  4.4.1

 תיאור כללי

"לצורך מתן סמכויות, כלים ומשאבים  :הוגדר כי ,10.10.2014מיום  ,2097 החלטת הממשלה מס'.ח ל5סעיף ב

בידי התקשוב הממשלתי למימוש תפקידיו: להנחות את מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך לבחון הקמת 

ועדת היגוי משרדית לתחום התקשוב, אשר תפעל לרתימת מערכות המידע וטכנולוגיות מתקדמות להשגת יעדי 

דיון בתכנית העבודה של אגף מערכות המידע ועריכת מעקב  המשרד ושיפור תהליכי הליבה העסקיים בו, תוך

 שוטף אחר ביצועה. סדרי עבודת הוועדות ייקבעו בהנחיות הממונה על התקשוב הממשלתי".   

    סטטוס

אותן ועדות מ 11 וכימשרדים קיימת ועדת היגוי לתקשוב,  21-בנמצא כי  2017במהלך ריכוז תכנית העבודה 

  בראשות סמנכ"ל. – שמונהו לבראשות מנכ" היגוי הן
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 ביצוע תהליכי עבודה תואמים להנחיות רשות התקשוב הממשלתי 4.4.2

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

 והוגדרו הורחבו ובמסגרתה ,2097 מס' הממשלה הנחיות רשות התקשוב הממשלתי הוגדרו בהמשך להחלטת

 :, כדלקמןהממשלתי התקשוב רשות של התפקידים והסמכויות, היעדים מחדש

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

 (בהחלטה ב3 סעיף" )הסמך ויחידות

 "[... ]שלההממ במשרדי המידע מערכות אגפי למנהלי סמכותו בתחומי מחייבות מקצועיות הנחיות לפרסם 

 (בהחלטה א5 סעיף" )[...] הסמך ויחידות

 סטטוס

מתודולוגיות המשמשות כמודל ליישום משילות טכנולוגיות במהלך העשורים האחרונים התפתחו מסגרות 

, שבחלקן טובות וראויות, אך מגוונות הממשלתיים מתודולוגיות עבודה משרדים, התפתחו בה בעתבמידע. 

על כל  תתבססהממסגרת מתודולוגית ממשלתית  הגדירהשוב הממשלתי שונות ונפרדות זו מזו. רשות התק

אגב  ורחב הכרחי משותף מכנה המגדירות כוללת הנחיותזו גרת סמועל הצרכים העדכניים.  המתודולוגיות הנ"ל

 .םייחודיי לצרכים גמישות שמירה על

מחזור חיי מערכת תקשוב,  , במגוון נושאים: משילות,הממשלתי תקשובהרשות  של הנחיות 35עד כה, הופצו 

 . ממשל זמין, טכנולוגיות, אבטחת מידע וסייבר, פיתוח הון אנושי וממשל פתוח, ניהול ושיתוף ידע, תכניות עבודה

בהתאם להנחיות, התבקשו המשרדים לדווח על עמידתם בהנחיות נעשית עבודת המשרדים שעל מנת לוודא 

 את התאים המשרד ". המשרדים התבקשו לדווח אםובתקש רשות התקשוב העוסקות ב"מחזור חיי מערכת

 שהותאמו.  הנהלים לפי עובד המשרד התקשוב ואם רשות להנחיות המשרדיים הנהלים

 נהלים אלולפי עובדים הם כי ומשרדים דיווחו שהנהלים שלהם תואמים להנחיות רשות התקשוב  16

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 משרד התיירות

 וחההרווהעבודה משרד 

 משרד הבריאות

 המשרד להגנת הסביבה

 הנהלת בתי הדין הרבניים

 הנהלת בתי המשפט

 השירות המטאורולוגי

 ועליית הנוער פנימייתי התיישבותי חינוך מינהל

 המדע והטכנולוגיהמשרד 

 משרד המשפטים

 יהיוהעל משרד הקליטה

 ם"שע –רשות המסים 

 מ"ומע מכס –רשות המסים 

 רשות מקרקעי ישראל

 ד לשירותי דתהמשר

 2017 יעדים לשנת

 במשרדים שטרם השלימו זאת תקשוב המשך הטמעת הנחיות רשות התקשוב בנושא מחזור חיי מערכת 

  הנחיות נוספות עשרהפצה של 

 אחד מצד ,שמטרתה, משרדי הממשלה עשרה" מול תקשוב יישום הנחיות "מחזור חיי מערכת ה עלבקר ,

 מידת, ההנחיות איכות לגבי לקחים קיהפל, שני , ומצדשלהם תהפעילו איכות בשיפור יםלמשרד לסייע

 חיי מחזור תהליך איכותעל ו במשרדים הפעילות איכות על השלכותיהןו השונים למשרדים התאמתן

 ההנחיה
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  ITניהול סיכוני תקשוב לגבי פרויקטים, מערכות ונכסי  4.4.3

 שלה.רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממ פעילות בהובלת

 תיאור כללי

גיבוש מדיניות לניהול  הוגדרו תפקידיה וסמכויותיה של רשות התקשוב, ביניהם ,2097 מס' בהחלטת ממשלה

 סיכוני תקשוב וסיוע בהטמעת מתודולוגיה לניהול סיכוני תקשוב באגפי מערכות מידע.

ממשל תאגידי  מתודולוגיית ניהול סיכוני התקשוב ברשות התקשוב הממשלתי מתבצעת כחלק מיישום

( וניהול Committee Of Sponsoring Organizations) COSO-ובהתבסס על מתודולוגיית ניהול סיכונים של מודל ה

 COBIT (Control Objectives for IT & Related Technologies .)-מודל ה שלסיכוני מערכות מידע 

מידע. תהליך זה מאפשר מיפוי סיכונים  הינו חלק בלתי נפרד מניהול אגף מערכות התקשוב ניהול סיכוני

כגון סיכונים תפעוליים באגף מערכות מידע )בדגש על תחזוקת מערכות ותשתיות(, סיכונים  ,בתחומים שונים

 במסגרת ניהול פרויקט תקשוב, סיכונים במערכת מידע וסיכוני אבטחת מידע.

 סטטוס

תן כלים לביצוע תהליך ניהול סיכונים אפקטיבי רשות התקשוב הממשלתי פועלת ליצירת מתודולוגיה אחידה ומ

ולפעול למזעור פוטנציאליים מידע ומנהלי פרויקטים לאתר כשלים הכדי לאפשר למנהלי מערכות  . זאתויעיל

 הסיכונים והשפעתם. 

ומבוצעים תהליכי ניהול סיכונים עד כה, גובשה התשתית המתודולוגית לתהליכי ניהול סיכוני תקשוב בממשלה 

 ובמשרד הבריאות.ם שע" –ברשות המסים י המתודולוגיה הממשלתית על פ

 2017 יעדים לשנת

  2014אשר יחליפו את ההנחיה שהופצה בשנת עדכניות הנחיות  שלושהפצה של: 

o עקרונות לניהול סיכוני תקשוב במשרדי ממשלה 

o ביצוע סקר סיכוני תקשוב במשרדי ממשלה 

o גיבוש וניהול תכניות טיפול 

  בנקים )מאגרים(:עדכון והפצת 

o בנק סיכונים ותגובות 

o בנק יעדים ופעילויות 

  סיכוניםתהליכי ניהול ליווי מקצועי מתודולוגי ובקרת איכות בביצוע 

  בשלב זה, מונעים פרויקטי תקשוב מהותייםבסיכונים באגפי מערכות מידע ותהליכי ניהול הנעה של .

רשות ב, ווחה והשירותים החברתייםהעבודה הרמשרד במשרד הבריאות, בם, "שעתהליכים אלה ב

 משרד החינוךבמקרקעי ישראל ו

 הנחלת שגרת ניהול סיכונים ביחידות ובפרויקטי תקשובלסדנאות מקצועיות תקופתיות להקניית ידע ו 

 ומתן מענה באמצעות תכנית טיפול רוחבית , חוצי משרדים או פרויקטים,זיהוי סיכוני רוחב 
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    צועי בין אגפי מערכות המידעמקניהול, שימור ושיתוף ידע  4.4.4

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

רשות התקשוב כי אחד מייעודיה של  ,10.10.2014מיום  2097 ', במסגרת החלטת ממשלה מסהממשלה קבעה

   .ל לייעול מערך התקשובועפולשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה הוא ל הממשלתי

ידע התחומי מ רבים, אך מגווניםאגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה השונים עוסקים, אמנם, בתחומי ליבה 

 חופפים ואפילו זהים.  שלהם

 סטטוס

שיטות  כמהבאמצעות שילוב של , בין אגפי מערכות המידע שיתוף ידע מקצועי מתקדמרשות התקשוב הממשלתי 

 וכלים:

 מנהלי מערכות מידע,  – יחידות הסמךבבמשרדי הממשלה ו יםמים של בעלי תפקידפורוCTO , מנהלי

 הנפגשים אחת לתקופה ומתקשרים ביניהם גם באופן דיגיטלי ,ועוד אבטחת מידע, מנהלי יישומים

 אנשי תקשוב מכלל משרדי הממשלה וגופי ציבור.  שחבריהן הם ,קהילות ידע מקצועיות בנושאים מגוונים

רי הקהילות נפגשים באופן פרונטלי ודיגיטלי לטובת קידום תהליכי שיתוף ידע ומידע ולטובת שיתופי חב

 פעולה בין חברי הקהילה

 להעביר ידע מקצועי בהלימה להנחיות המתודולוגיות של  ןמטרת, שסדנאות מקצועיות בנושאים מגוונים

אנשי התקשוב  בקרבהעשייה של  אפקטיביותהאיכות והכדי לשפר את . זאת רשות התקשוב הממשלתי

 בממשלה 

 שימור ושיתוף ידע בתוך ובין אגפי מערכות המידע ולהנחיות לשיפור תהליכי ניהול  ה שלוהפצ כתיבה

 .יהול קהילות ידע ופורומים מקצועייםנהממשלתיים בנושאים: תחקור והפקת לקחים, 

  חדשות מעולם התקשוב הממשלתי רשות התקשוב הממשלתיפורטל )מאגר ידע( המנגיש את כלל הנחיות ,

 וחומרים מקצועיים מעולם התקשוב הנגישים לכלל עובדי התקשוב הממשלתיים

  פעמים בשנה ומנגיש חדשות מעולם התקשוב הממשלתי  חמשמופץ כ – רשות התקשוב הממשלתיניוזלטר

עוסקים לשמש הארגונים הממשלתיים. הניוזלטר משל  םפרויקטיאו  ובפעילויות התקשוב ברשות ןשמקור

 הן בהיקפן והן בהיבט השיפור השירות לאזרח ,"במה" לשיווק פעילויות תקשוב משמעותיותכבתקשוב 
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 שירותים משותפים ורוחביים 4.5

השונים,  השירותים בפיתוח יעילות על דגש אגב שימת במרכז האזרח תפיסת של העל במטרת במטרה לתמוך

 הגברת שיאפשרו, משותפים לכלל היחידות הממשלתיות שירותים רשות התקשוב הממשלתי מקדמת פיתוח

 . השונות הממשלה יחידות בין המידע ושל שונים רכיבים של ושיתופיות יעילות

 רמת ולשפר את גמישות להגדיל, ותחזוקה פיתוח תהליכי לייעל, עלויות בהפחתת המטרה היא לסייע

 הממשלה ביחידות המידע מערכות לאגפי פשרבאופן שיאהממשלה,  ביחידות המידע מערכות בין האינטגרציה

 ורכיבים שירותים של אפשרה ככל רחב באוסף שימוש תוך שלהם הייחודיים הליבה נושאי בפיתוח להתמקד

 . משותפים

 מערך הןב ,הממשלתיות היחידות לרוב המשותפות רוחביות ותשתיות מערכות כמה הוקמו השנים במהלך

, תקציב, מלאי, רכש כגון הממשלה יחידות כלעבור  בתהליכים טפלתהמ הממשלתית ERP-ה מערכת) מרכב"ה

מערכות ושירותים רוחביים ברשות  ומערך הנמצא תחת אחריות אגף החשב הכללי במשרד האוצר (ועוד ן"נדל

, גלישה שירותי, אינטרנט שרתי של אירוח שירותי הממשלה יחידות לכל המספק מערך) התקשוב הממשלתי

 שרת, התשלומים שרת כגון רוחביים יישומים של ואוסף ומובייל אינטרנט לאתרי פיתוח ותסביב, מידע אבטחת

 (. ועוד ר"תממערכת , ר"סעמערכת , הטפסים

 תפיסת הפעלה זו. להרחיב ואף לקדם תמשיך רשות התקשוב הממשלתי
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 רשת ממשלתית וחיבור משרדים לרשת ת שפרי 4.5.1

 פעולה עם משרדי הממשלה. רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעילות בהובלת

 תיאור כללי

  חיצוניים.גורמים לובין משרדי הממשלה  השונים הממשלה משרדי בין לקשר נועדה הממשלתית הרשת

 . מאוד ותגבוה ואבטחת מידע שרידותת ורמב הרשת מהווה תשתית תקשורת אחודה לקישור בין הגופים השונים

 2017 שנתל יעדיםו סטטוס

. הושקה ליבת הרשת הממשלתית, הכוללת גם את כל שירותי ממשל זמין 2016 שנת ן שלבמהלך הרבעון הראשו

 ביטול קווי התקשורת העודפים. אגבהגירה הדרגתית של משרדים ושירותים לרשת הממשלתית, כיום, מתבצעת 

 לרשת כספקי מידע:או מתוכננים להתחבר מחוברים משרדים ושירותים ה

 המוסד לביטוח לאומי 

 רמשרד האוצ 

 רשות האוכלוסין וההגירה 

 סייבר הלהגנת  הלאומית הרשות(CERT) 

 רות המדינהינציבות ש 

 משרד הפנים 

 משרד התחבורה 

 כצרכני מידע:מחוברים או מתוכננים להתחבר לרשת משרדים ושירותים ה

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 הירשות האכיפה והגבי 

 הרבנות הראשית 

 הרשות להגבלים עסקיים 

ולביטול קווי התקשורת  מידע יספקכמקודמת תכנית עבודה לחיבור משרדים נוספים כצרכנים או , זמנית-ןב

 .הקודמים
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 לקראת הקמת הענן הממשלתי DCT-ה תהליך השלמת 4.5.2

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

מתקדם ונפוץ ביותר לאספקת אמצעי הל ונהפכה ןהענבמהלך השנים האחרונות התפתחה בעולם טכנולוגיית 

 ךרכישת תשתיות מידע כשירות, בתשלום על פי שימוש בפועל, והופמאפשר  הענןמגוון שירותי מחשוב. מודל 

נדרש לייצר בעצמו אלא רוכש מגורם המתמחה בתחום, אינו ( שהארגון Commodityלמוצר ) IT-האת תשתיות 

 להגיב במהירות ,וורת. מצב זה מאפשר לארגון להתמקד בליבת העשייה שלבדומה לשירותי החשמל והתקש

 בחדשנות. לתמוךולצרכים המשתנים 

הוא תהליך ייעוצי ותכנוני לקידום שירותי הענן במשרדי DCT (    Data Center Transformation )-תהליך ה

 הממשלה.

 :DCT-העיקרי המטרות והתוצרים של 

 הפקת לקחים מתהליכים דומים בעולם וכתוצאה מהמעבר לתשתית ענן  בחינת התועלות ברמה הממשלתית 

 ( בניית מודל כלכליROI לכלל המהלך ) 

 רשות התקשוב הממשלתימדיניות של ותיקוף  הבחינ   

 פוטנציאל השימוש והיקפי השימוש בשירותי הענן הממשלתי לאורך זמן 

 המלצות על דרכים למקסום התועלות מהקמת תשתית ענן ממשלתית 

  ניתוח סיכונים אינטגרטיבי 

  המלצה על סטנדרטים ורמות שירות להקמת תשתית הענן 

 בניית קטלוג שירותים ראשוני 

  הולתפעולהגדרת עקרונות המכרז להקמת תשתית הענן הממשלתי 

 הכנת תכנית עבודה כוללת למימוש הענן הממשלתי 

 המלצה על צעדים מקדימים להגברת המוכנות של משרדי הממשלה 

 רת מרחב פתרונות אפשריים לנושאי אבטחת המידע ואופן יישומם הגד 

  יחסי הגומלין בין משרדי הממשלה לבין גופי הרגולציה לאחר הפעלת תשתית הענן ה שלוהגדרניתוח 

 ,יכולת שלהם לייצג בצורה רחבה את המערכותבהתאם לנבחר מדגם של משרדים  ,לצורך עבודת התכנון

ושאר הגורמים הדומים שיעזרו לעצב את הדרישות עבור שירותי הענן  םשלתייוהתהליכים הממהטכנולוגיות 

 הממשלתי.

 סטטוס

 .המכרז כשל )ללא מענים( – DCT-הפורסם מכרז לביצוע  2016בשנת 

 2017יעדים לשנת 

 ת התקשרות ותחילת עבודה.ומתוכננ
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 הות בטוחה דזהמערכת  4.5.3

 פרויקט בהובלת רשות התקשוב הממשלתי.

 תיאור כללי

 ולפיאותו הם מעוניינים לצרוך שירת תהליך הזדהות אחוד לאזרחים ולעסקים, בהתאם לשירות הממשלתי יצ

 ( וההזדהות. authenticationבינלאומיים בתחום האימות )התקנים הוממשלתית להזדהות בטוחה המדיניות ה

לתיים הדורשים שירותים ממש ה נוחה שלצריכההרכשה יבוצע באופן מקוון ויאפשר  אותהליך הרישום 

 הממשלה. יאחת לשירות הוסיסמהזדהות. לאזרח יהיה שם משתמש אחד 

 סטטוס

שירות והושק על גביה  ,2016פעילה החל מדצמבר ההוקמה תשתית זמנית למתן שירות עבור שירות הטפסים, 

 ".שינוי כתובת )מען("

 2017 יעדים לשנת

  זה"ב( לניהול זהויות וגישה לשירותים ההזדהות בטוחמכרז לאספקת מערכת פורסם  2017בפברואר( .

 2017נמצא בשלב המכרז )מענה לשאלות ספקים( וצפוי להסתיים בסוף רבעון שני המכרז 

  ולהשלים את הקמת התשתית עד סוף  2017התכנון הוא להקים תשתית קבועה בסיסית במהלך רבעון רביעי

2018 

 מענה ממשלתי מרכזי 4.5.4

 שלתי.פרויקט בהובלת רשות התקשוב הממ

 תיאור כללי

הוחלט על הקמת מענה  ,שיפור השירות הניתן לאזרחיםבלצורך בהתאם ו 2097 מס' בהמשך להחלטת הממשלה

עידוד  אגבממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור על שירותי הממשלה וערוצי השירות השונים לקבלתם, 

לבעלי  ויהיה נגיש ,וני ואתר אינטרנטהשימוש בשירות עצמי. המענה יינתן בשפות שונות, באמצעות מוקד טלפ

 מוגבלות.

 סטטוס

 מכרזים בנושא: שניפורסמו 

  נבחר זוכה. בשלבי הכנת חוזה –מכרז למערכת ניהול ידע 

  המכרז פורסם –מכרז מענה ממשלתי מרכזי 

 2017 יעדים לשנת

  חתימת הסכם עם הספק הזוכה והקמת המערכת –מערכת ניהול ידע 

  חירת זוכה ותחילת פעילותב –מענה ממשלתי מרכזי 

  



 93מתוך  36עמוד                  2017תקשוב ממשלתי מבט על פעילות 
 

 מערכת סע"ר )סביבת עבודה רוחבית( 4.5.5

 ., בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלהרשות התקשוב הממשלתיפרויקט בהובלת 

 תיאור כללי

תיוק של כל סוגי הקבצים הדיגיטליים ; מסמכים כמו גם חיפוש ואחזורשל ניהול ותיוק  תאפשרממערכת ה

לפי מילות מפתח ומאפיינים וכן חיפוש מלא בטקסט של חלק מסוגי  רוחיפוש מתקדם המכיל יכולות אחזו

 המסמכים.

 רכי משרדי הממשלה. ומותאם לצהמוצר ניהול מסמכים מתפתח, בהיותה א וההמערכת של  הייחוד

  . )"סער לייט"( וטלוקאכתוסף לאודפדפן  המופעלת מתוךכמערכת קלאסית  :קיימים שני יישומים של סע"ר

התקנה מקומית על ו רשות התקשוב הממשלתי במתקניתקנה מרכזית ה סע"ר:ת שלפרירות קיימות שתי צו

 .יםשרתי המשרד

 סטטוס

בהתקנה  –וחמישה משרדים פועלים על תשתית ההתקנה המרכזית  17 משתמשים. 2,000-כפעילים  במערכת

 מקומית.

 משרדים על תשתית מרכזית על תשתית מקומיתמשרדים 

 ארכיון המדינה

 לשירותי דת המשרד

 התעופה שדות רשות

 החינוך משרד

 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 רות המדינהינציבות ש

 הרשות הממשלתית למים וביוב

 משרד התקשורת

 המדע והטכנולוגיהמשרד 

 הנהלת בתי הדין הרבניים

 משרד לביטחון פניםה

 משרד התיירות

 המרכז למיפוי ישראל

 רשות התקשוב הממשלתי

 משרד החוץ

 הנשיאבית 

 דירה להשכיר

 משרד הבינוי והשיכון

 ועדת הבחירות המרכזית

 שת"פ אזורי, פיתוח הנגב והגליל

 משרד הפנים

 משרד התרבות והספורט

  2017במהלך שמונת המשרדים העתידים להצטרף 

 הנהלת בתי המשפט

 מינהל התכנון

 חינוך התיישבותי פנימייתי למינהל ה

 משרד האוצר

 משרד הבריאות

 לכלהמשרד הכ

 הרווחהוהעבודה משרד 

 משרד התחבורה
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 govmap – אתר המפות הממשלתי 4.5.6

 פרויקט בהובלת המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(.

 תיאור כללי

(. האתר GISאוגרפית )יהוא מערכת מידע ג www.govmap.gov.ilהממשלתי המופיע בכתובת  המפות אתר

 ידי לתית גיאוגרפית מרכזית ורוחבית לשימושם של המגזר הציבורי והציבור הרחב. השימוש באתר עתש מציע

תיאום ושפה משותפת. המידע מרוכז באתר אחד ומספק יתרון לצפייה בנתונים  בינם הגופים השונים יוצר

 .משתמשלידידותי ו תשתית גיאוגרפית אחת. התצוגה באתר היא בממשק נוח ל גביממקורות שונים ע

תחזוקתן עבור כל אחד ברכישת תוכנה וחומרה ובהאפשרות להשתמש באתר מייתרת את ההשקעה בפיתוח, 

הן את ומשרדי הממשלה  נועד לשמש הן אתסכון ומניעת כפילות בפיתוח מערכות. האתר ימהמשרדים ויוצרת ח

 הציבור.

 סטטוס

סביבה, חירום, נתונים סטטיסטיים, תחבורה  שכבות מידע בנושאים מגוונים: תכנון, 200-יותר מהאתר מכיל 

 .צבעוני מיושר אוויר תצלום רקע על או טופוגרפית מפה רקע על אוגרפיותיג מידע מוצגים כשכבות ועוד. הנתונים

  , באתר פותחו יישומים שימושיים כגון מכ"ם גשם, חיפוש תכנית בניין עיר, חיפוש קווי אוטובוס ועוד.לכך נוסף

ממשלתי בחינם. ה( לכל המידע המופיע באתר המפות Application programming interface) APIהאתר מספק 

ניתן להטמיע בקלות באתרי אינטרנט את מפת אתר המפות הממשלתי עם שכבות המידע הקיימות באתר. 

מרת הן: הצגה, הדלקה, כיבוי ותשאול של שכבות מידע, ה API-לקבל באמצעות ה אפשרשהפונקציות העיקריות 

 , הצגת נקודות של המשתמש על גבי המפה ועוד.הפךוהכתובת לקואורדינטות 

לקבל חבילת מידע ופלטפורמה טכנולוגית, לשימוש  GISהאתר מאפשר לרשויות מקומיות החסרות תוכנות 

לקבל יכולים רשויות וארגונים ממשלתיים באמצעות המידע באתר . ןדמצללא צורך בהשקעה כספית  ,מיידי

יכולות שיאפשרו  לאתר יתווספובהמשך, לאומית רחבה של המתרחש בסביבתם בשגרה ובמצב חירום. תמונה 

 כמהלהשתמש בו בשעת חירום ככלי המתאר תמונת מצב עבור גורמי החירום השונים. בשנה האחרונה התקיימו 

מידע של סוף ואי ההכנשמטרתן  ,הדרכות לנציגי רשויות מקומיות בשיתוף השלטון המקומי ופיקוד העורף

 לשעת חירום. הרשותשל שימוש באתר לטובת הכנת מידע  אגבגיאוגרפי 

 'מס מתוקף החלטת ממשלה אוגרפי )ממ"ג(ילחברת מאגרי מידע גמשרדית -הביןהאתר פותח במסגרת הוועדה 

 , בדבר "הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל".31.06.2016, מיום 1074

 , מותאמת מובייל לכל סוגי המכשירים. mobile firstהועלתה גרסה חדשה שפותחה בשיטת  2016 שנתב

  גופים ציבוריים משתמשים בתשתית אתר המפות. 36

 2017יעדים לשנת 

יישומים נוספים בנושאי חירום, ניווט ושימוש בנתוני תנועה, מפות חום וכלי  פיתוחפיתוח של האתר, המשך 

 .1074 מס' קט התשתיות לפי החלטת הממשלהתצוגה עבור פרוי

  

http://www.govmap.gov.il/
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 ת רוחביות נוספותומערכ 4.5.7

 ., בשיתוף פעולה עם המשרדיםרשות התקשוב הממשלתיפרויקטים בהובלת 

 תיאור כללי

מערכות רוחביות לשימושם של משרדי הממשלה. זאת על  מספקת רשות התקשוב הממשלתי, היתפקידמכחלק 

 יל סטנדרטים לעבודת המשרדים.להנחכדי מנת למנוע פיתוח כפול וכן 

 :2017במהלך שלוש מערכות חדשות עתידות להתחיל לפעול 

 ועדות להעברת מידעומערכת לניהול ה – מוע"ד 

 מערכת לניהול בקשות חופש המידע ומעקב אחריהן בשיתוף עם היחידה לחופש המידע במשרד  – מחוו"ה

 המשפטים

  אום עם פרויקט מרכב"היבת מערכת לניהול מיקור חוץ, תקציב ורכש –מית"ר   
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 הגנה בסייבר 4.6

 קידום מאמצי הגנה בתחום הסייבר על תשתיות ומערכות מידע 4.6.1

 תכנית בהובלת ברשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף פעולה עם המשרדים. 

 תיאור כללי

פעילותם התקינה של משרדי הממשלה תלויה ברמת הסודיות, השלמות, הזמינות והשרידות  ,בעידן הדיגיטלי

 הםעלישסנות את המידע וכן התקשורת, האמצעים והציוד חשל המידע. מערכות המחשוב המעבדות ומא

 משאבים בעלי ערך.על כ םעליהנכס מרכזי וחיוני של המשרדים ויש להגן  יםמהוומושתתות  המערכות

, עלתה במקביל לטרנספורמציה הדיגיטלית של שירותי הממשלה והתהליכים העסקיים של הממשלה ויחידותיה

פריצה למערכות המידע, גניבת זהויות וגניבת מידע, שיבוש מידע, דליפת מידע  עקבגם רמת האיומים והסכנות 

רגיש ועוד. על כן, בכל מחזור החיים של מערכות המידע והמערכות הדיגיטליות במשרדי הממשלה ויחידות 

 Cyber, Information Security and) הסמך ייושם נושא אבטחת המידע, ההגנה על צנעת הפרט והגנת הסייבר

Privacy by Design .) 

רשות התקשוב הממשלתי פועלת לקידום נושא אבטחת המידע והגנת הסייבר יחידת הגנה בסייבר )יה"ב( ב

 SOC) הקמת מרכז שליטה ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר על ידיואכיפה ובאמצעות הנחיות, בקרה 

 ית על ידי הרשות הלאומית להגנת הסייבר ופועלת בתיאום עם רמו"ט ורא"ם.. יה"ב מונחה מקצוע(ממשלתי

 קיום המטרות הבאות: אגבלהגן על נכסים מרכזיים אלה,  יםפועל אגפי מערכות המידע

מזעור סיכוני הפגיעה בפעילותם ו צמצום הסיכונים העלולים להוביל לפגיעה בנכסי המידע של המשרדים •

 ושל ממשלת ישראל, בכל הנוגע למידע הסדירה של המשרדים השונים

 עובדיהםאליהם מחויבים המשרדים ושעמידה בחוקים ובתקנים  •

 הצגת תפיסת הממשלה לגבי הגנת הסייבר במשרדים ומחויבותם לנושא   •

יהיה ליישם אמצעי אבטחה ולבחון  אפשרעל בסיסם שקביעת כיווני פעולה ליישום הגנת הסייבר במשרדים,  •

 יימתאת רמת האבטחה הק

הגדרת סמכויות הגנת ו העלאת רמת המודעות של מנהלי ועובדי המשרדים לנושאי הגנת הסייבר במשרדים •

 הסייבר במשרדים

 יצירת תשתית לנהלים מקיפים אגבמתן מסגרת לתהליכים המרכזיים במשרדים בנושאי הגנת הסייבר,  •

 שיפור מתמיד בנושאי הגנת הסייבר במשרדיםחתירה ל •

משלה פעלו וממשיכים לפעול במרץ לקידום מאמצי ההגנה בתחום הסייבר ואבטחת המידע על ככלל, משרדי המ

 תשתיות ומערכות מידע.

 2017 יעדים לשנת

 הממשלתי )שני משרדים כבר מחוברים בעת הפצת מסמך זה( SOC-משרדים ל 12לחבר  •

שם קידום עמידה בתקן בנושא אבטחת המידע והגנת הסייבר ל טיפולתכניות  לגבשוסקרי סיכונים  לערוך •

27001 ISO 
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 הממשלתית השרתים בחוות לאירוח אינטרנט אתרי העברת 4.6.2

 רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה. פעילות בהובלת

 תיאור כללי

 חוות השרתים הממשלתית. לקוחות המתארחים באינטרנט אתרילשירותי אירוח  תמאפשר רשות התקשוב

תמיכה במגוון רחב של מוצרים מ, מתקדם ומקצועי מאוד מהגנה של מערך אבטחת מידע בממשל זמין נהנים

 אינטגרציה מורכבת בין מערכות.מו

  מתארחים בחוות השרתים המרכזית. מאות אתרים

 2017 יעדים לשנת

 .רכי המשרדיםוצ על פיחדשים אתרים הקמת ללפעול לקליטת אתרים נוספים ו
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 תדיגיטלימנהיגות ומצוינות  4.7

רשות התקשוב הממשלתי שמה לעצמה למטרה לפתח את ההון האנושי ביחידות המחשוב הממשלתיות. זאת 

 בראש ובראשונה אנשים. אחראים כל פיתוח ושינוילשתפיסה המתוך 

 תפקיד מנהל אגף מערכות המידע בעידן הדיגיטלי ה שלוהרחבפיתוח  4.7.1

 תכנית למנהלי מערכות מידע 

 כמהעל פני  שלמנהלי ומנהלות מערכות המידע הממשלתי. התכנית תתפרתכנית  חתיפתבחודש ספטמבר 

 . מטרת התכנית היאמפגשי ייעוץ אישיים כמהומיומיים -יומיים או תלת-מפגשים דו תשעהתורכב מחודשים, 

מקצועית את מנהלי מערכות המידע בממשלה, לאור השינויים הרבים בתחום בכלל ובתפקיד מבחינה לפתח 

 המקצועי בהקשר הממשלתי. תחום בומידע בפרט. התכנית תתמקד בתחום הניהולי מנהל מערכות ה

 תכנית החונכות למנהלי מערכות מידע 

החונכים  מספר בשלב זה, ,2017חדשים, ובשנת נחנכים לצד שלושה חונכים  שלושהנכנסו לתכנית  2016בשנת 

שני הצדדים הנוטלים כי גבוהה ו התכניתמ לה כי שביעות הרצוןולבחינת התהליך עשנערך סקר מזהה.  והנחנכים

 חלק חשו נתרמים מן התהליך. הב

 "מובילים דיגיטליים"  בתוכנית שותפות

בתכנית "מובילים  הלהיות שותפ רשות התקשוב הממשלתי ממשיכה ,)2017-2016בשנתיים האחרונות )

 אלה יםבשנוהמדרשה הלאומית.  , ג'וינט ישראלבמשרד לשוויון חברתי ישראל דיגיטליתמטה  לצדדיגיטליים", 

 מערכות מידע.  מנהלי שבעההשתתפו בתכנית 

 טיוב תהליכי גיוס וקליטת עובדים ונותני שירותים 4.7.2

 שינויים ושיפורים במכרז שירותי מחשוב 

את התהליך  שפרלשיפורים במכרז שירותי מחשוב על מנת  ,בשיתוף עם מנהל הרכש רשות התקשוב ביצעה,

תפקידים חדשים וכן רמה ד'  כמה התווספורכי היחידות. בין היתר, ונה מקצועית לצולהתאים אותו מבחי

משמעותי מן התעריף עד כה(, הורדו תנאי הסף בשני גבוה באופן בו התעריף יהיה שכנה )תפקיד ולמפתחי ת

 ד. גיוס של אנשים מוכשרים ללא ניסיון, נעשה פיילוט של המרת השכלה בניסיון ועו לאפשרמקצועות כדי 

 בחירת נותני שירותים וסדנאות לטיוב הליכי גיוס עובדים 

ולטייב שפר לסדנאות לעוסקים בתהליך בחירת נותני שירותים או גיוס עובדים, על מנת  כמה פתחויי 2017בשנת 

 את תהליך המיון של עובדים ונותני שירותים. 

 עדות הבוחנים ונוכחות בו

הבוחנים של תפקידי הליבה, וכחלק מתפיסת  תלוועדושותפה  של רשות התקשוב הממשלתי מתוקף היותה

פקידי הליבה תועדות בוחנים ל 20-בכהשתתפו  הממשלתי נציגי רשות התקשוב ,המקצוע של תהליכי הגיוס

 השונים. 
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  "ישראל דיגיטלית"הלאומי המיזם קידום פרויקטים במסגרת  4.8

ידי האגפים  דיגיטליות משרדיות, המיושמות על גובשו תכניות "ישראל דיגיטלית" הלאומי במסגרת המיזם

חלקם מפורטים בתכנית , מגוון פרויקטיםהתכניות כוללות  .אגפי מערכות המידעהמקצועיים במשרדים ו

 מסמך זה, כדלקמן:המשך מתוארים ב לית הלאומית וחלקםטהדיגי

 בתחום החינוך

 מעגלי שירות לקהלי יעד במערכת החינוך 

 כיתחדשנות מערכתית וחינו 

 תולמידה והוראה מתוקשב 

 בתחום הבריאות

  המטופל במרכז –הל"ב 

  לקרב את הפריפריה למרכז הרפואי של ישראל –טלמדיסין 

  איסוף, ניהול ואנליזה של מידע רפואי מובנה ובלתי מובנה  –ביג דאטה 

  פסיפס– ( רפואה מותאמת אישיתPrecision Medicine) 

  וחדשניים לבעיות במערכת הבריאות קידום פתרונות חדשים –מכרזי אתגר 

 המשפטבתחום 

 רישום מקרקעין 

 בתחום הרווחה

 תיק לקוח 

 פיקוח דיגיטלי 

 בתחום הכלכלה

 סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
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  מרכזיים מיזמיםו פרויקטים .5

שמטרתם המרכזית היא עמידה  ,אגפי מערכות המידע במערך התקשוב הממשלתי מבצעים פרויקטים רבים

 .ושל הממשלה כולה ביעדים של המשרדים השונים

 פרויקטים בולטים ומשמעותיים. כמהמבין פרויקטים אלה, נציין 

 בתחום החינוך 5.1

 איחוד מערכות לניהול עובדי הוראה ונתוני העסקתם 5.1.1

 .פרויקט בהובלת משרד החינוך

 תיאור כללי

רכזיות נפרדות ובמספר רב של מערכות מערכות מ שתימשרד החינוך מנהל כיום את המידע על עובדי ההוראה ב

 נוספות ייעודיות )לנושאים כמו חישוב דרגה או ותק(.

 נתוני העסקתם.בנתוני עובדי ההוראה ואת הטיפול ב אחת לאחד תחת מערכת מרכזיתהיא  הפרויקט מטרת

ונתוני  ח אדם בהוראהוכ ניהוללה של מערכת יהמשרד מכרז ייעודי אשר עוסק בבניפרסם  2016בשלהי שנת 

טיוב  אגב, אשר נסמכת על בסיס נתונים מאוחד. מערכת זו תיתן מענה אינטגרטיבי כולל, ת העובדיםהעסק

 משפיעים על  השכר. ההנתונים לרבות הנתונים 

 סטטוס

 הצוותים המקצועיים במשרד.  תבבדיקנמצאות והן , התקבלו הצעות מספקים

 2017 יעדים לשנת

 פרויקט.מפורט של תכולת תארגנות ותחילת אפיון חוזה, ה ה עלחתימבחירת ספק, 
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 מעגלי שירות לקהלי יעד במערכת החינוך  5.1.2

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" הלאומיהמיזם  בשיתוף מטהפרויקט בהובלת משרד החינוך, 

 תיאור כללי

 לקוחות המשרד:המתמקדת ב ,משרד החינוך מוביל מדיניות לשיפור השירות

 180 ובדי הוראהע אלף 

 תלמידים יותר משני מיליון 

 5,000 בתי ספר 

 17 גני ילדים אלף 

 2,200 רשויות חינוך ובעלויות 

 )אזרחים )בעיקר הורי תלמידים 

עודיים לקהלים רחבים, במטרה להנגיש את המידע והפעולות בצורה ידידותית, יהמשרד מפתח פתרונות י

הגעה ה את ייתרלהשירות,  לשפר את המשרד חותר מו כן,כ .ערוצית )אינטרנט, מובייל וכד'(-ורבמתקדמת 

תוך כדי  םהתקדלולוח מחוונים מתקדם  ותבנלמידע מלא,  יגהצלטלפוניות, הפניות ה ין אתהקטללמחוזות, 

 בדיקה מתמדת מול השטח.

 סטטוס

 פועלים השירותים הבאים:

 ייםשלב א' של הפורטל המיועד לעובדי הוראה ועוסק בנושאים אדמיניסטרטיב 

  המאחד את כל השירותים והתקשורת עם בעלי התפקידים בבתי הספר פורטל בתי הספר 

 י"ב ומציג שירותים שונים כגון תוצאות וזכאויות -ט כיתות פורטל תלמידים הפונה לקהל יעד של תלמידי

  לבגרות

 2017 יעדים לשנת

 צרכו מידע ופתחו נכנסו לפורטל אהמעובדי ההור אחוז 97-מ יותר, 2017נכון למרץ  – פורטל עובדי הוראה ,

חלק פדגוגי ו ו לפורטל מרחב של פיתוח מקצועייועלפניות מקוונות למוקדי השירות במטה ובמחוזות. בקרוב 

אפשר תעתיד יבהמנגיש חומרי למידה דיגיטליים לעובדי ההוראה בתחומי הדעת ובשלבי החינוך השונים. 

 , לבנות תכנית פעולה ולעקוב אחר התקדמותו לעובד הוראה להציב לעצמו יעדים מקצועיים

 ('קהל היעד של פורטל זה הוא בעלי תפקידים בבית הספר )מנהלים, רכזים, מזכירות וכו – פורטל בתי ספר .

מספק מידע הפורטל ם. יפוטנציאליבתי ספר  5,000-בתי ספר מתוך כ 3,700-כ בפורטל כיום משתמשים

 בתחומים שונים

  ק מידע ושירותים אישיים לתלמידים אינטרניים ואקסטרנים במגוון נושאים: מספ –פורטל תלמידים

בגרויות, שיעורים פרטיים, אקדמיה ברשת, מקצועות ומגמות, תחרויות ארציות ובינלאומיות, מנהיגות נוער 

 צעירה, מעורבות חברתית, תנועות נוער, משלחות לפולין, לקראת שירות צבאי ועוד 

 רותי תקשוב להורים. איחוד כל המידע, יש – ורים )בשלב ראשון הורי החינוך המיוחד(פורטל חינוך מיוחד לה

  ההורים והתלמידיםטובת ל ,התהליכים והשירותים בנושאים השונים של החינוך המיוחד

  בעלויות 2,000-רשויות ועוד כ 250-הפורטל יעלה לקראת סוף השנה עבור כ –פורטל בעלויות  

 CRM במאגר מרכזי  יותהפנניהול פניות מכלל קהלי היעד ומכל ערוצי ם יחוברו למערכת להפורטלי– ארגוני

  סטטוס המענה מעקב אחריאפשר מתן תשובות סותרות וימנע אחד. ניהול זה יחסוך טיפול בפניות כפולות, 
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 חדשנות מערכתית וחינוכית  5.1.3

 .במשרד לשוויון חברתי "ליתישראל דיגיט" הלאומיהמיזם  מטה בשיתוףפרויקט בהובלת משרד החינוך, 

 תיאור כללי

EdStart –  אשר הטכנולוגיה מהווה פלטפורמה  יזמים לאנשי חינוךייצור מנגנונים מאפשרים, תומכים ומעצימים

שיתוף צוות ההוראה ב מנהלים יזמים המובילים בבית ספרם שינוי מערכתי פדגוגיוכן ל משמעותית ביוזמתם

של  מהקוד הגנטילחלק  הפכו בסיום התהליךיי מאותם מנגנונים שחלקהיא  . המטרהבעזרת כלים טכנולוגיים

 יםעומד. לטובת היזמים למערכת להתמודד עם ההתפתחות הסינגולרית של הטכנולוגיה ואפשרימערכת החינוך ו

ות ועסקי, סביבות עבודה פיזי י, קהילות, ליווי פדגוגIT-"חממות" תומכות, מסגרות זמן מספקות, אנשי פיתוח ו

 ועמותת תעשיידע. IATIווירטואליות וכן מנטורים. הפעילות מבוצעת בשיתוף איגוד ההייטק הישראלי 

בחינה מתודולוגית סדורה של תמות  יאפשרוזירות החדשנות  – זירות חדשנות לפיתוח מקצועי והכשרות מורים

רכי ורות החדשנות אל מול צבזי ייבחנורכי הפיתוח המקצועי והכשרות המורים. התמות ומרכזיות העונות לצ

והייטק נבחרות ובשיתוף גורמים  (EdTech) ת מורים בשיתוף חברות אדטקרהמכללות והאוניברסיטאות להכש

 נוספים שונים על פי הצורך המקצועי שיוגדר.

את האפשרויות  ,פדגוגית וטכנולוגית ,התכנית פועלת לבחון – תחומית המשלבת וירטואלי עם פיזי-רבלמידה 

 המטרה היא לשלבוכד'.  IoTממד, מחשוב לביש, -תלתתחומית בסיוע מדפסות -רבומות בלמידה משולבת הגל

הובלה  ידי עלווכד'(  SIT, מודל PBLלמידה מעורבת )כיתה הפוכה,  באמצעותעשייה במקצועות הטכנולוגיים 

 םגורמיהבשיתוף עשה יישל התלמידים תוך עידודם ליזמות )האקתונים, אתגרים, תערוכות וכד'(. כל זאת 

אינטגרלי מתכנית הלימודים של המקצועות השונים חלק לאת הפעילות  להפוךעל מנת  על הפיקוח, הממונים

בעלי צרכים לרכי גיל הזהב, ומפעילות המעורבות החברתית של התלמידים )פרויקטים שיתנו מענה לצחלק לוכן 

 מיוחדים ועוד( בבתי הספר התיכוניים.

 קיימים כלים עם עבודה, ייעודיות אפליקציות של פיתוח פעילויות לותכל התכנית – מובייללמידה באמצעות 

 .החינוך במשרד הרלוונטיות והיחידות( EdTech) אדטק חברות שיתוף אגב, פדגוגית חשיבהו

ות יציאה במכרזי אתגר לתמיכה ביוזמות טכנולוגיות כדי לעודד ולחזק יוזמ - עידוד יוזמות לחינוך טכנולוגי

לעודד את שוק ההייטק כדי לחדשנות טכנולוגית שיכולות לקדם למידה, הוראה והערכה במערכת החינוך וכן 

     .(EdTech) והאדטק
 

 סטטוס

 לקראת פרסום קולות קוראים או מכרזים. אובהפעלה 

 2017יעדים לשנת 

 המשך הפעלת המחזורים הראשונים של התכניות ובחינתם במהלך השנה.
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 ת ווראה מתוקשבלמידה וה 5.1.4

 . במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" הלאומי המיזם בשיתוף מטהפרויקט בהובלת משרד החינוך, 

 תיאור כללי

 המטרה היא לקדם את ההוראה והלמידה בבתי ספר באמצעים הבאים:

בשלב ראשון צר שינוי משמעותי בחטיבה העליונה, יליהיא מטרת התכנית החדשה  – תקשוב בתי ספר תיכוניים

 בתי ספר תיכוניים, בדגש על הרפורמה של למידה משמעותית ועל היבחנות מתוקשבת.  120-בכ

 ( אחוז 30תקשוב פרקי הבחירה הבית ספרית ) וביצוע הקורסים במערכותLMS 

  ,התממשקות הסביבה עם מערכות הניהול הבית ספריות. כל הגורמים המעורבים בתהליך: מנהלים,  מורים

 הורים ומפקחים, יוכלו להיות שותפים בתהליך  תלמידים,

 לימודי חובה( אחוז 70ת בדגש על בגרויות מתוקשבות )ולמידה והיבחנות מתוקשב 

התכנית תאפשר הרחבת הלמידה של כלל התלמידים בתוך שעות הלימודים ומחוצה  – למידה מרחוק בבתי ספר

 תכוללהתכנית , מובייל וכו'(.  LMSידה מתקדמות )סביבות למבלהן באמצעות שיעורים בפלטפורמות מגוונות ו

 בתי ספר, וכן פלטפורמת שיעורים פרטיים. בפיילוטים ברשויות ו

מערכת במשרד החינוך מעוניין להטמיע לימודי טכנולוגיה וקוד  – לימודי קוד ורובוטיקה בשלבי גיל מוקדמים

י'(.  ככלל, כיתה רק ב יםמתחיללימודים אלה ום ט' )כי-הפורמלית של בתי הספר היסודיים בכיתות ד'הלימודים 

בשנת . 21-רכי המאה הום מגילי הגן ועד י"ב המותאם לציהמשרד מעוניין בהשלמת בניית רצף לימודים טכנולוגי

נבנית כעת תקשוב במחוזות. האום עם מנהלי המחוזות ומפקחי יבת ספר בתי 30-בתשע"ו החל פיילוט  הלימודים

הלימודים הבאה  בשנת עשרה פי הפרויקט הגדלת לקראת בהכנה הוא העבודה עיקרו ין זה,תכנית לימודים בעני

 בתי ספר אשר נערכים להפעלת התכנית. 383בו זכו ופורסם קול קורא כמו כן,  .(תשע"ח)

ים התקיימה יחטיבות הבינבי"ב. ביסודי ו-'וי 'ט-'אליפות הסייבר התחלקה לשכבות ג – אליפות סייבר לאומית

שימוש בתוכנת קוד  ל ידיקוד ואת עקרונות התכנות ע כתיבתלמדו התלמידים  מסגרתהבות קבוצתית תחרו

י"ב השתתפו תלמידים שיודעים -תלמידים. בשכבת הגיל י אלף 250-יותר מבתחרות זו השתתפו  .(Monkey) מנקי

תחרה התלמידים הקוד שכתבו ה .הם בתוכנה שדימתה משחק בין קבוצות פיראטיםילתכנת והם התחרו בינ

תלמידים ה כאלףבו השתתפו ובקודים של הקבוצות האחרות. התחרות הלאומית הסתיימה באירוע שיא מרשים 

 .בלוחות זמנים קצובים זה בזה התחרוש ,הטובים ביותר

 2017 שנתל יעדיםוסטטוס 

 בתי ספר שנבחרו בקול קורא 121-היערכות להפעלת התכנית ב – תקשוב בתי ספר תיכוניים

מיזם שיעורים ו ,בתהליך תכנון ופיתוחנמצאים  קורסים מקוונים מחליפי בגרות – מידה מרחוק בבתי הספרל

 נמצא לקראת התרחבות פרטיים בחינם ברשת

 בתי ספר 383-בתי ספר ונערכת להרחבתה ל 30-התכנית פועלת ב – לימודי קוד ורובוטיקה בשלבי גיל מוקדמים

 (. תלמידיםיותר מאלף בה השתתפו )סתיימה התחרות ה – אליפות סייבר לאומית
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 דיגיטלי חינוך התיישבותי מינהל  5.1.5

 . מינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוערפרויקט בהובלת ה

 תיאור כללי 

 בבתי ספר אזוריים התיישבותיים, בפנימיות ובכפרי נוער.  תמטפלההמינהל הינו יחידת סמך של משרד החינוך 

 המינהל:  יים של יעדים מרכז

 תשתית ארצית לחינוךשל הפעלה ופיתוח  •

 ביתיים חלקיים או מלאים( חדשניים -חוץיישום פתרונות חינוכיים הוליסטיים ) •

  מימוש הפוטנציאל של כל תלמיד •

תכנית " – שנים הקרובותה חמשלתכנית אסטרטגית לתחום התקשוב  גובשה, על מנת לתמוך בחזון המינהל

 פרויקט מינהל דיגיטלי. " שבמרכזה 2020

ממוקדת המימוש תפיסת הפעלה אינטגרטיבית,  ;מחשוב תהליכי עבודה חדשניים ודיגיטליים −מטרת הפרויקט 

גורמים לומתן שירותים דיגיטליים למשפחת התלמיד ו ;קהילות החינוך השונותבמשפחתו, ב, בתלמיד

 .השירות שיפורו ניהולית מצוינות של ערכים קידום אגברלוונטיים בקהילה, 

 מודולים עיקריים 

 תיק תלמיד  

קשר עם בוגרי קהילת החינוך.  אגב שימורהפנייתו ועד לסיום לימודיו, או  ריכוז נתוני התלמיד מיום פנייתו

התלמיד עובר תהליכי מדידה והערכה שמטרתם בניית מענים במסגרת תכנית צמיחה אישית מבוקרת 

   .והתפתחות התלמיד

 תיק מקום חינוך 

בקרה ופיקוח מדויקים יותר על מקומות  ותאפשריריכוז נתוני מקום החינוך מתחילת ההתקשרות עם המינהל. 

 החינוך. מקום של המענים הניתנים לתלמידים באמצעות תהליכי מדידה והערכה על החינוך ו

  תהליכים שונים 

קשר עם גורמים קהילתיים, , חינוך והתלמידיםהבאופן מסונכרן מול מקומות ניהול תהליכי עבודה שונים 

 , פיקוח מקצועי, ניתוח נתונים ועוד.היבטי תקציבעבודה מוסדיות,  תכניותתהליכי קליטה, מדידה והערכה, 

 סטטוס 

מודול תיק תלמיד. תהליכי מדידה והערכה לתלמידים הופעל  2017ובינואר  2016פיתוח המערכת החל במחצית 

 .2017כפרי נוער עד סוף  45-יוטמעו בכ

 הכוללת הרחבות של תהליכים קיימים ופיתוחים חדשים.  ,מדי חודש עולה גרסה חדשה של המערכת

  2017 יעדים לשנת

 יכולות כגון העלאת מסמכים, דוחות וניתוח נתונים –השלמת פיתוח תיק תלמיד  •

 פיתוח מודול תיק מקום חינוך ותחילת פיתוח מדידה והערכה של מקום חינוך •

 2018 שנתליטה שיפותחו באפיון תהליכי הק •
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 בתחום הבריאות 5.2

 המטופל במרכז )ולא נופל בין הכיסאות( –הל"ב  5.2.1

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטליתהלאומי " המיזם מטה בשיתוףפרויקט בהובלת משרד הבריאות, 

 תיאור כללי

 היא לקדםרויקט הפמטרת "המטופל במרכז" מהווה נדבך משמעותי בתכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית. 

תפיסה המציבה את ה את ולהטמיעמהלכים הממוקדים במטופלים ובבריאים על ידי הצבתם במרכז השירות 

 תהליכים. ההמטופל במרכז 

רוקרטיים ומנהלתיים ובפרויקט הל"ב יועמדו פתרונות אינטגרציה לשיפור השירות ולהסרת חסמים בי

לטיפול רפואי במערכת הבריאות בישראל . כמו כן תוקם  איתם נדרש להתמודד כל תושב הנדרשש ,"כואבים"

כגון בתי חולים, מכונים, מרפאות וכו'( לבין ) תשתית להעברת נתונים מנהלתיים בין ספקי שירותי בריאות

 הגורמים המממנים.

 איתם מתמודד כל מטופל במערכת הבריאות: שכשלב ראשון יינתן מענה לשני תהליכים משמעותיים, 

  התחייבות בין קופות החולים לבין הבניית "אוטוסטרדת מידע", שתתמוך בתהליך  – יגיטליד 17טופס

ארגוני בריאות נותני שירותים )בתי חולים ועוד( בצורה דיגיטלית קלה ונוחה, משלב קבלת ההתחייבות, 

 אירפו לאחר ההגעה לטיפול בהתחייבותדרך תיאום ההתחייבות בטרם ניתן הטיפול ועד לסיום הטיפול 

  לקבוע תור לבדיקה או לפרוצדורה )כמו ניתוח( במוסד רפואי בצורה  המטופל יכול –זימון תור בקליק

  דיגיטלית ובאופן עצמאי

: אינטגרציה בין הלדוגמבשלבים הבאים ייבחן יישומם של תהליכים נוספים, שיעשו שימוש בתשתית שתוקם, 

 ועוד. ותארגוני-מיצוי זכויות ביןלופקו, קופות החולים לבין בתי המרקחת להעברת מרשמים שנ

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

 סטטוס

 .טכנולוגית גיבוש ארכיטקטורה והחלפורסם מכרז, נבחר ספק זוכה 

  2017 יעדים לשנת

 . 2018שנת ב ת הפרויקטהפעליישום התשתית הלאומית לקראת 
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 לקרב את הפריפריה למרכז הרפואי של ישראל –טלמדיסין  5.2.2

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" בשיתוף מטהפרויקט בהובלת משרד הבריאות, 

 תיאור כללי

תשתית, אשר תאפשר לארגוני הבריאות לספק רפואה יועצת אלקטיבית בתחומים שונים על בסיס הקמת 

רה להגדיל את היצע שירותי הרפואה הניתנים לאזרחים ולצמצם את הפערים תקשורת דיגיטלית ועזרים, במט

 שונים בארץ. אזוריםבין 

 התשתית תאפשר למטופל לקבל שירות ולנותן השירות לתת שירות באמצעות שיחת וידאו בזמינות גבוהה.

ונים כגון מחשב, ש אמצעיםבהייעוץ יינתן על ידי שימוש באפליקציית וידאו ייעודית שתהיה זמינה לשימוש 

 רי, קיוסק או טאבלט.אטלפון סלול

מבקש השירות יוכל לקבל שירות ייעוץ רפואי באופן יזום כולל אפשרות בחירה של המומחיות הנדרשת ואפשרות 

לבחור מרשימה על פי זמינות. הייעוץ יכלול הערכה, אבחון, המלצה לטיפול רפואי ובמידת הצורך מתן מרשם 

 תרופתי.

 סטטוס

 ונבחר ספק זוכה. 2016מאי ם מכרז בפורס

  2017יעדים לשנת 

 בארגון בריאות רפואי ראשון. והפעלהיישום 
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 מובנה ובלתי מובנהרפואי איסוף, ניהול ואנליזה של מידע  –ביג דאטה  5.2.3

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" בשיתוף מטהפרויקט בהובלת משרד הבריאות, 

 תיאור כללי

הטיפול  עלבהם נתונים רפואיים ואדמיניסטרטיביים ות בישראל מייצרת מדי יום מיליוני נתונים קהילת הבריאו

מצב מערכת הבריאות. הנתונים טומנים בחובם פוטנציאל על בריאות הציבור ועל הניתן לתושבי מדינת ישראל, 

, "נתוני עתק" (Big Data)מחקרי וטיפולי עצום, ואנליזה שלהם עשויה ליצור תועלת עצומה לציבור. ביג דאטה 

המידע הרב והמגוון המצטבר בהיקפים ומהירות רבה ומאפשר לייצר  המתאר את מונח מקובל ואה בעברית,

ערך. השימוש בביג דאטה מאפשר לפתור בעיות הדורשות אנליזה מורכבת באופן יעיל ואפקטיבי ולייצר כלים 

 שונים שיכולים לשנות את פני הרפואה.

יזם הקמת פלטפורמה לאומית, שתאפשר לנהל ולנתח מידע מובנה ובלתי מובנה במערכת משרד הבריאות 

המידע של  ההנגשעל ידי  הנתונים ביצוע ניתוח שלבאחסון ובמוקם יתמוך באיסוף, ההבריאות. הפתרון 

עשויים להוביל ה. הפלטפורמה הלאומית תאפשר לבצע מחקרים בהיקפים גדולים ושל כלי מחקר מתקדמים

רכיהם של מטופלים שונים, לקדם פתרונות ולפיתוח תרופות חדשות, לסייע בהתאמת פתרונות רפואיים לצ

למניעה וגילוי מוקדם של מחלות, לאתר צווארי בקבוק במערכת, לשפר את ההתנהלות השוטפת של מערכת 

  .טות ובגיבוש מדיניות הבריאותהבריאות ולסייע בקבלת החל

אליו מיוחס שבשל רגישות המידע הרפואי, נדרש להפעיל על המידע הנאסף תהליך, שלא יאפשר לזהות את האדם 

חשיבות ההגנה על לאור . )קרי, בלתי ניתן לזיהוי או לשיוך לאדם( המידע בטרם העברתו ולהפכו ל"מותמם"

"התממה", שמטרתו למחוק את המידע הפרטני המזוהה באופן מנהל פרויקט משרד הבריאות מינה המידע, 

 הפרטים המזהים.  שחזור של יאפשרשלא 

סביבה וירטואלית מוגנת, שתצויד בכלים  –ביצוע מחקרים על מידע מותמם יתרחש ב"מעבדות המחקר" 

 אנליטיים מתקדמים ומגוונים לצורך ביצוע המחקר.

ר רפואי למען שיפור הטיפול הניתן לתושבי ישראל, הפיכת ישראל בין התועלות הצפויות מהפתרון: קידום מחק

 השונים. הגורמיםדאטה בתחום הבריאות ויצירת שיתופי פעולה מחקריים בין  למחקרי ביג בינלאומילמוקד 

 סטטוס

אנליזה של מידע מובנה ובלתי מובנה, המתבסס על לניהול ולנבחר פתרון לאיסוף, ומכרז הסתיים, התהליך  •

 ביג דאטהגיות טכנולו

 חבירה לשותפים ראשונים. חלהוה ,ביצוע המחקריםאת ארכיטקטורת פתרון שתאפשר  הוגדרה •

 בשלבי פיתוח אחרונים ותמצויהפלטפורמה המרכזית וסביבות המחקר 

הקמת המערך שיתמוך בהתממת מידע רפואי פרטני ויתבסס על אלגוריתמים חלה נבחר ספק התממה וה •

 ים מתקדמיםמובילים בשוק ועל מוצר

  2017 יעדים לשנת

 בדיקות קבלה •

 ביצוע פיילוטים עבור מידע המתקבל מארגוני בריאות •

 הפצת קול קורא לחוקרים לביצוע מחקרי ביג דאטה •

http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/data
http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/data
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 (Precision Medicineרפואה מותאמת אישית ) –פסיפס  5.2.4

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית"מטה  בשיתוףפרויקט בהובלת משרד הבריאות, 

 תיאור כללי

הביאה אתגרים משמעותיים בתחום הבריאות, הנובעים בעיקרם מהזדקנות האוכלוסייה,  21-תחילת המאה ה

 מהעלייה בשיעור התחלואה הכרונית ומאורח חיים לא בריא. 

 חלק גדול מהאוכלוסייה.לאינם יעילים ו (One Size)מרבית פתרונות הרפואה הקיימים גנריים 

, המביאה בחשבון את ההבדלים הןבולטיפול  ת מחלותלמניעת היא גישה חדשנית רפואה מותאמת אישי

דאטה(  באמצעות ניתוח מעמיק של נתוני עתק )ביג ,הביולוגיים, ההתנהגותיים והסביבתיים בין הפרטים

הכוללים מידע קליני, גנטי והתנהגותי. גישה זו מאפשרת להתאים לכל חולה את הטיפול האפקטיבי ביותר 

 ו, וכך לשפר באופן משמעותי את סיכויי הצלחת הטיפול ולהימנע מביצוע טיפולים מיותרים.עבור

 בפיתוחיסייעו אלה  .במיזם תוקם תשתית מחקר ראשונה מסוגה, שתתבסס על קהילת מתנדבים ושותפים

 טיפולים רפואיים חדשים, שיותאמו למגוון האוכלוסיות המרכיבות את החברה הישראלית.

שיובא בהסכמת המתנדבים מארגוני הבריאות  – מידע קליניולתרום  )opt in(כלו להצטרף למאגר המתנדבים יו

 הרצפה )ריצוף – ומידע גנומישיתקבל באמצעות סנסורים רפואיים והתנהגותיים  – מידע התנהגותיהרלוונטיים, 

 מיפוי גנטי( שתבוצע בהסכמת המתנדבים בשיטות מתקדמות.   –

כולל שימוש במנגנוני הצפנה, התממה ואמצעים חת כללי פרטיות ואבטחת מידע קפדניים, המידע ינוהל במאגר ת

אנליזה של המידע, לויזואליזציה ולונוספים להגנה על המידע. כמו כן תועמד סביבת מחקר שתספק כלים לעיבוד, 

רפואה מונעת גיל, פתרונות ופתרונות מותאמי מגדר  הותאפשר לפתח יישומי רפואה מותאמת אישית, לדוגמ

 ואבחון מוקדם, תרופות חדשות ומותאמות אישית וכו'.

 סטטוס

 פורסם, הסתיים בהצלחה ונמצא לקראת שלבי הפיילוט "סנסורים, הרצפה, יישומיםבנושא "מכרז  •

 תכנון מודל התפעול של המיזם עם השותפים חלה •

 החל תהליך ייזום להקמת מערכת ניהול מחקרים ופורטל מתנדבים •

 לפרסום מכרז השלמה בתחום הסנסורים הלבישים נבחן צורך •

  2017 יעדים לשנת

 הקמת צוותי עבודה: צוות אתיקה, צוות כלכלי, צוות לשיתוף הציבור, צוות מדעי וצוות ארגוני •

 בניית מודל התפעול •

 סנסורים, הרצפה ויישומים –ביצוע פיילוטים  •

 ה על אופן היישוםהשלמת ייזום מערכת לניהול מחקרים ופורטל מתנדבים והחלט •

 פרסום מכרז בתחום הסנסורים הלבישים )בהתאם לממצאי בדיקת הצורך( •

 פרסום מרכז בנושא ויזואליזציה ואנליזה של מידע קליני, גנומי והתנהגותי •
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 PHR (Personal Health Record) – בריאות בכף ידך 5.2.5

 פרויקט בהובלת משרד הבריאות, כחלק מקידום תכנית "המטופל במרכז".

 תיאור כללי

המטופל הופך לשותף בניהול הטיפול בו.  ,מוביל משרד הבריאותש "המטופל במרכז"בתכנית הלאומית 

השותפות עם המטופל דורשת היענות לצרכים חדשים ומוגברים של המטופל, אשר נדרש לנהל את בריאותו 

 מימוש והמיצוי שלהן וכלים שיאפשרודרכי השל זכויותיו ו הנגשה שלומעוניין בכך. המטופל דורש מידע רב יותר, 

 לו לנהל את בריאותו בצורה מיטבית. 

 תשתיות "בריאות בכף ידך". הןבמשרד הבריאות פועל להעמדת תשתיות שיתמכו במטופלים, 

בהעברת  לו אוטונומיה הקנותלכיום,  אליו אין לו גישהשהפרויקט נועד לאפשר למטופל לגשת למידע רפואי 

להיות לאפשר לו ולאינטרנט  חיבורלמידע גם ללא  להעניק לו גישה ,מחוץ למערכת הציבורית והצגתבו המידע

 שותף מרכזי בניהול הטיפול בו.

 מסלולי הפעולה

 מסלולים עיקריים: שלושהמימוש הפרויקט מבוצע ב

 פרסום רגולציה מחייבת בנושאים הרלוונטיים – מסלול רגולציה 

 טכנולוגיים שיתמכו ביישום הפרויקטבחירת מרכיבים  – מסלול טכנולוגי 

  החולים בהשלמת התיק הקליניקופות של סיוע למוסדות רפואיים 

 סטטוס

שתחייב את קופות החולים  , אשר עתיד לפרסם רגולציהPHRהוקם צוות לאומי בנושאי  – במסלול הרגולציה

ק ולחשוף אותו בצורה מאובטחת נתי אחסון לנהל תיק רפואי מלא, לייצר מידע בפורמט סטנדרטי על גבי אמצעי

 לנהל תיק רפואי ממוחשב. – רפואיים אחריםומוסדות  ,למטופלים

 החלה . כמו כן,המידע תבחינת חלופות לאמצעי נתיק, שישמש את המטופל לקבל חלהה – במסלול הטכנולוגי

 בניית ארכיטקטורה טכנולוגית, שתיתן מענה להעברת המידע.

הקמת  חלהוהנבחר ספק זוכה  – ים חיצוניים לקופות בהשלמת התיק הקליניבמסלול הסיוע למוסדות רפואי

מכון או  רכי ניהול מרפאהומערכת מבוססת קוד פתוח לניהול מרפאות "קליניקל", שתספק פתרון מלא לצ

 ותאפשר לכל גורם רפואי לעמוד ברגולציה. 

  2017 יעדים לשנת

 נות ופרסום רגולציה מחייבת קיום דיונים בצוות, גיבוש עקרו – מסלול רגולציה •

 הטכנולוגית החלטה על האמצעי הנתיק ועל המרכיבים למימוש הארכיטקטורה – מסלול טכנולוגי •

השלמת "תיק רוחב" וורטיקל לניהול  – סיוע למוסדות רפואיים חיצוניים לקופות בהשלמת התיק הקליני •

 מרפאות לטיפול בהתמכרויות ותחילת אפיון של ורטיקל נוסף
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 קידום פתרונות חדשים וחדשניים לבעיות במערכת הבריאות –כרזי אתגר מ 5.2.6

ומינהל הרכש במשרד  במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" מטה בשיתוףפעילות בהובלת משרד הבריאות, 

 .האוצר

 תיאור כללי

גרים עליהן הם מופקדים ובעלי ידע נרחב והבנה של הפערים והאתשמשרדי הממשלה מומחים במערכות 

 שהמערכות עומדות בפניהם. 

בחברות ובארגונים, אצל יזמים וממציאים ובקרב  – סיון והיצירתיות מצויים גם בחוץיההבנה כי הידע, הנ

איתם מתמודדת מערכת הבריאות הביאו שרצון לגייס אותם למציאת פתרונות לאתגרים וה ,הציבור הרחב

 כרזי האתגר. מ – ליצירת כלי חדש וראשון מסוגו במדינת ישראל

 "ישראל דיגיטלית"במהלך משותף עם מינהל הרכש במשרד האוצר ועם  ,הכלי נוצר ביוזמת משרד הבריאות

 בין מטרותיו: .במשרד לשוויון חברתי

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

 המבוקש

  הסרת חסמים להגשת אגב הניתן, בחשיבה על דרכים אפשריות לפתרון האתגר לשתף גורמים רבים, ככל

 הצעות ולמציאת שותפים

  לבחון את איכות הפתרונות המוצעים על פי מדדי הצלחה במענה לאתגר ולא על פי עמידה ביעדים

 ם, בזמן קצר ככל האפשריפרויקטלי

 בעלי פוטנציאל ההצלחה הגדול ביותר יםשונ פתרונות כמהתכנות לילאפשר ריבוי זוכים ולבצע בדיקות ה  

 סטטוס

נהלות ימכרזי אתגר. את התהליך על כל שלביו ליוו נציגים רמי דרג מהמשרד, מ לשלושה 2016המשרד יצא בשנת 

כללית, חוקרים מהאוניברסיטה ת חולים סיכונים מרחבי הארץ, מנהלי מחלקות לרפואה דחופה, נציג קופ

 העברית ועוד. 

יותר אליה נרשמו ושיתה ליצור אינטראקציה ביחס לאתגרים שהוגדרו ידיגיטלית, שמטרתה ההוקמה זירה 

אליהם שאפים, יזמים, חברות(, -התקיימו מפגשים עם מציעים פוטנציאליים )סטרט ,משתתפים. כמו כן מאהמ

 משתתפים.  300-הגיעו יותר מ

 .ממשלהשל הניגשים היו ספקים חדשים מחצית היותר מהצעות.  31ספקים, אשר הציעו  26למכרזים ניגשו 

 לביצוע הוכחת יכולת. כעת נערכיםהזוכים  שישהבמכרז אושרו 

  2017 יעדים לשנת

והחלטה על  2016נבחרו במכרזי אתגר בשנת ל הספקים ששפתרונות למציאת השלמת הוכחת היכולת  •

 השלבים הבאים, בהתאם לממצאי הבדיקה

 תגרי מערכת הבריאותביצוע התייעצות עם הציבור בנוגע לא •

 קודמיםמכרזים בהגענו  ןאליהשפרסום מכרזי אתגר נוספים, אשר בהכנתם יוטמעו תובנות  •
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 והמקרקעין בתחום הדיור 5.3

 טק -י"רמ 5.3.1

 תכנית בהובלת רשות מקרקעי ישראל.

 תיאור כללי

ת ומתוכננ 2015של רשות מקרקעי ישראל. התכנית החלה בשנת עבודה הלמתאר המידע התאמת מערכות 

 להימשך כחמש שנים.

:  מערכות הליבה, ערוצים ישירים, מסדי נתונים ובינה (פרוגרמות)תכניות משנה  שלושמחולקת ל תכניתה

תוצרים מהירים לצד פעילות ארוכת טווח  רשותל לספקיהיה  אפשרשמנת  זאת על עסקית )דיווח/תחקור(.

 .מערכות הליבה בתחוםתשתית משמעותית  תנדרשת לבנייה

עוסקת בפעילות הליבה העסקית של הרשות וכוללת מערכות ומודולים דוגמת  הליבה מערכותהמשנה  תכנית

ניהול הכספים, ספר הנכסים, עסקות מקרקעין, ניהול חוכרים, שמאות, חוזים, פרצלציות, עיקולים, ערבויות, 

אוגרפית יכת מידע גפיקוח, מער רכתמעמשפטית,  רכתמעתכנון ופיתוח, בקרת פרויקטים, שיווק ומכרזים, 

(GIS).ארכיב אלקטרוני ועוד , 

עוסקת בקשר עם הציבור וכוללת מערכות ומודולים דוגמת אתר האינטרנט  ישירים ערוציםתכנית המשנה 

למקצוען, אפליקציית המובייל, ניהול וזימון תורים או  החדש, שירותים ותשלומים מקוונים, אזור אישי לאזרח

 ועוד. (CRM)לקוחות לקהל, מערכת ניהול קשרי 

עוסקת בנתונים ובמידע וכוללת פעילויות, מערכות ומודולים דוגמת  עסקית ובינה נתונים מסדיתכנית המשנה 

שיקוף בסיס הנתונים, מחסן נתונים, דיווח, מידע למנהלים ובינה עסקית, מערכות מדידה לפי יעדים 

(KPI/BSC) ועוד. טהביג דא, אפשרות לחיפוש טקסטואלי מלא, יישומי 

 סטטוס

שיפור היעילות התפעולית ברשות או לטובת שיפור  למעןלהלן עיקרי התוצרים שמומשו במסגרת התכנית 

 השירות לאזרח:

  ערוצים ישיריםמשנה הבמסגרת תכנית: 

o אפליקציית מובייל לציבור 

o שדרוג אתר האינטרנט לציבור 

o מערך ניהול תורים לקהל 

o  פורטל ארגוני 

o  מערכתCRM מוקדי השירותים המהירים –לב א' : סיום ש 

o  (1.0יישומי מובייל ארגוניים )הפעלת גרסה 

o פיתוח אתר אינטרנט חדש 

o העמקת יישום ניהול וזימון תורים 

o :שירותים מקוונים חדשים 

 אכלוס משתכנים 

 תשלום אגרה 

 )העברת זכויות )עו"ד/מייצגים 
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  עסקית ובינה נתונים מסדימשנה הבמסגרת תכנית: 

o וב, הסבת נתונים ובניית מחסן נתונים תפעולי פעילויות טי 

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

 )מרכז מידע לאומי לדיור )מימ"ד 

  עסקות 

 מכרזים 

  שיווק 

 תורי עבודה 

 תקבולים ויתרות חוב 

  הליבה מערכותמשנה הבמסגרת תכנית: 

o מערכות SAPהשלמת שלב : Blue Print '( ותחילת שלב )חלק אRealization  ,למודולים: כספים

 עסקות, חוכרים, שרשרת הייזום

o  שלב א' –השלמת פיתוח מערכת מכרזים חדשה 

o  תכניות ומגרשים –השלמת פיתוח מערכת תומ"ר 

o המשך פיתוח והשבחת מערכת המידע לחטיבת השמירה על הקרקע / פיקוח 

o  המשך פיתוח והשבחת מערכת המידע הגיאוגרפית(GIS) לרבות הפעלת יישומי פורטל 

 2017 יעדים לשנת

  ערוצים ישיריםמשנה הבמסגרת תכנית: 

o תחילת פיתוח אזור אישי ללקוח 

o מימוש מודול חיפוש מתקדם 

o שותפים עסקיים או  הפעלת מערכת ניהול קשרי לקוחות(CRM) 'שלב א 

o העמקת יישום ניהול תורים לקהל 

o השלמת פיתוח זימון תורים לקהל 

o וח אפליקציית מוביילהמשך פית 

  עסקית ובינה נתונים מסדימשנה הבמסגרת תכנית: 

o  המשך פעילות  –טיוב והסבה 

o  מערךBI –  המשך העמקת מערכת הבינה עסקית(BI) רכי הארגון וחיבור ובאופן אג'ילי בהתאם לצ

 למערכות התפעוליות החדשות

o תחילת ניתוח צרכים וביצוע פיילוט – ביג דאטה 

  הליבה מערכותמשנה הבמסגרת תכנית: 

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

o הפעלת שרשרת הייזום לפרויקטי מקרקעין 
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  רישוי זמין 5.3.2

 . ברשות התקשוב הממשלתי ממשל זמיןיחידת ביצוע תוף ויבשפרויקט בהובלת מינהל התכנון, 

 תיאור כללי

 ה. ית את הציבור בתהליך אישור וקבלת היתר בניהמשמשמערכת 

 . ועוד, מכבי אש, משטרה : הרשויות המקומיותהגורמים המאשרים זו משתמשים במערכת

 מרכזיים ה המערכתיעדי 

 תהליכי רישוי ה שלוהאחדפישוט , ייעול  

 והבנייה התכנון יישום החוק והרפורמה בתקנות 

 יהישיפור איכות הבנ 

  לת החלטות הוגנת ויעילה בוועדות התכנוןקבשל פיתוח תרבות  

 היצמדות לחוקי הבנייה בישראל.אגב שקיפות ומאפשרת למשתמשים סנכרון מלא והמערכת מקדמת יעילות 

בהתאם להיקף הבנייה ולדרישות הבקשה  ,מסלולים אפשריים כמהלתהליך בקשה להיתר בנייה מקוון קיימים 

 להיתר. המסלולים האפשריים להיתר:

 ר מהיתרפטו 

 מסלול מלא 

  נמצא כרגע בתהליכי אישור(. –מסלול מקוצר )מתוכנן 

 כל מסלול שנבחר כולל בתוכו שני שלבים מרכזיים:

 להיתר מידע תיק  הפקת 

  בקשה להיתרהפקת  

 סטטוס

 התהליכים העסקיים המטופלים באמצעות המערכת:

 ה ישלב הרישוי: מידע להיתר והיתר בני  

 לת עבודות ותעודת גמרשלב הביצוע: אישור תחי 

 2017 יעדים לשנת

 ייצוב ושיפור ביצועי המערכת 

  רשות מקרקעי ישראלמערכות ממשק מלא עם 

 ממשק עם מערכות המרכז למיפוי ישראל 

 ממשקים לחברות ניהול ועדה 

 יצירת שולחנות עבודה נוספים למבקשים 
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  הימעקב פרויקטי בני –מרכז שליטה  5.3.3

 י והשיכון.פרויקט בהובלת משרד הבינו

 תיאור כללי

, התכנוןשלבי  דרך זוםיהי משלב שונים, בשלבים היבני פרויקטי אלףמ יותר מתנהלים והשיכון הבינוי במשרד

 .והאכלוס יהיהבנ אחר המעקבעד שלבי ו ליזמים השיווקו התשתיות פיתוח

 . דרך ואבני ויותפעיל 500-מ יותרבו  ישו שנה 20-12 פני על , בממוצע,שמתפר כזה היבני פרויקט כל

 :עיקריים חלקים משני המורכבת מערכת הוקמה זה, מורכב באתגר עמידה לצורך

 הפרויקטים ניהול •

 ובקרה מערכת תצוגות •

 :השאר בין ,כולל פרויקטים ניהול

 ה טיפוסי(יגנרי )פרויקט בני פרויקט מבנה של תשתית הכנת •

  רויקטיםהפ בכלל דרך ואבני לפעילויות אחידה שפה הגדרת •

 יה פעילים במערכתיבנ פרויקטי הקמת •

 הית ההפעלה והמעקב אחר פרויקטי בנייהטכנולוגיים למתודולוגי הכלים התאמת •

 ידני באופן של המשרד או הייעודיות מהמערכות כממשק ישיר הפרויקט לעדכון שיטה קביעת •

 מנהלי ל ידיע ועדכונם נתוניםב יהצפי לאפשר כדי בענן MS-Project של טכנולוגיה על מבוססת המערכת

 .בארץ הפזורים פרויקטים

 ובקרה תצוגות מערכת

 וממערכת במשרד תהייעודיו מהמערכות נתונים תהמרכז (,BI) בינה עסקית תיעל טכנולוגי מבוססתה מערכת

 .ותשונ וחתכים תצוגה וברמות חדשניות ויזואליות בצורות נתונים מציגה המערכת .הפרויקטים ניהול

 המשרד של פנימיים בדיונים כיום ומשמשת ההחלטות למקבלי וזמינה מהירה תצוגה מאפשרת מערכתה

 .תכנון וגורמי רשות מקרקעי ישראל, מקומיות רשויות כגון חוץ גורמי עם ובדיונים

 מלוח זמנים חריגה של צפי ברורה בצורה מציג, הפרויקטים בקידום החסמים את מציף במערכת השימוש

 .חריגות למניעת פתרונות במציאת סייעומ מתוכנן

 סטטוס

פרויקטים. מעקב  כאלףבאופן מבצעי מלא. עד כה, נקלטו במערכת  עובדת המערכת, 2016החל מינואר 

שנת ההקמה והייצוב של המערכת. כחלק מכך אופיינו  ההיית 2016הפרויקטים מתבצע מתוך מערכות אלה. שנת 

 ים בקרת פרויקטים באיכות גבוהה יותר.ופותחו דוחות מנהלים המלווים ומאפשר

 2017 יעדים לשנת

 קישור הנתונים עם מערכות ייעודיות של המשרד המלוות חלקים שונים של חיי הפרויקט.
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  במחיר מפוקח )מחיר למשתכן( בנייה פרויקטיניהול  5.3.4

 פרויקט בהובלת משרד הבינוי והשיכון.

 תיאור כללי

 במטרה ישראל ממשלת שיזמה צעדים בסדרת החנית חוד היא דשה,הח במתכונתה ,"למשתכן מחיר" תכנית

 נוספות ולתכניות מטרה" "מחיר לתכנית מצטרפת זו תכנית. מועדפים בתנאים דירה לקנות דירה חסרי על להקל

 בשנתיים. נרשמים בין הגרלה של בשיטה לזכאים דירות נמכרות אלה בפרויקטים. מפוקח במחיר דירות של

, הזכאות מערך את מנהל והשיכון הבינוי משרד. זו בשיטה דיור יחידות אלף 70-כ של מכירה צפויה הקרובות

 .רשות מקרקעי ישראל ביוזמת או שביוזמתו מפוקח במחיר הפרויקטים כלל עבור וההגרלה הרישום

 :רבדים ארבעהמ המורכב פרויקט התניע והשיכון הבינוי משרד כך לצורך

 זכאות אישורי •

 בענן ותלהגרל רישום •

 ההגרלות ניהול •

 הגרלה מחולל •

 הזכאות אישורי

 בדיקת. הקהל את המקבלים המשרד זכייני בעבודת השאר, בין בדיור התומך, הסיוע במערכת ייעודי מודול

 . שונים ממשל גורמי עם התממשקות תוך מתבצעת הזכאות

  להגרלות רישום

 דיגיטליים באמצעים מתבצעת הנרשמים עם תהתקשור. פתוחות להגרלות פשוט רישום המאפשרת מערכת

 מערכתאת ה. ובטאבלט בסלולר לשימוש מותאמת המערכת. שלב בכל ומסרונים ל"דוא הודעות מקבל והנרשם

 .בהגרלה הזוכים על מפורט מידע ולקבל הפרויקטים בכל לעייןמעוניין ו זכאי שאינו מייכול להפעיל גם 

 הגרלות ניהול מערכת

 לנוהל בהתאם ההגרלה סביב הפעילויות כלל את ומנהלת הרישום ממערכת מידע בלתהמק פנימית מערכת

 .ההגרלה ולתקנון

 הגרלה מחולל

 ורק אך מקבל המחולל. ההגרלה לתקנון בהתאם שפותח ייעודי מחולל מותקן בהשומבוקרת,  מאובטחת מערכת

 .דירה לבחירת יהיהזכ סדר של רשימה ומוציא להגרלה הנרשמים כמות את

 טוססט

רכי והמערכת עובדת באופן מלא ומקוון החל משלב הזכאות ועד לשלב ניהול ההגרלה. המערכת הותאמה לצ

 על פעולותיו שבוצעו והכוונה לפעולות שניתנות לביצוע.מידע רב המשתמשים וכיום הזכאי מקבל באזור אישי 

זכאים  אלף 12-כעומד על להגרלה  הגרלות באזורים שונים בארץ. ממוצע הנרשמים 80-עד היום בוצעו במערכת כ

 זכאים(.אלף  83-)רשומים כ

 2017 יעדים לשנת

 הרחבת האתר לטיפול במסלולי הרשמה נוספים בהתאם להחלטות העסקיות.

 הרחבת כלי בקרה ומידע במערכת על שלבי הפרויקט השונים )היתר, הרשמה והגרלה, בחירת דירות, אכלוס(.
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 זכאי הדיור הציבורי אזור אישי לזכאי סיוע בדיור ו 5.3.5

 פרויקט בהובלת משרד הבינוי והשיכון.

 תיאור כללי

 הנגשת מידע אישי בנושאי סיוע בדיור לאזרחים.

 המידע שיוצג באזור האישי יכלול, בין השאר:

 מידע אישי 

 מידע הנוגע לזכאויות השונות לסיוע 

 מסגרות התשלום, מידע על התשלום האחרון, מידע על התשלום הבא הצפוי 

  שטרם התקבלה החלטה לגביהןסטטוס טיפול בבקשות, החלטות שהתקבלו וצפי דיון בבקשות 

 סטטוס טיפול בפניות ציבור 

 הפונה, מכתבים שנשלחו אל הפונה )תיק פונה( ל ידימכתבים שנשלחו ע 

שימוש באמצעים  אגבבצד פיתוח האזור האישי, מתבצעת פעילות של טיפול בזיהוי והזדהות של האזרח, 

 קדמים.מת

 סטטוס

ראשונה לקבוצת פיילוט  הגרסתעלה  2017 שנת ה שליתוח מתקדמים. במהלך המחצית השנייהמערכת בשלבי פ

 לכלל מקבלי הסיוע. תעלה גרסה ובהמשך

 2017 יעדים לשנת

 קישור לחברות הסיוע להנגשת מידע הקשור לדיירי הדיור הציבורי 

 מילוי שאלון תקופתי ועוד( ;, אישורים, הסכמים וכו'הנעה לפעולה במקרה הצורך )הגשת בקשות מקוונות 
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 בתחום הרווחה 5.4

 תיק לקוח  5.4.1

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית"בשיתוף מטה , הרווחהו העבודהפרויקט בהובלת משרד 

 תיאור כללי

גיות עם הבשלת טכנולו ,מודל הפעילות של מערכות הרווחה ברחבי העולם עובר תמורות בשנים האחרונות

שביעות להגדלת שירות והשלשימוש בהן פוטנציאל לשיפור טכנולוגיות  – דיגיטליות וחדירתן למגזר הציבורי

 רצון הלקוחות. 

רותי הרווחה, הוא "אבן הלגו" הבסיסית של מהלכי רווחה יהלקוח של ש – המטופל עם המפגש בנקודת מידע

, בתוך גופי מערכת טיפולי רצף למימוש בסיסה םה הקפדה על פרטיותאגב  ושיתופו המידע שמירתדיגיטלית. 

 . הרווחה טרנספורמציות כלול החלטות קבלת ליכולתהרווחה ומחוצה לה, 

 רכיבי תיק הלקוח הם:

מערכות של בזמן אמת מהלך כולל של עדכון  מוישלי: קליטת השמות ועדכונן באופן מקוון השמה דיגיטלית

שירות ללקוחות ה שיפור וייעול אגב . זאתציבי והתהליכי כאחדבהיבט התק התשלומים ומתן מענה כוללני

 .היכולת של הפונים לשירותי רווחה למצות את זכויותיהםאת  שיגביר ,דרמטיבאופן  הרווחה

בבסיס תיק לקוח נמצא מודול ההתערבות לכלל הרשויות, שמטרתו ותוכנו נקבעו במסגרת  :מודול ההתערבות

 עליו יורחבו ויושלמו הנדבכים הנדרשים בטיפול בפרט ובמשפחה. שהלקוח  תכנית הרפורמה. זהו בסיס תיק

טופס נתוני יסוד משמש להעברת מידע לגבי המטופלים ומגדיר את סוגי המידע : קישור למשרד –נתוני יסוד 

הנדרשים לפתיחת תיק במערכת המידע. נתוני היסוד המועברים מהמחלקות מהווים את בסיס המידע בנוגע 

 ת בראייה ארצית. ללקוחו

רכיבים נוספים הקשורים לטיפולים פרטניים לפי הנדרש לכל לקוח.  :מודולים מקצועיים ברשויות ובמשרד

מערכת לתכנון, טיפול רכיבים נוספים שהחלו בתהליך המתואר לעיל הם  .עו"ס חוק נוערהרכיב  הראשון הינו 

 . "לרווחה נושמים"ו והערכה

נסיגה בתכנית הטיפולית. או  מעקב אחר התקדמותלשמירת רצף טיפולי ומתן כלים ל :מעגלים נוספים

מערכת  תיק חניך ,ביתיות-החוץמסגרות הלמעגלי טיפול נוספים, בהם  יפותחו ויקושרו המודולים

מערכות מידע חיצוניים ם וויבוצע קישור למאגרי, מסגרות בקהילההוכן  טיפולית/חינוכית ורפואית לפנימיות

 .(וכו' בריאות, משטרה למשרד )חינוך,

 סטטוס

 מערכת השמה דיגיטלית מופעלת כפיילוט מול חברות התוכנה ברשויות ובמסגרות שבאחריותן 

  נתוני תיק ההתערבות  עם משולב המבוצע אפיון למערכת נתוני יסוד החדשה 

 אופיין תהליך חוק נוער לבניית מאגר מרכזי וממשקים מול הרשויות 

 2017 יעדים לשנת

 מערכת השמה דיגיטלית מול עשרות רשויות ומאות מסגרות נוספות שה שלפריה הרחבת 

 מחלקות לשירותים חברתיים 265/  הטמעה ברשויותהשלמת ה –מודול התערבות ב 

 המערכת החדשה השלמת אפיון ותחילת פיתוח  –נתוני יסוד ב 

 נוספיםלים ומוד שנייון חוק נוער ואפ ,פיתוח מערכת מרכזית – מודולים מקצועיים ברשויות ובמשרדב 

 ביתיות-חוץאפיון מערכת לניהול תיקי לקוח עבור מסגרות למכרז למיפוי ו – מעגלים נוספיםב 
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 פיקוח דיגיטלי 5.4.2

במשרד  "ישראל דיגיטלית" בשיתוף מטה, העבודה הרווחה והשירותים החברתייםפרויקט בהובלת משרד 

 .לשוויון חברתי

 תיאור כללי

 דרישהה בתכנית האסטרטגית תעל ,במיקור חוץ. מתוך כך מקורועילות המשרד מהיקף פ אחוז 70-יותר מ

 פעילות שתביא לשיפור בעבודת הפיקוח של המשרד.ל

על הנעשה שיסייעו בפיקוח מקצועי ואפקטיבי  ,כלים דיגיטלייםהפעילות הינה ארגונית ותהליכית ובצדה פיתוח 

 לה. רמים שונים במערכת הרווחה ומחוץלמדוד עמידה ביעדים וסנכרון בין גויאפשרו ו בשטח

 רכיבי הפיקוח הדיגיטלי: 

הבקרה והפיקוח  של : במסגרת זו מתפתחת מערכת להבניית תהליכי תיעודפיקוח לרשויות ומענים קהילתיים

 פעילות המענים הקהילתיים השונים.   אחרהמעקב של על פעילות המחלקה לשירותים חברתיים ו

קרי,  קיצור  .תפיסת ניהול סיכוניםלמותאם הטכנולוגי ותהליכי  מערכות : שדרוגיותבית-חוץפיקוח על מסגרות 

המורכבים מכמה חלקים קבועים ומשתנים.  ,שאלונים שוטפיםאורך השנה לשאלוני הפיקוח הקיימים ופיצולם ל

 השוטפים.שאלונים המחזור פיקוח מלא יהיה מורכב מסך מילוי 

ול שיהווה בסיס לתכנון ובקרה של פעילות רווחה בקהילה באופן יעיל : פיתוח מודמיצוי שימושיות המידע

 .שירותית מבוססת מידע-ביןה מערכתית ימתוך ראי ,ואפקטיבי

באמצעותם יוזרם המידע ש ,: רכישת מחשבים ניידים עבור כלל מפקחי המשרדהצטיידות מפקחים בחומרה

 הליך הפיקוח והבקרה. אגבהרלוונטי למערכת, 

 סטטוס

ביקור מפקח מחוזי במחלקה של מערכת בסיסית וגנרית לתיעוד  פותחה: לרשויות ומענים קהילתיים פיקוח

 .מפקחים במחוז דרום וירושלים 14 על ידימופעלת כפיילוט  . המערכתלשירותים חברתיים

 דוצוי המחוזות כלל מפקחי מחוזות ירושלים ודרום צוידו במחשבים ניידים. יתר הצטיידות מפקחים בחומרה:

 באופן חלקי.

 2017 יעדים לשנת

משתמש חדש ממשק של מענים קהילתיים, עיצוב ופיתוח  על מאפייני פיקוחשל : השלמת פיתוח פיקוח לרשויות

 והטמעה בקרב כלל המפקחים במשרד.

 : שדרוג טכנולוגי ותהליכי לתפיסת הפיקוח החדשה.  ביתיות-חוץפיקוח על מסגרות 

 .תהליכי תכנון ובקרהשל דוחות רלוונטיים ו של ן ופיתוחאפיו: מיצוי שימושיות המידע

והטמעת השימוש  כלל מפקחי המשרדשל מחשבים ניידים עבור  : השלמת רכישההצטיידות מפקחים  בחומרה

 . במחשבים אלה בקרב המפקחים
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 בתחום ניהול האוכלוסין 5.5

 רשות האוכלוסין וההגירה  5.5.1

 פרויקט בהובלת רשות האוכלוסין וההגירה.

 תיאור כללי

פיתוח ותחזוקה של כלל מערכות המידע של רשות האוכלוסין  – הקמה של תשתית לאומית קריטיתפרויקט 

 :הם המערכת יעדי .זריםניהול המידע על , כולל ליבת המערך יוקם מרשם האוכלוסין החדשב .וההגירה

 :) Citizen-to-Government –G2C(רות לאזרח יהש בתחום

 מרחוק )מינוף אמצעי ההזדהות והחתימה האלקטרונית( ותיםבשיר השימוש הגברת 

 הציבור( פרטיות על הגברת אבטחת המידע )הגנה אגבלציבור,  השקיפות מידע והגברת הנגשת 

 הליכי קבלת שירות )הזנת כל נתון פעם אחת(ת תהקל 

 :) Business-to-Government –G2B(רות לעסקים יהש בתחום

 חיצוניים השירותים ללקוחות סל הרחבת 

 סטנדרטיזציה באספקת השירותים והמידע ללקוחות חיצוניים 

 ללקוחות חיצוניים )זמינות ותגובתיות( השירות רמת שיפור 

 :) Government-to-Government –G2G(ממשלתיים -הפניםהתהליכים  בתחום

  יצירת MDM (Master Data Management)  תשתית נתונים אחת –לאומי 

  הזנת הנתון פעם אחת( –מידע  חוצי משרדים )אינטגרצייתתמיכה בתהליכים 

 העובד תיחווי הרשות ושיפור של העבודה תמיכה מקצה לקצה בכל תהליכי 

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

לרבות כל תהליכי העבודה בניהול אוכלוסין,  שלבביצוע  תתמוךמערכת ה ,רשות האוכלוסין וההגירה עבור

בחירות במועצות אזוריות ורשויות מקומיות, רישיונות העסקת עובדים זרים והנפקת אשרות לעובדים אלו. 

 גם כמערכת מבצעית התומכת בתהליכי מודיעין ואכיפה. תשמש המערכת 

שמש המידע , יפיננסי(-סקטור הבנקאיברות מהוח וארגונים ממשלתיים ם)משרדי לקוחות החוץ של הרשות עבור

 מהמערכת כנדבך משמעותי בתהליכי העבודה. 

מינוף התיעוד החכם אגב  ,נדבך מרכזי בהגברת השימוש בשירותים ממשלתיים מרחוק תהווה "איתן"מערכת 

 תהליכי השירות.של )אמצעי ההזדהות והחתימה האלקטרונית( לטובת שינוי ושיפור 

 סטטוס

שנים. הפעימה הראשונה מתוכננת להתבצע  7-6תוך  ימולהשלשאיפה בפעימות(  8-4שלבים )הפרויקט ימומש ב

שנים. עד כה, הושלם אפיון הצרכים, פורסם מכרז לבחירת ספק ביצוע והתקבלו הצעות הנמצאות  3-2תוך 

 בבחינה.

 2017יעדים לשנת 

 לביצוע הפרויקט.בחירת ספק  מתוכננת
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 מפקד האוכלוסין 5.5.2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.פרויקט בהובלת 

 תיאור כללי

מפקד האוכלוסין מספק תמונה מלאה ומהימנה של אוכלוסיית המדינה ומאפייניה. הוא מאפשר ללמוד גם על 

 קבוצות אוכלוסייה קטנות ועל יחידות גיאוגרפיות שונות כגון מחוז, יישוב, שכונה וכדומה.

אחריו ו, 1948-עם קום המדינה ב נערך. המפקד הראשון במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין

 .2008נערך בשנת האחרון . נערכו המפקדים אחת לעשור

הנתונים עומדים לרשות מקבלי החלטות ברמה הארצית והמקומית וגם ברמה האישית. בין המשתמשים: 

לאומיים, גופי מחקר נהמגזר הממשלתי והרשויות המקומיות, חברות ציבוריות ופרטיות במשק, ארגונים בי

 ואקדמיה, עיתונאים וכלי התקשורת, סטודנטים ותלמידים וגם הציבור הרחב.

ברמה הציבורית, הנתונים משמשים כבסיס לקביעת מדיניות, לקבלת החלטות ולתכנון בתחומים שונים: תכנון 

 בורית ועוד.גני ילדים, חינוך מבוגרים, תקצוב רשויות, פיתוח מרכזי בילוי, שיפור התחבורה הצי

החלטות בנושאים כגון מקום מגורים, פתיחת עסק, מקצוע קבלת בברמה האישית, המידע מסייע לכל אזרח 

 לימודים ועוד.

  סטטוס

 פותחו:

  מערכת לסוקר על טאבלט הכולל עדכונים מרחביים, ניהול הפקידה ומילוי שאלון ממוחשב בסנכרון עם

 הנתונים הקיימים במרכז

 הסוקר  ל ידישאלון עההנדגם או קליטת  ל ידיע יטות איסוף שונות: השבה באינטרנטניהול משולב של ש

 (CPAIבסקר פנים אל פנים ) ,מול הנדגם

 גרסה ראשונה של מערכת ניהול כללית למרכז 

  על ידימערכת עודפים שכוללת השבה ( הטלפוןCATI או השבה באינטרנט )במובייל לרבות 

 2017שנת יעדים ל

סקר ההכנה למפקד האוכלוסין. מטרת הסקר היא לבחון את  – ייערך טרומפקד 2017הלך במ: טרום מפקד

בהיבטים שונים: מתודולוגיה, טכנולוגיה, עבודת  2020תהליכי העבודה לקראת ביצוע מפקד האוכלוסין בשנת 

אלה  שוביםייישובים מסוגים שונים. הבחירה בי 14-טרומפקד ייערך בההסוקרים, השבה באינטרנט ועוד. 

 מאפשרת לבחון היבטים שונים של ביצוע המפקד בצורות יישוב שונות.

בשלב הראשון, הסוקרים יעברו ביישובים אלה, ובכל דירה שעלתה במדגם ישאירו הנחיות למילוי עצמי של 

 שם משתמש וסיסמה ייחודיים לכל דירה. וכן השאלון באינטרנט. במכתב יופיע קישור לאתר אינטרנט מאובטח

איון פנים אל יהשני, יעברו הסוקרים בין בתי התושבים שנדגמו וטרם השיבו, לצורך מילוי השאלון בר בשלב

, ייערך סקר טלפוני שבו יתבקשו הנדגמים לעלות על שאלון קצר הכולל פרטים אישיים וכתובת ה בעתבפנים. 

 מגורים. 

לקראת היציאה  ,םים והטכנולוגייתהליכים המתודולוגיהמתוכננת חזרה כללית לבדיקת שילוב  2018שנת ב

 .2020למפקד המתוכנן לשנת 
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 ערוצי לעולה -רבשירות  5.5.3

 פרויקט בהובלת משרד העלייה והקליטה.

 תיאור כללי

המערך מוכוון להשתלבותו המלאה של העולה בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. הערוצי -מערך חדשני רב

ערוצי )אינטרנט, -ר בצורה ידידותית ומתקדמת, באופן רבהמידע והשירותים לעולה ולתושב החוז מנגיש את

הפניות הטלפוניות,  מקטין אתהגעה פיזית ללשכות,  מייתר משופר. בין היתר, המערך שירותומציע מובייל ועוד( 

 ברצף הקליטה בישראל. של העולה התאמה מתמדת למצבו האישי עובר שקיפות מלאה ומציע 

 , המשלימים זה את זה: הבאים המערך מתמקד בתוצרים העיקריים

, חוזרים ולתושבים לעולים הניתן לסיוע אחראיגוף הכ ,המממש את מטרות המשרדאתר  :אתר אינטרנט חדש

 הקליטה ברצף המשכםלו לישראל העלייה עידוד תהליכיל

ניפת מומידע פרסונלי דומה לאפליקציות הבנקאיות, מציג לעולה בומותאם לכל התקן,  :אזור אישי דיגיטלי

 . מיטביתה תולהבטחת קליטכל זאת  .אפשרות לביצוע פעולות עםאליו, הרלוונטיים  וזכויותסיועים 

: מידע אישי, היסטוריית תשלומים וזכויות, פרטי התקשרות, שיקוף סטטוס תהליכים מידע פרסונלי לעולה

 יו ועוד. ובקשות, ריכוז דיגיטלי של האינטראקציה האישית של העולה מול המשרד על שירות

זכאויות ללא הגעה  ה שלהארכל או מימושל, הלבדיקמקוונות פתיחת בקשות : עולם התהליכים והשירותים

 באופן דיגיטלי ןביצועורוקרטיות ופישוט פעולות בי .פיזית

המשתנה  רגולציההתאמה לתוך עולה, ל מתמעטפת הזכאויות המותאאקטיבית של -הצפה פרו :מיצוי זכויות

 מולמקוונת  בקשה הגשתלו המוצעות לזכויותתינתן אפשרות לבדיקה מקוונת של הזכאות . תיולמיצוי זכויו

 .המשרד

המרכז פועל  .חדישים התקנים באמצעות הפועל בעל זמן תגובה מהיר, ,יעיל, זמיןמרכז  :ערוצי-רבמרכז מידע 

 .ביומיום ת הפוניםאהמשמשים  ובאמצעים לפונים יםשנוח ובזמן במקום המידע קבלת של העיקרון פי על

  .WhatsApp ,Facebook: טלפון קווי, דואר אלקטרוני, ערוצים
 עברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית. שפות:

לו,  יםובזמן שנוחמקום ב ליועצי הקליטההזמין תור עולה למאפשר להשירות חדש ערוצי: -זימון תורים רב

 ם בפלטפורמת האינטרנט ובאפליקציית המובייל.. נגיש לקהל העוליולקבל שירות בלי להמתין בתור

 סטטוס

בסינרגיה מלאה בין מערך מחשוב תכלול תהליכי העבודה בשאתגר המערך מודולרי ומתמודד בהצלחה עם ה

אסטרטגיה, עובדי המשרד בהיררכיות השיווק וההזירה הדיגיטלית, חברות  וביןמערכות הליבה של המשרד 

מהווה שותף פעיל ומלא בהקמת אתר התוכן )השתלבות מלאה של המשרד  השונות וממשל זמין. ממשל זמין

בהקמה ו( הממשלתי תוך פיתוח ייעודי של רכיבים שונים כגון התאמה פרסונלית של מידע לגולש gov.ilבאתר 

 גיסא מחד gov.ilבאינטגרציה לאתר  ,של האזור האישי הדיגיטלי המפותח כולו על תשתיות ממשל זמין

 . גיסא יבה של המשרד מאידךולמערכות הל

 2017 יעדים לשנת

  הפעלה מלאה של אתר התוכן במסגרתgov.il אחרות בעברית ובשפות 

  ערוצי באופן מלא-הרבמרכז המידע של פרסום ומימוש 

 מוביילבהנגשה של זימון התורים באינטרנט ו 

 המהותי לציבוריהיה זמין בחלקו  2017עוד במהלך  .עלייה מדורגת של האזור האישי הדיגיטלי 
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 פרויקטים נוספים –אוכלוסין  5.5.4

 פרויקטים בהובלת רשות האוכלוסין וההגירה.

 קיוסקים ביומטריים במעברי הגבול  תשפרי

קיוסקים ביומטריים למעבר גבול באופן עצמאי במעברי הגבול הבינלאומיים של מדינת ישראל.  47ו שנפרעד כה 

אותנטיקציה של הדרכון, אימות ביומטרי לפי פנים או טביעת  קיוסקים כולל בדיקתהמתבצע בתהליך הבדיקה 

 אצבע, בקרה אוטומטית, רישום תנועת המעבר והנפקת כרטיס "גייטפס". 

 מינהלקיוסקים נוספים בהתאם לדרישות המבצעיות של מטה  15-כשל ה שפרי נתמתוכנ 2017שנת  במהלך

 מעברי גבול.

  תמקומיוהעמדות שירות עצמי ברשויות ת שפרי

. במעבר הגבול אלנבי הוצבו עמדות נוספות שתינהל האוכלוסין ויבלשכות מו שנפרעמדות לשירות עצמי  25

לבצע  אפשר, לכך . נוסףבתור להמתיןבלי  ,ביצוע תשלומיםלרבות  ,העמדות מאפשרות לבצע מגוון שירותים

 מה וסיסמה אישית. ולהפיק ספח בעמדות באמצעות הזדהות עם תעודת זהות חכ שינוי כתובת )מען(

עמדות אלה יאפשרו בעתיד קבלת  .עמדות נוספות ברשויות המקומיות 15של ה שפרינת מתוכנ 2017 שנת במהלך

כמו שירותים של גופי ממשלה נוספים. מדובר בפרויקט משותף של הרשות עם ממשל זמין ומשרד התחבורה. 

 צעות תעודת זהות חכמה.טחוני גנרי באמי, תתאפשר הפקת מגוון תעודות על נייר בכן

  זימון תוריםלמערכת לניהול והרחבת 

המערכת מספקת לעובדים שליטה ובקרה על התנהלות התורים, מסייעת . בכלל לשכות הרשותה שפרוהמערכת 

 . ת מקבל השירותיזמני ההמתנה בלשכות ומשפרת את חווי בקיצור

ר מהדרך ללשכה ותיאום פגישה מהבית שירות חדש המאפשר שמירת תו מתוכנן לעלות 2017 שנת במהלך

 .My Visitמובייל ה באמצעות אפליקציית

 שינוי תהליך המסירה של תעודת הזהות החכמה 

קבלת התעודה.  שםלפרויקט טכנולוגי ותפעולי מורכב אשר חוסך את הצורך בהגעה נוספת של האזרח ללשכה 

וסין. הפרויקט צפוי לחסוך הגעה של כמיליון הסתיימה ההפעלה בכל לשכות מינהל האוכל 2017בחודש פברואר 

בתעודות שטרם נאספו על ידי התושבים  יכלול טיפול שלב השני של הפרויקטהתושבים בשנה ללשכות הרשות. 

 ושחרור סיסמאות מרחוק באמצעות עמדות שירות עצמי. 
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 המסיםבתחום  5.6

 דוח מס הכנסה ללא נייר 5.6.1

 שע"ם(.באמצעות כנסה ומיסוי מקרקעין )אגף מס ה –פרויקט בהובלת רשות המסים 

 תיאור כללי

 כל שנה דוח שנתי על הכנסותיהם למס הכנסה.בלפקודת מס הכנסה, חייבים נישומים להגיש  131פי סעיף  על

מאות אלפי נישומים משדרים את הדוח דרך האינטרנט או דרך חיבור ישיר למחשב שע"ם. אוכלוסיית הנישומים 

אלף בקשות להחזרי  240-אלף שכירים. כמוכן, מוגשות כ 90-אלף חברות ו 200מאים, אלף עצ 670-מתחלקת לכ

נישומים נדרשים להגיש את הדוח באופן ידני, כשהוא חתום בליווי צרופות ונספחים ה, בנוסף לשידורמס. 

 רלוונטיים, למשרדי פקיד השומה. מדובר בכמויות גדולות של מידע. 

פיזיים, לעבור על המסמכים, לבצע התאמות והשלמות לדוח השנתי, לשלוח הרשות נדרשת לקבל את הדוחות ה

 חסרים מסמכים ולהעביר לטיפול בחוליות.אם מכתב לנישום 

מטרת פרויקט "דוח ללא נייר" היא העלאת אפקטיביות העבודה והפריון של רשות המסים מול הנישומים, 

הנישומים משמעותית ביותר. כמויות המידע על ם והמייצגיעל השפעתו על עבודת הרשות,  העוסקים והחברות.

 וטכנולוגית נרחבת. יתשייקלטו במקום הנייר הן עצומות ומחייבות היערכות תשתית

 הפרויקט יהווה בסיס ותשתית משמעותיים לפרויקטים מחשוביים עתידיים במסגרת "רשות ללא נייר".

 מטרות הפרויקט: 

  קהלהת העבודה וקבלשעות באין הגבלה  –זמינות 
 מייצגים ול שיפור השירות לנישומים 
  בבחירת תיקים טובה יותר סיועקבלת דוחות מטויבים ומדויקים יותר, ובהמשך אף 

  ייעול עבודת הרשות בכלל ועבודת השומה בפרט 
  יזהפיאחזקת הארכיב  של עלויותהצמצום 

המידע במאגר מרכזי, זמין ונגיש,  הנספחים והצרופות יישמרו בבסיס נתונים מתקדם המהווה פלטפורמה לניהול

שימוש ביכולות חיפוש ואחזור. המידע הפיננסי יישמר בבסיס נתונים של המחשב המרכזי וישמש בסיס  אגב

 לקביעת שומה עבור הנישום.

 לקוחות המערכות הם: נישומים, מייצגים, מפקחי המס, הרכזים, פקידי השומה, מטה הרשות. 

יתית מורכבת ומתקדמת, וכן מיומנות עובדים המכירים הן את התחום העסקי פעילות זו דורשת פעילות תשת

 לביצוע פרויקטים אלו.  יםהטכנולוגישל רשות המסים והן את הידע והיכולת 

 סטטוס

מייצגים בסביבת  ל ידישידור דוחות ע הופעל 2016יחידות מסירה. בשנת  כמהלהפרויקט הינו רב שנתי ומחולק 

 . WEBקדמת וידידותית המשלבת אשפי עזרה למילוי שדות מורכבים וממשק סביבה מת ,נט-אינטרא

  2017 יעדים לשנת

השתלבות המערכת של השידור הקיים באינטרנט עם מערכת הזדהות חכמה ועם מערכת להעלאת צרופות 

 פים.ונספחים באופן מקוון. שלבי הפרויקט הבאים יכללו ניתוב חכם וכן קליטה באופן מקוון של טפסים נוס
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 דוח מקוון במיסוי מקרקעין  5.6.2

 .שע"ם(באמצעות ) אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין –פרויקט בהובלת רשות המסים 

 תיאור כללי

מערכת המאפשרת לעורכי דין למלא הצהרה למיסוי מקרקעין באופן מקוון. מערכת זו נבנתה תוך כדי תהליך 

 המקרקעין במדינת ישראל.  חקיקה, שבסיומו תחול חובת דיווח מקוון על כלל עסקאות

כולל סריקה וצירוף כל המסמכים הנלווים.  ,נתתוח הייתה בניית כלי המאפשר הגשת הצהרה מקוויתפיסת הפ

נספחים לדיווח, שמוחשבו באופן מלא ושולבו בתוך  16-מלבד טופס ההצהרה המערכת מאפשרת הגשה של כ

סכון רב בשטחי יליזציה שלהם ובכך מביא לחוירטואאפשר משההצהרה הראשית. נספחים אלו נבנו בכלי 

 אחסון. 

מזוהה על ידי כרטיס המערכת  – האינטרנטהמערכת נבנתה כרכיב במערכת מייצגים עורכי דין הקיימת בסביבת 

אפשר יהיה לגשת  ובעתיד ,לגשת אליו ישירותואפשר לכלל האוכלוסייה  זמין חכם של הגורם המאשר. הרכיב

 דהות חכם. מנגנון הז ל ידיע אליו

 עומדים לרשות המשרדים האזוריים לטיפול בקליטת ההצהרות המקוונות. הרה המקוונת, נבנו כלים הלצד ההצ

את ולמשרדי מיסוי מקרקעין  המגיעים פיזית דיןה עורכי את מספרבאופן משמעותי ביותר  צמצמההמערכת 

 העומסים בקבלת קהל באולמות הגבייה. 

  :ה המערכתעליהם נבנתשעקרונות הבסיס 

 כל השדות בהצהרה עוברים בדיקות תקינות, כולל הצלבה מול מאגרים פנימיים  

  כל המידע נרשם במאגרי המידע המרכזיים וכן בתיק הממוחשב של מיסוי מקרקעין, שבו מאוחסנים כל

  המסמכים הסרוקים שנשלחו תוך כדי ההצהרה

 הצהרה מקוצרת חתומה וסרוקה, והצהרה זו מתקיימת החובה לשלוח  ,על פי הנחיית הלשכה המשפטית

  משפטיתמבחינה תהיה קבילה 

  נעדרת ניירת ומשרתת במלואה את עקרון "משרד ללא נייר"כולה המערכת 

 כרטסת מחירי  –בעיקר של מערכת כרמ"ן  ,ישראל תהמערכת תאפשר השבחה של מאגרי הנדל"ן במדינ

  ת ישראלעליה מבוססים מרבית נתוני הדיור במדינשנדל"ן, 

 סטטוס

  המערכת הותקנה במלואה כולל מרבית הטפסים הנלווים 

  אפשרות לייצר דוחות ביצוע בזמן אמת  תכוללוהיא  הותקנהמערכת הקליטה במשרדי השומה 

 העדות לכך  .המערכת נקלטה באופן טוב וחלק במשרדי עורכי הדין, והם מביעים שביעות רצון מלאה ממנה

  בכל חודש וחודש מאז יום ההתקנהמוש במערכת בשיהיא עלייה משמעותית 

 2017 יעדים לשנת

רות )"קיוסקים"( במשרדים יערכות לסיום החקיקה שתחייב דיווח מקוון, נבנים כלים להקמת עמדות שיכה

עורכי דין מבוגרים שאינם ועורכי דין  ל ידים עבור האוכלוסיות הבאות: נישומים שאינם מיוצגים עיהאזורי

שות שימוש בכלי המקוון. אוכלוסיות אלו הוגדרו ככאלו בתהליך החקיקה והמחוקק דרש בניית מסוגלים לע

 אפשרות זו. 
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 מערכת סחר חוץ  5.6.3

 אגף המכס. –פרויקט בהובלת רשות המסים 

 תיאור כללי

עדיפות הסדר ראש פיתוח מערכת מידע אסטרטגית, החיונית לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל ונמצאת ב

 פי החלטת הקבינט הכלכלי. לאומי על 

 שיפור רמת האכיפה והשירות של המכס.   אגבמטרת המערכת היא זרימה מהירה של סחורות לארץ וממנה 

המערכת תנהל את תהליכי סחר חוץ של מדינת ישראל )חישובי מסים, חוקיות יבוא ואכיפה( לרבות סיוע 

, ותחליף את המערכות לאומייםהבינ שמירה על חוקי הסחרלסטטיסטיקה ולבקרה, ללמלחמה בטרור, 

 התפעוליות הקיימות ברשות המסים בתחום סחר החוץ.

עובדי רשות  את ובכללם ,החוץ המערכת תשרת את כלל הגורמים המעורבים )"שרשרת האספקה"( בתהליך סחר

ת תובלה, המסים, יבואנים, יצואנים, רגולטורים )משרדי ממשלה(, נמלים, חברות תעופה, חברות ספנות, חברו

 סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מחסנים רשויים ומסופי מטען.

"שער עולמי" מפותחת על בסיס סטנדרטים בינלאומיים מחמירים ונועדה לאפשר ניהול סחר חוץ יעיל יותר, 

פישוט והוזלה של תהליכי הסחר ושימוש במידע שיצטבר במערכת לטובת ציבור היבואנים וסוכני המכס,  אגב

 גם לצורך ייעול עבודת המכס והבידוק הביטחוני.כמו 

 חוץ.הבתחום סחר  Doing Business-המערכת תקדם את מדינת ישראל במדד ה

 עקרונות בסיס: כמהבמערכת מיושמים 

  מסרים כפיזי אלא כמדיה סרוקה ובאופן הניירת המקורית אינה מועברת למכס  –עבודה ללא נייר

 םיאלקטרוני

 על מנת שהמכס יוכל לבצע  יגיעו ראשונים נתונים מלאים ואמיתיים –ת שינוע הטובין שינוע המידע יקדים א

    יוכלו ליהנות מתחושת ודאות לגבי הטובין לקוחותהחסך זמן רב ויאת תפקידו לפני הגעת הטובין לארץ. כך י

  מרבית  הארכיטקטורה היישומית של המערכת אופיינה והוגדרה על מנת לאפשר גמישות –גמישות מרבית

הלי העבודה של ותקנות )תעריפי מכס ומע"מ, חוקיות יבוא וכדו'( ובנבבחוקים ו ,בהטמעת שינויים במערכת

 הרשות

 רמת השירות למשתמשים ה שלובקר המדיד  

 סטטוס

 שלבים:  בארבעהה תבשל היקף המערכת ומורכבותה, הוחלט על הפעל

  ,ים על יבוא סחורות טרם הגעתן לארץלשדר מסר אפשרשלב המצהרים הופעל בהצלחה. במסגרתו 

 כפיילוט אחר כך כפיילוט רשות ו תחילה שלב היבוא הבסיסי, שמטרתו החלפת מערכת היבוא הקיימת, הופעל

 חובה, שבו כל השותפים החיצוניים לתהליך עובדים עם המערכת החדשה על מדגם של פעילות האמת שלהם

 2017 יעדים לשנת

 . באופן מלאפעול מתוכנן ל בסיסיהיבוא השלב 

שלב יבוא מתקדם ושלב  –שני השלבים הבאים  תלהפעל ערכותיתתחיל הלאחר ייצוב שלב היבוא הבסיסי, 

 היצוא. 
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 סטטוסים לרישיונות ולאישורים  5.6.4

בביצוע ו משרד הכלכלה והרשויות המוסמכות השונות שיתוףב ,מכסאגף ה – פרויקט בהובלת רשות המסים

 .קשוב הממשלתירשות התב ממשל זמיןיחידת 

 תיאור כללי

 המערכת מהווה חלק מהגשמת חזון משותף לשיפור השירות הממשלתי הניתן לכלל הציבור בתחום סחר החוץ. 

בקשות לרישיונות  ימאפשרת לכלל היבואנים, היצואנים וסוכני המכס להגיש באופן מקוון טופס זו מערכת

הטיפול בבקשות, משלב הבקשה ועד לשלב האישור ולאישורים מרשויות מוסמכות ולהתעדכן בכל עת במצב 

 למכס. 

מגוון אפשרויות סינון, להתעדכן בהודעות  על פימשתמשי המערכת יכולים לצפות בסטטוס הטיפול בכל הבקשות 

כל זאת תוך שימוש  .המשרדים ולקבל באופן שוטף הודעות בנושא הטיפול בבקשות ל ידיכלליות שנוספות ע

 כניסה למערכת. לושימוש בכרטיס חכם לזיהוי ו במנגנון אבטחה קפדני

סכון משמעותי בעלויות וקיצור יהמערכת מייעלת את תהליכי עבודה הן למכס והן למשתמשים ומאפשרת ח

 משתמשים. אלף 50-כלוחות הזמנים לקבלת אישורים ורישיונות. כיום עושים שימוש במערכת 

המערכת מאפשרת  ם הנפקת אישורי יבוא ויצוא.ומאז הובילה מהפך בעול 2009המערכת הושקה בשנת 

סוג אישור.  אוסוכני מכס להגיש בקשות מקוונות דרך טפסים ייעודיים עבור כל רשות ויצואנים  ,ליבואנים

לאשר את השחרור, המתבצע  אפשראם  להחליטהמשרדים מקבלים את כל האינפורמציה הדרושה על מנת 

 בצורה ממוחשבת.

 זו קיצר תהליכים ושיפר דרסטית את השירות ליבואנים וליצואנים.  השימוש במערכת מקוונת

 חוץ.הבתחום סחר  Doing Business-המערכת תקדם את מדינת ישראל במדד ה

 סטטוס

 רשויות ממשלתיות. 13כיום המערכת פועלת אל מול 

 2017 יעדים לשנת

ליות נוספת, וכן שינויים ברשויות פיתוח פונקציונלגרסה חדשה שתתמקד בהתאמה למערכת שער עולמי ו הפעלת

פסי וטהתאמת וספרות של משרד התחבורה, הסמכה של מעבדות לאישורי תקנים  שמונההמוסמכות )פרויקט 

 .(מסלול למובייל והתאמה לחוקי הנגישות
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 בתחום המשפט 5.7

 הסנגוריה הציבורית  5.7.1

 פרויקט בהובלת משרד המשפטים.

 תיאור כללי

 החקירה במהלך לחשודים ייעוץ ממתן: הפלילי ההליך שלבי בכל משפטי יצוגי מעניקה הציבורית הסנגוריה

, הפליליים בתיקים לעונש והטיעון האשמה בירור בשלבי ייצוגם, המעצרים באולמות ייצוגםדרך , המשטרתית

 ועדות בפני אסירים ייצוגעד ו חוזר למשפט בקשותו נוסף לדיון בקשות, ערעור רשות בקשות, ערעורים הגשת

 .פסיכיאטריות ועדות בפני בכפייה המאושפזים נפש חולי וייצוג שחרוריםה

 .הפנימיים הדין עורכי ל ידיע המפוקחים וחיצוניים פנימיים דין עורכי ל ידיע מוענק השירות

 (.שנה כלב בהתמדה עולה המספרו) בשנה חדשים הליכים אלף 120-בכ מטפלת הציבורית הסנגוריה

 בשנה. ש"ח מיליון 155-כ על ותעומד החיצוניים הדין לעורכי טרחה שכרעל  תהציבורי הסנגוריה הוצאות

 סטטוס

 הפעילויות בניהול( הדין ועורכי המנהלה עובדי) הסנגוריה לעובדי המסייעת תפעולית מערכת קיימת כיום

  השונות.

 2017 יעדים לשנת

 ם הבאים:מערכת חדשה שתחליף את הקיימת, על פי הדגשישל להשלים אפיון ופיתוח 

 (ר טרחההעבודה המרכזיים )הליכים, פונים ופניות, תיקים, סנגורים ושכ תמיכה בתהליכי 

 ה של תשתית נתונים אמינה ואחידה לכל המשתמשים יבני 

  ,בקרה למנהלים בדרגים השוניםלמעקב ולמתן כלים לניהול 

  צמצום הצורך והתלות בנייר 

 עם סנגורים חיצוניים העבודה הידוק  קשרי 

 הסנגוריה של תחומי פעילות יכה נוחה בהרחבתתמ 

  לקוחותיהלהסנגוריה הציבורית  שמעניקהרמת השירות שיפור 

 וף החשבות(תושיפור בקרות והתראות )בשי הטיפול בשכר הטרחהר תהליך שיפו 

 .2017המערכת מתוכננת להפעלה במהלך שנת 
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 רישום מקרקעין   5.7.2

 במשרד לשוויון חברתי. "ישראל דיגיטלית" פרויקט בהובלת משרד המשפטים, בשיתוף מטה

 תיאור כללי

 בכל מקרקעין זכויות ורישום בניהול הכרוכות פעולות של רחבה בקשת עוסק מקרקעין והסדר לרישום האגף

 משותפים(. בבתים) דירות בעלי בין סכסוכים יישוב לרבות, המדינה רחבי

 :עיקריים פעילות מוקדי שלושה כולל האגף

 התעודות אוסף את המכילים הפעולה ותיקי המקרקעין פנקסי ניהולל אחראיות – מקרקעין רישום לשכות •

 בפנקסי הנרשמות ופעולות עסקאות מבוצעות הרישום בלשכות. לרישום יסוד ששימשו והמסמכים

 משכנתאותו ירושות, אזהרה הערות, חכירות, מכר בהן, המקרקעין

 רישום על למפקחים מקנה, 1969-ט"התשכ, רקעיןהמק חוק – מקרקעין רישום על המפקחים לשכות •

 השאר בין כלולים המנהליות סמכויותיהם במסגרת. יחד גם ומנהליות שיפוטיות סמכויות מקרקעין

 .והכרעה צווים תיקון, המשותפים הבתים בפנקס לרישום צווים מתן: הבאים הנושאים

 שלוחות. וששל עודבו קהל לקבלת לשכות בתשעות שפרושתי הפעילויות הנ"ל 

 פעילות .המדינה שבתחומי במקרקעין הקניין זכויות להסדרת אחראיות – במקרקעין זכויות לשכות הסדר

 באר, והמרכז אביב תל, חיפה, נצרת, ירושלים: הסדר לשכות בחמש מתנהלת מקרקעין להסדר הלשכות

 בעכו.  שלוחה פועלת, לכך נוסף .שבע

 בשוק רוקרטיוהבי הנטל את ולהפחית לציבור השירות את לשפר מטרהל לעצמו שם המשפטים משרד

 .האגף פעילויות בכלל מקוונים לשירותים מעבר באמצעות היתר בין ן,"הנדל

 סטטוס

 הושקו השירותים המקוונים והממשקים הבאים:   2016שנת  במהלך

 משותפים בתים בתיקי מקוון עיון  

  עורך דיןקבלת בקשות באתר מקוון לרישום הערות אזהרה על ידי 

  ממשק עם רשות האכיפה והגבייה 

  כיווני להעברת מידע בשלבים השונים של הפרצלציה-דוממשק  –המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(  עםממשק  

 2017 יעדים לשנת

  אמינות השיפור את משכנתא. הממשק יאפשר או  אזהרה ה שלומחיקהודעה על רישום  –ממשק בנקים מקוון

רות מרחוק ללא צורך בהגעה פיזית והמתנה לשעות ישוכן מצא בידי הבנקים, המידע שנשל המרשם ושל 

 קבלת הקהל

 אפשרות לביצוע עסקת מכר מקוונת בבתים משותפים  –רות מכר מקוון יש 

  )ממשק זה מייתרהעברת אישור חובות על נכס.  –ממשק מקוון עם רשויות מקומיות )ירושלים ותל אביב 

 לשעות קבלת הקהל הגעה פיזית של האזרח והמתנה

  ירשמו עסקאות מכר וחכירה ירשם בעתיד לכשילצורך ביטול הערה שת –רשות המסים מקוון עם ממשק

יצמצם משמעותית את  טרם השלמת ביצוע שומה וקבלת פטור או תשלום מסי המקרקעין בגין העסקה.

ייתר את הצורך מקאות. רוקרטיה, ישפר תהליכי עבודה, יאפשר פעילות רציפה וייעל את תהליכי העסוהבי

  בהגעה ללשכות הרישום לשם מחיקת ההערה
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 רשם העמותות  5.7.3

 פרויקט בהובלת משרד המשפטים.

 תיאור כללי

עליהן , בפיקוח עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור יחידת רשם העמותות וההקדשות עוסקת ברישום

 .ת חוק העמותותובאכיפ

רישום עמותות עם , כגון בתחומי פעילות מסוימים שבאחריות היחידהביחידה שלוש חטיבות המטפלות כל אחת 

בדיקה שוטפת של מסמכי עמותות והוצאת  ;מטרות ותקנון ,שינויי שם ;תקנון מיוחד וחברות לתועלת הציבור

 ;הכנה וליווי של תכניות לתיקון ליקויים ;בדיקת תלונות על עמותות וחברות לתועלת הציבור ;אישור ניהול תקין

 מחיקות ופירוקים מרצון. ;יווי ביקורות עומק על עמותות וחברות לתועלת הציבורל

תחת היחידה נמצאת גם מחלקת הקדשות המטפלת ברישום ידיעות והקדשות ובפיקוח על הקדשות, הכולל בין 

 היתר ליווי של הליכים משפטיים רבים. 

הרבניים בנוגע לקידום נושא הפיקוח על  כיום מתנהל במחלקת ההקדשות גם הליך של פיילוט מול בתי הדין

 הקדשות דתיים. 

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. 

מתקיימות התכתבויות רבות  לכך ףעמותות, ונוס אלף 15-היחידה מקבלת מדי שנה מסמכים שוטפים מכ

 בתחומי פעילותה. 

 וכמה עשרות הקדשות וחברות לתועלת הציבור. עמותות חדשות 1,500-מדי שנה נרשמות כ

 סטטוס

  השונות. הפעילויות בניהול היחידה לעובדי המסייעת תפעולית מערכת קיימת כיום

 2017 יעדים לשנת

 יף את הקיימת, על פי הדגשים הבאים:מערכת חדשה שתחלשל להשלים אפיון ופיתוח 

 מעבר לשירותים מקוונים ל ידישיפור השירות לציבור ע 

 שיפור תהליכי עבודה פנימיים ל ידיהציבור, ע ל ידישיפור זמני הטיפול בבקשות שמוגשות ע 

 מתן מענה מחשובי לצורך באכיפת הוראות חוק 

  רלצורך הגדלת מהימנות המידע במאג אחרותממשקים למערכות 

 רותי רשם העמותות בכלל המחוזות של הרשותייכולת מתן ש 

 עבודה ללא נייר 

 רוקרטיהוצמצום בי 

 .2018המערכת מתוכננת להפעלה במהלך שנת 
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 בתחום התחבורה 5.8

 ספרות   שמונההסבת לוחית רישוי של כלי הרכב ל 5.8.1

 .בהובלת משרד התחבורהפרויקט 

 תיאור כללי

 ,ספרות עומד להסתיים שבעבנק הצירופים של מאחר שספרות. שבע  לוחית רישוי לרכב מורכבת מצירוף של

 על מהלך של הוספת ספרה שמינית ללוחית הרישוי.לאחר בחינה מקצועית של מדען משרד התחבורה הוחלט 

 שמונה בן רישוי מספר הקצאת לאפשר מנת על הרכב עולם של הליבה מערכות תהסבהיא  הפרויקט מטרת

 .ספרות

המחזיקים  , גורמים כל הגורמים בממשלה ומחוצה לה עםאום וסנכרון ילמשק ומחייב תהפרויקט מרכזי 

אלה העובדים ישירות מול מערכות המידע של משרד התחבורה. כל של וכן  ,מספר רכבבמערכות המידע שלהם 

 על מנת לוודא רציפות עסקית במהלך מתואם לאחר ביצוע בדיקות. זאת

 סטטוס

  מערכת הרכב  שלה ליבההסתיים שלב הסבת 

  קיום על מנת לאפשר רציפות עסקית-דומערכת הרכב נמצאת בשלב המאפשר 

 הן בשירות מקוון  ,התחיל שלב של בדיקות מערכת מול הלקוחות המרכזיים העובדים ישירות מול המשרד

 והן בשירות אצווה.

  "מערכת "שער עולמי" לאור העבודה כי , בה עובדים מרבית יבואני הרכבשבוצעה הסבה למערכת "רכבית

 ספרות שמונהלנפק מספרי רכב בני  ישבו שלא תעלה לאוויר בהתאמה לתאריך היעד 

 2017 יעדים לשנת

 .2017ספרות בתחילת חודש יולי שמונה התחלת ניפוק מספרי רכב בני 
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 ני נהיגה מעשיים במודל מיקור חוץ חתפעול מב 5.8.2

 פרויקט בהובלת משרד התחבורה. 

 תיאור כללי

נת לשפר את השירות לציבור בתחום מבחני נהיגה מעשיים, החליט המשרד לצאת לתהליך מיקור חוץ של על מ

לאור החשיבות  . זאתמבחני הנהיגה המעשיים ולקבוע רמות שירות גבוהות וזמינות גבוהה עבור תלמידי הנהיגה

 הרבה של רישיון הנהיגה למשק הישראלי.

 הפרויקט כולל שני מכרזים :

 להפעלה של מערך מבחני הנהיגה הכולל העסקת בוחנים ומגרשי יציאה למבחנים –לי מכרז תפעו 

  פעילות הזכיין של ניטור לבקרה ול ,לפיתוח, הקמה ותפעול של מערכת טכנולוגית לפיקוח –מכרז טכנולוגי

 התפעולי, מתוך החובה לעשות זאת כאשר מדובר בהפרטה של סמכות שלטונית

קצה לקצה בכל תהליך מבחן הנהיגה המעשי, מבקשת בית מערכת אשר תתמוך מפרט המכרז מבקש להקים מ

 המבחן המעשי עצמו ועד מנגנון ניהול רמת שירות והתחשבנות מול הספק.והספר להקצאת מבחן, דרך התשלום 

 סטטוס 

 פורסם מכרז פומבי.

 2017 יעדים לשנת

  מכרז ובחירת ספק.מענה ל קבלת

 .לאחר הכרזה על חברה זוכה חודשים כשמונה שה להתממצפויראשונה הדרך האבן 
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 בתחום ביטחון הפנים 5.9

  הצלה הכיבוי וה מערכת ניהול האירועים וכוחות 5.9.1

 פרויקט בהובלת הרשות הארצית לכבאות והצלה.

 תיאור כללי

פעילות של התיעוד ול, המשמשת לניהול של רשות הכבאות מידע המרכזיתהינה מערכת ה "מערכת "שלהבת

 . ולשליטה בפעילות זו ית של הרשות הארצית לכיבוי והצלההמבצע

המידע כלל מרכזת את ו googleשל חברת  (GIS) אוגרפיתישל מערכת מידע ג מערכת שו"ב זו משלבת תשתית

ניהול האירועים המבצעיים, ניהול  :רכזייםבצעיים המהמתקבל מפעילות מערך הכבאות בכל ההיבטים המ

רכבי הכיבוי ולוחמי האש, ניהול אירועי חומרים מסוכנים ושכבות מידע סטטיות כוחות הכבאות תוך איכון 

 לגורמי חירום נוספים.שקת תמממודינמיות שנבנו עם השנים. המערכת 

קריטי המנהל אירועים  גוףכ ,על מנת שהמערכת ,בשנים האחרונות הושקע רבות בחיזוק התשתיות הארגוניות

 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, לאורך כל השנה. 24 –רציף תדע לתת מענה  ,מורכבים ומתמשכים

 סטטוס

ומתעדכנת באופן שוטף. כמו כן, מתבצעים ה לוהצמערכת "שלהבת" עובדת באופן מלא ברשות הארצית לכבאות 

ולאפשר גיסא להיחשף לעבודתם של גורמים אחרים מחד  ,רשות לנהל את עבודתהשיאפשרו לחידושים במערכת 

 .מאידך גיסא ם ותשתית מחוץ לארגון לעקוב אחר אירועים ב"שלהבת"לגורמי חירו

את יכולותיה במבצע "באש ובמים" )אירועי השרפות( והיוותה מרכיב חשוב  המערכת הוכיחה 2016 נובמברב

המערכות  בעזרתדרג הפיקוד הבכיר של הכבאות ניהל ממרכז השליטה הארצי את האירועים  ;בניהול הכוחות

בשטח היו חשופים לתמונת המצב ים שהפרוגם דרגי הפיקוד במחוזות ובחפ"קים ו ,שעמדו לרשותוהטכנולוגיות 

 שהוצגה במערכת.

 2017 יעדים לשנת

כיוונית -ה דווהעברבכבאיות  טאבלט מבוסס אנדרואיד: הצבת פיתוח הצד הטקטי לכבאיות –מבצעים בתחום ה

 מידע. של

 .ESRI-ל google-גרפית מהסבת המפה הגיאו –אוגרפי יגהמיפוי בתחום ה

 ה לטאבלט. יהחצנת עולם רישוי העסקים והיתרי הבנישל אפיון  –בטיחות באש בתחום 

 אגרות באירועים מבצעיים.של  מוחלטהפחתת רגולציה וביטול כמעט  –יה יבתחום רישוי עסקים ובנ
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  סמים ואלכוהול ,הרשות למאבק באלימות 5.9.2

 לביטחון פנים.פרויקט בהובלת המשרד 

 תיאור כללי

( על הקמת רשות למאבק באלימות, בסמים 2118החליטה ממשלת ישראל )החלטה מס'  04.12.2016בתאריך 

ובאלכוהול במשרד לביטחון פנים. בהחלטה נקבע כי לצורך ליווי וקידום התהליכים הנדרשים להקמת הרשות, 

 להקים במשרד לביטחון פנים מנהלת שתפקידיה יהיו:יש 

 גיבוש המבנה הארגוני של הרשות, בתיאום עם משרד האוצר ונציבות שירות המדינה 

 גיבוש עקרונות תפיסת ההפעלה של הרשות 

 כתאגיד סטטוטורי למלחמה בסמים ואלכוהול ליווי הקמת הרשות החדשה וסגירת הרשות הלאומית 

  הליכי החקיקה הנדרשים להקמת הרשותשל קידום וליווי 

 .10.01.2017ות הוקמה וקיימה את ישיבתה הראשונה בתאריך המנהלת להקמת הרש

 צוותי עבודה בתחומים הבאים: שישההמנהלת החליטה על הקמת 

 משאבי אנוש 

 תפיסת ההפעלה 

 לוגיסטיקה 

 צוות מרכב"ה ומערכות מחשוב 

 שיתוף פעולה בינלאומי 

 משפטי 

 סטטוס

 צוותי העבודה הוקמו והחלו בעבודתם 

 רשות החדשההומלץ על מבנה ארגוני ל 

 סמים ואלכוהולמלחמה בבוצע מיפוי של מערכות הידע הקיימות ברשות הלאומית ל 

 2017 יעדים לשנת

  חודשים להקמת הרשות החדשה שישהעם אישור החוק להקמת הרשות החדשה, מוקצים 

 המערכות יוסבו  –משאבי האנוש של הרשות החדשה למערכת מרכב"ה תהיה הבסיס לפעילות הפיננסית ו

 יקוח רואה חשבון מלווהבפ

 מערכת המסמכים של הרשות תוסב למערכת סע"ר 

  שאר המערכות )דוא"ל, מערכת תפעולית וכו'( יוסבו לתשתיות ולמערכות המידע של המשרד לביטחון

 פנים
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 )מלחמה באלימות באינטרנט וברשתות החברתיות(  ר"מוקד מאו 5.9.3

העבודה חינוך, , בשיתוף פעולה עם משרדי  הבאמצעות משטרת ישראל םפרויקט בהובלת המשרד לביטחון פני

 .משפטיםהבריאות והרווחה, הו

 תיאור כללי

, לטיפול באלימות באינטרנט וברשתות אזרחי-בהתאם להחלטת הממשלה מוקם מערך משולב, משטרתי

בהתאם למדיניות המערך יפעל . אשר יכלול יחידת מטה מוקד לאומי ויחידת משטרה ייעודית החברתיות,

מפכ"ל המשטרה ומנכ"לי משרדי  בה לביטחון פנים וחבריםשבראשה מנכ"ל המשרד , שתתווה ועדת ההיגוי

 .משפטיםהבריאות והרווחה, ההעבודה ו חינוך,ה

 ההפעלה שיטת

 דיווח, מידע וסיוע  – )24/7) רציפה פעילות 

 :קבלת פניות במגוון אמצעים 

o  105 –טלפוני 

o אתר אינטרנט, דוא"ל, רשתות חברתיותניו מדיה: אפליקציה , 

 בין כלל שותפי המאו"ר, העמותות והארגונים   שיתןף פעולה 

  דחיפות  ל פימפקד המוקד וע ל ידיקבעו עיהסיווגים שי ל פיעיוחלט אופן הטיפול בתלונה המתקבלת במוקד

 הטיפול

עבודה לטיפול בתלונות הנוגעות  כחלק מתהליך זה נדרשים כלל משרדי הממשלה השותפים לתהליך לגבש נוהלי

 .למשרדיהם

 סטטוס

  בעבודתההחלה הוקמה ומנהלת המוקד 

 החלו עבודות ההקמה והתכנון של המוקד בהובלת משטרת ישראל 

  לביטחון פניםבמשרד  וח אדםתקני כ 15התקבל אישור גיוס של 

 2017 יעדים לשנת

 עדכון בדבר סיום  עדו עצמו הטיפול דרךפנייה, לטיפול בפניות שיתקבלו במוקד, משלב קבלת ה יםגיבוש נהל

 הטיפול ואחריות ביצוע ומעקב, לרבות גורם אחראי, לוחות זמנים, דילמות ופערים

 24/7כוח האדם המיועד ליטול חלק בתפעול המוקד במתכונת  גיוס 

 הקמת המערך התקשובי והתשתית הטכנולוגית שיתמכו במוקד  
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 מחשבונים בתחום שוק ההון  5.10

 לות בהובלת משרד האוצר.פעי

 תיאור כללי

פיתוח אתרים  –שנים  כמהבמגמה אשר החלה לפני ממשיך השירות לציבור, המשרד שיפור של במסגרת היעד 

 ומחשבונים התומכים ביעד זה. 

 סטטוס

בשנתיים האחרונות הופעלו מחשבונים המשווים בין מוצרים פיננסיים שונים המוצעים לאזרחים. הפונה מקליד 

רמטרים כלליים המגדירים את פרופיל המשתמש שלו ומקבל רשימת מוצרים המסודרים על פי עלויות ומדד פ

 שירות. באפשרותו לבחור את המוצר המתאים והמשתלם ביותר עבורו.

ביטוח ומחשבון  ביטוח חייםמחשבון ביטוח דירות, מחשבון בין היתר הופעלו: מחשבון ביטוח רכב חובה, 

הגופים  ל ידימוצג במחשבונים אלה מבוסס על נתונים תקופתיים אמיתיים המדווחים עבריאות. המידע ה

 המפוקחים לרשות שוק ההון, באמצעות מערכות מידע ייעודיות שפותחו לצורך זה.

מחייב נתוני על כן האגף למערכות מידע מספק מידע אישי לאזרחים ו ל ידיסוג נוסף של אתרים המפותחים ע

 " נמנים עם סוג זה של אתרים. 2" ו"הר הכסף 1. האתרים "הר הכסף הזדהות של הפונים

 ביוזמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. 2013המודול הראשון הופעל בשנת  – "הר הכסף"

האתר מספק לפונה מידע על חשבונות )לא פעילים עבור הפונים החיים וכל החשבונות עבור הקרובים שנפטרו( 

כולל חיסכון  ,ביטוחי חייםעל וקרנות פנסיה( וכן  ות גמלם המיועדים לגיל הפרישה )קופיחסכונות פנסיוניל ש

 ופוליסות ביטוח למקרי מוות.

, "הר הכסף המורחב" אשר בנוסף לאמור לעיל כולל מודול ובשיתופו הופעל, לבקשת בנק ישראל 2016בשנת 

פונים החיים וכל החשבונות עבור הקרובים המספק מידע על חשבונות או פיקדונות בנקים )לא פעילים עבור ה

 הם נותרו ללא דורש.  ךאשנפטרו( אשר מועד פירעונם הגיע 

 2017 יעדים לשנת

 הפעלת אתר "הר הביטוח".

אתר זה יספק לפונה, לאחר שיזדהה, את רשימת מוצרי הביטוח הקיימים על שמו )או על שם קרוב משפחה 

 , חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי.שנפטר( בתחומים שונים: רכב, דירה, עסק

הפונה יקבל התראה במקרה שהמערכת תאתר כפל ביטוחי. כמו כן, כתוצאה מהמידע האישי שיוצג לפונה, הוא 

 חיסכון כספי. ליוכל להשוות בין התנאים של החברות השונות ולבצע שינויים אשר יביאו לייעול ו
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  ניהול שירותי הדת היהודיים  5.11

 .בהובלת המשרד לשירותי דתפרויקט 

 תיאור כללי

וחזרה לתפקוד כמשרד ממשלתי עצמאי ולא כרשות. ארגון מחדש  2014-2010המשרד ביצע במהלך השנים 

רות ובמתן כלי עבודה מודרניים תומכי ישיפור השבהארגון מחדש התמקד בתחומי אסטרטגיה וארגון, 

 תהליכים.

 ו הנושאים הבאים: בתחום האסטרטגיה והארגון טופל

 שניתן להעניק"  ביותר חזון "הבטחת שירותי דת לכל אזרח יהודי בישראל על הצד המקצועי האיכותי וגובש

 חזון זה למימושואסטרטגיה של המשרד 

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

 בין המשרד למועצות ואמנת שירות פנימית בתוך המשרד(וועצות לבין האזרחים נבנתה אמנת שירות )בין המ 

  שהמלצותיו הובילו לגיבוש תהליכי עבודה  ,תפעולי של פעילות המשרד והמועצות הדתיות-ארגוניבוצע אבחון

 במשרד ובמועצות הדתיות ולבניית מערך נהלים לתהליכי העבודה במשרד ובמועצות הדתיות

 :הכוללתחדשה למועצות הדתיות, מחשוב הוגדרה תכנית אב להקמת מערכת ודה, בתחום כלי העב

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

 :משאבי אנוש, רכש ולוגיסטיקה, ובקרה כספים בתחום המנהלה 

 המערכת ויעדי מטרות

 כלים בעזרת ת השירות( ותהליכים ובאמצעות סטנדרטיזציה של שירותים )אמנ לאזרחים השירות שיפור

 ממוחשבים 

 במועצות הדתיות הניהול דרגי שלהעצמית  והבקרה הניהול יכולות שיפור 

 כרגולטור תפקידו את למלאלשירותי דת  המשרדשל   יכולתו שיפור 

 תקין ציבורי מינהל כללי פי על הדת שירותי אספקת מערך ניהול  

 משתמשים. 2,000דתיות ויגיע עד מועצות  132-הפרויקט מיועד ליישום ב

 סטטוס

 .כשרותו נישואיןים בתחומי מודולהופעלו ה

 2017 יעדים לשנת

 יהיו מועצות דתיות נמצאות במערכת ועד לסוף השנה  20-יותר מ .מערכת הכשרות של מדינת ישראל הפעלת

 מועצות דתיות  70-יותר מבה 

  מערכת  הפעלתוין שתחת המועצות הדתיות, שתכלול שירות מיפוי לבתי עלמ ,מערכת הקבורההפעלת

 העירובין של מדינת ישראל
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 GoIsraelמערך מידע ושירות דיגיטלי לתייר  5.12
 

 פרויקט בהובלת משרד התיירות. 

 תיאור כללי

מקבל את ההחלטה לאן לטייל,  תיירהבו שמערך דיגיטלי מתקדם וייחודי המספק מידע ושירות לתיירים, מהרגע 

 החזרה הביתה.עד ביצוע הטיול עצמו וו ן הטיולדרך תהליך תכנו

במטרה  ,בו התייר בוחן יעדים שוניםשלשלב ( https://goisrael.com) המערך כולל פלטפורמת תוכן שיווקי

ם בארץ, סרטונים אזורי עלכוללת מגוון כתבות שיווקיות  . כמו כן, הפלטפורמהלשכנע את התייר לטייל בישראל

 שיווקיים, דילים ועוד.

במקום ( המספקת Tourist Informationבמקביל אליה פועלת פלטפורמת מאגר מידע בשם "מידע למטייל" )

את כל המידע שהתייר צריך כדי לתכנן את הטיול: לינה, אטרקציות, אירועים, מסלולים, מורי דרך, החזר אחד 

פריטים המתוחזקים באופן שוטף. כלל המידע במאגר חשוף  אלף 28-קרוב למע"מ לתייר, תחבורה ועוד. במאגר 

והמשרד אף קיים אירועי האקאתון לעידוד פיתוח אפליקציות העושות  ,opendata גוןלמפתחי אפליקציות כ

 שימוש במאגר המידע של המשרד.

 תוירטואליוהמידע במאגר המידע איננו מספק, התייר יכול לפנות ללשכת המידע האם 

(https://virtual.goisrael.com)דוגמת צ'ט, ווטסאפ,  ,באמצעות ערוצים דיגיטליים 24/7 של הי, המאפשרת פני

 וקבלת מענה מנציג אנושי. ,פייסבוק ודוא"ל

( המאפשר לתייר Google Search Appliance) GSAכל הפלטפורמות מחוברות יחד באמצעות מנוע חיפוש 

 בשפה טבעית ולקבל תוצאות חיפוש מכלל השירותים. בכל עת  ערוך חיפושל

, GoIsraelכלל השירותים מונגשים לתייר הן כאתר אינטרנט והן בצורה אינטגרטיבית באמצעות אפליקציית 

  .הזמינה בחנויות גוגל ואפל

בשילוב עם גישת  ,הוזלת עלויות משמעותית תאפשרומההפרויקט עושה שימוש נרחב בטכנולוגיות קוד פתוח, 

, נעשה שימוש בשירות לכך קצר במיוחד. נוסף (time to market) ת משך הוצאה לשוקאפשרהמ ,ניהול אג'ילית

CDN  בענן על מנת להנגיש את האתרים לכלל העולם לרבות סין, בקצבי טעינה מהירים במיוחד. בלשכה

כלל הפניות מערוצי  של המאפשרת ניתוב omni-channelלמערכת פניות  וירטואלית נעשה שימוש בשירות ענןוה

 התקשורת השונים למערכת אחת.

 בקטגוריית דיגיטל וחדשנות.  IT Awards 2016הפרויקט זכה לאחרונה כפרויקט מצטיין במסגרת תחרות 

 סטטוס

 בשפות עברית ואנגלית. 2016 שנתהמערכת הושקה ב

 2017 יעדים לשנת

 נוספות, בהן סינית, צרפתית, ספרדית, איטלקית, גרמנית ועוד תרגום לשפות •

 הצגת מידע פרסונלי בשיתוף רשות המסים ורשות הטבע והגנים •

 וירטואלית לשימוש במנוע רובוטי בבינה מלאכותית והרחבת הלשכה ה •

 קמפיין לאפליקציה ומאגר המידע •

https://goisrael.com/
https://virtual.goisrael.com/
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  רות המדינהית נציבות שתמיכה ברפורמ 5.13

 רות המדינה, בשיתוף עם יחידת מרכב"ה באגף החשב הכללי במשרד האוצר.יש פרויקט בהובלת נציבות

 תיאור כללי

המשאב האנושי של ניהול בהכשרה ובהרפורמה בשירות הציבורי נועדה לשפר את תהליכי העבודה בקליטה, 

איוש נציבות שירות המדינה בנושאי תיקנון,  של סמכויותהביזור  אגבבשירות הציבורי. הרפורמה מתבצעת 

, מחוזקת יכולת הבקרה של הנציבות ביחס לפעילות ה בעתבופרט למשרדי הממשלה וליחידות הסמך. 

  .המשרדים

 הארגוני והתרבותי ובאמצעות מערכות מידע להון האנושי. יםהרפורמה מתבצעת במישור

 סטטוס

 משרדי נחשון מובילים 25-פותחו והוטמעו הערכות עובדים שנתיות ב 

 סת אצילת סמכויות תקינה ופרטהושלם אפיון תפי 

 הושלמה אצילת סמכויות קליטת עובדים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך 

 הפיתוח החל הושלם אפיון מערכת ניהול פניות בנושא מכרזים ו 

 הושלם אפיון מערכת הדרכה כוללת בשיתוף עם רשות הכבאות, כגוף החלוץ שיישם מערכת זו 

 מתקדמים של פיתוח ובדיקות ספר הטלפונים הממשלתי נמצא בשלבים 

 מערכת ניהול ידע נמצאת בשלב האפיון לקראת יציאה למכרז 

 אתר הגיוס הונגש לבעלי מוגבלויות. אתר הנציבות נמצא בתהליך הנגשה 

 אפיון מערכת מדידה והשוואת האקלים והתרבות הארגונית במשרדי הממשלה 

 בניית מודל של מפה אסטרטגית 

 2017 יעדים לשנת

 ודול אצילת סמכויות והטמעתו בכל המשרדיםפיתוח מ 

  משרדים ויחידות סמך נוספות 20-לכביצוע שיפורים פונקציונליים והרחבת הערכת עובדים 

 ה בתוכנת "פיתוח מערכת הדרכה כחלק ממרכבLMS-Learning Management System  שלSAP 

 מיון מועמדים וקליטתם במשרדיםוח אדםקיצור זמן מכרזי כ , 

 כת לניהול פניות מועמדים ומשרדים בנושא מכרזי כוח אדם בשירות הציבורי השקת מער 

  נציבותית -כללפרסום מכרז להטמעת מערכת ניהול ידע 

  פיתוח מודול סגל בכיר 

 כני הנציבות לבעלי מוגבלויות והשלמת הנגשת ת 

  השלמת תמיכת אתר הגיוס ואתר הנציבות בשפה הערבית 

 בור הנגשת מידע בנושא מכרזים לצי 

  אפיון בסיס נתונים מרכזי ופיתוח מפה אסטרטגית 

 אפיון דרישות של מערכת בקרה ליישום מדיניות משאבי אנוש במשרדי הממשלה 
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 ארכיון המדינההנגשת  5.14

 .פרויקט בהובלת ארכיון המדינה

 תיאור כללי

 ה שלוחשיפ ישותנג אתר אינטרנט המאפשר מיישם המדינה , ארכיון911 'מס הממשלה החלטת יישום במסגרת

 .googleיכולות חיפוש והנגשה בסביבת הענן של  כולל הפתרון .חדשנית שיווקית בגישה הארכיון חומרי

 .המדינה בארכיון השמורים לחומרים הרחב הציבור את האתגר העומד בפני ארכיון המדינה הינו לקרב

 המערכת יעדי

 דיגיטליים ערוצים באמצעות הרחב הציבור לעיון בארכיון הקיים הגלוי המידע העמדת 

 הציבור בעיני הארכיון תדמית שיפורו הרחב לציבור הארכיון בין הקשר שיפור 

 ארכיוניים חומרים להנגשת לאומייםנבי בסטנדרטים עמידה 

 מטרות

 זמין ממשל וקיום הדיגיטלי הפער לצמצום הלאומית בתכנית נוסף נדבך לשמש 

 הרלוונטי למידע ,קדמותמת בטכנולוגיות, ופשוטה ישירה גישה מתן 

 חיפוש במנועי האתר וקידום באתר החיפוש תהליכי ייעול 

 ויומאפיינ היעד קהל הגדרת(יותר  גדולה חשיפה באמצעות רחב לקהל פנייה( 

 כתשתית אחידה ישמש חברתיות(, אשר ורשתות סלולר, אינטרנט(ערוצית -רב היבראי ,ייחודי אתר הקמת 

 אחרים ולארכיונים הממשלה למשרדי , יבורלצ מידע להצגת כאמצעי לארכיון

 סטטוס

 מומשו המשימות הבאות: 2016בשנת 

 הושלם פיתוח שלב א' של המערכת ואתר הארכיון עלה לאוויר 

 פותחה ויושמה סביבה רספונסיבית המאפשרת גישה לאתר מטלפונים ניידים 

 "הושלם בהצלחה פרויקט הנגשת מסמכי "ילדי תימן ואחרים 

 2017 יעדים לשנת

 ערביתביצירת סביבת שימוש באנגלית ו 

  שילוב אוטומטי עם מערכתCRM לפניות הציבור להנגשת מסמכים 

 ( דוגמתפיתוח יכולת אוטומטית להצגת אוספים מיוחדים )מסמכי מלחמת ששת הימים 

 דף מידע עבור ישויות ידע של עיצוב ופיתוח 

 תכנון ועיצוב מחדש של דף הקטלוג 

  ובחירת ספק לפיתוח מערכת חיפוש חדשהכניסה לתהליך תכנון 
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 סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  5.15

 .במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית", בשיתוף מטה פרויקט בהובלת משרד הכלכלה

 תיאור כללי

מרכזי יזמות  של פעילותהייעול תהליכים לקהל העסקים הקטנים והבינוניים, במסגרת למערכת לשיפור שירות ו

בכל רחבי הארץ ומעניקים ליזם ולבעל העסק נגישות למערך מקיף ומקצועי של ים שהפרום )סניפים המעופי

 שירותי ייעוץ, ליווי, הדרכה ופיתוח עסקי(.

 במספר רב של סוגי לקוחות:לתמיכה ארצית ה שבפרי פועלת המערכת

 עובדי המעופים 

 יועצים 

  עסקים קטנים ובינוניים 

 בהקמה שלו העסקש מי 

 מרצים 

 בדי הסוכנות לעסקים קטניםעו 

ת הציבור לתמיכה, בחירת יועץ והתחשבנות, יהמערכת תומכת בכל מחזור החיים של תכנון פעילות מעופים, פני

-המקבלים שירות.  גם נושא  הליווי העסק והדרכות. במקביל הוקם אתר מידעים ושירותים לתמיכה בלקוחות 

eLearning   על ידי הסוכנות.מקבל במה כשירות שניתן לציבור   

 סטטוס

 פורסם מכרז להקמת המערכת.

 2017 יעדים לשנת

 הפעלת פעימה ראשונה של המערכת התפעולית.
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 מרכז מידע לאומי לנפט וגז  5.16

 האנרגיה והמים. ,פרויקט בהובלת משרד התשתיות הלאומיות

 תיאור כללי

י וגיאולוגיים, נתוניים סגיאופיכגון סקרים  ,במסגרת פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז נאגר מידע מסוגים שונים

 קידוחים, תכניות פיתוח, נתוני הפקה ועוד. 

 .חוק הנפט חלה על החברות המחפשות חובת הפקדה של כל המידע בידי משרד התשתיות תוקףמ

בעלי ערך רב  הצטברו כמויות גדולות של נתונים ,שנות פעילות חיפושים והפקת נפט וגז בארץ 60-כבמהלך 

 .יסוהגיאופיהמאוחסנים כיום באגף הנפט במשרד ובמכונים הגיאולוגי 

. זאת מידע לוקים בחסרשל השימור הארגון והקטלוג, וה ,מתקבלהמידע הכיום לא מתבצע ניהול מרכזי של 

 .חלק מהנתונים ישנים ואף עומדים בפני סכנת כליהועוד, 

 .מתוקנותהם בתחום הנפט והגז, כפי שקיים במדינות נדרש מאגר מידע לאומי שירכז את כלל הנתונים והתהליכי

  הפרויקט יעדי

 לשמר מידע המהווה רכוש בעל ערך השייך למדינה ולמקסם את התועלת הכלכלית ממנו 

 לשפר ולייעל תהליכי רגולציה של המשרד 

 להגדיל את מספר המשקיעים בחיפושי גז ונפט בישראל 

 דעלהגביר שקיפות, נגישות ושיתוף הציבור במי 

  ולקדמה פעילות מחקריתבלתמוך 

 סטטוס

 מרכז המידע הלאומי פרויקט גיבוי וסריקה של נתונים במכון הגיאופיסי, כהכנה להקמת בוצע – 2015בשנת 

 מרכז המידע. מכרז בינלאומי לבחירת ספק להקמת פורסם – 2016בשנת 

תחיל הנחתם חוזה ו 2017( ובמרץ ומישילוב של ספק בינלאומי ואינטגרטור מקזוכה )ספק נבחר  – 2017במהלך 

 .הפרויקט

  . 2018 שנתלבשני שלבים הפעלת המאגר מתוכננת 
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 חדשות טכנולוגיות אימוץ .6

 מערכות הליבה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך פועלות בעיקר על בסיס טכנולוגיות ותיקות ומוכרות.

טכנולוגיות  םשבהבמקומות  ,וב הממשלתיעם זאת, ניכרת מגמה של שילוב טכנולוגיות חדשניות במערך התקש

  אלה מביאות ערך. 

  אנליטיקה וקבלת החלטות מבוססת נתונים או ביג דאטה 6.1

גדולים ומגוונים מאוד,  מידע ימאגרשל ניתוח לניהול ומתייחס ל (Big Data) ביג דאטה המונח

מגיעים השאינם מאורגנים לפי שיטה כלשהי,  נתונים – שאינם מובניםנתונים מובנים ו נתונים יםהכולל

 .שונות איכויות, בפורמטים מגוונים ובממקורות רבים, בכמויות גדולות

שבחלקו אינו  ,מידעשל  מאוד כמויות גדולות ניתוחול אחסוןהקיימים אינם בנויים ל מסדי הנתונים היחסיים

 לפי תבניות אחידות וידועות מראש.  מפורמט

אתרי ) מצד אחד, והכמות הגדולה של מידע המגיע משלל מקורות אמצעי האחסון העלות הזולה יחסית של

אגירה  מאפשרות, אחרועוד( מצד  חיישנים, מצלמות אבטחה, רייםאמכשירים סלול, רשתות חברתיות, אינטרנט

 .הנדרשות בעולמות תוכן רבים, ִמְתָאִמיםו תבניות של זיהוייכולות ניתוח וומידע רב  של

או אנליטיקה וקבלת החלטות  ביג דאטה ותעל שלבים שונים של הקמת תשתיות מבוסס וווחימשרדים ד 14

 מבוססת נתונים.

 במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" , בשיתוף מטהמשרד הבריאות

בתהליכי  נתונים מאפשר מחקר ושימוש בניתוחהאנליזה של מידע מובנה ובלתי מובנה, לניהול ולפתרון לאיסוף, 

, dashboard ,Decision Support Systemקבלת ההחלטות. הפתרון כולל כלים המאפשרים: ויזואליזציה, 

 Data Miningשאילתות, דוחות אנליטיים ותפעוליים, כלים לתחקור עצמי, ניתוחים סטטיסטים, מנגנוני חיזוי, 

סביבות ייעודיות למחקרים מאושרים  –ועוד. זאת תוך אפשרות לביצוע מחקרים ב"מעבדות מחקר ייעודיות" 

 המצוידות בכלים אנליטיים מתקדמים ומגוונים ומיועדות לחוקרים מאושרים מתוך המשרד ומחוץ לו.

 (ם"מס הכנסה ומע"מ )שע –רשות המסים

ציבור, עקב הידיעה שלרשות יש כלים קרב יצירת הרתעה ב אגבפתרון שיסייע במיקוד ובאיתור של מעלימי מס 

הונאות עסקים ואוכלוסיות שאינם קיימים במחשבי  מניעה שלו חשיפהלו מעלות 360של  לביצוע "תיק לקוח"

 .(רשת האינטרנט הרשות או במשרדי הממשלה. הפתרון מתבסס על מאגרי מידע חיצוניים )בעיקר

  ישראל למיפוי המרכז

 . טריליום מערכת - ן"נדל נתוני לאיחוד ממשלה ממשרדי נתונים המרכז הממשלתי ן"הנדל אתר מימוש

  המטאורולוגי השירות

 רוחות אטלס נתוני

DSS Decision Support System 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D
http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/data
http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/data
http://www.ma-ze.co.il/dictionary/d/datamining
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  המדינה רותיש נציבות

, גיוס) הנציבות במערכות הנצבר הרב מהמידע מסקנות קתהס לצורך מתקדמים ניתוח הקמת מחסן נתונים וכלי

 .(עובדים הערכת, פרט, תקן

  המשפט בתי הנהלת

 ארגוניים. יעדיםאו  מדדים והוספת DATAZEN מבוסס פתרון הקמת

  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 .ביג דאטהמעבדה בנושא  הקמת

  המשפטים משרד

 מון טרורומי הון הלבנת לאיסור ברשות פתרונות בחינת

  שרד לשוויון חברתימב "ישראל דיגיטלית", בשיתוף מטה הכלכלה משרד

נהל סחר חוץ, על כל נספחיו יהיחידה הראשונה שיוטמע בה הפתרון היא מ ;במשרד הכלכלה BI-לפתרון ארגוני 

 ם.יזמים ישראלייאו  חברותל לאומייםחברות בינאו  הכלכליים בעולם, לצורך איתור קשרים בין משקיעים

 הסביבה להגנת המשרד

  החברתיים והשירותים הרווחה ,העבודה משרד

  ישראל מקרקעי רשות

  הישראלי התעסוקה שירות
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 ענן ציבורי  6.2

 כללי תיאור

דרך  יםהמשתמש יםאליו מתחברשמרוחק,  מחשב באמצעות גוןלארהניתנים  מחשוב שירותישירותי ענן הם 

  .ייעודי קו תקשורת תאו באמצעו אינטרנטרשת ה

יכולים  הם במקום זאת .ומערכות מחשוב םלרכוש ולנהל משאביעוד  צריכים אינם הארגוניםכתוצאה מכך 

 .דרך האינטרנט ,כוח מחשוב שהגישה אליו תהיה מרחוקכשירות מספקים שמעמידים  םאות לשכור

מאפשר  ענן להימנע מהוצאות גדולות על רכישת ציוד ותוכנות תשתית ומהצורך לנהל אותן. מחשוב אפשרכך 

לשכור כוח מחשוב גבוה יותר  אפשרעומס  שבתקופותשליטה וויסות של עוצמת המחשוב הנדרשת, כך  לארגון

את ההוצאה. בחלק מהמימושים של התפיסה גם נחסך הצורך לפתח או לנהל  להקטין –רגיעה  ובתקופות

 .יישומים

ה גדול, ארגון בינוני או קטן או אדם בודד. הספק הוא בדרך כלל חבר ארגון עשוי להיות במחשוב ענןהמשתמש 

צורך לדעת  איןמשתמש לגדולה, שפיתחה תשתיות מתאימות ומספקת שירותים למספר גדול של משתמשים. 

 .בה ממומשים שירותים אלהשעל הסביבה הטכנולוגית 

להם הם זקוקים באמצעות שהוא לאפשר למשתמשים להתחבר לכל שירותי המחשוב  מחשוב ענןהחזון של 

מתייחס למרכזי מחשוב  "מחשוב ענן"החשמל. אף שבדרך כלל המושג  האינטרנט, באופן דומה להתחברות לרשת

פנימי", המתייחס לשירותים הניתנים בגבולות אותו  מחשוב ענןיש המשתמשים גם במושג " ,של ספק חיצוני

 .ארגון, אך באתרים פיזיים שונים

 .של ספק שירותי ענן מרכז מחשבים ארגונים באמצעותרב של הוא ענן המשרת מספר " ענן ציבורי"

 .הוא ענן המשרת ארגון אחד. הענן עשוי להיות ממוקם בתוך הארגון או אצל ספק חיצוני "ענן פרטי"

 ש את כלל משרדי הממשלה. "ענן ממשלתי" הוא ענן פרטי שישמ

 שבהם במקרים ציבורי לענן קיימים יישומים של מעבראו  יישומים הקמת מעודדת רשות התקשוב הממשלתי

 . אבטחתית או כלכלית, פונקציונלית מבחינהענן ה לפתרון יתרון קיים

חיה לביצוע המעבר לענן הציבורי, עם הננושא בלצורך זה פרסמה רשות התקשוב הממשלתי מסמך מדיניות 

 היחידה להגנה בסייבר ברשות התקשוב הממשלתי. –תהליך ניהול סיכונים בהנחיית יה"ב 

 סטטוס

 מערכות ויישומים שכבר מופעלים, באופן מלא או חלקי, בענן ציבורי: כמהלציין  אפשר

 לשכות חו"ל בהובלת משרד התיירות 

 רישום להגרלות בהובלת משרד הבינוי והשיכון 

 בהובלת משרד החקלאות לתוצרת חקלאית צמחית ביקורת הייצוא 

  מרכז מידע לאומי לדיור )"מימד"( בהובלת רשות מקרקעי ישראל 

  בהובלת משרד ראש הממשלהמכל מקום  ראש הממשלההעלאת תמונות של צלמי 

 :של משרדים ושירותים נוספים, או בחינת הצטרפות, , מתוכננת הצטרפות2017במהלך 

  ייםהרבנ הדין בתי הנהלת

 365 אופיס 

 שירות BI  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
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 ניהול תורים  שירות 

 הקדשות שירות  

  פנים לביטחון המשרד

 אורחים כניסת מערכת  

 הסביבה להגנת המשרד

 סביבתית אפליקציה 

 דת לשירותי המשרד

  365 אופיס ,Exchange 

  האוצר משרד

 פיתוח סביבות 

 ציבורי בענן וביצוע תקציב נתוני פרסום – טאבלו 

 CRM 

  והשיכון יהבינו משרד

 מטרה/למשתכן מחיר לפרויקטי רישום מערכת 

 ט"משל מערכת 

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד

  הייצור ביקורת מערכת  

 המשפטים משרד

  Salesforce  

 שירותי מתן RMS שלישי לצד שמועברים תכנים על בקרה שיאפשרו בענן 

 ל מורשים לא כניסה ניסיונות של וניתוח לבקרה שירות הפעלת-Active Directory 

 של בהיבטים גם הארגוני אויהוויד מערך את שינהל לשירות פתרון לקבל ניסיון VOD 

 התיירות משרד

 בענן וירטואלית לשכה 

  ם"שע - המסים רשות

 הדרכה בכיתות קורסים 

 המרכז למיפוי ישראל

 המשפט בתי הנהלת

  המדינה רותיש נציבות

  הכלכלה משרד

  וביוב למים הממשלתית הרשות

  המטאורולוגי רותהשי

 ועליית הנוער פנימייתי התיישבותי חינוך מינהל

 והצלה לכבאות הארצית הרשות

  התכנון מינהל

  ישראל מקרקעי רשות

  הישראלי התעסוקה שירות
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 Open Sourceקוד פתוח  6.3

 כללי תיאור

לכל מי שחפץ בו וחופשי לשימוש, לצפייה,  נגיש ,פתוח שלה קוד המקורש שיטת פיתוחהיא קוד פתוח שיטת 

פיתוח לעריכת שינויים ולהפצה מחודשת. שיטת פיתוח כזו מאפשרת לכל מי שחפץ בכך לקחת חלק ב

 ולתרום לשיפורה.  התוכנה

כדאיות  שיקוליוהשיקולים העומדים מאחוריו הם Open Source Initiative מגיע מארגון  "קוד פתוח "המונח

 .כלכלית וטכנולוגית

 ". וד פתוחק"יותר ויותר תוכנות מפותחות מראש כ ותהאחרונ בשנים

מוצרי תשתית מבוססי ברשות התקשוב הממשלתי פועלת לייצר מדיניות מתמרצת לאימוץ השימוש ביישומים ו

 מתקיים השוניםפיתוח במשרדים הגופי בין  ייעוץ לטובת המשרדים.לבניית מעטפת לתמיכה ו אגבקוד פתוח, 

 ידע וכיווני מחשבה.שיתוף  לצורךקשר 

 ם גורמים באקדמיה כדי לבחון כיוונים ושיתופי פעולה.עכן, מתקיימות פגישות  כמו

 2017שנת ותכנית ל סטטוס

 יישומים של קוד פתוח:בבמערכות ואו על תכנית להשתמש להלן משרדים אשר דיווחו על שימוש 

 רשות התקשוב הממשלתי / יחידת ממשל זמין

 פיתוח  , כליפעלה ומוצרים(תשתיות )מערכות ה: השימוש בכלים מבוססי קוד פתוח נמצא בכל המערכים

 ובדיקות

 אחרותהצוותים המפתחים בטכנולוגיות   , שארלכך נוסף .קיים צוות פיתוח המפתח רק בסביבות קוד פתוח 

 בסיסי הנתוניםו עושים שימוש בטכנולוגיות קוד פתוח בשכבות השונות של האפליקציה, בשכבת צד הלקוח

 בתהליך ה- DEVOPS קוד פתוח ימבוססמטיות משולבים כלי בדיקות אוטו 

 יםמקוונהכשרות לפלטפורמת קמפוס: מיזם לאומי לקורסים ו –מטה ישראל דיגיטלית 

 Power BI – הרבניים הדין בתי הנהלת

  חיפוש מנוע, המפות בשרת גיאוגרפי מידע הצגת – ישראל למיפוי המרכז

 GIS מערכות – פנים לביטחון המשרד

  ייהתעש פורטל – הסביבה להגנת המשרד

  הבא לדור כלים בחינת – המטאורולוגי השירות

 דיגיטלי מינהל בפיתוח םרלוונטיי אלמנטים – ועליית הנוער פנימייתי התיישבותי חינוך מינהל

 כבאיות מחשוב – הוהצל לכבאות הארצית הרשות

 תוכנה סטטיסטית – לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 ארגוני פורטל – התכנון מינהל

 (הטמעה, תרומה, חינוך)עבודה  תכניתביצוע  – כנולוגיההמדע והט משרד

  חדש אינטרנט אתר – יהיוהעל הקליטה משרד

, ניטור אתרים פנימי, ניהול למידה פנימי וחיצוני, מאגר GoIsraelפלטפורמת תוכן שיווקית  – התיירות משרד

 מידע )אתר מידע למטייל(, קטלוג ידע )פנימי(, חנות תיירות דיגיטלית

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
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6.4 Video Analytics  

 :כוללים Video Analyticsמערכות  של יישומיםה. אנליטית תוכנה עם משולבתה דיגיטלי אויויד טכנולוגיית

 נע יעד אחר מעקב 

 אובייקט חיפוש 

 לבניין הנכנסים הלקוחות מספר כגון, ישות מסוימת של מופעים ספירת 

 מישהו או משהו של הגיאוגרפי המיקום זיהוי 

 ותעהתר או אזעקות והפעלת חשודה פעילות זיהוי 

 .המשרד להגנת הסביבהבחינת היישום של טכנולוגיה זו דווחה על ידי 

6.5 Elastic Search  

   .מגוונים בפורמטים מסמכיםו אינדקס בציוקהמאפשרת חיפוש  פתוח קוד תוכנת

 :בטכנולוגיה משתמשים

 משרד התיירות

 המרכז למיפוי ישראל )מפ"י(

 .אליהישר התעסוקה שירות
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 סיכום .7

של משרדי של כל גוף מודרני בכלל ורותית יוהש , הארגוניתהעשייה העסקית בבל נמצאת יתהתקשובהפעילות 

 רות לציבור בפרט.יעל הש יםהאמונ הממשלה ויחידות הסמך

, היא םהדיגיטליי םהיישומיאת ו הטכנולוגיותאת , תקשוב, הכוללת את מערכות המידעענפה בתחום העשייה 

 .עבודת הממשלה לייעו אגב בעולם המודרני את מימוש החזון של "האזרח במרכז" (enabler)רת המאפש

 את העשייה הממשלתית בתחום התקשוב.על -ובמבטבקווים כלליים  משרטטמסמך זה 

הפעילויות הנעשות ברמה  לתקצר היריעה מלפרט את כלבתחום התקשוב הממשלתי רחבת היקף.  העשייה

כלל העשייה הרבה  שלפעילויות מייצגות , ועל כן התמקדנו במסמך זה בממשלהיומית ברחבי המיוה

 והמשמעותית.

 הפעילות. של מרכזיותלבאשר להיקף וטובה יותר שהמסמך מאפשר הבנה  מקוויםאנו 

המידע לממש את תפקידיה, ובכללם ריכוז הסמכות והיכולת  על שניתנו להגאה  רשות התקשוב הממשלתי

ממשלתיים -לטובת השגת יעדי המשרדים עצמם והיעדים הכלל על ביצוע התכניות השפעהומהגופים השונים 

 הרוחביים.

 

 בהצלחה !
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 נספחים .8

 רשות התקשוב הממשלתי ל ידיהמונחים ענספח א': רשימת הגופים הממשלתיים  8.1

  

 סוג ארגון שיוך משרדי ארגון

 משרד המשרד לביטחון פנים המשרד לביטחון פנים

 יחידת סמך המשרד לביטחון פנים לכבאות והצלההרשות הארצית 

 יחידת סמך המשרד לביטחון פנים שירות בתי הסוהר

 משרד המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה

 משרד המשרד לשוויון חברתי המשרד לשוויון חברתי

 משרד משרד לשירותי דתה משרד לשירותי דתה

 יחידת סמך דת משרד לשירותיה הנהלת בתי הדין הרבניים 

 משרד משרד האוצר משרד האוצר 

 יחידת סמך משרד האוצר מינהל התכנון

 יחידת סמך משרד האוצר נציבות מס הכנסה –רשות המסים 

 יחידת סמך משרד האוצר מכס ומע"מ -רשות המסים 

 יחידת סמך משרד האוצר שעם –רשות המסים 

 יחידת סמך משרד האוצר רשות מקרקעי ישראל

 משרד והשיכון משרד הבינוי והשיכון רד הבינוימש

 יחידת סמך והשיכון משרד הבינוי המרכז למיפוי ישראל

 משרד משרד הבריאות משרד הבריאות

 ת סמךויחיד משרד הבריאות בתי החולים הממשלתיים

 משרד משרד החוץ משרד החוץ

 משרד משרד החינוך משרד החינוך 

 יחידת סמך נוךמשרד החי ויזיה החינוכיתוהטל

 יחידת סמך משרד החינוך וערהניית מינהל חינוך התיישבותי פנימייתי ועל

 משרד משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות

 יחידת סמך משרד החקלאות מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני
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 סוג ארגון שיוך משרדי ארגון

 רדמש היוהתעשי משרד הכלכלה יהיוהתעש משרד הכלכלה

 יחידת סמך יהיוהתעש משרד הכלכלה להגנת הצרכן ולסחר הוגןרשות ה

 יחידת סמך יהיוהתעש משרד הכלכלה רשות ההגבלים העסקיים

 משרד משרד המדע  המדע והטכנולוגיהמשרד 

 משרד משרד המשפטים משרד המשפטים

 יחידת סמך משרד המשפטים רשות האכיפה והגבייה

 שרדמ משרד הפנים משרד הפנים

 יחידה משרדית משרד הפנים לניהול המאגר הביומטרירשות ה

 יחידת סמך משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה

 משרד הימשרד הקליטה והעלי הימשרד הקליטה והעלי

 משרד הרווחהוהעבודה משרד  והשירותים החברתיים הרווחה ,העבודהמשרד 

 משרד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד התחבורה

 יחידת סמך משרד התחבורה השירות המטאורולוגי

 משרד משרד התיירות משרד התיירות

 משרד משרד התקשורת משרד התקשורת

 יחידת סמך משרד התקשורת לשכת הפרסום הממשלתית

 משרד משרד התרבות והספורט משרד התרבות והספורט

 רדמש משרד התשתיות האנרגיה והמים ,הלאומיות משרד התשתיות

 יחידת סמך משרד התשתיות הרשות הממשלתית למים וביוב

 יחידת סמך משרד התשתיות החשמלרשות 

 משרד משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה

 יחידת סמך משרד ראש הממשלה מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה

 יחידת סמך משרד ראש הממשלה נתיב

 ךיחידת סמ משרד ראש הממשלה רות המדינה ינציבות ש

 יחידה משרדית משרד ראש הממשלה ארכיון המדינה

 יחידה משרדית משרד ראש הממשלה רשות התקשוב הממשלתי


