
00  

 

 

 

 

 

 

 דיגיטלית כלכלה אסטרטגיית

 יהיוהתעש הכלכלה משרד

 

 

 

2017 

 

  



1 

 

 וכן הענייניםת

  2......................................................................."כלכלה דיגיטלית" תהאסטרטגי התוכנית תאור -תקציר מנהלים 

 6.............................................................................................................................................................נספחים

  6......................................................................................................................................לתוכנית רקע: 'א נספח

  8.................................................................................................................................................הליךת: 'ב נספח

 9................................................................................................................דיגיטלית כלכלהה ותויהזדמנ :'ג נספח

 9........................................................................................................................הדיגיטלית כלכלהל רקע .א

 11....................................................................................מהעולם לימוד – יטליתדיג כלכלה אסטרטגיות .ב

 19...............................................................................................לימוד מהעולם –כלכלה דיגיטלית  יוזמות .ג

 28 .................................................................................................נקודת המוצא ומניעים לפעולה....... :'ד נספח

 28 ...............................................................ומטרות ישראל דיגיטלית.. והתעשייה הכלכלה משרד מטרות .א

 30..................................................................והתעשייה הכלכלה משרד בפעילות דיגיטלית מצב תמונת .ב

 33.............................................................................בישראל עסקים של המבט נקודת - הלקוחות צרכי .ג

 35...........................................................................................האסטרטגית התכניתלאן נרצה להגיע?  :'ה נספח

 35.............................................................................................................................אסטרטגית תפישה .א

 39.................................................................................................................מרכזייםה  המהלכים תיאור .ב

  



2 

 

 "כלכלה דיגיטלית" האסטרטגית התוכנית תאור -תקציר מנהלים 

 21-המאה -ב פועל אשר, ציבורי או  פרטי, ארגון כל עבור כמעט הכרחיים כלים הינם והחדשנות המידע, הדיגיטל

והכלים הדיגיטליים מייצרים הן הזדמנות עצומה עבור אלו הרותמים אותם  השיטות. ותחרותי אפקטיבי היותל ושואף

איום עבור אלו  בו בזמן מהווים ליצירת מודלים חדשים למתן שירות, קבלת החלטות ופיתוח מוצרים ושירותים, אך

 המתקשים בהסתגלות ועשויים להישאר מאחור.    

 המחיה יוקר הפחתת, הפריון שיפור לרבות, גדולים אתגרים ניצבים הישראלי והמשק והתעשייהמשרד הכלכלה  מול

 חסמים הסרת תוך ובינוניים קטנים עסקים וחיזוק הלאומית העדיפות אזורי של כלכלי פיתוח, התחרות והגברת

 םוקיומ OECD-בין הנמוכות ב שהיא היא בישראל הפריון רמתאלו מתגברים לאור  אתגרים .בירוקרטי נטל והקלת

 .שיעורים גבוהים של אי שוויון בהכנסות ועוני ביחס למדינות מפותחות רבות של

 ושימוש יצירה בהיבטי מובילה כמדינה ישראל את מיצבה אשר טק-ההיי כלכלת של ההצלחה סיפור לצד, כך

מסרותית,  תעשיהמורכבת מו ,"גמהתמ למחצית מעלנוספת, המייצרת  משמעותיתפועלת בה כלכלה , בטכנולוגיה

כלכלה מסורתית זאת משמעותית במונחי מספר , אמנם ובינוניים ויזמים בענפי הכלכלה המסורתית. עסקים קטנים

קטנים ובינוניים במדינות  נמוכות בהשוואה לעסקים בהלתוצר ולתעסוקה, אך רמות הפריון  ותרומתה המשרות

OECD חדשנות באימוץ מתקשים בה שונים חלקיםאחרות, ו.  

משרד הכלכלה והמשק  נדרשים, בין חדשנותלבין צמיחה כלכלית והעלאת הפריון  הקייםהקשר ההדוק  לאור

 ומיצוי מחד האתגרים עם התמודדותכלי דיגיטל וטכנולוגיה לשם  של להטמעה במאמציהם להמשיךהישראלי 

 מפתחהדיגיטלית כ הכלכלהתחום  אתרואות ממשלות רבות  בעולם. מאידך הדיגיטלי שבעולם הרבות ההזדמנויות

מגוון  לצד דיגיטלית לכלכלהלאומית  תכניות והשיק OECD-ב החברות רבות ומדינות המשקלהתמודדות עם אתגרי 

טק -הן בחיזוק מנועי צמיחה חדשניים בהיי מדרגה קפיצתרחב של יוזמות דיגיטליות במטרה לתמוך במשק לבצע 

 . והן בקידום תעשיה מסורתית ועסקים קטנים ובינוניים

 ".הטכנולוגיה לשם"טכנולוגיה  הטמעת ולא מטרות לקידום דיגיטל שילוב הייתה התכנית בגיבוש המוצא נקודת

ומיזם ישראל דיגיטלית  והתעשייה נבנתה לאור מטרות משרד הכלכלה הדיגיטלית הכלכלה אסטרטגייתש מכאן

מטרות משקיות בהן לדיגיטל פוטנציאל רב והוא עשוי להוות מפתח לפתרון  לזיהוי שימשו אלו. במשרד לשוויון חברתי

מצפן לגיבוש אסטרטגיית הכלכלה הדיגיטלית: צמצום  מהוות ושיפור מהותי של המצב הקיים. המטרות המשקיות

קידום  ;עסקים עשיית וקלות הממשלה הנגשת; קידום דיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ;פערים וצמיחה מכלילה

 . מידע מבוססת חדשנות מינוף; הפריון ופיתוח כלכלי

 גדולות חברות, בוצעו עשרות ראיונות ומפגשי היוועצות עם לקוחות המשרד האסטרטגיהבמסגרת התהליך לגיבוש 

ובעלי  המשקהמכבידות על  –"נקודות כאב"  –על מנת לזהות את הסוגיות המרכזיות , ובינוניים קטנים ועסקים

, הן המקומות שבהם והתעשייה הכלכלה משרדמאתגרי  מרכזיהעניין השונים. נקודות כאב אלו, המשקפות חלק 

למעשה לכלים הדיגיטליים פוטנציאל הרב ביותר לייצר שינוי משמעותי ותועלת ממשית עבור המערכת ולכן הן 
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 הכלכלה בתחום מובילות ממדינות למידה כלל התהליך, לצד זאת .משקית מדרגה וקפיצתמייצגות הזדמנויות לשיפור 

 . בריטניה ודנמרק ביניהן, הדיגיטלית

, סייעו לשיפור השירות ללקוחות המשרד ואל. יוזמות דיגיטליות מגוונות והתעשייה הכלכלה משרד םיישמ כיום כבר

 הפוטנציאל מיצוי, זאת עם. אפים-וסטארט זרים משקיעים, ינונייםוב קטנים עסקים, יצואנים, יבואנים נמנים עליהם

ולמשרד  משמעותי הינו, שלו היעד קהלי של וביכולות המשרד בעבודת וטכנולוגיים דיגיטליים בכלים בשימוש הטמון

 .בפעילותו ניכרת קפיצת מדרגה אפשרות לייצר

וישראל דיגיטלית, ולצד ההזדמנויות שבשילוב  והתעשייה הכלכלה משרד, מטרות הישראלית הכלכלה אתגרי לאור

לנווט את פעילותו  והתעשייה הכלכלה למשרד ייעלס מטרתה אשר תאסטרטגי השכלים דיגיטליים, גובשה תפי

 בשנים הקרובות. 

 מבוססת חדשנות הגברתו עסקים עשיית סביבת ייעולהתפישה הוא קידום הפריון והצמיחה, צמצום פערים,  עיקר

, עסקים קטנים ובינוניים, תעשיה מתקדמת והשקעות )מסחר( וייצוא ייבוא: מרכזיים צירים בארבעה מיקוד תוך, מידע

 ישראל מדינת להפיכת בדרךווחדשנות במשק ובממשלה, ועל בסיס טרנספורמציה משרדית ותפיסת האזרח במרכז 

 .בעולם המובילות הכלכלות 15-מ לאחת

 האסטרטגית שלוש רמות:  לתפישה

, דיגיטלית ישראל מיזם, והתעשייה שילוב מטרות ועקרונות משרד הכלכלה - המשקית ברמה ועקרונות מטרות .1

 וצרכי הלקוחות כפי שזוהו בתהליך, אשר ישמשו כזרקור המכוון את פעילות המשרד.  המשק

תחומי הפעילות שבהם יתמקד המשרד בפעילותו תוך גיבוש והוצאה  – המשק לקידום דיגיטליים מהלכים .2

 לפועל של פרויקטים ויוזמות בעלי ערך לייצר קפיצת מדרגה. 

 העסקים, וההשקעות התעשיה, והייצוע הייבוא, הדיגיטלי המסחר בתחומי מרכזיות יוזמות כוללים אלו מהלכים

 .ובמשק בממשלה והחדשנות והבינוניים הקטנים

היכולות והכלים שצריך המשרד לפתח בעצמו על מנת  – והתעשייה הכלכלה למשרד דיגיטלית טרנספורמציה .3

להוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית ולמנפה לפעילות אפקטיבית ומתן שירות ותמיכה טובים יותר לאזרחים 

 . ולעסקים
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לקוח ומדיניות  ניהולל פרויקטים כוללת והתעשייההפנימית של משרד הכלכלה  יגיטליתהטרנספורמציה הד רמת

בבניית פלטפורמות ומנגנוני שירות ממוקדי לקוח, באמצעות הגברת שיתוף המידע בין  יםעוסקהמבוססת מידע, 

, לצידו. לקוח פוני תהליכים ואיחוד וטיוב, במרכז והצבתם הלקוחות צרכי אפיון, והתעשייה יחידות משרד הכלכלה

מנגנוני עבודה  גיבושבקרב עובדי המשרד ו 1הדיגיטל תפישת בהטמעת העוסק דיגיטלית ארגונית תרבות מהלך

 .חדשים ותיםפיתוח שיר עתהשוטפת וב ועבודת עתלמשרד למנף את הכלים הדיגיטליים ב ומשרדיים אשר יסייע

מול יבואנים ויצואנים  המשרדייבוא ויצוא עוסק בשיפור ממשקי  מהלךמהלכים דיגיטליים לקידום המשק,  רמתב

והנגשת מידע באמצעים דיגיטליים לפישוט התהליכים הבירוקרטיים, הסרת חסמי ייבוא ויצירת תחרותיות במשק 

 וכלים יכולות, בציודו תמיכה כולל עוסקה בינונייםהו קטנים עסקיםה תחום .ועוד שתביא להורדת יוקר המחיה

להגברת הפריון  וההשקעות, מאמץ לקידום התעשיה המסורתית בישראל לעידן הדיגיטלי בתעשייה. דיגיטליים

 ביצירת מתמקדהבמשק ובממשלה  חדשנותה מהלך, לבסוף. ההשקעות קידום לצד, ושיפור התחרותיות הבינ"ל

 לפיתוח והן לאזרח השירותים איכות לשיפור הן שיתרמו מידע והנגשת צרכים הצפת, מגזריים-בין פעולה שיתופי

 .בישראל העסקים של כלכלי

 

  

                                                      
1 Digital Mindset 
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 המרכזיות והיוזמות שישיגו המטרות הגדרת, מאחוריהם העומד הרציונל בחינת תוך גובשו האסטרטגיים המהלכים

 :שיכללו
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 נספחים

 לתכנית רקעא':  נספח

התקבלה החלטת ממשלה להקמת מיזם "ישראל דיגיטלית" שנועד להפוך את ישראל למובילה בתחום  2013-ב

קבעה כי יוקמו צוותי יישום  ההחלטההשירותים הדיגיטליים לאזרח בתחומי כלכלה, חינוך, בריאות, רווחה ועוד. 

 "ישראל דיגיטלית" מיזם מטה אם.באופן מקצועי ומותבמשרדים הממשלתיים אשר יממשו את יעדי המיזם בכל משרד 

תפקידו לעסוק בתיאום, קביעת מדיניות רוחבית ותמיכה בצוותי והוקם ופועל במסגרת המשרד לשיוויון חברתי, 

בכך מצטרפת ישראל לשורה של מדינות  .תוך קידום תשתיות טכנולוגיות ורגולטוריות ופיתוח הון אנושי היישום

יגיטליות לאומיות ומחוללות טרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי, בדגש על מובילות בעולם המיישמות תכניות ד

 צרכי האזרחים.ל מענה

הפחתת  והמשק הישראלי ניצבים אתגרים גדולים, לרבות שיפור הפיריון, והתעשייה הכלכלה משרד מולזאת,  לצד

, פיתוח כלכלי של אזורי העדיפות הלאומית וחיזוק עסקים קטנים ובינוניים תוך הסרת יוקר המחיה והגברת התחרות

כלי ו טכנולוגיותהזדמנות חד פעמית לאמץ  ניצבת והתעשייה הכלכלה משרדחסמים והקלת נטל בירוקרטי. בפני 

 מכלילה לצמיחה תביאש משקיתמתפתחים בקצב מואץ בשנים האחרונות, על מנת לבצע קפיצת מדרגה המידע 

ציר מרכזי בכל תחומי הכלכלה, החל בייבוא, יצוא, השקעות  מהווה כבר הדיגיטל. שכלל האזרחים יהנו מפירותיה

זרות, ועסקים קטנים ובינוניים וכלה במסחר מקוון, תעשייה חכמה וערים חכמות. הזדמנויות נוספות בכלכלה 

 מגזרי.-צעות שת"פ ביןהדיגיטלית הן שימוש במידע כמנוע צמיחה ועידוד חדשנות באמ

 רבות ומדינות המשקלהתמודדות עם אתגרי  מפתחהדיגיטלית כ הכלכלהתחום  אתבעולם, רואות ממשלות רבות 

מגוון רחב של יוזמות דיגיטליות במטרה לתמוך  לצד דיגיטלית לכלכלהלאומית  תכניות והשיק OECD-ב החברות

 לבצע את קפיצת המדרגה המיוחלת. במשק 

 הכלכלה משרד האחרונות בשנים, הישראלי ובמשק בתעשייה דיגיטל כלי להטמעת הפרטי המגזר יוזמות לצד

 נמנים עליהםאשר סייעו בשיפור השירות שמספק המשרד ללקוחותיו  דיגיטליים וכלים יוזמותיישם  והתעשייה

 הכלכלהתמכו ותרמו להתפתחות  אלו יוזמותאפים ומשקיעים זרים. -יבואנים, יצואנים, בעלי עסקים, סטארט

 באופן מבוזר וללא הכוונה במסגרת תכנית מקיפה בתחום הכלכלה הדיגיטלית.  התקיימו, אולם תהישראלי

תוך ו דיגיטלית ישראל מיזם עם ביחד והתעשייה הכלכלהכעת, ולאור הצורך בגיבוש תכנית מקיפה, החליט משרד 

, במשרד וטכנולוגיות דיגיטל, חדשנותלגבש תכנית לאומית לשילוב  הישראלית ובתעשייה במשק רבים גורמיםשיתוף 

באמצעות גישה  הישראלית בכלכלה. מטרת התכנית היא לתת מענה לסוגיות ואתגרים הישראלית ובתעשייה במשק

 שימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת.  העושהחדשנית 

, וכללה תהליך מיפוי שיטתי, שבחן Deloitteנבנתה בסיוע חברת הייעוץ  דיגיטלית כלכלהל האסטרטגיתתכנית ה

מהלכים , זמות הקיימות והפוטנציאליות בארץ, את היווהתעשייה הכלכלה ומשרד הישראלי המשקאת אתגרי 
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 גורמיםשל  רחב מגוון עם . התהליך לגיבוש התכנית כלל ראיונותספציפיות יוזמותברמה לאומית ו בעולםשבוצעו 

 בנוסף. הדיגיטלית והכלכלהמומחים בתחום החדשנות מתחומי התעשייה, המסחר וההייטק הישראלי, וכן  מייצגים

קטנים ובינוניים במשק הישראלי לזיהוי הצרכים  עסקיםו גדולות חברות עם רחביםהתקיימו מפגשי היוועצות 

 חדשנייםפתרונות  התאמתו מענה למתןוחשיבה משותפת כיצד ניתן למנף את הדיגיטל  מולם העומדיםוהאתגרים 

 .מירבית תועלת בעלי

 בהתאםהישראלית  הכלכלה לקידום דיגיטליותבקידום ואימוץ יוזמות  והתעשייהמשרד הכלכלה  עוסקכיום, 

, פועל בימים אלו והתעשייה הכלכלה במשרד התכנית יישום על המופקד הצוות.  הדיגיטלית הכלכלה אסטרטגייתל

תשתית  וקידום םובירוקרטיי חסמים רגולטוריים הסרת תוךאת מהלכיה היישומיים של התכנית,  לממשעל מנת 

 .ליישוםרוחבית 

בנוגע לשילוב טכנולוגיות  והתעשייה הכלכלהמטרת מסמך זה הינה להציג את מדיניות ממשלת ישראל ומשרד 

והתמודדות עם  ובהשגת מטרותי ועל מנת לסייע ל הישראלי במשקמידע ותקשורת )כלים דיגיטליים( וחדשנות 

 הרבים.הכלכלה הישראלית  אתגרי
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  התהליךב':  נספח

, תהליך במשרד לשוויון חברתי דיגיטלית ישראל מטה בסיוע והתעשיה הכלכלה משרד ביצע התכנית גיבוש לטובת

שמטרתו מינוף הכלים הדיגיטליים על מנת לקדם את מטרות המשרד והמשק, לצד יצירת קפיצת מדרגה באופן 

 שבו ממנף המשרד עצמו את הכלים הדיגיטליים על מנת לשפר את פעילותו. 

 נבחנה תחילה. מרכזיות תחנות מספר וכלל חודשים מספר ארך הדיגיטלית הכלכלה אסטרטגיית גיבוש תהליך

. במסגרת זו נסקרו היוזמות והכלים מתמודד הוא עמם והאתגרים, מטרותיו והתעשייה הכלכלה משרד פעילות

הדיגיטליים הקיימים ביחידות השונות במשרד וזוהו צווארי הבקבוק, לרבות תהליכי עבודה, נהלים, ומבנה ארגוני, 

 המקשים על המשרד לפתח וליישם יוזמות דיגיטליות נוספות לטובת קידום מטרותיו. 

 עסקים עם היוועצות מפגשי כןו המשק ענפי כללאת  יםהמייצגעם גורמים  ראיונות עשרותהתקיימו  מכן לאחר

 גורמיםסייעו בהבנת תמונת המצב, זיהוי הצרכים והאתגרים העומדים בפני  ואל. גדולות וחברות ובינוניים קטנים

 ולהתמודדות הצרכים על למענה רעיונות. לצד זאת, שיח עם בעלי העניין כלל העלאת בכלכלה הישראלית שונים

 על כלי דיגיטל וטכנולוגיה.  תוך הישענות ,האתגרים עם

ניתוח השוואתי בינלאומי במסגרתו נבחנו לעומק אסטרטגיות דיגיטליות לאומיות ומשרדיות בתחום  נערך, בנוסף

 80-, נאספו ככן כמו. וקנדהזילנד -ניו, שבדיה, דנמרק, בריטניה לרבות, הכלכלה בקרב מדינות מובילות בתחום

ממגוון מדינות בעולם למאגר יוזמות. היוזמות נבחנו ומופו לארבעה אשכולות  הכלכלה בתחום דיגיטליות יוזמות

 מרכזיים, ביניהם כלים למקבלי החלטות והקלת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי. 

, צרכי המשק והניתוח והתעשייה הכלכלה במשרד הקיימת הפעילות מניתוח שעלו התובנות גובשו, מכן לאחר

לאומי למהלכים אסטרטגיים אפשריים. המהלכים תועדפו בהתאם למידת התועלת והאימפקט ההשוואתי הבינ

ולמידת יכולת היישום, שכללה התייחסות למורכבות המהלך, השקעת המשאבים  ,הישראלית ולכלכלהשיביאו למשק 

התעדוף הוביל לבחירת אסטרטגיית הכלכלה הדיגיטלית שכללה מהלכים  הנדרשת ומשך הזמן שידרש ליישומו.

, התהליך בסיום. והתעשייה דיגיטליים לקידום המשק ומהלכי טרנספורמנציה דיגיטלית פנימית למשרד הכלכלה

 .2017-2018 לשנים משרדית עבודה תכנית לכדי תורגמה האסטרטגיה
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 הדיגיטלית הכלכלה הזדמנויותג':  נספח

 הדיגיטלית כלכלהל רקע .א

בכלים דיגיטליים שינה ללא היכר את האופן שבו מתנהלת הזירה הכלכלית והצרכנית. כיום, מצפים  השימוש

בין אם מדובר בחברת עסקית ובין אם מדובר בממשלה.  –הצרכנים לסטנדרט שירות גבוה ומיידי בכל ערוצי השירות 

ואף  עבודתם יעילות אתו לצרכנים השירות את לשפר לארגונים מאפשריםהישנם מספר עקרונות מנחים מרכזיים 

 :הכלכלית הצמיחהלהגברת  תורמים

 פתרונות לפתח מנת על הדיגיטלי בעידן קריטיים הינם הקצה במשתמש מיקוד – במרכז (הלקוח) האזרח 

סטנדרט שירות גבוה המתבטא בחווית ל הצרכנית הציפייה לאור מתעצם זה עיקרון. ערך ובעלי ישימים דיגיטליים

ממשלות רבות  מאמצותשקיפות בנוגע לסטטוס בקשות ועוד. במסגרת זו ל נוחה, מהירה וקלה, ,טובהמשתמש 

 לאזרחים המספקים יםאקטיבי-גישות פיתוח חדשות, אג'יליות וממוקדות משתמש, ועוברות לפיתוח כלים פרו

 .אקטיבי פרו באופן פתרונות

 תכנון והצעת מוצרים ושירותים ממשלתיים באופן דיגיטלי כברירת מחדל ראשונית באופן  – כברירת מחדל דיגיטל

ה זו מאפשרת שירות מהיר ויעיל שאשר משקף את הציפיות המשתנות של משתמשים פרטיים ועסקיים. תפי

 יטל.הדבר אף תומך בחינוך האזרחים לשימוש בדיג לאזרח בצד קיצוץ ניכר בהוצאות הממשלה.

 "Tell Us Once" - להם המאפשרבאופן הוליסטי ואחוד  ולעסק הנגשת שירותים ומוצרים ממשלתיים לאזרח 

 לחיסכוןתורם  ובכך ,באמצעות נקודות גישה אחתו ליידע את הממשלה בנושאים מרכזיים פעם אחת

 .הממשלה מול אל והעסק האזרח של הבירוקרטי הנטל את שמפחית מהאינטראקציות רבות, 

 הנגשת מידע שאינו פרטי או חסוי ומהווה נכס ציבורי לשירות כלל ציבור האזרחים, המגזר הציבורי,  – פתוח מידע

זה מגביר את אמון הציבור בממשלה, מסייע בהגברת  עקרוןיזמים פרטיים וארגונים ללא מטרות רווח. אימוץ 

  .חדשים כלכלית צמיחה למנועי בסיס הווההאחריותיות והשקיפות ומ

 עבור משמעותיות חיוביות תוצאותל הגעהמהווה הזדמנות בעבור הממשלה ליצירת השפעה ו ואל עקרונות יישום

ואיפשרה לאזרחים להודיע  Tell Us Once-אימצה את עקרון ה בריטניהוהמדינה. כך למשל  העסקים, האזרחים

 לחיסכוןעל שינוי סטטוס בשירות ממשלתי אחד המתעדכן עבור כלל השירותים. על פי הערכות הדבר צפוי להוביל 

הציבה יעד  כמו כן, במסגרת עקרון הדיגיטל כברירת מחדל בריטניה לממשלה ולאזרחים. דולר מיליון 400-כ של

חסרי אוריינטציה דיגיטלית בסיסית ומימשה אותו באמצעות עבודה יופחת מס' האזרחים  2016לפיו עד אפריל 

תכנית ממשלתית  2013השיקה בשנת  אשר זילנד-ניונוספת היא ממשלת  דוגמא משותפת עם המגזר הפרטי.

מחקר מצא כי פתיחת  ,זאת לצד. 2017שנת  עדמהתקשורת בין הממשלה לאזרחים לדיגיטלית  70%-להפיכת כ

 .2020 בשנת יורו מיליארד 10-בעשוי להגדיל את התמ"ג במדינות האיחוד האירופי  ציבוריים מידע מאגרי

תעשיות עתירות ידע מהוות חלק גדול . מעמד מיוחד בישראל והתקשורת המידע ולטכנולוגיות הדיגיטליים כליםל

טק -הגבוה בתעשיית ההייהפריון . ג של המדינה ומגזר זה הוא מהמעסיקים הגדולים ביותר במשק"במיוחד מהתמ
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מובילה במספר היבטים של  וכמדינה “ניישןאפ -סטארט“-ישראל מוכרת כ. הופך עובדה זו למשמעותית עוד יותר

שהצמיחה עשרות חברות הנחשבות כמובילות עולמיות בתחומן ומהווה בסיס לחברות , יצירה ושימוש בטכנולוגיה

 . טכנולוגיות רב לאומיות

המסורתית. ניתוח הפריון  ובתעשייה מת הרבה פחות בשימוש בטכנולוגיה בסקטור הציבוריישראל מתקד, עם זאת

 קרבב נמוך במקוםהמשק הישראלי ממוצב , בישראל מגלה כי על אף מיצובה של ישראל כמדינה עתירת טכנולוגיה

נרשם גידול עקבי בפריון משנות השבעים של המאה העשרים  G7-במדינות ה. 2בהיבט הפריון OECD-מדינות ה

סגירת , בעוד שבמדינת ישראל הצעירה, אשר התחילה כמובן מנקודה נמוכה בהרבה ,2008-ועד למשבר הכלכלי ב

מאז ירד קצב הצמיחה של הפריון במשק . נמשכה רק עד שנות השבעים -OECDפערי הפריון מול מדינות ה

 דבר המשמר את הפער מהמדינות המובילות.  - תת במדינות מפותחוהישראלי לרמות הקיימו

הקשר ההדוק בין צמיחה כלכלית והעלאת הפריון ובין חדשנות הוכח פעמים רבות ואף זיכה את החוקר רוברט סולו 

 המודרנית הכלכלית מהצמיחה 80%. סולו גילה את מקדם הפריון והראה כי לפחות 1987-בפרס נובל לכלכלה ב

ותהליכיים. אחת המסקנות העיקריות של המודל היא כי ללא שינויים טכנולוגיים לא  טכנולוגיים בשיפורים מקורה

. תהיה צמיחה משמעותית בתפוקה לאורך זמן, הדבר נכון במיוחד למדינות מפותחות החסרות משאבים טבעיים

 .חדשנות היא מנוע הצמיחה המרכזי של כלכלה מפותחת, במילים אחרות

מכאן ש"קפיצת מדרגה" משקית והגברת הצמיחה כלכלית  .דיגיטלית מממשלה נפרדת ינהא יגיטליתד כלכלה

גם במהלכי טרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי וטיוב הממשקים מול הלקוחות שהינם האזרחים  ותמכלילה תלוי

פיזיות נדרשות. בהתאם  תשתיות בהטמעתועסקים, באוריינות דיגיטלית ושילוב כלי דיגיטל וטכנולוגיה בקרב עסקים ו

 .דיגיטלית כלכלהלמהלכי  כבסיס ממשלתילכך, ממשלות בעולם פועלות ליצירת מצע דיגיטלי 

מגזרית. הירתמות זאת באה לידי ביטוי -משרדית ובין-כן, פיתוח הכלכלה הדיגיטלית מצריך שותפות והירתמות בין כמו

י משרדים שונים בעלי השפעה על הכלכלה, לרבות משרדים הן בבניית אסטרטגיות דיגיטליות משרדיות על יד

העוסקים בתעסוקה, עסקים, ומיומנויות, והן בבניית אסטרטגיות תחומיות המתמקדות ב"פיצוח" האתגר התחומי, 

 .הדיגיטלית תעשייהה פיתוחו מיומנויות עדכוןלמשל בתחומי 

  

                                                      
2 Ennovate מחקר של ,eloitteD  ישראל במימוןGoogle ,2013 



11 

 

 מהעולם לימוד –כלכלה דיגיטלית  אסטרטגיות .ב

תכנית בתחום הכלכלה הדיגיטלית. בכל מדינה, דגשים ומטרות שונות לתכניות  גיבשו 3OECD-ה מדינות כל כמעט

, לשם השראה, למידה בעולם מובילות מדינות של פעילותן נסקרה התכנית גיבוש מתהליך כחלק. האסטרטגיות

 . יהיעשתוה הכלכלה למשרד הדיגיטלית הכלכלה אסטרטגיית בושוגי אופרטיביות יוזמות זיהוי

 :בעולם נבחרות במדינות הדיגיטלית הכלכלה לקידום לאומיות תכניות

זילנד -ניו, שבדיה, דנמרקשנבחרו לצורך הבחינה הן מהמובילות בעולם ביישום כלים דיגיטליים: בריטניה,  המדינות

  .4וקנדה

 

 

המתמקד בצמיחה כלכלית הן ברמה הלאומית והן ברמת משרד ממשלתי  סדוראסטרטגי  תכנון נערך בבריטניה

ארגונית  השתפי באמצעות יושמוו בכלכלה הנוגעים רבים ותחומים משרדים עבור דיגיטליות אסטרטגיות גובשובודד. 

 ניכר חיסכון לצד לציבור השירות באיכות משמעותי בשיפור שהתבטאו מובהקותועיצובית חדשנית והובילו לתוצאות 

  .הממשלתית בהוצאה

                                                      
 OECD, 34מתוך  27 3

של האיחוד האירופי  4DESI-מדינות אלו נבחרו על סמך דירוג גבוה במדדים בינלאומיים רלוונטיים. כך למשל דנמרק הינה מובילת דירוג ה4

 אשר בוחן את הדיגיטליות בתחומי כלכלה וחברה במדינות האיחוד האירופי על בסיס חמישה מימדים, לרבות הון אנושי ושירותים ציבוריים

של הבנק העולמי הבוחן את מידת ההתאמה של הסביבה  Ease of Doing Business-זילנד מדורגת שנייה במדד ה-דיגיטליים, וניו

 טורית והבירוקרטית בכלכלות ברחבי העולם עבור פתיחה ותפעול עסקים. הרגול
 

 שבדיה
לקידום הסחר   הדיגיטלמינו  

הכלכלי

דנמרק
חלוצה דיגיטלית ומובילה  

Ease of doing business-ב

 בריטניה
מובילת הממשל הזמין העולמית

 קנדה
לקידום חדשנות   דיגיטלמינו  

עסקית

זילנד-ניו  
  Ease of doing business-במובילה 

ובשימוש במידע

  יוזמות ממגוון מדינות 80 -נסקרו כ
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גובשה אסטרטגיה דיגיטלית לאומית  אז, 2013-בהדרך מרכזית לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית כלכלית הייתה  אבן

, יחידת שהוקמה כחלק ממשרד הקבינט ליצירת טרנספורמציה דיגיטלית ממשלתית. חזון 5GDS-על ידי ה

 הפעילות מבנה שינוי היו זה מחזון שנגזרו והמטרות" מחדל כברירת"דיגיטל  עקרון הטמעת היה זו אסטרטגיה

הטרנספורמציה  מטרות למימוש. מקוונים ושירותים מידע הנגשת באמצעות והעסקים האזרחים מול הממשלתית

שירותים  25בוצעה טרנספורמציה דיגיטלית של  2015לפיה עד  "Exmplar"גובשה תכנית  הדיגיטלית הממשלתית

ממשלתיים מרכזיים. כמו כן, במסגרת השאיפה לדיגיטל כברירת מחדל גובש מדריך מנחה ליצירת שירות דיגיטלי 

אחת מתוצאות  , בדיקה ומדידה של שירותים דיגיטליים תוך התמקדות במשתמש הקצה.פיתוחלשהגדיר עקרונות 

 ~ מיליארד פאונד לממשלה.1.8רטגיה הדיגיטלית הלאומית הייתה חיסכון בגובה מימוש האסט

 תכנית כי העלההבריטי  המודל בחינת. כלכלההנוגעות ל ותחומיות משרדיות דיגיטליות אסטרטגיות גובשו ,זאת לצד

 האחריות תחומי בין התאמה תוך המשרד לאתגרי כמענה דיגיטליות יוזמות בגיבוש תמאופיינ משרדית דיגיטלית

 רגולציה כמו בתחומים הנוגעת, תומכת אסטרטגית מעטפת תוספת הצורך ובמידת, ולקוחותיו המשרד של המרכזיים

 מענה מתן, גיבוש אסטרטגיה תחומית מטרתה זאת לעומתאת מימוש היוזמות הדיגיטליות.  שרשתאפ ,אדם וכוח

טכנולוגיות ודיגיטליות ומעורבים בה מספר משרדים ממשלתיים  התפתחויותמ הנובעת מוגדרת לאומית לבעיה

, אלא עוסקות בהקניית במהותן מסוג זה חלק ניכר מהיוזמות אינן דיגיטליות באסטרטגיותורשויות ציבוריות. 

 . נוספים תשתיתיים צעדיםומיומנויות, הקמת מוסדות 

-ב והמיומנויות החדשנות, העסקים למשרד דיגיטלית אסטרטגיה הן בבריטניההמשרדיות שגובשו  האסטרטגיות

 הן שגובשו התחומיות האסטרטגיות ואילו, 2012-ב והפנסיות התעסוקה למשרד דיגיטלית ואסטרטגיה 2012

 מועצת בהובלת דיגיטליות מיומנויות ואסטרטגית 2015-ב החדשנות רשות בהובלת דיגיטלית כלכלה אסטרטגיית

 .2014-ב המידע כלכלת

שנים,  17-בתכנון ארוך טווח ויישום טרנספורמציה הדיגיטלית הממשלתית החל לפני למעלה מ החלה דנמרק

התמקדה ביצירת ממשקים דיגיטליים בסיסיים בין הממשלה  דנמרק ממשלת 2001-בבתהליך הדרגתי ומובנה. 

עברה להנגשת פעולות ולממשק שיתוף פעולה מתקדם יותר בדמות  2004-לאזרחים, למשל חתימה דיגיטלית. ב

השקיעה ביצירת תשתיות דיגיטליות  2007-2011אתר מקוון, ובדיגיטציה פנים ארגונית. לאחר מכן, בשנים 

הדגש היה על הנגשת מידע לתמיכה  2016-טלית רציפה עם האזרחים והעסקים. במשותפות ותקשורת דיגי

בעסקים ויצירת "חלון אחד", פלטפורמה אחודה לכלל ממשקי הלקוח מול הממשלה. כלומר, המהלכים הדיגיטליים 

ר מכן השונים מתממשקים זה לזה ותלויים האחד בשני ולכן יש להתחיל ממהלכים בסיסיים ובניית תשתית ורק לאח

 ליישם מהלכים מורכבים יותר על גבם של מהלכי התשתית.

 

 

                                                      
5 eGovernment Digital Servic 
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 להמחשה: טרנספורמציה דיגיטלית הדרגתית של השירות הדיגיטלי הממשלתי בדנמרק

 

 

 המשרד של דיגיטלית צמיחה תכניתו 2016-על ידי סוכנות הדיגיטציה ב דיגיטל לאומית אסטרטגיית השיקה דנמרק

 שייושם, כלכלית צמיחהלבדיגיטל כמנוע  התמקדה. באסטרטגיית הדיגיטל הלאומית, 2014-ב וצמיחה לעסקים

 מידע מאגרי פתיחת, העסקית לקהילה ושירותים מידע לאספקת ממשלתייצירת מערך דיגיטלי  באמצעות

 יצירת הדגישההשירותים באמצעות דיגיטל. לצד זאת  תעשייתוהגברת יעילות  לשימוש המגזר העסקי ממשלתיים

והנגשת הדיגיטל לכלל  הנצבר לכדי תובנות וקבלת החלטות מידעה עיבודפשוטים באיכות גבוהה תוך  ממשקים

 ,הלאומית הדיגיטל אסטרטגייתאת  מנחיםה עקרונותמהמלכים האסטרטגיים, דנמרק הגדירה  מלבדהאוכלוסיה. 

אינטראקציה דיגיטלית בין הממשלה לסקטור העסקי וצמצום הנטל הבירוקרטי, ביצוע מהלכים חוצי  יצירת הםב

 רמות ממשל )מרכזי, אזורי ומקומי( והגברת צמיחה בדגש על עסקים קטנים ובינוניים וחדשנות מבוססת מידע. 

 במגזר דיגיטלית ציהטרנספורמשל משרד העסקים והצמיחה בדנמרק מיקוד ב הדיגיטלית הצמיחה אסטרטגייתב

בין המגזר העסקי למגזר  םחדשניי פעולה שיתופי ויצירת לעסקים שירותיםה שדרוגב התמקדות תוך הציבורי

מעסקים באמצעות פלטפורמת דיגיטל. מהלכים נוספים  ממשלתי רכש והגברת מאגרים פתיחתהציבורי, לרבות 

 מומחי והכשרת עסקים קרבבמיומנויות דיגיטל  קידוםבאסטרטגיה זו הם הגברת יכולת התחרותיות של עסקים, 

 .דיגיטלית לצמיחה כבסיס פיזיותתשתיות  בנייתו, בעסקים בותלשיש דיגיטל

2001

2004

2007

2011

שיתו  פעולה  
דיגיטלי

תשלומים יעילים  
ודיגיטציה פנימית

תשתית משותפת

תקשורת דיגיטלית  

חתימה דיגיטלית•

אזרחים יכולים לשלוח  •
ל לרשויות ציבוריות דוא

תקשורת דיגיטלית  •
בקרב רשויות 

חובת שימוש •
 בחשבונות דיגיטליים  

אתר מקוון לשירותים  •
דיגיטליים ציבוריים 

 לעסקים  

ל  מערכת דוא•
ממשלתית מאובטחת

 ,  תעודת זהות דיגיטלית•

 דואר דיגיטלית  תיבת •

משותפות ITתשתיות •

חובת שימוש בדואר •
 דיגיטלי  

מקווןעצמי שירות •

DATAתכנית •

2016

 מידע לעסקים הנגשת•

 מאגריםפתיחת –

שימוש במידע  –
שמספק המגזר  

הציבורי

איחוד   חלון אחד•
השירותים לפלטפורמה  
וממשק אחידים ללקוח

  הנגשת  דיגיטליפער •
לכלל   הדיגיטל

 האוכלוסיה

מידע וחלון אחד
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החברות והחדשנות  משרדלהיות מהמדינות המובילות בעולם בתחום התעשייה וכנגזרת משאיפה זו  שואפת שבדיה

 לעידוד בתעשייה וטכנולוגיה דיגיטל כלי הטמעתב מתרכזת האסטרטגיה. חכמה לתעשיה אסטרטגיה 2016-גיבש ב

 מתרכזת היא בנוסף. בדיגיטל הגלום הפוטנציאל ולמיצוי דיגיטלית תשתית לפיתוח, טכנולוגיה מכווני עסקיים מודלים

בין מגזר ציבורי למגזר עסקי ושימוש במגזר הציבורי כ"אזור  פעולה שיתופיתומך תעשייה תוך  ופיתוח מחקרקידום ב

חיזוק הקשר בין עולם , מבחן". מהלכים נוספים שהוגדרו במסגרת אסטרטגיה זו הם הגברת מיומנויות העובדים

 המשאבים בניצול התייעלות לשםקיימא -בר ייצורוההשכלה הגבוהה לעולם האקדמיה כמענה לצרכי התעשייה, 

 .הסביבה על ושמירה

  

רמות שלטון   חוציבמהלכים תשתיתית השקעה • 
,  חתימה דיגיטלית מדריגה קפיצת המאפשרים 

... ,אחיד לרכש ממשלתי סטנדרט,דיגיטליתז  ת

פיתוח הדרגתי של שירותי הממשל הזמין מתוך ראיה  •
 טווחבארוכת 

פלטפורמות דיגיטליות המספקות מידע מקי  על  הקמת •
  שער אחד  פרטים ועסקים 

  פ ובניית כלי  עידוד המגזר הפרטי באמצעות יצירת שת•
 מידע הנגשת

 תחומי מיקוד•

 תושבים
               

GDP   לנפש 
               

 לשעה GDP  פרודוקטיביות
              

 Doing Businessדירוג במדד 
               

 דירוג במדד החדשנות
              

 eGovדירוג במדד 
               

 מבט חטו   מה סקרנו

 מהלכים מרכזיים

  תכנית לאומית
לאומית שהובלת הסוכנות  דיגיטלית אסטרטגיה •

  2016 לדיגיטציה 
 

  תכניות נוספות
דיגיטלית בהובלת  מסמך מדיניות בנושא צמיחה •

  2013 המשרד לעסקים וצמיחה 
   צמיחה דיגיטלית של המשרד לעסקים וצמיחה    תכנית •

 2014    

 תובנות מרכזיות

   

  

 

 

 

Digital transfo.מידע הנגשתOpen Data

  - מסחר פשוט סטנדרט אחיד ליצירת 
העברת מסמכים עסקיים בין עסקים  

ובינם לבין הממשלה
פורטל עסקים המספק מידע מקי   

ביניהם הגשת טפסים  , ושירותים
Tell Us Once-לממשלה לפי עקרון ה
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על ידי משרד  2015-ב שגובשה הייצוא אסטרטגיית היא, דיגיטלי ציר שכללה בשבדיה נוספת משמעתית תכנית

 מקוון מסחר פיתוח; בעלי חשיבות רבה דיגיטל מהלכי הינם זו באסטרטגיה מהמהלכים שנייםהחברות והחדשנות. 

 ותהמוצע ותמיכות שירותים, מידע שיכיל 6"לעסקים אחד"שער  ויצירת חסמים הסרת תוך ייצוא להגברת מרכזי ככלי

 על ידי הממשלה לעסקים.

אסטרטגיה דיגיטלית לאומית בהובלת משרד התעשייה. מטרת האסטרטגיה למצב את  2014-גובשה ב בקנדה

קנדה כמובילה עולמית בהטמעת טכנולוגיות מידע ותקשורת, תוך מינוף מידע להגברת הצמיחה וייעול עבודת 

האסטרטגיה מתמקדת ביצירת הזדמנויות לצמיחה כלכלית בעולם גלובלי, תוך פיתוח תעשיית דיגיטל  הממשלה.

ענפה, הטמעה ושימוש בכלי דיגיטל בעסקים להגברת פרודוקטיביות, חדשנות וכניסה לשווקים מתפתחים וכן יישום 

"Big Data .לפיתוח פעילויות העסקים והממשלה " 

                                                      
6 Single Window 

 תושבים
                

GDP לנפש 
              

 לשעה GDP  פרודוקטיביות
              

   Doing Businessדירוג במדד 
               

 דירוג במדד החדשנות
              

 eGovדירוג במדד 
               

  

תכנית הלאומית הדיגיטלית בשוודיה אינה         ה•
תחום זה נדון במספר  , עוסקת בכלכלה באופן ישיר

 יצוא וייצור חכם, חדשנות  תכניות מפתח

זוהו כמרכיבי הליבה בכלכלה השוודית  והתעשייה היצוא •
ולכן גובשו להם תכניות אסטרטגיות ייעודיות בהם יש 

 לדיגיטלמקום נרחב 

התכנית לחדשנות היא תכנית מקיפה הפועלת ליצירת •
 סביבה המעודדת חדשנות

  תחומי מיקוד•

 מבט חטו 

  תכנית לאומית
,  אסטרטגיה לאומית דיגיטלית בהובלת משרד החברות•

  2011 האנרגיה והתקשורת 
    תכניות נוספות

אסטרטגיית חדשנות ממשלתית בהובלת משרד  •
 2012 האנרגיה והתקשורת , החברות

אסטרטגיית ייצוא בהובלת משרד החברות  •
  2015 והחדשנות

אסטרטגיית ייצור חכם בהובלת משרד החברות  •
  2016  והחדשנות 

   

    

 

 

 

פיתוח יתרון תחרותיייצור חכםחדשנות

גיאוגרפי  Data המנגישפורטל 
לשימוש עסקים ולקבלת החלטות  
מבוססת נתונים עבור הממשלה  

Hub   חדשנות לפיתוח שירותים
דיגיטליים ציבוריים תוך שיתו  בין 

ממשלה ואקדמיה, תעשייה

     

 

  מה סקרנו

 תובנות מרכזיות מהלכים מרכזיים
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 האינטראקציות בכמות להוביל שואפת קנדה מכך כחלק. דיגיטלית ממשלה ביצירת מתמקדת האסטרטגיה, בנוסף

ויישומי מידע  השתפי ולקדם, מקוונים ומידע לשירותים ופשוטה מהירה גישה יצירת תוך, לאזרחים הממשלה בין

מגזרים. מלבד מיקוד בהזדמנוית צמיחה ובממשלה דיגיטלית, האסטרטגיה -פתוח תוך יצירת שיתופי פעולה חוצי

 הדיגיטלית הלאומית בקנדה עוסקת גם בחיבוריות, הגנה ואבטחת מידע. 

. צירים מספרהתמקדה ב אשרכלכלה דיגיטלית  תכניתהעסקים, החדשנות והתעסוקה גיבש  משרד זילנד-בניו

. חדשנות וקידום פרודוקטיביות להגדלת ודיגיטל בטכנולוגיות להשתמש המשק ענפי מכלל עסקים דעידו, הראשון

 של וטרנספורמציה מידע מינוף, החלטות קבלת תהליכי שיפור, תהליכים ייעולתוך  דיגיטלית ממשלה פיתוחהשני, 

 תמיכה. הרביעי, וטכנולוגית דיגיטלית בחדשנות לתמיכה רגולציהה התאמת. השלישי, ולאזרחים לעסקים השירותים

 על הגנההדיגיטל,  דןלעי אזרחים חיבור. צירים נוספים הם בייצוא הממוקדת תחרותית דיגיטל תעשיית בפיתוח

  .האינטרנט תשתיות שיפורו מידע ואבטחת פרטיות

  

יצירת תכנית אסטרטגית דיגיטלית לאומית  • 
,  המכילה פרקים הנוגעים למספר תחומים מרכזיים

ביקורת הועברה על התכנית    התחום הכלכלי ביניהם 
 סדורה  נתפשת כאוס  יוזמות ללא תפיסה אסטראשר 

כתחום מפתח לקפיצה מדריגה  , Data-זיהוי תחום ה•
 דיגיטלית הן ברמת המשק והן ברמת הממשלה  

בתחום הכלכלה קנדה מתמקדת בעיקר בתמיכה במגזר  •
תכניות  , אקסלרטורים, מרכזי חדשנות  הפרטי באמצעות

 1ליווי ועוד

    תחומים במוקד•

 תושבים  
               

GDP   לנפש 
              

 לשעה GDP  פרודוקטיביות
              

   Doing Businessדירוג במדד 
               

 דירוג במדד החדשנות
              

 eGovדירוג במדד 
               

 מבט חטו   מה סקרנו

 יוזמות מרכזיות

  תכנית לאומית

אסטרטגיה דיגיטלית לאומית בהובלת משרד התעשייה  •
 2014  

  תכניות נוספות

דוח של איגוד טכנולוגיית המידע הממלי  על שיתופי  •
פעולה בין ממשלה לתעשייה ליישום האסטרטגיה  

  2015 הדיגיטלית הלאומית 

אסטרטגיית מיומנויות דיגיטליות בהובלת מועצת  •
  ICT  2016-ה

 

 תובנות מרכזיות

    

    

  

  

  

Open Dataממשק לקוחחדשנות

תחרויות חדשנות לפיתוח פתרונות  
בנושאים שונים

ממשק לפתיחת מאגרי מידע  
ציבוריים לשימוש הסקטור העסקי
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 הבינלאומי מהניתוח רוחביות תובנות

 הכלכלה הדיגיטלית בישראל:  רטגייתאסט לגיבוש ששימשו רבות תובנות עלוהבינלאומי ההשוואתי  הניתוחמ

 תשתיות מאפשרות וסביבה מאפשרת משמעותה הקמת תשתית  הבניית .דיגיטלית לכלכלה דיגיטלית תשתית

טכנולוגית, אנושית ותהליכית, לרבות תשתיות תקשורת פיזיות, הגנת סייבר, הקצאת משאבים תקציביים, טיפוח 

 הממשקיםוטיוב  בממשלהדיגיטלית  טרנפורמציהביצוע  ותהמשמע דיגיטלית בממשלה השקעההון אנושי ועוד. 

 השותפי חשיבה דפוסמשאבים רבים בהטמעת . בהקשר זה ממשלות משקיעות מול האזרחים התקשורת וצורת

 םהמימד הארגוני והמימד התפעולי לעידן הדיגיטל בין היתר באמצעות שימוש במדריכי התאמת תוך דיגיטלית

 .והכשרת עובדים עבודה ישל תהליכ מחדש הגדרה, דיגיטליותעיצוב יוזמות ל

גיבוש היכולות  – "איך"ל  גם ניתן אלאכלומר, אילו פרויקטים ויוזמות יש לבצע,  "מה",ה על רק אינו הדגש

 הארגוניות המתאימות לפיתוח ושימוש בכלים דיגיטליים בממשלה. 

 שני תפקידים מרכזיים בתמיכה  לממשלה  "כלכלה דיגיטלית". –דיגיטלית"  ממשלה" -תפקידי הממשלה  שני

בקידום הכלכלה באמצעים דיגיטליים:  שיפור העבודה הממשלתית תוך מינוף אמצעים דיגיטליים, לצד תמיכה 

שהממשלה תאמץ בעצמה  מבליבמשק כך שימנף בעצמו כלים דיגיטליים וחדשנות על מנת לחזק את פעילותו. 

 היה קשה יותר למשוך קדימה את כלל המשק. את הכלים הדיגיטלים ותשפר את אופן פעילותה, י

  

גיבוש שתי תכניות נפרדות האחת  • 
  והשניהלטרנספורמציה דיגיטלית במגזר הציבורי 

 במשק ICT-וה הדיגיטללשילוב 

המשרד  י  במשק גובשה ע הדיגיטלהתכנית לשילוב •
ותעסוקה וכוללת מהלכים הן בצד  לעסקים חדשנות 

 הביקוש והן בצד ההיצע  

בתכניות קיימת התייחסות גם לסוגיות תשתית שונות  •
 ... ,קישוריות, פרטיות ואבטחה 

    תחומים במוקד•

 תושבים  
               

GDP   לנפש 
              

 לשעה GDP  פרודוקטיביות
              

   Doing Businessדירוג במדד 
               

 דירוג במדד החדשנות
              

 eGovדירוג במדד 
               

 מבט חטו   מה סקרנו

 מהלכים מרכזיים

 

 

 תובנות מרכזיות

   

    

 

  

 

Digital transfo.חדשנותOpen Data

ממשק לזיהוי מודל הבגרות  
הדיגיטלי בעסקים ולבניית 
תכנית פיתוח מותאמת אישית

שירותים   המנגישהפלטפורמה 
ומידע על עסקים בהתאם למזהה 

Tell Us Onceייחודי ומאפשרת 

     

כלכלה דיגיטליתממשלה דיגיטלית

המשרד לעסקים  
חדשנות ותעסוקה

התקשוב הממשלתי

טרנספורמציה  
דיגיטלית בממשלה

טרנספורמציה  
דיגיטלית בכלכלה



18 

 

 Win-Win - הממשלה משרדי בין פעולה שיתוף על רב דגש מושם בעולם. רייםגזמ בין פעולה שיתופי קידום 

בתהליכי ומרכזי חדשנות מסוג זה,  .לקידום חדשנות התומכת הן בממשלה והן במגזר העסקי והמגזר העסקי

את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, כאשר הממשלה מנגישה את צרכיה  המגזר העסקי והשלישי מציעים

 ומתקניה לצורך ביצוע ניסויים ובדיקות. 

 קטנים עסקים, זרות השקעות, יצוא, יבוא לרבות, והצרכנות בכל תחומי הכלכלה רוחבי ציר מהווה הדיגיטל 

  כלל ענפי ומגזר המשק מושפעים מהמפכה הדיגיטלית.  .ועוד מסחר, ההייטק תעשיית, מקוון מסחר, ובינוניים

 פנים ארגונית בהתייעלות מיקודהראשון  שלבב .שלבים שלושה המידע את למנף והיכולת הדיגיטלית  לבגרות

והנגשתם בצורה קלה, נוחה  וחיסכון למדינה ולאזרחים, בשלב השני הדגש הוא על שיפור השירותים

במסגרת  להיות. מינוף המידע עשוי חדשנותולאזרח ולעסק ובשלב השלישי מיקוד במינוף מידע  ואטרקטיבית

מאגרי מידע ציבוריים לשימוש הציבור כהזדמנות צמיחה  פתיחתב או/ו, מבוססת מידע וקבלת החלטות מדיניות

 בעלת פוטנציאל רב. 

 הממשלה מול  ממשקי ושיכלול בשיפורהשלב השני מושקע מאמץ  במסגרתדיגיטלי אחד לתושב ולעסק:  שער

בה עסקים יכולים למצוא את כל המידע  אחודה פלטפורמה, 7"שער אחד לעסקים" יצירתהעסקים באמצעות 

 .לעסקים קווניםמ ומדריכים דיווח יכולתוהשירותים הנחוצים להם ממשרדי הממשלה והגופים הציבוריים, לרבות 

 הן נוספות יוזמות .אותה ומחוללים חדשנות המלווים גופים בהקמת תומכות ממשלות, שלישיה השלב במסגרת

כמעט בכל תכנית  אלו. לצד האספקה הייצור בשרשרת גורמים בין פעולה לשיתופיהקמת פלטפורמות 

ש על הנגשה של מאגרי מידע ופתיחתם כאמצעי לקידום שקיפות אסטרטגיית כלכלה דיגיטלית מושם דג

 המהווה מנוע צמיחה. וחדשנות

לבחינת תפקידו בכל אחת מנקודות  והתעשייה הכלכלה משרד את הוביל הבינלאומי ההשוואתי הניתוח, לסיכום

 ההשפעה הבאות:

 שבטרנספורמציה הדיגיטלית הפנימית: מאמצים לקידום המשק הישראלי לעידן הדיגיטלי מחייבים  החשיבות

 גם את משרדי הממשלה לאמץ יכולות ארגוניות ומקצועיות, תרבות עבודה וכלים הנדרשים לעידן הדיגיטלי 

 במידע השימושים וקידום חכמה החלטות וקבלת המשרד עבודת לייעול המידע מינוף: שבמידע הפוטנציאל 

 במשק רבים מגזרים בקרב

 עסק כל עבור אחד ובמקום ומותאמת נוחה בצורה והתהליכים הזכויות כלל הנגשת: לעסקים אחד שער 

 פעולה בין מגזריים: מינוף החדשנות הטכנולוגית הקיימת במשק הישראלי לטובת פתרון בעיות במגזר  שיתופי

 עבור גופים פרטיים ומגזר שלישי  הציבורי מחד והנגשת הממשלה כשדה ניסויים

 במשק העסקיות והפעילויות המגזרים בכלל נחוצים הדיגיטליים הכליםככלי רוחבי בכלל המגזרים:  הדיגיטל 

  

                                                      
7 One Stop Shop 
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 לימוד מהעולם –כלכלה דיגיטלית  יוזמות .ג

 ליישום פוטנציאליות הזדמנויות של רב מספר הציפו בעולם והכלכלה הממשלה בתחומי דיגיטליות תכניות סקירת

 שגובשומלבד ההזדמנויות שזוהו במסגרת הניתוח ההשוואתי הבינלאומי, נאספו יוזמות דיגיטליות נוספות  .בישראל

מקור  היווומדינות, לרבות ארה"ב, אוסטרליה, גרמניה, סינגפור וצרפת,  מגווןב עסקיים וגורמים ממשלות בהובלת

 :היוזמות לסיווג מרכזייםעולמות תוכן  הארבעלזהות  ניתןלהשראה ולמידה. 

 המסייעים למקבלי ההחלטות בעיצוב מדיניות, לצד  מבוססי מידע כלים ממשלתיים – החלטות למקבלי כלים

 פלטפורמות, ועסקים חברות מאגרדוגמאות לסוגי הכלים הן בעולם זה הם   .שוטפים עבודה תהליכי וייעול יפורש

 .לביצוע תכנון בין לקישור ממשלתיות פנים ופלטפורמות ציבור לשיתוף פלטפורמות, גיאוגרפי מידע

 מקצרים, כלים ממשלתיים התומכים בפעילות עסקים אל מול הממשלה – והבירוקרטי הרגולטורי הנטל הקלת 

 הן זה בעולם נוספים כלים. למשתמש ונוחים קלים ליותר אותם םוהופכי הבקשות והגשת הדיווח תהליכי את

 אינטראקטיביים רגולטוריים ומדריכים ובינוניים קטנים לעסקים ממשלתי רכש המנגישות דיגיטליות פלטפורמות

 .לעסקים

 כלים הניתנים לעסקים ולפרטים לתמיכה בשיפור וייעול הפעילות העסקית, בין היתר  – ולפרטים לעסקים כלים

  .באמצעות הנגשת מידע ופתיחת מאגרים ממשלתיים

 קידום יזמות וחדשנות במגזר הציבורי ובמשק תוך תמרוץ, יצירת שת"פ  – דיגיטל מבוססי פעולה ושיתופי חדשנות

 לציבור, למגזר העסקי והשלישי. והנגשת הצרכים הממשלתיים

 

 : לדוגמא מהעולםדיגיטליים  פרויקטים

הקלת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי

 חדשנות ושיתופי פעולה  כלים לעסקים ולפרטים
דיגיטלמבוססי 

 כלים למקבלי החלטות
כלים דיגיטליים המסייעים למקבלי החלטות בעיצוב מדיניות  
מבוססת ומידע ושיפור וייעול תהליכי עבודה שוטפים מבוססי  

מידע

המסייעים לעסקים בפעילותם אל מול הממשלה   דיגטליםכלים 
באמצעות הורדת הנטל הרגולטורי ופישוט התהליכים  

הבירוקרטים 

כלים דיגיטליים המסייעים לעסקים ולפרטים בשיפור וייעול  
מידע ופתיחת  הנגשת  באמצעות, בין היתר, פעילותם העסקית

מאגרים ממשלתיים  
קידום יזמות וחדשנות הן במגזר הציבורי והן במשק על ידי  

צרכים ממשלתיים הנגשת, יצירת שיתופי פעולה, תמרו 
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, הינו חלון אחד המהווה את הממשק המרכזי והאחיד של העסקים בדנמרק אל מול VIRKהעסקים הדני  פורטל

הממשלה. באמצעות הפורטל מצליחה הממשלה לרכז את השירותים והפעולות מולה במקום אחד. הפורטל שהוקם 

 מיליון יורו בשנה.  60הביא לפי הערכות עד כה לחיסכון של  2003-ב

 

להגיש אישורים רגולטוריים במקום אחד. המערכת מלווה את המשקיע לאורך מערכת המאפשרת למשקיעים  - הודו

 אחר מעקב גם מאפשרת המערכת. כל התהליך ומדיעה לו מהם האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל שלב

הפחתת עלויות ממשלתיות כתוצאה מהמעבר לאמצעים המערכת מסייעת ב .שונים לסגמנטים בהתאם המשקיעים

ייעול התהליכים עבור המשקיע אשר נאלץ בעבר להתמודד עם עשרות רשויות שונות במדינה זרה וכיום ו דיגיטליים

בקשות  50,000-60,000-עלה כי המערכת בוחנת כ 2016בבדיקה שנערכה בתחילת . מתמודד עם מערכת אחת

 .בחודש

   תמצית
                                        

                                 
                                       

                                    

בשנה Virk-דיווחים שנשלחים ל 3.5•

משרות מלאות נחסכות עבור   600-למעלה מ•
 החברות הודות לדיווחים לפורטל

מיליון יורו בשנה למגזר   23חיסכון של •
מיליון יורו למגזר   35וחיסכון של הציבורי
 הפרטי

אל  עסקים נעזרו בתבניות   300-מעל ל•
 לתכניות עסקיות שבפורטל

 Virkמהעסקים בדנמרק מכירים את   96•

טפסים  1600-הפורטל מאפשר למלא כ•
 דיגיטליים

   גו  ציבורי
 הסוכנות הדנית למסחר וחברות

 2003  שנת הקמה

תבניות    מספק כלים לעסקים
לבניית תכנית  , לניהול תקציב

 פאנל מומחים ועוד, עסקית

בפורטל ישננה אפשרות  
להגשת חשבוניות לרשויות  

 ציבוריות

רישום חינמי של חברות  
חדשות באמצעות הזדהות 

 דקות 15חזקה בתוך 

  תמונת הפורטל להמחשה  תועלות מרכזיות ותוצאות

  נתונים מרכזיים מאפייני המערכת

עמוד נחיתה מותאם אישית  
 לכל חברה

,  מספק שירותים בתחומי דיווח
 אפ וצמיחה-מידע וסטארט

ממשק אחוד לכלל הדיווחים  
הנדרשים העסקים לדווח  

 לממשלה
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 את הבודק אתר", Performance Dashboard" היא ההחלטות למקבלי הכלים בעולם לדוגמא יוזמה - אוסטרליה

 11 לפי נבחנת הרצון שביעות. אוסטרליה ממשלת שמציעה דיגיטליים בשירותים המשתמשים של הרצון שביעות

 על להקלה בתהליך גמישות, הלקוח צרכי הבנת ביניהם, דיגיטלי לשירות כסטנדרט הממשלה שקבעה קריטריונים

 עידוד, לציבור ופרסומם ביצועים בדיקות ביצוע, ונגיש פתוח מקור קוד, עקבי תכנון, השירותים אבטחת, הלקוח

 שנבחנו השירותים. גבוהה ברמה דיגיטלית שאיננה השירות אלטרנטיבת על ושמירה דיגיטליים בשירותים שימוש

ועד לקבלת  המונגשת לעסקים קטנים ובינוניים תדיגיטלי ממשלתי רכש מפלטפורמת החל, מגוונים הינם זה באתר

 היתרי ייבוא בשירות מקוון. 

  תמצית
                                      

                                      
                                     

                                    

עלויות ממשלתיות כתוצאה הפחתת •
 מהמעבר לאמצעים דיגיטליים

ייעול התהליכים עבור המשקיע אשר נאל   •
בעבר להתמודד עם עשרות רשויות שונות  

 במדינה זרה וכיום מתמודד עם מערכת אחת

 2הוקמו ,  לאחר ביצוע הפרויקט בהצלחה•
מערכות דומות נוספות במימון בנק פיתוח 

 אסיה

עלה כי  2016בבדיקה שנערכה בתחילת •
בקשות  50,000-60,000-המערכת בוחנת כ

בחודש

  גו  ציבורי
 והבנק לפיתוח אסיה  הודו  פרדשמחוז אנדרה 

 2014  שנת הקמה

הגשה מקוונת של כל 
הטפסים והאישורים  

הרגולטוריים במקום אחד וליווי  
המשקיע מתחילת הגשת  

 הבקשות ועד לאישור הבקשה

איחוד כל הדרישות  
הרגולטוריות של הגופים  
השונים למערכת אחת 

המודיעה למשקיע לאחר הזנת  
פרטי הבקשה מהם האישורים  

 הנדרשים

מערכת התראות ומידע  
המאפשרת למשקיע לראות  

את סטטוס הבקשה בכל  
 שלב

בזמן אמת הצגת מידע 
,  לכמות הבקשותבנוגע 

הסטטוס והחלוקה  
 לסקטורים

  תמונות להמחשה  מרכזיות ותוצאותתועלות 

  נתונים מרכזיים מאפייני המערכת
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 . המערכת, בהובלת רשות המכס והגבולות"Ace", 8לעסקים אחד שער מערכת הוקמה 2014-ב –הברית  ארצות

מאפשרת לסוחרים הגשת בקשות במהירות ויעילות תוך מעקב בזמן אמת. במסגרת המערכת, הסוחר יכול להגיש 

טפסים ואישורים לגופים ממשלתיים רבים. כמו כן, המערכת מאפשרת ניהול סיכונים פרואקטיביים לזיהוי  50-כ

עלויות, ציות גבוה לרגולציה,  תתחוהיא הביאה להפ זומהסוחרים עברו לפעילות במערכת  95% 2016-הפרות. ב

  .תהליכים וקיצור ייעול

                                                      
8 Single Window 

פלטפורמה המאפשרת  
לעסקים קטנים ובינוניים  
ולחברות סטרטאפ להציע  
שירותים דיגיטליים עבור  

הממשלה

כלי המיועד לעזור לאנשים  
אשר גובים כס  בעבור  

שירותים לסווג האם פעילותם  
נחשבת לעסק לפי 

קריטריונים ומפרט על  
חובותיהם

שירות אשר מטרתו היא  
לפשט את תהליך קבלת  
היתר הייבוא עבור יבואנים  
וסוחרים וביצוע הגשת  
הבקשה וקבלת ההיתר  

באינטרנט

 

 צרכי הלקוחהבנת 1.

בונה  , צוות רב תחומי אשר מעצב2.
 ומתפעל את השירות

 גמישות בתהליך להקלה על הלקוח3.

 הבנת הכלים והמערכות4.

 אבטחת השירותים5.

 תכנון עקבי  6.

 שימוש בפלטפורמות נפוצות ופתוחות7.

 קוד מקור פתוח ונגיש8.

 שירות נגיש ונוח לשימוש9.

ביצוע בדיקות מקיפות של השירות  10.
 ועדכונים בעת הצורך

בדיקת הביצועים ופרסומם לציבור  11.
 Dashboard    

שמירה על השירות הלא דיגיטלי ברמה  12.
 גבוהה

 עידוד השימוש בשירותים דיגיטליים13.
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האמריקאית מאפשרת הגשת   Single Window-מערכת ה
תוך כדי מעקב בזמן אמת   בקשות במהירות וביעילות

       
       Single Window                   

                                    
                                 

 הפחתת עלויות•

 אכיפה וציות גבוהים•

 מהירות וייעול תהליכים•

 אסורים זיהוי מהיר של משלוחים מסוכנים•

מהסוחרים    95לאחר שנתיים של פעילות •
העבירו את הפעילות למערכת הדיגיטלית

 40ם ישנם  י דוח של האו עפ
מדינות בעלות מערכת דומה

             
 רשות המכס והגבולות האמריקאית

          2014 

דרכו יכול הסוחר שער אחד 
  47-ואישורים לטפסים להגיש 

 רשויות ממשלתיות שונות

רגולציה המחייבת את כל 
הסוחרים לעבור בהדרגה  

 למערכת הדיגיטלית

מערכת ניהול סיכונים  
בי  יאקטהמאפשרת זיהוי פרו 

 של הפרות  

בזמן אמת הצגת מידע 
בנוגע לכמות הסחורות  

 והאישורים

  מבנה המערכת  מרכזיות ותוצאותתועלות 

  נתונים מרכזיים מאפייני המערכת
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מטעם המכס, המועצה לפיתוח כלכלי והרשות לפיתוח  TradeXchange-ה מערכת הוקמה 2007-ב - סינגפור

טכנולוגיות מידע ותקשורת. המערכת מהווה פלטפורמה משותפת לגורמים בשרשרת האספקה ומטרתה שמטרתה 

להגביר את הפרודוקטיביות במסחר תוך יצירת חיבורים בין גורמים בשרשרת האספקה, וטיפול באישור הסחר, 

ן, המערכת מאפשרת שימוש חוזר בנתונים לביצוע אינטראקציות מהירות ויעילות בין ביטוח מטענים ומימון. כמו כ

 200-יותר מ 2013-לתהליכי מסחר. ב ERPעסקים לעסקים או בין עסקים לממשלה, וכן חילוץ מידע מממשק 

 . חברות השתמשו במערכת

 

 הערכה מתן המאפשר 2014-ב והתעסוקה החדשנות, העסקים משרד שהקים האינטרקטיבי ממשק - זילנד-ניו

 השימוש את הבוחן דיגיטלי לשאלון מענה על מבוססת ההערכה. הדיגיטל בתחום עסק לפעילות פעולה ותכנית

 מספק הממשק ההערכה לאחר. עבודה וכלי אינטרנט אתר, שיווק, אנושי הון בתחומי בדיגיטל העסק של הנוכחי

 מספק הממשק. העסק של המקוונת הנוכחות לשיפור המלצות הכוללת לעסקים אישית מותאמת פעולה תכנית

 .לעסקים הדיגיטל בתחום מקוונים קורסים גם
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על ידי אוניברסיטת סטוקהולם ובמימון ממשלת שבדיה והאיחוד האירופי  2014-הוקם ב e-Gov Lab-ה - שבדיה

-במטרה לפתח שירותים דיגיטליים עבור המגזר הציבורי אשר יובילו לחדשנות ויעלות בממשלה על ידי צוותים רב

י פרויקטים הכוללת מגזריים. המיזם כולל פורומי מחקר וחדשנות, סדנאות ייעודיות והאקתונים ופלטפורמה לניסו

  (.Testbedסביבה מו"פ ובדיקות המחוברת למערכות הממשלה )

 

  

       
                                           

                                             
                                       

                                         
                               

             
 אוניברסיטת סטוקהולם

          2014 

 :מאפייני המערכת  נתונים מרכזיים

  יוזמות לדוגמא

ודיונים   Open Dataשילוב 
מהמדיה החברתית למערכת 

התומכת בקבלת החלטות ומציגה 
את המידע באופן ויזואלי

מערכת למידה מקוונת שתאפשר  
רכישת מיומנויות נדרשות לשילוב  

בשוק התעסוקה

מערכת אימות והזדהות דיגיטלית 
אחודה באירופה

Testbed-   פלטפורמה לניסויי
פרויקטים הכוללת סביבת  

פיתוח ובדיקות  , מחקר
ומחוברת למערכות הממשלה

מידע של גופים   הנגשת
ממשלתיים ליצירת ויזואליזציה  
ולניתוח דרכים חדשות לשימוש  

במידע פתוח

Living Labs-   פורום של מחקר
,  וחדשנות לפיתוח מוצרים

שירותים ותהליכים תוך שימוש  
והאקתוניםבסדנאות ייעודיות 

צוותים המורכבים מבעלי עניין  
בתעשייה ובאקדמיה   , בממשלה

ומשלבים את האזרחים תוך  
הדגשת צרכי המשתמש  

בפרויקטים

זיהוי 
האתגר  
העולה  

מהאזרחים 
או מצורך  
לאומי

פלטפורמות  
ליצירת 
חדשנות  
משותפת  
המפגישות  
בין בעלי 

עניין

הדמיה  
של  

הרעיון 
ובחינת 
תרחישים 
עתידיים

ביצוע  
בדיקות  

באמצעות 
מידע  
פתוח  

API-ו

המשך  
פיתוח  
פתרון  
חדשני  

בשותפות  
תוך 
קבלת  
פידבקים

יצירת 
מפת  
דרכים  
ושימוש  
בפיילוט  
בטרם 
כניסת 
היוזמה 
לשוק

 
 

  
  

  תהליך העבודה

מערכת ליצירת מפה גיאוגרפית תוך 
קבלת פידבקים מאזרחים בנוגע  
למדדים סביבתיים לשם תמיכה  

החלטותבקבלת 
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להעלות רעיונות לשיפור עבודת  ומאפשרתבמשרד העבודה  2009-שהוקמה ב Idea Street-ה מערכת – בריטניה

 .הארגון על ידי העובדים

 

 

 

 

 

 

  

       

מתוכם בשלבי יישום מאז   63, רעיונות 1,400-עובדים אשר העלו למעלה מ 4,500-בפלטפורמה חברים כיום למעלה מ
 מיליון פאונד למשרד  21-הקמתה חסכה המערכת למעלה מ

 בעקבות הצלחת המערכת אימצו אותה לאחרונה משרד המשפטים והמשרד חדשנות עסקית והכשרות

 ממשק ההשקעה ברעיונות טבלת הרעיונות המובילים ממשק הרעיונות לדירוג

משרד העבודה איננו רשאי  
להעניק לעובדים הטבות  
כספיות עבור השתתפותם  

השתתפות  . במערכת
העובדים מונעת אך ורק  

 מההכרה לה הם זוכים במשרד

המערכת מעודדת עובדים   
להשמיע את קולם כאשר הם  
רואים שניתן לשפר את עבודת  

הם צריכים לבזבז רק  . המשרד
והתרומה לעבודת  , עשר דקות

...   המשרד היא עצומה
  קוטרילדיוויד  
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 לפעולה ומניעים המוצא נקודתד':  נספח

 דיגיטלית וישראל והתעשייהמשרד הכלכלה  רותמט .א

דיגיטלית הוגדרו ככוכב הצפון של בניית התכנית, העוטפים בתוכם את  וישראל והתעשייהמשרד הכלכלה  מטרות

שילוב דיגיטל לקידום  הייתה התכנית בגיבושהסוגיות המשקיות המשותפות לצרכנים ולמגזר העסקי. נקודת המוצא 

 .המטרות ולא הטמעת "טכנולוגיה לשם הטכנולוגיה"

המשק הישראלי לנתיב חדשנות וצמיחה, תוך צמצום פערים כלכליים  קידום הוא והתעשייהמשרד הכלכלה  חזון

זרות . מחזון זה נגהכלכלות המובילות בעולם 15חברתיים, שיפור הפריון ועידוד התחרות, לשם מיקום ישראל בין ו

שהינן, פיתוח מנועי צמיחה ושיפור הפריון במשק הישראלי, הפחתת יוקר המחיה  והתעשייה מטרות משרד הכלכלה

שיפור וחברתי כתשתית לצמיחת המשק, חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים, –והגברת התחרות, פיתוח כלכלי

תחת פיתוח מנועי צמיחה אחד  למשל כךמטרה נחלקת למספר יעדים,  כלהשירות ומתן מענה מיטבי ללקוח. 

היעדים הינו עידוד החדשנות והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה, במסחר ובשירותים, ואילו תחת מטרת 

הפחתת יוקר המחיה אחד היעדים הינו טיוב רגולציה, הפחתת נטל רגולטורי והסרת חסמים העומדים בפני המגזר 

, תוך והתעשייה הכלכלה משרד ויעדי מטרותשויים להוות מפתח למימוש העסקי. כלים דיגיטליים וטכנולוגיים ע

 יעדו מטרההתועלת הטמונה בדיגיטל ומידת השפעתו על כל  .והמשק המשרד עבור חיסכוןשהם יאפשרו גם 

לזהות את היעדים בהם הדיגיטל הינו חיוני ובעל אימפקט רב. יעדים  הייתה התהליךמשתנה ולכן אחת ממטרות 

 אלו יהיו במיקוד התכנית.  

גם ממטרות העל של המיזם  הושפעהוהתעשייה  הכלכלהתכנית אסטרטגיה דיגיטלית למשרד  גיבושזאת,  לצד

. וידידותי חכם וממשל פערים צמצום, מואצת כלכלית צמיחה שהן, חברתי לשוויון משרדבהלאומי ישראל דיגיטלית 

 הוגדרו עלהמטרות  תחת. 2017-2022הדיגיטלית של ממשלת ישראל לשנים  המדיניותמבטאות את  האל מטרות

בהם תתמקד פעילות הממשלה במסגרת המיזם  ,המרבי ההשפעה פוטנציאל בעלי תחומיםאסטרטגיים,  עדיםי

היעדים הם קידום תעשיות ועסקים דיגיטליים,  מואצתכלכלית  צמיחה מטרת במסגרת, כךהלאומי ישראל דיגיטלית. 

 האסטרטגיים היעדים פערים צמצום מטרתפיתוח שוק התעסוקה בעידן הדיגיטלי ותמיכה בפיתוח תשתיות. תחת 

 משלמ מטרת תחתו, זכויות ומיצוי, הדיור ומחירי חיההמ יוקר הורדת, והחברתית הגיאוגרפית הפריפריה קירוב הם

חכם וידידותי היעדים הם הנגשת הממשלה והשלטון המקומי, קידום ממשל חדשני ואפקטיבי ושיפור המוצרים 

 הציבוריים. 

משקיות בהן  מטרותהוביל לזיהוי  והתעשייה מטרות מיזם ישראל דיגיטלית ומטרות משרד הכלכלה וסנכרון שילוב

 אלה סוגיותלכך,  בהתאםהמצב הקיים.  מהותי של לדיגיטל פוטנציאל רב והוא עשוי להוות מפתח לפתרון ושיפור

 :היוו מצפן לגיבוש אסטרטגיית הכלכלה הדיגיטלית

 צמצום פערים וצמיחה מכלילה 

 קידום דיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ובחברות מסורתיות 



29 

 

 הנגשת הממשלה ו-Ease of Doing Business 

 כלכלי ופיתוח הפריון קידום 

 מינוף חדשנות מבוססת מידע 
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 והתעשייה הכלכלה משרד בפעילות דיגיטלית צבמ תמונת .ב

 בסוכנות לדוגמא, .ביחידותיו שונות יוזמות פעילומ הדיגיטלי מישורב נרחב באופן פועל והתעשייה הכלכלה משרד

למשל תכנית לתמיכה במסחר מקוון המיועדת לעסקים באזורי עדיפות לאומית  קיימתלעסקים קטנים ובינוניים 

עסקים. בנוסף, הסוכנות  1,000-ומספקת סיוע בהקמת פלטפורמה למסחר מקוון. בתכנית השתתפו מעל ל

 מסייעת במימון הטמעת מחשוב ושילוב אמצעים טכנולוגיים בעסקים. 

ומערכת תכניות עבודה, ומערכות פונות לקוח, לרבות  BIת מערכות סחר חוץ קיימות מערכות פנימיות לרבו במינהל

מערכות להגשת פניות של חברות, אתרי נספחויות מסחריות בשפות שונות ומערכות ליצירת אירועים הפגישים בין 

חברות ישראליות לחברות בחו"ל. במדען הראשי וברשות החדשנות אחת היוזמות הדיגיטליות הקיימות היא אפשרות 

 קבלת מענק באופן מקוון, וכך גם במרכז ההשקעות אפשרות להגשת בקשות מקוונת.להגשת בקשה ל

 הקיימות והאנושיות הארגוניות, יותהטכנולוג ליכולות רבה חשיבות קיימת, המשרד שמקדם לפרויקטים מעבר

 לרתום המשרדהיכולת של  נבחנה כך לצורך. הדיגיטליים הכלים מינוף לצורך הנדרשים השינויים להובלת משרדב

את הטכנולוגיות הדיגיטליות לטובת טרנספורמציה )שינוי משמעותי( של תהליכים, שירותים ומודלים של אספקת 

 מוצרים ושירותים בעלי ערך לאזרח/לעסק. 

אסטרטגיית הארגון, ביצועי  :צירים חמישה פני עלהוגדרה  ארגון של דיגיטליתהבניית מסגרת הדיון, בגרות  לצורך

ההנהלה, מיומנויות כוח האדם, מידת המיקוד בלקוח הארגון, ותרבות העבודה הדיגיטלית. בהתאם לתוצאות הארגון 

 .9בכל אחד מהצירים ניתן לסווגו לאחד מבין שלוש שלבי הבגרות הדיגיטלית: מוקדם, מתפתח ובוגר

יגיטלית מתפתחת ובעל פוטנציאל משמעותי לקפיצת מדרגה זוהה כארגון שבשלותו הד והתעשייה הכלכלה משרד

בשיפור חווית הלקוח ואופן קבלת  מתמקדת והתעשייהמשרד הכלכלה  אסטרטגיית .10בשירותים הניתנים ללקוחותיו

לעיצוב  אמת בזמן ונתוניםההחלטות. כלומר המשרד שואף לפישוט הבירוקרטיה עבור לקוחותיו ושימוש במידע 

. מדיניות

                                                      
 לבגרות דיגיטלית בממשלה Deloitteעל בסיס מודל  9

 הממשלתיים ובחסמים האפשרויות ברמת ותלויים מושפעים הבגרות לדבמו רבים ומרכיבים הממשלתי מהמערך כחלק פועל המשרד 10

 בתחום
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שמשמעותה שקיימת היכרות עם הכלים הדיגיטליים ותועלתם  ,מודעות דיגיטלית מתקדמת המשרד תלהנהל

 כוח בהיבטהפוטנציאלית, וחלק ניכר מיחידות המשרד אף פועלות לייזום מימוש יוזמות דיגיטליות באופן עצמאי. 

 בהיבט המשרדיים הצרכים בין פער עולה. מספקים אינם המשאבים ולעיתים מתונה הינה המשרד השקעת, האדם

 .ומנהליו המשרד עובדי בקרב הדיגיטלית האוריינות הגברת נדרשת ובנוסף הקיים האדם כוח לבין הדיגיטלי

הבנה ראשונית של הצורך  קיימתש כךמיקוד הלקוח נראה כי המשרד נמצא בין השלב המוקדם למתפתח,  בפן

 עירובבלקוח שמשמעו  מיקודבמיקוד בלקוח, אולם בפועל מרבית היוזמות הדיגיטליות הקיימות לא פותחו ועוצבו תוך 

ועד סופו. לבסוף, הציר בו המשרד נדרש לבצע את קפיצת  ומתחילת פידבק וקבלתבתהליך הפיתוח  הלקוחות

. אי במצב הנוכחי נצפה היעדר שיתופיות ונכונות לקחת סיכוניםהמדרגה הגדולה ביותר הוא תרבות העבודה. 

 ופוגם בתהליך ייזום ומימוש מהלכים ויוזמות דיגיטליות.  נפוץ במשרד יחידות בין מידע שיתוף

זיהוי מספר אתגרים העומדים בפני  כללה והתעשייהואפיון של מידת הבגרות הדיגיטלית של משרד הכלכלה  בחינה

חלק ניכר מיחידות המשרד למימוש טרנספורמציה דיגיטלית ושיפור רמת הבגרות הדיגיטלית. תחילה עלה כי 

המשרד מתמודדות עם אתגרים זהים, אולם כל יחידת מבצעת פיתוח עצמאי של יוזמות דיגיטליות וחסר שיתוף ידע 

טלית העצמאית של היחידות השונות מקשה על יצירת סטנדרט מקצועי אחיד בין היחידות השונות. הפעילות הדיגי

אחידה מקשה על בניית מערכות לניהול הידע משרדית המאפשר אינטגרציה ולמידה משרדית. בנוסף, העדר שפה 

, במשרדהדיגיטל  בתחוםתכנון ארוך טווח מתקיים  לאהמשרדי ומינופו. יתר על כן, בהיבט התכנון עלה כי מחד גיסא 

מקשה על יצירת סדרי עדיפויות משרדיים ופיתוח פרויקטים מורכבים, ומאידך גיסא חלק ניכר מהיחידות שמה 

הדיגיטליות. אלו דורשים שינוי  האתגר המרכזי הוא בישום היוזמותומחזיקות בתכניות ליוזמות דיגיטליות כבר זמן רב, 

 ים. של תהליכי ושגרות העבודה לצד הקצאת משאבים ייעודי

 שונים גורמים עם גשיםמפ במסגרתזיהוי האתגרים העומדים בפני המשרד והפערים הקיימים בתחום הדיגיטל,  לצד

המרכזית הינה פישוט  ההזדמנותהזדמנויות ליצירת ערך באמצעות דיגיטל.  זוהוו רעיונות הועלו המשרד תיחידו מכלל

בוגר מתפתח מוקדם

אסטרטגיה

הנהלה

א כ

מיקוד לקוח

תרבות עבודה

מודעות דיגיטלית  
 בסיסית

הבנת  
 הצורך

מיקוד בשיפור  
חווית לקוח וקבלת  

החלטות

העדר שיתופיות  
ונכונות לקחת  

סיכונים

משאבים אינם  
מספקים
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במסגרת  היתר ביןעמה מתמודדים עסקים על בסיס יומיומי והסרת חסמים באמצעות הדיגיטל,  הבירוקרטיה

תהליכים הנוגעים לרישוי, מוסר תשלומים ודיווח. לזה ניתן להוסיף הנגשת מידע רלוונטי בפלטפורמות דיגיטליות 

לתרום רבות להצלחתם ולהגביר את תמיכת המשרד  עשויה אשרלעסקים, לרבות יבואנים, יצואנים, משקיעים זרים, 

 לקוחותיו. 

אלה המאפשרות ביצוע פעולות, לרבות דיווח והגשת בקשות תוך מתן חיווי ללקוח, ומנגישות  דיגיטליות פלטפורמות

ראיית לקוח  לשםמידע  ומאגרישונות  מערכותבין  תקשורתהיא  הזדמנות נוספת יהוו "שער אחד" לעסקים. ,מידע

דה מקצה לקצה. כלומר, אפשרות לקבל מידע על כלל התמיכה וכלי הסיוע שניתנו לעסקים שהינם לקוחות אחו

 לקוחות מול אל והשירות התקשורת של משופר ניהול יאפשרהמשרד ממשרדים ויחידות שונות בממשלה. הדבר 

את מינוף  יאפשרוופלטפורמת ניהול ידע אחודה  BI מערכותוהטמעת  פיתוחועוד,  זאת .להתייעלות כבסיס המשרד

. כמו כן, ניתן למנף את הטרנספורמציה הדיגיטלית כדי מושכלת החלטות וקבלת מדיניות עיצובהמידע לטובת 

לפשט ולקצר את הליך המכרזים לרכש ממשלתי, ולהנגישו גם לעסקים קטנים ובינוניים, שהיום מתקשים לגשת 

 חווית לשיפור יתרמו אלה הזדמנויות, לסיכוםאליו בשל מורכבות התהליך והמשאבים הנדרשים כדי להתגבר על כך. 

 .ותהליכי העבודה הפנימיים שבו והתעשייה הכלכלה רדמש מול הלקוח
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 עסקים בישראל של המבט נקודת - הלקוחות צרכי .ג

 חברות עם רחבים עצותוהיו מפגשי גם כמו, במשק מפתח גורמי עם ראיונות של רב מספר בוצעו התהליך במסגרת

. ועוד מסחר, טכנולוגיה, תקשורתמתחומים שונים, כגון תעשיה, מדעי החיים,  ובינוניים קטנים ועסקים גדולות

 הנגשת: פישוט בירוקרטיה, בעולם הדיגיטל מטעם העסקים פוטנציאליות והזדמנויות מרכזיים צרכים עלו בתהליך

. פעולה שיתופי והגברת, לעסקים תומכת סביבה יצירתהמודעות ליתרונות הדיגיטל,  הגברתמידע לפיתוח עסקי, 

 .ודיגיטל שירות בהיבטי מהממשלה העסקים ציפיית את משקפים אלה

הבירוקרטיה והקושי בהתנהלות אל מול הממשלה היא אתגר עלה כי  אל מול הממשלה העסקים ממשק בהיבט

איחוד ו עצמי שירותניהול לקוח, שיאפשרו בין היתר  , הניתן לשיפור משמעותי באמצעים דיגיטלייםמרכזי לעסקים

הפחתת השימוש במתווכים בין הממשלה לעסקים  שהינוערך  שיושגו באמצעות דיגיטל לשקיפות ובהירות .ממשקים

 עסקים. מעבר לקשיים הבירוקרטיים, התנהלות הממשלה מהווה לעיתים חסם עבור משיכת משקיעים זריםב עלייהו

עדיין נדרשים לדווח באופן ידני, למרות שקיימות מערכות דיגיטליות וניתן  עסקיםבמעבר לדיגטל, כגון מקרים שבהם 

 לקצר ולייעל את תהליך הדיווח ובכך להקל על עסקים.

הנגשת מידע להביעו רצון  עסקיםאתגר הבירוקרטיה עלתה הזדמנות במסגרת הממשק בין עסקים לממשלה.  לצד

. בהקשר בדמות התרחבות ופיתוח עסקים וצמיחה כלכלית למשק ערך משמעותיל תביא אשר הממשלה ידי על מקוון

פערי מידע לקידום  את לתווך, המשפיעים על עסקים אקטיבי לגבי שינויי חקיקה-עדכון פרו לבצעזה הממשלה יכולה 

עם  .מאגרים ממשלתיים לשימוש המגזר העסקי ולפתוח ,מידע גיאוגרפיו מידע על רכש ממשלתי להנגישהייצוא, 

, לרבות חוק מאגרי מידע במידעהמקשים על ניצול הערך הטמון  רגולטורייםחסמים זאת, עסקים הצביעו על 

 העסקים העדר מודעותהגבלים עסקיים על שיתופי פעולה, למשל בין יצרנים לקימעונאים. מלבד חסמים אלה, ו

אינם מאפשרים את  בקרב העובדים פיתוח כישורים דיגיטליים איו ליתרונות הדיגיטל ולערך שניתן להפיק ממידע

 מינוף הדיגיטל והמידע לצרכים עסקיים. 

 ומאפשרת תומכת סביבה ותייצר חסמים תסיר שהממשלה לכך דרישה עלתההסביבה התומכת לעסקים,  בהיבט

לעידן הדיגיטלי,  ומותאמת מאפשרת רגולציה, מיומן אדם בכוח השקעהפיתוח ומעבר לכלים דיגיטליים, באמצעות 

מסחר מקוון והפצה הצביעו עסקים בהקשר זה הוא  עליו. תחום מרכזי מודעות והעלאת מידע הנגשת, סייבר הגנת

חסמים המקשים על קידום התחום, ובראשם  קיימים, לטענתם. רבים עסקים שואפים ליהםאישירה ללקוחות 

. לצמיחה בעולם דיגיטלי שיתופי פעולה הינם הזדמנות מרכזיתעלה, כי  עוד המעטפת הלוגיסטית )קושי בהפצה(.

 תפקיד, העסקים לדעת. ר העסקיבין הממשלה למגזובין עסקים קטנים, בין יצרנים לקמעונאים,  להתקיים יכולים הם

 .דיגיטליות פלטפורמות והנגשת הסדרה באמצעות אלו פעולה שיתופי לאפשר הוא הממשלה

 גם הועלו במשק רוחביים מפתח וגורמי ובינוניים קטנים עסקים, גדולות חברות עם ההיוועצות מפגשי במהלך

נבחנו בהמשך  ההצעותהצעות לפיתרון הקשיים ורעיונות ליוזמות דיגיטליות לניצול ההזדמנויות הטמונות בדיגיטל. 

לפשט  בין היתר הוצע הבירוקרטיה פישוט בתחום. שגובשה הדיגיטלית הכלכלה באסטרטגיית שולבו וחלקן תהליךה
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 משלוח תעודת)לדוגמא  הפצה על פיקוח ותהליכי( e-invoice) חשבונות הגשת תהליכי דיגיטלי באופן ולהנגיש

 עלו, עסקי לפיתוח המידע הנגשת בתחום. בינוני-קטן עסק לכל הממשלה מטעם לקוח מנהל ולהצמיד, (דיגיטלית

על רגולציה ומכרזים ממשלתיים לעסקים קטנים ובינוניים,  רעיונות להנגשת מידע פרוקאטיבי, באמצעות מנויים,

תמרוץ ישיר באמצעות מענקים, ועקיף, במאמצעות מערכת המס, של שימוש במידע לשם חדשנות, סיוע לייצואנים 

באמצעות הנגשת מידע על תקנים/הזדמנויות שיקלו את הייצוא, והסדרת חוק מאגרי מידע כך שחברות יוכלו לקבל 

 רכנים. מידע על צ

לקיים מאמץ חינוכי להכשרת עובדי תעשייה לשימוש בכלי דיגיטל, לעודד  לדוגמא הוצע התומכת הסביבה בתחום

בחברות ולהנגיש מידע על כוח אדם ביחידות צה"ל לסיוע בגיוס עובדים מיומנים בדיגיטל.  11מדעני נתונים שילוב של

הסדרת חקיקה שתאפשר שת"פ בין יצרנים לקמעונאים )למשל חוק  כגון רעיונות הועלו הפעולה שיתופיבתחום 

 פיילוטים וקידום, ועודרכש, שיווק  בתחומיהמזון(, בניית פלטפורמה לשיתופי פעולה בין עסקים קטנים ובינוניים 

 אפים.-סטארט עם"פ בשת ואחרים ממשלתיים

 תובנות משיתוף הציבור:  סיכום

  

                                                      
11 ata ScientistsD 

       
         

אתגר מרכזי לעסקים  
  ברישוי עסקים -דוגמא  

               
            

ערך משמעותי 
עסקילפיתוח 

             
עסקים קטנים ובינוניים  
אינם מודעים ליתרונות  

כלים דיגיטליים  שבשילוב 

             
פ   פוטנציאל הדדי לשת

  הנגשת פרטי-ממשלתי
צרכים ממשלתיים ואימו   

 פתרונות חדשניים

            
חסמים  הממשלה כמסירת 
וכמאפשרת

אין  , במקומות מסוימים 
,  ביקוש למידע מהשטח
למרות הפוטנציאל שלו  

  לייצר ערך רב

  סייט-הממשלה כבטא להנגשת 
פוטנציאל תרומה משמעותי  

אפים מתפתחים שכבר  -לסטארט
  פיתחו פתרונות

המידע הוא מטבע   
ולעסקים רבים צורך  
במידע תומך לזיהוי 

תקנים  , הזדמנויות עסקיות
  בינלאומיתורגולציה 

הן כל המערכות שלי  
דיגיטליות אבל רק  

כשאני מגיע למשרדי  
ממשלה אני צריך 
 ... להביא פלט נייר

אני צריך קטן בתור עסק  
להתרוצ  מול גורמי  

בירוקרטיה רבים בתהליך 
  ומייגעארוך 

רוצים להתקדם למסחר   
מקוון אבל נתקעים בשל  

קושי  , Last Mile-בעיית ה
  לוגיסטי מהותי

צריך להכשיר עובדים   
בתעשייה כדי שידעו  

 בטאבלטיםלהשתמש 
  חכמים לניהול קו הייצור
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 לאן נרצה להגיע? התכנית האסטרטגית :ה נספח

 אסטרטגית תפישה .א

 כלים שבשילוב ההזדמנויות לצדווישראל דיגיטלית,  והתעשייה הכלכלה ומשרד הישראלית הכלכלה אתגרי לאור

 .הקרובות בשנים פעילותו את לנווט והתעשייה הכלכלה אשר תסייע למשרד אסטרטגית השתפי גובשה, דיגיטליים

 האסטרטגית התכנית עיקרי

 

  

, צמצום פערים, והצמיחה הפיריוןקידום 

 ,מידעמבוססת וחדשנות  Doing Business-סביבת ה

 תוך מיקוד בארבעה צירים מרכזיים 
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 האסטרטגית שלוש רמות:  השלתפי

, מיזם ישראל דיגיטלית והתעשייה שילוב מטרות ועקרונות משרד הכלכלה - המשקית ברמה ועקרונות מטרות .1

 וצרכי הלקוחות כפי שזוהו בתהליך, אשר ישמשו כזרקור המכוון את פעילות המשרד. 

תחומי הפעילות שבהם יתמקד המשרד בפעילותו תוך גיבוש והוצאה לפועל  – המשק לקידום דיגיטליים מהלכים .2

 של פרויקטים ויוזמות בעלי ערך לייצר קפיצת מדרגה. 

 מנת על בעצמו לפתח המשרד שצריך והכלים היכולות – והתעשייה הכלכלה למשרד דיגיטלית טרנספורמציה .3

 לאזרחים יותר טובים ותמיכה שירות ומתן אפקטיבית לפעילות ולמנפה הדיגיטלית הטרנספורמציה את להוביל

 ולעסקים

 קטנים עסקים, )מסחר( בארבעה צירים מרכזיים: ייבוא וייצוא הפעילות מיקוד יקודמו על ידי המשקיות המטרות

 ותפיסת משרדית טרנספורמציה בסיס ועל, ובממשלה במשק וחדשנות והשקעות מתקדמת תעשיה, ובינוניים

 .בעולם המובילות הכלכלות 15-מ לאחת ישראל מדינת להפיכת בדרך במרכז האזרח

 

 המשקית ברמה ועקרונות מטרות .1

במדד קלות עשיית עסקים של הבנק העולמי  1254-ישראל מדורגת במקום ה – Ease of doing business .א

כלכלות ברחבי העולם בכדי לספק בסיס אובייקטיבי  190הבוחן את הרגולציה והבירוקרטיה העסקית בקרב 

                                                      
 2017 ליוני נכון 12

מטרות משקיות לקידום באמצעים דיגיטליים  

אסטרטגיית כלכלה דיגיטלית למשרד הכלכלה  

ייבוא וייצוא חדשנות במשק ובממשלה  תעשיה והשקעות קטנים ובינונייםעסקים    

תרבות ארגונית דיגיטלית ניהול לקוח ומדיניות מבוססת מידע

מהלכים דיגיטליים לקידום המשק  

טרנספורמציה דיגיטלית פנימית  

Ease of doing 

business

ופיתוח   הפיריוןקידום 
כלכלי

חדשנות מבוססת 
מידע

עסקים קטנים  
ובינוניים

צמצום פערים  
וצמיחה מכלילה
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וייעול הסביבה הרגולטורית והבירוקרטית לעסקים. מכאן שמטרה זו היא לצמצם את הנטל בירוקרטי  לשיפור

 כדי לאפשר קלות עשיית עסקים בישראל, שתתרום לפיתוח כלכלי ולצמיחה. הרגולציה את ולטייב

השקעה  OECD.13-מהממוצע ב 14%-פריון העבודה בישראל נמוך ב – הכלכלי והפיתוח הפריון קידום .ב

בחדשנות בתעשייה ובעסקים מסורתיים תאפשר קפיצת מדרגה בהיבט הפריון, שתתורגם לפיתוח כלכלי 

 ולצמיחה.

אקונומית בין אוכלוסיות -בישראל זוהו פערים משמעותיים ברמה הסוציו – מכלילה וצמיחה פערים צמצום .ג

(. הדבר מושפע 14בפערי שכר OECD-שונות )כך למשל לפי ישראל מדורגת במקום השלישי מבין מדינות ה

בין היתר מתופעת יוקר המחיה לפיה עלות ממוצעת לצריכה של משקי הבית הינה גבוהה באופן יחסי 

 ולאפשר בישראל האוכלוסייה חלקי ביןינות אחרות. בהתאם לכך, מטרה זו היא לצמצם את הפערים למד

 הגברת שיאפשרו חסמים הסרת באמצעות היתר בין, הכלכלית הצמיחה מפירות להינות האוכלוסייה לכלל

 .מחירים להפחתת שיביא הייבוא

עסקים קטנים ובינוניים מהווים נתח משמעותי מהכלכלה הישראלית: הם מהווים  – ובינונייםקטנים  עסקים .ד

מהתוצר  62.3%-מכלל העובדים במגזר העסקי ואחראים ל 68.7%מהמעסיקים במגזר העסקי,  99.8%

העסקי. אולם, רמת הפריון של עסקים קטנים ובינוניים בישראל נמוכה בהשוואה לעסקים קטנים ובינוניים 

אחרות ומרבית העסקים הקטנים והבינוניים אינם מעורבים בחדשנות כלשהי. פיתוח  OECDבמדינות 

עסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטמעת דיגיטל וטכנולוגיה בפעילותם השוטפת לצד מתן ליווי והכשרות 

 הם משמעותיים לשם הגברת הפריון, פיתוח כלכלי וצמיחה מכלילה.

 Data Drivenהפקת תוצרים חדשניים ממידע נקראת "חדשנות מבוססת מידע" ) – מידע מבוססת חדשנות .ה

Innovation )מידע לכדי  מינוף 15,הופכת למנוע צמיחה משמעותי בעידן המידע והדיגיטל. על פי מחקר וזו

ברמת הפריון הכללי, שמשמעה תוספת  5%לעליה של  להביא עשויחדשנות בקרב חברות ועסקים ישראלים 

 .בפער הפריון מול ארה"ב 3%-לתמ"ג, ולצמצום של כ₪ מיליארד  54של 

אלו פונים ללקוחות המשרד ומספקים להם כלים למינוף הדיגיטל והמידע  .המשק לקידום הדיגיטליים מהלכים .2

הדיגיטל זוהה כבעל פוטנציאל רב לבצע  זו רמהלטובת קפיצת מדרגה משקית. במהלכים שנבחרו במסגרת 

  הם: זו ברמה המהלכיםשינוי ולהביא לערך רב. 

 וייצוא ייבוא .א

 ובינויים קטנים עסקים .ב

 והשקעות תעשיה .ג

 ובממשלה במשק חדשנות .ד

                                                      
 2016, תקופתית פיסקלית סקירה, ישראל בנק 13
 2016-ב OECD-ה דוח 14
 2015 ישראל, Googleבמימון  Deloitteהכלכלי של חדשנות מבוססת מידע, מחקר של  הערך 15
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המהווים בסיס  והתעשייה מהלכים פנימיים שיבצע משרד הכלכלה .למשרד פנימית דיגיטלית טרנספורמציה .3

לתמוך בפעילות הדיגיטל המשקית ולסייע לקידומה והצלחתה. בסיס זה עוסק בתהליכי העבודה  לושיאפשר 

יחד עם התמקדות בצד פונה לקוח ותפקודו של המשרד  והתעשייה והמבנה הארגוני הפנימי של משרד הכלכלה

 :זו ברמה המהלכיםכנותן שירות. 

 מידע מבוססת ומדיניות לקוח ניהול .א

 יתדיגיטל ארגונית תרבות .ב

אסטרטגיית הכלכלה הדיגיטלית נבחרו בהתאם לבחינת מידת התועלת והאימפקט אליו יביאו  שבמסגרת המהלכים

 עניין וגורמי למימוש זמן משך, לתקציב התייחסות הכוללת היישום וליכולת כולו ובמשק והתעשייהבמשרד הכלכלה 

 .מעורבים
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 המרכזיים המהלכים תיאור .ב

 המרכזיות והיוזמות שישיגו המטרות הגדרת, מאחוריהם העומד הרציונל בחינת תוך גובשו האסטרטגיים המהלכים

 :שיכללו
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 דיגיטלית רנספורמציהט .1

הגברת  באמצעותעוסק בבניית פלטפורמות ומנגנוני שירות ממוקדי לקוח,  ,מידעלקוח ומדיניות מבוססת  ניהול

וטיוב ואיחוד תהליכים  ,במרכז והצבתם הלקוחות צרכי אפיון, והתעשייה שיתוף המידע בין יחידות משרד הכלכלה

הזדמנות לבצע קפיצת מדרגה כפוני לקוח. הרציונל במהלך זה הינו רתימת מערכות המידע והממשקים הדיגיטליים 

הינן שיפור אפקטיביות ממשקי השירות ללקוח,  זה מהלך מטרות. וקביעת מדיניותלעסקים  השירות ניתן בובאופן 

הפיתרון לעסק, ומינוף המידע ליצירת תובנות תפעוליות וקביעת  בין הלשם התאמ לקוח לניהול מוצר מניהול מעבר

, 0360-ב מדיניות. העקרונות המנחים מהלך זה הם שיתוף מידע ארגוני, מיקוד בצרכי הלקוח, חתירה לראיית לקוח

 ושימוש במידע לקבלת החלטות.  ,לקוח פוני בממשקיםאחידות 

 :במהלך היוזמות

 לכלכלה אחד שער

 :תיאור
 היחידות לכלל שמועבר יחיד דיווחממשק המרכז את השירותים לאזרח ולעסק ומאפשר 

 לטיוב השירות הניתן על ידי המשרד פידבקים מתןרעיונות ו העלאתו הרלוונטיות

 :אימפקט

 עם לקוחות המשרדאינטראקציה ה שיפור 

 להקלת הנטל הבירוקרטי  קיצור משך הזמן לדיווח וייעול התהליך 

 עלויות עבור הממשלה ועבור עסקיםחיסכון ב 

 

 (CRM) לקוח ניהול מערכת

 והתעשייה הכלכלה משרד יחידות עבור לקוח ניהול מערכת :תיאור

 :אימפקט

 לתושבים מיטבי שירות למתן חיונית תשיתית מערכת 

 תוך מימוש תפיסת הלקוח במרכז המשרד לקוחות לצרכי מיטבי מענה 

 ללקוחות סיוע למתן הזמן ומשך תהליכים קיצור 

 

 BI מערכת

 :תיאור
 עיצובלטובת סיוע בקבלת החלטות,  המשרדימערכת לניתוח מתקדם והצגה של המידע 

 תהליכים וטיוב 

 :אימפקט

 בארגון החלטות לקבלת המידע מינוף עבור הדיגיטלי בעידן הכרחי כלי 

  התמיכה והסיוע בעסקים בהתאם  של יעילה להקצאתקבלת החלטות חכמה

 לצרכים
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 משרדי ידע ניהול

 :תיאור

 כחלק המידע במערכות, הארגונית בטקסומוניה, במשרד המידע בתיעוד פערים זיהוי

 הידע של והנגשה לאיסוף משרדית מערכת והטמעת, הידע ניהול תהליכי שדרוגו תכנוןמ

 והמתעדכן הצבור המשרדי

 :אימפקט
 בסיס נדרש לאיגום השפה המשרדית והידע  תהליך 

 מידע מבוססי החלטות וקבלת שירותים מערך ליצירת בסיס 

 

 עסקים מאגר

 :תיאור
שהוקם במשרד ככלי רוחבי לשיפור מתן  עסקים/החברות על המידע מאגר מינוף

 השירות עבור חברות, תחקור וניתוח; המערכת אוספת מידע מכלל המערכות המשרדיות 

 :אימפקט
אפשרות להסתכלות על כלל השירותים  – מימוש בפועל של תפיסת הלקוח במרכז

 והמשך טיפול בו תוך התבססות על מידע החלטותשקיבל הלקוח מיחידות שונות לקבלת 

 

מנגנוני עבודה  גיבושבקרב עובדי המשרד ו 16הדיגיטל תשעוסק בהטמעת תפי זה מהלך. ארגונית דיגיטלית תרבות

. חדשים ותיםפיתוח שיר עתוב השוטפת עבודתם עתלמשרד למנף את הכלים הדיגיטליים ב ואשר יסייעמשרדיים 

הכרחי  כצעד חדשיםמנגנוני עבודה  ביצירת צורך יש הדיגיטל עידןבש הינוהרציונל העומד מאוחרי מהלך זה 

 הכלכלה אסטרטגיית מהלכי שאר לפיתוח הכרחי זה מסוג רוחבי מהלך בנוסף. וחדשנות דיגיטליים כלים פיתוחל

משרד  את להפוךהמהלך  מטרתש מכאן. בהצלחתוותלויים  עליו נשענים האחרים המהלכים כלומר, הדיגיטלית

הנדרשים בעידן הדיגיטלי )נהלי פיתוח שירותים,  הפיתוחלארגון המאמץ ופועל לפי עקרונות  והתעשייה הכלכלה

 שיתוף מידע וכו'(. 

 :במהלך היוזמות

Digital Playbook 

 :תיאור

 במשרד והטמעתן דיגיטליות יוזמות ויישום מימוש בעת המשרד את שינחה מדריך גיבוש

ויסייע בהדרכת היחידות השונות לגבי אופני העבודה המתאימים לפיתוח יוזמות 

 דיגיטליות

 :אימפקט
 משך וקיצור הלקוח בצרכי מיקוד לרבות, במשרד דיגיטליות יוזמות פיתוח תהליך טיוב

 במשק ולתמיכה המשרד ללקוחות משופר למענה שיביא מה, לפועל להוצאה הזמן

 

  

                                                      
16 Digital Mindset 
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 דיגיטליים נאמנים מערך

 במשרד השונות ביחידות דיגיטליים נאמנים והכשרת מינוי :תיאור

 :אימפקט
 חדשות דיגיטליות יוזמות העלאת ועידוד יחידה בכל הפרטניים הדיגיטליים לצרכים מענה

 במשק והתמיכה ללקוחות השירות לשיפור ביחידות

 

 דיגיטלית אוריינות

 :תיאור
כבסיס ליוזמות דיגיטליות פנים משרדיות  הדיגיטלי לעידן המשרדי האדם כוח הכשרת

 אחרות, לרבות פיתוח והטמעת מערכות

 :אימפקט

 וקבלת תכנון, ניהול לטובת במשרד שיוטמעו הדיגיטל כלי ומינוף לשימוש בסיס 

 ללקוחות השירות שיפור לצד מידע ומבוססת מטוייבת החלטות

 ויוזמות רעיונות להעלאת העובדים בקרב הדיגיטלית התפישה הטמעת 

 ידם על דיגיטליות

 

 משרדית פנים חדשנות

 משרדיים פנים חדשנות תהליכי פיתוח :תיאור

 :אימפקט

 ללקוחות המענה אופן ועדכון הדיגיטלי בעידן המשרד רלוונטיות על שמירה 

 והמוטיבציה העובדים מעורבות להגברת חדשנות בתהליכי המשרד עובדי עירוב 

 הדיגיטליות היוזמות היקף עיבוילו חדשני מארגון כחלק האזרח לשירות

 

 הישראלי המשק לקידום מהלכים .2

מהלכים שעוסקים  ארבע תהכולל ,המשק לקידום דיגיטליים מהלכיםה רמת הישנ הדיגיטלית הכלכלה באסטרטגיית

  .המשרד לקוחות סוגי מגווןב בתמיכה

הבירוקרטיים,  התהליכים פישוטל יובילו אלו. לשיפור הממשקים מול לקוחות המשרד באמצעים דיגיטליים ויצוא ייבוא

 להגברת הייצואנים' מס והרחבת, המחיה יוקר להורדת שתביא במשק תחרותיות ליצור כדי היבואנים מספר הרחבת

בהסרת חסמי ייבוא לשם יצירת  היישום מסקנות ועדת לנג שעסק הוא. הרציונל למהלך זה הצמיחה הכלכלית

תחרותיות והורדת יוקר המחייה, מה שעומד בראש סדר היום הממשלתי, ויצירת קפיצת מדרגה בתחום הייבוא 

תהליכי הבקרה  עולוייהנטל הבירוקרטי,  הקלתתהליך הייבוא והייצוא,  פישוטוהייצוא. מתוקף כך מטרות המהלך הן 

 וייצוא.  ייבואה לתחום להיכנסהממשלתיים. מהלך זה פונה גם לעסקים קטנים ובינוניים ויאפשר להם 

 :במהלך היוזמות
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 17'אחד'חלון  מערכת

 :תיאור

מאפשרת ליבואנים להגיש במקום אחד את כלל הטפסים והאישורים תוך ה מערכת

 והגרלות יבוא רישיונות, פטור יבוא אישורי לרבותקבלת חיווי על סטטוס הבקשות, 

 יבוא במכסות

 :אימפקט

 התווספות יבואנים קטנים •

 וקלות עשיית עסקים קיצור ופישוט תהליכים בירוקרטיים עבור יבואנים •

 הגברת היקפי הייבוא לצמצום פערים והורדת יוקר המחיה •

 

 ליבואנים מידע הנגשתו הכשרות

 :תיאור
מקוונים לייבואנים, תוך אפשור מעקב שוטף של המשרד אחר  בניית מדריכים וקורסים

 התפתחות התחרותיות בתחום הייבוא באמצעות חיווי

 :אימפקט
 ובקיאותם היבוא בשוק השחקנים מספרעל  ובקרהפיקוח  •

 יבואנים לשם הגברת היקפי יבוא שיביאו להורדת יוקר המחיהבי ותמיכהסיוע  •

 

 התקנים מכון במערכות תמיכה

 :תיאור
 התקנים מכון מערכות בין תקשורת ויצירתסיוע למכון התקנים בהיבט ממשקי הלקוח 

 והתעשייה הכלכלה משרד למערכות

 :אימפקט

 לייבואנים הייבוא הנגשת הממשלה לבין היבואנים בין הממשק ופישוט שיפור •

 הגברת היקפי יבוא שיביאו להורדת יוקר המחיהו, חדשים

 הבירוקרטיה ופישוט במרכז הלקוח תפישת למימוש מערכות בין תקשורת •

 

 פרואקטיבי סיכונים לניהול מערכת

 מערכת המאפשרת בניית פרופילי ייבוא ומיקוד בפרופילים בעלי סיכון גבוה בעת הפיקוח :תיאור

 :אימפקט
 אפקטיבית לאכיפהך ויתרום יומבוסס מידע שיקצר את התהל וממוקד פיקוח יעיל

 הממשלה עבור ולחיסכון

 

 Bidding מערכת

 מערכת המאפשרת קבלת הצעות ממספר מעבדות הרשאיות לתת אישורי ייבוא  :תיאור

 :אימפקט

 :תחרות בין מעבדות

 שעשויה להתגלגל לצרכןאישור  לקבלתהורדת מחירים ל 

 בהורדת שיתמכו הייבוא היקפי את שתגביר אישור לקבלת הזמן משך לקיצור 

 המחייה יוקר

 

 (CRMניהול לקוחות לסחר חוץ )  מערכת

 חוץ סחר במינהל, זרים ומשקיעים יצואנים, לקוחות ניהול מערכת :תיאור

 :אימפקט

 :זרים ולמשקיעים ליצואנים השירותושיפור  ייעול

 הבירוקרטי הנטל הפחתת תוך היצואנים' במס גידול 

 גידול לקידום הפריון והפיתוח הכלכלי  הזרות וההשקעות היצוא היקף הגברת

 בישראל

 

                                                      
17 WindowSingle  
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לחדשנות, הגברת פריון  הזדמנויות ולנצלטרנספורמציה דיגיטלית  יכולתם לבצע חיזוק. ובינוניים קטנים עסקים

ותחרותיות בעולם הדיגיטלי. הרציונל התומך במהלך זה הינו שהפוטנציאל משילוב כלים דיגיטליים והערך שבמידע 

 המופק הנמוך והערך הרב הבירוקרטי הנטל לאור, דרך פריצת יאפשרו משמעותי הינו ובינוניים קטנים עסקים עבור

 שיפור, במשק התחרותיות להגברת לתרום עשוי קםחיזו. בקרב עסקים קטנים ובינוניים דיגיטליים וכלים ממידע כיום

, ומתן כלי תמיכה עסקים בקרב ומידע בדיגיטל השימוש קידום הן המהלך שמטרות מכאן. הצמיחה והגברת הפריון

 והפחתת נטל בירוקרטי.  ,ובינוניים קטנים לעסקים הממשלתישיפור השירות 

 :המהלך יוזמות

 מקוון מסחר הרחבת

 :תיאור

תכנית תמיכה במסחר מקוון לעסקים קטנים ובינוניים הפועלים באזורי העדיפות  הרחבת

מתן  –הלאומית )צפון ודרום( ולעסקים בבעלות אוכלוסיות ייעודיות )חרדים, ערבים( 

 עסקים קטנים ובינוניים 2,500-שירות ל

 :אימפקט

 חיזוק וצמיחת עסקים קטנים 

 פון ובדרוםגישור על פערי המרחק עבור עסקים קטנים בצ 

 פתיחת אפשרויות נוספות עבור צרכנים בפריפריה להורדת יוקר המחייה 

 

 ( ICT) ותקשורת מידע טכנולוגיית כלי הטמעת ותמרוץ מימון

 :תיאור
 ( ICTהשתתפות במימון כלי טכנולוגיית מידע ותקשורת )ל התמיכה תכנית הרחבת

 מפעלים 40-מתן שירות ל -לעסקים בינוניים 

 :אימפקט

 שתביא להגברת פריון וחיזוק יכולת  מסורתיים ייעול וחדשנות בעבודת מפעלים

 התחרות

 חסכון במשאבים עבור מפעלים 

 

 דיגיטלי באופן מידע הנגשת

 המקוון והמסחר היזמות בתחום מקוונים קורסים פיתוח :תיאור

 :אימפקט

 ליווי מתן  תוך, חיזוק וצמיחת עסקים קטנים ובינוניים קיימים ופתיחת חדשים 

 הדרך בתחילת ותמיכה

  נוסף כלכלי וערך ליצירת, מסחר מקוון –הזדמנות לתוספת אפיק מסחר 

 ובינוניים קטנים לעסקים

 

 עסקית תכנית לגיבוש מומחה מערכת

 אפיון העסק ומצבו וגיבוש תכנית עסקית מותאמת אישית :תיאור

 :אימפקט
  שימושיחיזוק עסקים קטנים ובינוניים תוך מתן כלי 

 חסכון בעלויות לעסקים 
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 ובינוניים קטנים לעסקים לסוכנות מחשוב מערכת

 :תיאור

הטמעת מערכת שתהווה תשתית לניהול ידע ותשרת את כלל פעילות הסוכנות  פיתוח

מול לקוחות וספקים; המערכת תאפשר לעסקים לדווח ולקבל מידע  הלשיפור עבודת

 ושירותים מקוונים

 :אימפקט

  היקפי התמיכה והסיוע הניתן לעסקים קטנים ובינונייםהעלאת 

  קיצור משך הזמן לקבלת שירות וייעול 

 צמצום בעלויות עבור הממשלה והעסקים 

 

 פרקטיקות קידום הוא מרכזי מרכיב. בישראל התעשיה בקידום ממוקד זה מהלך. השקעות קידוםו חכמה תעשיה

 יכולות התאמת תוך התעשייה של"ל הבינ התחרותיות ושיפור הפריון להגברת הישראלית בתעשייה מתקדם ייצור של

 הדיגיטלי לעידן מדרגה בקפיצת הצורך הינו זה במהלך התומך הרציונל. מתקדם מייצור המירב להפקת האדם כוח

משרדיים -בין פעולה בשיתופי מותנית זה מהלך הצלחת. המסורתית התעשייה על בדגש, הישראלית התעשייה עבור

  מגזריים.-ובין( הממשלה)בתוך 

 :במהלך היוזמות

 מתקדם לייצור מחקר מכון הקמת

 :תיאור
 שלמגזרי -פעולה בין יתקיימו שיתופי להקמת מכון מחקר בו ואסטרטגיה מדיניות גיבוש

 שהוגדרה והאסטרטגיה המדיניות לאור והקמתו, וממשלה אקדמיה, תעשייה

 :אימפקט
  והתעשיה המסורתיתחיזוק הפריפריה 

 חדשנות וייצור מתקדם בתעשייה להגברת פריון וצמיחה 

 

 "תרשפה יחידת לעבודת פנימית מערכת

  זרות השקעות וקידום תעשייתיפעולה -לשיתוף הרשותייעול ממשקי העבודה של  :תיאור

 :אימפקט
 ההגברת רכש הגומלין שיחזק תעשייה ועסקים בישראל, בין היתר בפריפריב תמיכה

 הגיאוגרפית

 

 זרות להשקעות אחד שער

 מערכת דיגיטלית לליווי והנגשת תהליך ההשקעה עבור משקיעים זרים  :תיאור

 :אימפקט
 הגברת ההשקעות בישראל ומשיכת משקיעים נוספים להגברת הצמיחה 

 הפחתת נטל בירוקרטי ורגולטורי המתריע משקיעים מהשקעה בישראל 

 

 תעשייה אזורי למנהלי מערכת

 ניהול, פיקוח ופיתוח אזורי תעשייה באופן חדשני :תיאור

 :אימפקט
 בין, כלכלי בפיתוח יעילה תמיכהניהול, פיקוח ופיתוח מבוססי מידע שיאפשרו  תהליכי

 הגיאוגרפית בפריפריה היתר

 

, פעולה שיתופי על דגש תוךמגזרית -ובין ממשלתית חדשנות בקידום עוסק זה מהלך. ובמשק בממשלה חדשנות

נמצאת  לרובהממשלה ש הוא זה מהלך המכווין הרציונלסייטים. -ובטא פיילוטים קידום, צרכים הצפתו מידע הנגשת

והטמעה של  פיתוחיביא לל עשוישיתוף פעולה עם התעשייה  .מאחור בכל הנוגע לחדשנות ושימוש בדיגיטל
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, "בטא סייט"כ לשמש יכולה הממשלה, בנוסףממשלה וכן לפיתוח מנועי צמיחה חדשים במשק. לפתרונות חדשניים 

טק. עקרון המנחה מהלך זה הוא -לתמוך בתעשיית החדשנות וההיי ובכךבפיתוח פתרונות חדשניים  ,לבדיקות מצע

שהממשלה, בהיותה המעסיק וקונה השירותים הגדול במשק הישראלי, היא בעלת פוטנציאל כלכלי גבוה במיוחד 

חתה לחדשנות תאפשר מחד שיפור באיכות השירותים המוענקים לאזרח, ומאידך . מכאן שפתייעבור המגזר העסק

 פיתוח כלכלי לעסקים בישראל. 

 :במהלך היוזמות

 אתגר מכרזי

 :תיאור

 תאונות)למשל והתעשייה משרד הכלכלה אחריות בתחומימכרזי האתגר לטיפול  הרחבת

; מכרזי האתגר מבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים לאתגרי (עבודה

הימנעות מהגדרה מוקדמת של מהות הפתרון, ובהצגת הבעיה  מיקוד תוך הממשלה

במטרה לאפשר לרעיונות רבים, חדשניים ושמקורם בעולמות תוכן שונים להיכנס אל 

 הממשלה

 :אימפקט

 במה ליזמים ולסטרטאפים בתחילת דרכם 

  והממשלה  לאתגרים שעולים במשקמגזריים -ובין חדשנייםאספקת פתרונות

 אחראית לפתור

 

 ממשלתיסייט -בטא

 :תיאור
)מצע  סייט-גיבוש מנגנון ואיתור תחומים נקודתיים בתחומים ממשלתיים והנגשתם כבטא

 למגזר העסקי לניסויים(

 ותמיכה בתעשיית החדשנות הישראלית  קידום סטארטפים ויזמים :אימפקט

 

 חדשות קרנות

 :תיאור
אפים בשלבי -לתמיכה בסטארט Maturityהרחבת קרן החדשנות הממשלתית לקרן 

 פיתוח מתקדמים שסיימו את שלבי הפיתוח

 :אימפקט

 סטרטאפים ויזמים ב תמיכה 

  מתן פתרונות לצרכים העולים במגזר הציבורי, אשר יביאו לשיפור השירות

 ולעסק לאזרח

 

 חדשנות קהילות

 :תיאור
בנייה, והמשך ו, חקלאות, HLSקהילות חדשנות חדשות בתחומים: קלינטק,  4הקמה של 

 וךניהול קהילות בריאות וחינ

 :אימפקט

לפיתוח כלכלי והגברת  חדשנות בתחומים בעלי חשיבות לאומית Ecosystemפיתוח 

 צמיחה:

 משמעותי צמיחה פוטנציאל בעלי בתחומים ידע בעלי חיבור 

 בענפי המשק בישראל להגברת פריון  חדשנות 
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 חדשנות מובילי

 :תיאור
 ורשויות בריאות ארגוני לרבות, ציבוריים בארגונים ארגוניים חדשנות מובילי שילוב

 מקומיות

 :אימפקט
 במסגרת ולעסקים לאזרחים משופר שירות למתן מידע על והתבססות חדשנות עידוד

 עבור האזרחים הבירוקרטי הנטל הפחתת תוך ציבוריים ארגונים

 

 צמיחה כמנוע דיגיטלית בריאות

 :תיאור
, תמיכה ייעודית לחברות הזנק, תמריצים כלכליים להגברת נוכחות של חברות גדולות מתן

 הדיגיטלית הבריאות בתחום חדשנות קרן והפעלת חדשנות קהילת ופיתוח ניהול

 :אימפקט

  החדשני האקוסיטם, בישראל הייחודי מהמידע הערך הכלכלי הצפוימיצוי 

 עולמית למובילה להפוך מנת על  שונים בתחומים המפותחת הבריאות ומערכת

 בתחום

 הבריאות כמנוע צמיחה יתמוך בחדשנו תהפנימית בתוך המערכת עצמה  קידום

 ותשפר את השירות עבור תושבי ישראל 

 

 

 


