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דבר המשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה,
יוסי קטריבס

ממשלת ישראל פועלת על מנת להביא לשיפור השירות לאזרחי המדינה, להפחית את הנטל 
הבירוקרטי על הציבור ולייעל את עבודת הממשלה באמצעות קידום שירותים ממשלתיים 

מתקדמים - שירותים שניתן לצרוך מכל מקום ובכל זמן, תוך חיסכון בשעות עבודה 
ובבירוקרטיה. העיקרון המכונן הוא "האזרח במרכז", כלומר קידום תפיסת שירות ממשלתית 

הוליסטית ורב-ערוצית, המעמידה את צרכי האזרחים לנגד עיניה, על כלל ממשקיהם עם 
משרדי הממשלה השונים, ומספקת מידע ושירותים מתקדמים במגוון ערוצים.

בראשית 2015, בהתאם להחלטת ממשלת ישראל, הועברה רשות התקשוב הממשלתי 
למשרד ראש הממשלה והורחבו תחומי פעולתה. במסגרת זו, הוקצו משאבים והוגדרו לוחות 

זמנים לפעולות שעתידות לשפר באופן משמעותי את השירותים הניתנים לאזרח: הקמת 
אתר ממשלתי  חדש בתפיסת "האזרח במרכז", האצת פיתוחם של טפסים מקוונים, יישומים 

למכשירים ניידים ועמדות שירות עצמי דיגיטליות, פיתוח שירותים אישיים, פיתוח תשתית 
מתקדמת להנגשת מידע לציבור ועוד. מהלכים אלו קורמים עור וגידים בימים אלו, במאמץ 

משותף של מערך התקשוב הממשלתי.   
אנו רואים במדידה ובהערכה כלים הכרחיים לקידום מדיניות מושכלת בתחום זה. מדידה 

והערכה הם אמצעי לשיפור, בסיס ידע חיוני לניהול מערכי השירות בארגונים השונים וכן כלי 
לקידום שקיפות ממשלתית. הדו"חות המוצגים כאן הנם אמצעי נוסף לשיפור השירותים 

הממשלתיים במגוון ערוצי השירות. 
תודה לכל המשרדים והיחידות שלקחו חלק בתהליך המדידה וההערכה בשנת 2014. 

התגייסות זו מצביעה על החשיבות שמייחסים גופים אלו לנושא שיפור השירות לאזרח 
ולקידום שירותים מתקדמים לציבור. לבסוף, תודה לרשות התקשוב הממשלתי על מאמציה 

לקידום נושא חשוב זה.

יוסי קטריבס,
המשנה למנכ"ל,

משרד ראש הממשלה

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי,
יאיר פראנק

רשות התקשוב הממשלתי רואה בקידום שירותים ממשלתיים איכותיים ומתקדמים לציבור 
עיקרון מרכזי וחשוב בחזון ובאסטרטגיה שלה. 

העידן הדיגיטלי מאפשר לרשות התקשוב הממשלתי, יחד עם משרדי הממשלה ויחידותיה, 
להשתמש בטכנולוגיות חדשניות לשיפור השירות הממשלתי לציבור, לייעל את מערך 

התקשוב הממשלתי ולקדם מדיניות ממשל פתוח. לצד ייזום, פיתוח ותפעול של תשתיות 
ויישומים טכנולוגיים פועלת הרשות לקביעת מדיניות וסטנדרטים בתחום השירות הממשלתי. 
הרשות פועלת באמצעות שני צירים מרכזיים, המשלימים זה את זה- האחד, הרחבת היקפם 

של השירותים הדיגיטליים והתאמתם למגוון מכשירי הקצה; האחר, שיפור איכות השירות 
בכלל הערוצים שבאמצעותם הממשלה מספקת שירותים לאזרחיה. צירים אלה באים לידי 

ביטוי בשני הדוחות שהרשות מפרסמת:
"דוח ממשל זמין" מתפרסם השנה בפעם התשיעית ומתייחס להיקפם של השירותים . 1

המקוונים במשרדי הממשלה - טפסים ותשלומים, ערוצי השירות והמידע ויישומים 
מקוונים המופעלים באתרי האינטרנט המשרדיים.

"דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור" מתפרסם השנה לראשונה ובוחן את . 2
איכות השירותים הממשלתיים ושביעות הרצון מהם מנקודת מבטם של מקבלי השירות 

)אזרחים ועסקים( - בערוצי השירות המסורתיים )סניפי השירות ומוקדי השירות 
הטלפוניים( ובערוץ הדיגיטלי. 

הדוחות נועדו לשרת מטרות שונות והמדידות שנעשו מצביעות על תמונות מצב משלימות: 
דוח ממשל זמין מבטא את המאמצים הממשלתיים להרחבת היקף השירותים הדיגיטליים, 
ודוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור מצביע על כברת הדרך הנדרשת כדי לספק 

לציבור שירותים דיגיטליים מתקדמים יותר, הנותנים מענה מלא לצרכיו. בשנים הבאות רשות 
התקשוב מתכוונת למזג את שתי נקודות המבט לכדי דו"ח אחד מקיף על עולם השירותים 

הממשלתיים בעידן הדיגיטלי. 
למדידת היקפם ואיכותם של שירותי הממשלה יש היבטים חיוביים נוספים. מדידה יוצרת 

תמריץ חיובי למשרדי הממשלה לפתח שירותי ממשלה דיגיטליים מתקדמים. היא גם 
מעודדת אותם לפעול לשיפור ערוצי השירות המסורתיים לטובת אוכלוסיות המתקשות 

לצרוך שירותים דיגיטליים, בהתאם לסטנדרטים שקובעת רשות התקשוב ולסטנדרטים בין-
לאומיים בתחום זה. 

יישר כוח למשרדים המצטיינים וכן למשרדים שהשיגו שיפור ניכר במהלך המדידה. לפנינו 
עוד עשייה רבה כדי להשיג שיפור של ממש בשביעות הרצון מהשירותים הממשלתיים בכלל 

הערוצים, ולהיצע גדל והולך של שירותים דיגיטליים מקצה לקצה. 

יאיר פראנק,
ראש רשות התקשוב הממשלתי
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דבר מנהל יחידת ממשל זמין- 
רשות התקשוב הממשלתי,

אופיר בן אבי

ברצוני להודות לכל המשרדים והרשויות שלקחו חלק בדו"ח ממשל זמין לשנת  2015. 
בתקופה החולפת מאז הדו"ח האחרון עברה יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי 

למשרד ראש הממשלה. פנינו לעידן חדש. זוהי תחילתה של דרך מרתקת ומאתגרת, כשלנגד 
עניינו עומד הצורך להנגיש את שירותי הממשלה לציבור בדרך הקלה, הנגישה והיעילה ביותר. 

דו"ח ממשל זמין בוחן מדי שנה את המידע והשירותים הממשלתיים המקוונים הניתנים 
לציבור באמצעות אתרי האינטרנט, מובייל ופלטפורמות נוספות. מטרת הדו"ח להגביר את 

היקף השירותים המקוונים ולתת מידע למנהלי היחידות ולמקבלי ההחלטות בממשלה באשר 
לפועלם של המשרדים באספקת שירותים דיגיטליים לציבור.

השנה, מתוך ערנות לפעילות הנרחבת של המשרדים והעשייה העניפה בתחומי השירותים 
המקוונים הוכנסו חידושים בשיטת המדידה ובפרמטרים הנמדדים, בהתאמה עם ההתפתחות 

הטכנולוגית: 
 	 .WEB ויישומי MOBILE מדד פיתוח יישומיים – נכנס לדו"ח בשנת 2015 וכולל יישומי
עודכן מדד ערוצי שירות ומידע דיגיטליים )בעבר מדד ערוצי הפצה ושירות(. 	 
מדידת "שיתוף הציבור" הורחבה לשני שדות נוספים: 'הליכי היוועצות מקוונים', 'פורומים, 	 

קהילות וסקרים', ומדד נגישות עודכן. 
בסקר שנערך על ידי האו"ם לשנת 2014 מוקמה מדינת ישראל בקבוצת המדינות המתקדמות 

ביותר במתן שירותי ממשל זמין. ביחס למדד האו"ם לשנת 2012 ניכרת עלייה בכל הקשור 
לשירותים מקוונים לאזרחים ולעסקים. זוהי תוצאה של המאמץ הניכר בתחום זה בקרב משרדי 
הממשלה וממשל זמין בפיתוח שירותים חדשים לציבור, בפיתוח פלטפורמות רוחביות חדשות 
למובייל ובפיתוח פלטפורמת GovShare המאפשרת יצירת סביבת שיתוף ציבור בקבוצות ידע, 

בשולחנות עגולים וביצירת סקרים. 

לאחרונה השקנו את אתר gov.il החדש, אתר מוכוון שירות לאזרח, המציג לאזרח את המידע 
והשירותים בצורה הברורה והקלה ביותר. האתר נמצא כעת בשלב הרצה, ובעתיד ישמש נקודת 

מפגש ממשלתית אחת לקבלת מידע ושירותים ממשלתיים, ויחיל בתוכו את כל אתרי משרדי 
הממשלה. לראשונה, יאפשר האתר אספקת מידע ושירותים בסטנדרט אחיד תוך חוויית 

משתמש אחידה ומתקדמת.  

אנו קוראים לכל המשרדים להמשיך ולקחת חלק בעשייה ובשינוי המתהווה לנגד עיניינו בשיפור 
והנגשת השירותים המקוונים לציבור.  

אופיר בן אבי
מנהל ממשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי

https://newgov.gov.il/
https://newgov.gov.il/
https://newgov.gov.il/
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משרד ראש הממשלה

תקציר מנהלים דו“ח ממשל זמין 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה בשנים 2013 - 2014

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 בודק את פעילות המשרדים בשנים 2013 - 2014 ומתפרסם 
זו השנה התשיעית. הדו“ח סוקר את פעילות משרדי הממשלה ורשויותיה בתחום הנגשת 

המידע והשירותים הממשלתיים והפיכתם לדיגיטליים. הדו“ח נועד להגדיל את היקפם של 
שירותי הממשלה המקוונים ולשפר את רמת השירותים הממשלתיים הניתנים לציבור תוך 

חיסכון בזמן ובכסף לציבור )אזרחים ועסקים( ולממשלה.

דו“ח ממשל זמין יסייע למשרדים ולרשויות להגשים את חזון הממשל הזמין בישראל, הכולל:
שיפור השירות לאזרח - פיתוח תשתיות ויישומים המאפשרים למשרדי הממשלה להציע 	 

שירותים מקוונים ולהנגיש מידע ממשלתי ואישי לאזרח.
הרחבת ערוצים ומתן שירותים - יצירת נקודות מפגש עם האזרח באמצעות האינטרנט, 	 

רשתות חברתיות, רכיבי Web 2.0, יישומים סלולאריים ועמדות שירות.
ייעול תהליכי עבודה - קיצור תהליכים בירוקרטיים באמצעות פיתוח יישומים ושירותים 	 

חוצי משרדים. 
יצירת שיתוף טכנולוגי בין משרדים - שמירה על אחידות טכנולוגית, סטנדרטים קבועים 	 

והגברת התקשורת בין משרדי הממשלה.
קידום חזון הממשל הפתוח - פיתוח תשתיות וכלים להגברת השקיפות, לשיתוף הציבור 	 

 ולהנגשת המידע הממשלתי לציבור. 

במדידה השתתפו 49 משרדים ורשויות, אשר חולקו לשתי קטגוריות בהתאם לאופי 
השירותים שמציע כל משרד: קטגוריית שירות וקטגוריית ִמנהל, מטה ומידע. מדידת 

השירותים היא כמותית ומטרתה לעודד את משרדי הממשלה לייצר כמה שיותר שירותים 
מקוונים לאזרח, באמצעות אתרים, יישומים ושירותים מקוונים. המדידה נועדה לאפשר 

למנהלי היחידות הממשלתיות ולקובעי המדיניות לקבל תמונת מצב שוטפת וכלי לקבלת 
החלטות בנוגע להמשך פיתוחם של שירותי ממשל מקוונים. 

הדו“ח הוא פרי שיתוף פעולה של צוות ממשל זמין עם אגפי מערכות המידע במשרדים 
וביחידות למיניהם. צוות ממשל זמין מרכז את הנתונים והמידע המועברים מדי שנה על ידי 

המשרדים והרשויות באמצעות טפסים מקוונים. צוות ממשל זמין מאמת את הנתונים שהוזנו 
באמצעות מידע המצוי ברשותו. 

ממצאי הדו“ח

המשרדים המובילים בדו“ח ממשל זמין לשנת 2015 )לשנים 2013 - 2014( בקטגוריית שירות:
משרד החינוך- ציון 85.72.  .1

משרד העלייה והקליטה- ציון 83.31.  .2
משרד הכלכלה- ציון 80.87.  .3 

הגופים המובילים בדו“ח ממשל זמין לשנת 2015 )לשנים 2013 - 2014( בקטגוריית ִמנהל, 
מטה ומידע:

רשות ניירות ערך- ציון 96.95.  .1
משרד האוצר- ציון 89.33.  .2

משרד ראש הממשלה- ציון 83.28.  .3

המשרדים הזוכים בציון לשבח על השיפור הרב ביותר בין דו“ח ממשל זמין לשנת 2013 
)שבדק את שנת 2012( ודו“ח ממשל זמין לשנת 2015 )שבדק את השנים 2013 – 2014( 

בקטגוריית שירות:
משרד הביטחון- שיפור של 33%.  .1

משרד המשפטים- שיפור של 7%.  .2
משרד העלייה והקליטה- שיפור של 3%.  .3

המשרדים הזוכים בציון לשבח על השיפור הרב ביותר בין דו“ח ממשל זמין לשנת 2013 ודו“ח 
ממשל זמין לשנת 2015 בקטגוריית ִמנהל, מטה ומידע:

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - שיפור של 48%.  .1
הכנסת - שיפור של 41%.  .2

משרד החוץ - שיפור של 33%.  .3

מגמות כלליות 
בשנים  2013 - 2014 חלה עלייה בפיתוח שירותים מקוונים שחוסכים לציבור זמן הגעה 

והמתנה בלשכות השירות. בין התחומים שניכר בהם שינוי חיובי, פיתוח שירותים מותאמים 
למגוון פלטפורמות ודפדפנים )שירותים רספונסיביים(, המאפשרים הנגשה מיטבית של 

שירותים ממשלתיים לציבור. ניכרת עלייה בשימוש בפלטפורמות מקוונות לשיתוף הציבור 
בתהליכי קבלת החלטות וביצוע מדיניות: שולחנות עגולים מקוונים, שיתוף דיגיטלי של 

הציבור בתהליכי חקיקה וקביעת מדיניות, פורומים, בלוגים, קהילות ידע מקוונות. בנוסף 
ניכרת עלייה בחשיפת בסיסי נתונים מקוונים מתוך מאגרי מידע, המאפשרים לממשלה 

וליזמים פרטיים לפתח שירותים מקוונים נוספים לטובת הציבור. 
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נתונים במספרים
בשנתיים האחרונות פותחו במשרדי הממשלה כ-360 יישומים דיגיטליים חדשים לשירות הציבור 

)טפסים, תשלומים ויישומים מקוונים המאפשרים קבלת שירותים בעולמות תוכן שונים(. 
בנוסף  פותחו 31 יישומים סלולריים חדשים. כמו כן, כמחצית מאתרי המשרדים המשתתפים 

במדידה מותאמים לדפדפני מכשירים ניידים וכשליש מהמשרדים פיתחו אתרים רספונסיביים 
המותאמים גם לגלישה ממכשירים ניידים. 

23 משרדים עשו שימוש מוגבר בכלים מקוונים בתחום שיתוף הציבור והתייעצות עם הציבור 
בנוגע להחלטות מדיניות, תוך יצירת כלים מקוונים כגון סקרים, פורומים, קהילות מקוונות 

ושולחנות עגולים. באתרי האינטרנט הממשלתיים חלה עלייה ביישום בטכנולוגיות חדשות 
לשיפור הקשר עם הציבור והתווסף ערוץ פנייה מקוון )live chat( לאתרי האינטרנט של 7 

 facebook-משרדים ממשלתיים. מרבית המשרדים משתמשים בפלטפורמות מדיה חברתית כ
ו–youtube כדי לתקשר עם הציבור, לפרסם מידע ולשתף את הציבור בתחומים שהמשרד 

עוסק בהם.
בשנים 2013 -2014 ניכרה עלייה של ממש בהנגשת מידע ממשלתי בעל ערך ציבורי. חלה 

 )API( עלייה ניכרת של 156% בהיקף המידע הממשלתי המונגש באמצעות ממשקי מכונה
וגזרות נתונים )Data set(. ניכרת עלייה בהנגשת המידע לציבור בשפות שונות -  עלייה של 12% 

בתרגום האתרים לאנגלית ועלייה של 32% במספר האתרים הממשלתיים שתורגמו לערבית. 
 דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 )המתייחס לשנים 2013 – 2014( מציג את הגדלת ההיצע בתחום 
השירותים הממשלתיים המקוונים על ידי משרדי הממשלה ורשויותיה, המבטאת הכרה גוברת  

בחשיבותה של הדיגיטציה כאמצעי לשיפור השירות הניתן לציבור. 
בשנים הבאות יש לצפות להאצה ניכרת בהיקפם של השירותים המקוונים לציבור, בין היתר 

בעקבות פרויקטים רחבי היקף שמובילה רשות התקשוב הממשלתי. בראשם, "אתר
 gov.il החדש"- אתר מוכוון שירות לאזרח, המנגיש לאזרח את המידע והשירותים בצורה 

ידידותית ונוחה לשימוש. האתר נמצא כעת בשלב הרצה. בעתיד הוא ישמש נקודת מפגש 
ממשלתית אחת לקבלת מידע ושירותים ממשלתיים ויחליף את ריבוי האתרים של משרדי 

הממשלה כיום. בנוסף, רשות התקשוב פועלת מול אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה 
כדי לפתח יישומים מקוונים ופלטפורמות דיגיטליות לשיפור השירות לציבור, להרחיב את ערוצי 

השירות הקיימים ולהשריש במשרדי הממשלה את תפיסת "האזרח במרכז".  

המשרדים והרשויות המשתתפים בדו“ח

קטגוריית מינהל מטה ומידעקטגוריית שירות

בנק ישראלבתי הדין הרבניים

החברה הלאומית לתשתיות תחבורההמוסד לביטוח לאומי

הכנסתהמשרד לשירותי דת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההנהלת בתי המשפט

המינהל לחינוך התיישבותיהרשות הארצית לכיבוי והצלה

המרכז למיפוי ישראלהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

המשרד לאזרחים ותיקיםהשירות המטאורולוגי

המשרד לביטחון פניםמשרד הביטחון

המשרד להגנת הסביבהמשרד הבינוי

המשרד לפיתוח הנגב והגלילמשרד הבריאות

רשות ניירות ערךמשרד החינוך

לשכת נשיא המדינהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד האוצרמשרד הכלכלה

משרד החוץמשרד המשפטים

משרד הפניםמשרד העלייה והקליטה

רשות המיםמשרד התחבורה

משרד המדע האנרגיה והחללמשרד התקשורת

משרד הרווחה והשירותים החברתייםמשטרת ישראל

משרד התיירותרשות האוכלוסין וההגירה

משרד התשתיות האנרגיה והמיםרשות האכיפה והגבייה

משרד התרבות והספורטרשות המסים בישראל

משרד ראש הממשלהרשות מקרקעי ישראל

נציבות שירות המדינהרשות שדות התעופה

רשות העתיקותשירות התעסוקה

רשות ההגבלים העסקיים

https://newgov.gov.il/
https://newgov.gov.il/
https://newgov.gov.il/
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קריטריונים לניקוד:
הניקוד של הדו“ח נקבע בהתאם לסוג המשרד. משרד השייך לקטגוריית שירות או משרד 

השייך לקטגוריית מינהל מטה ומידע.
ניתן לצפות בכל מדדי הדו“ח ובהסבר לניקוד במסמך “קריטריונים לניקוד“, נספח א' 

לגופים המובילים בקריטריונים המפורטים בדו“ח מוענקים אותות על הישגיהם בתחום.

האותות הנגזרים מהמדידה הם:
אות ממשל זמין למשרדים הזוכים בקטגוריית שירות וקטגוריית מינהל מטה ומידע, ניתן 

למשרדים ולרשויות שקיבלו את שלושת הציונים הגבוהים ביותר בכל קטגוריה.
ציון לשבח למשרדים ולרשויות הראויים ניתן לפי אותה חלוקה לקטגוריות ומשקף את העלייה 

הגבוהה ביותר בציון בדו“ח 2015 בהשוואה לדו“ח 2013.
פרס על הישגים ייחודיים ניתן על חדשנות, שירותיות ומצוינות. 

בשנים 2014-2013 ניכרת התקדמות משמעותית בשילוב טכנולוגיות חדשניות בתחום 
השירותים לציבור. דו“ח ממשל זמין בוחן מדדים ממוקדים של פעילות משרדי הממשלה 

בתחום החדשנות הטכנולוגית. במסגרת איסוף הנתונים לדו“ח הוצגו מיזמים דיגיטליים 
בולטים המהווים מודל לשילוב בין חדשנות טכנולוגית, שירותיות ומצוינות בעבודת הממשלה. 
הישגים ייחודיים ופרויקטים המייצגים חדשנות ושירותיות שזכו בדו“ח 2015 לציון לשבח, הם 

פרויקטים ששמו לנגד עיניהם את האזרח ורווחתו. 

המדדים העיקריים בדו“ח:
מדד 1 שירותים מקוונים

סוגי טפסים:
טפסים להורדה

טפסים מקוונים למילוי והדפסה
טפסים מקוונים לשליחה

טפסים מקוונים עם תהליך
טפסים בפיתוח

סך כל הטפסים שיש למשרד
סוגי תשלומים:

תשלומים מקוונים
תשלומים לא מקוונים

תשלומים בפיתוח
סך כל התשלומים שיש למשרד

מדד 2 פיתוח יישומים
 MOBILE יישומי

יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013
WEB יישומי

יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

מדד 3 ערוצי שירות ומידע דיגיטליים
ערוצי הפצה פנימיים:

טופס פנייה / דואר אלקטרוני
מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

רשימות דיוור
 RSS ערוצי

עמדות שירות
)Live Chat( ערוץ פנייה מקוון

רשתות חברתיות:
Facebook

YouTube / Streaming Service
Twitter

Scribd / Slide Share
Flicker / Instagram

מדד 4 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה 2985, שהתקבלה ביום 14.3.11, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 

2015 את מידת ההצלחה של משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.
נתונים ומאגרים:

data.gov.il פרסום רשימת המאגרים המשרדיים באתר
סך כל ממשקי המכונה )API( שפורסמו בשנים 2013 – 2014

סך כל גזרות הנתונים )Data set( שפורסמו בשנים 2013 – 2014
שיתוף הציבור:

פורומים, קהילות, סקרים
שולחנות עגולים, הליכי היוועצות מקוונים

מדד 5 תוכן חובה
פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 

תמיכה במוסדות הציבור שהתקבלו במרוצת השנים. חוקים ותקנות אלה מאוגדים במדריך 
הסטנדרטים הממשלתי שמגדיר מהן דרישות פרסום “תוכן חובה“ באתרי ממשלה.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

אודות הרשות ומידע כללי:
מבנה הרשות

תחומי אחריות הרשות
דרכי התקשרות
פעילות הרשות

תקציב
חקיקה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://data.gov.il/
http://www.gov.il/NR/rdonlyres/A793673F-058B-4B31-8EFC-22D348CA7EF5/0/mofMimshalZaminGuide.pdf
http://www.gov.il/NR/rdonlyres/A793673F-058B-4B31-8EFC-22D348CA7EF5/0/mofMimshalZaminGuide.pdf
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מידע לשעת חירום
Gov.il קישור לאתר

תרגום דף הבית לערבית
שירותי הרשות:
פירוט השירותים

קבלת קהל
קישורים מובלטים לשירותים

קרנות, מלגות ותמיכות
פרסומים:

חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה
מכרזים

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

מדד 6 נגישות
התאמה לדפדפנים:

Internet Explorer 8 ומעלה
FireFox

Google Chrome
Safari )Apple(

אתר מותאם או ריספונסיבי
תאימות לדפדפני מובייל

שפות:
אנגלית 

ערבית
רוסית

אמהרית
אחר

מידע נוסף סטטיסטיקות ותכניות עבודה
במסגרת דו“ח ממשל זמין, המשרדים מתבקשים לדווח על מידע נוסף, אשר אינו מהווה מדד 

ולא מוענק ניקוד בגינו. המידע מוגש לצורך שקיפות מול הציבור. 
בחלק זה של הדו“ח נבדקת כמות הגולשים הממוצעת באתר ומתקיימת השוואה של ממוצע 

הגולשים מול שנים עברו. 
.PIWIK -ל Web Trends-בשנתיים האחרונות החליפו חלק מהמשרדים את שיטת המדידה מ

מערכת ה -PIWIK היא מערכת ניטור ואיסוף נתונים וסטטיסטיקות עבור אתרי אינטרנט. 
מדובר במערכת קוד פתוח הניתנת לעריכה והתאמה ומשמשת את ממשל זמין ככלי מרכזי 

לאיסוף נתוני שימוש ותעבורה באתרי אינטרנט. הגישה למערכת והשימוש בה ניתנות 
כחלק מחבילת האירוח ללקוחות ממשל זמין. מערכת ה - PIWIK מונגשת כאתר אינטרנט 

)מוגן באמצעות כרטיס חכם( אליו יכול הלקוח לגלוש על מנת לקבל חיווי גרפי ונתונים 

.PIWIK סטטיסטיים. 270 אתרים מנוטרים באמצעות מערכת
בחלק זה של הדו"ח מוצגות גם תכניות העבודה של המשרד לשנים 2015 – 2016. מידע 

על תכניות עבודה עתידיות נכלל בדו"ח על מנת לאפשר למשרדים להציג את חזון המשרד 
או הרשות בנושא הממשל הזמין ולעודד את המשך העשייה. כתוצאה מתכניות העבודה 
הכלליות של המשרדים ומתכניות העבודה בתחום המשל הפתוח, נגזרת תכנית העבודה 

הכוללת של ממשל זמין בתחום היישומים ובתחום הממשל הפתוח.
עוד על יוזמת הממשל הפתוח ניתן לקרוא בנספח ב'.

שינויים ושיפורים:
הטופס הפך לשיתופי: יכולת להעביר את הטופס בין גורמי המשרד השונים, ללא צורך 

בשמירה חוזרת ובריבוי גרסאות.
.Web ויישומי Mobile מדד חדש נוסף: מדד פיתוח יישומיים. המדד כולל יישומי

שינוי שם מדד: מדד ערוצי הפצה ושירות הפך למדד ערוצי שירות ומידע דיגיטליים.
מדד ממשל פתוח כולל מעתה גם את סעיף שיתוף הציבור, שנכלל בעבר תחת מדד ערוצי 

שירות.
נוספו שדות חדשים בסעיף שיתוף הציבור: שולחנות עגולים והליכי היוועצות מקוונים.

שינוי במדד נגישות: הורדת סעיף “נגישות אתר המשרד לאנשים עם מוגבלות“ מהדו“ח.
עיצוב נוח לשימוש. 

http://gov.il/
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אות ממשל זמין
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים 
של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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הזוכים באות ממשל זמין לשנת 2015
קטגוריית שירות 

אות ממשל זמין למשרדים ולרשויות שקיבלו את שלושת הציונים הגבוהים ביותר 
בקטגוריית שירות.

מקום ראשון – משרד החינוך
מקום שני – משרד העלייה והקליטה

מקום שלישי – משרד הכלכלה

קטגוריית מינהל מטה ומידע
אות ממשל זמין למשרדים ולרשויות שקיבלו את שלושת הציונים הגבוהים ביותר 

בקטגוריית מינהל מטה ומידע.
מקום ראשון – רשות ניירות ערך

מקום שני – משרד האוצר
מקום שלישי – משרד ראש הממשלה
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ראויים לשבח
קטגוריית שירות

אות ממשל זמין למשרדים ולרשויות הראויים לשבח, משקף את העלייה הגבוהה ביותר בציון 
בדו“ח 2015 בהשוואה לדו“ח 2013. להלן שלושת המשרדים בקטגוריית שירות, שהציגו את 

אחוזי השינוי הגבוהים ביותר.
מקום ראשון – משרד הביטחון שיפור של 33%

מקום שני – משרד המשפטים שיפור של 7%
מקום שלישי – משרד העלייה והקליטה שיפור של 3%

קטגוריית מינהל מטה ומידע
אות ממשל זמין למשרדים ולרשויות הראויים לשבח, משקף את העלייה הגבוהה ביותר בציון 

בדו“ח 2015 בהשוואה לדו“ח 2013. להלן שלושת המשרדים בקטגוריית מינהל מטה ומידע, 
שהציגו את אחוזי השינוי הגבוהים ביותר.

מקום ראשון – משרד המדע הטכנולוגיה והחלל שיפור של 48%
מקום שני – הכנסת שיפור של 41%

מקום שלישי – משרד החוץ שיפור של 33%
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רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

השוואה רוחבית
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים 
של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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השוואה רוחבית - ציונים
קטגוריית שירות

להלן השוואה רוחבית של ציוני המשרדים והרשויות בקטגוריית שירות. ההשוואה כוללת את הציון הסופי 
וכן את הניקוד בכל אחד ממדדי הדו“ח. בנוסף לציון של כל משרד או רשות, מוצגים גם הציון הממוצע 

והציון המירבי.

שירותים שם המשרד
מקוונים

פיתוח 
יישומים

ערוצי שירות 
ומידע 

דיגיטליים

ממשל 
פתוח

תוכן 
חובה

תכניות עבודה נגישות
בתחום הממשל 

הפתוח - בונוס

ציון 
סופי

רשות האכיפה 
והגבייה

7.542.268.1014.0212.3044.22

הרשות הארצית 
לכבאות והצלה

24.00010.55.6313.938.1062.16

השירות 
המטאורולוגי

17.3005.856.0110.226.981.0547.41

19.502.2612.458.2615.0115072.48משרד המשפטים

20.415.0213.0515.0215.0112.36080.87משרד הכלכלה

רשות ההגבלים 
העסקיים

20.892.268.1013.757.2052.2

משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

8.295.0210.813.1415.0110.51.0563.81

המשרד לשירותי 
דת

10.352.769.75013.7591.0546.64

10.645.0213.355.2615.0115.061.0565.39משרד התחבורה

21.695.0213.0515.0214.8315.061.0585.72משרד החינוך

רשות שדות 
התעופה

25.435.026.75011.310.05058.55

18.445.0211.857.8815.0112.361.0571.61משרד הבריאות

19.665.0212.157.8814.2911.76070.76משרד הביטחון

שירותים שם המשרד
מקוונים

פיתוח 
יישומים

ערוצי שירות 
ומידע 

דיגיטליים

ממשל 
פתוח

תוכן 
חובה

תכניות עבודה נגישות
בתחום הממשל 

הפתוח - בונוס

ציון 
סופי

19.692.2613.0508.2715058.27משטרת ישראל

הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים

26.422.268.7014.388.1059.86

משרד העלייה 
והקליטה

29.104.1911.710.1414.4712.661.0583.31

רשות המסים 
בישראל

18.092.2611.85014.4711.18057.85

הנהלת בתי 
המשפט

31.861.588.554.8814.478.48069.82

13.615.028.16.0114.4112.31.0560.5משרד הבינוי

17.36012.455.6315.019.151.0560.65שירות התעסוקה

23.301.585.852.6314.419.91.0558.72בתי הדין הרבניים

8.6706.96.0112.077.65041.3משרד התקשורת

רשות מקרקעי 
ישראל

18.215.0210.052.6313.938.26058.1

רשות האוכלוסין 
וההגירה

19.2008.10.3813.937.58049.19

המוסד לביטוח 
לאומי

195.0210.352.2614.4715.96067.06

18.752.9510.064.9913.8210.880.4261.86ציון ממוצע

100בונוס35515151515ציון מירבי
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השוואה רוחבית - ציונים
קטגורית מינהל מטה ומידע

להלן השוואה רוחבית של ציוני המשרדים והרשויות בקטגוריית מינהל מטה ומידע. ההשוואה כוללת 
את הציון הסופי וכן את הניקוד בכל אחד ממדדי הדו“ח. בנוסף לציון של כל משרד או רשות, מוצגים גם 

הציון הממוצע והציון המירבי.

שירותים שם המשרד
מקוונים

פיתוח 
יישומים

ערוצי שירות 
ומידע 

דיגיטליים

ממשל 
פתוח

תוכן 
חובה

תכניות עבודה נגישות
בתחום הממשל 

הפתוח - בונוס

ציון 
סופי

משרד התשתיות 
הלאומיות האנרגיה 

והמים

16.832.2610.580.253010.51.2571.67

21.155.0213.745.528.9215089.33משרד האוצר

נציבות שירות 
המדינה

8.091.5812.683.7526.767.21.2561.31

20.912.7613.740.2522.7110.34070.71משרד החוץ

לשכת נשיא 
המדינה

11.612.2613.2103010.5067.58

המשרד לאזרחים 
ותיקים

16.74012.68021.966.3057.68

החברה הלאומית 
לתשתיות תחבורה

13.45010.58028.566.3058.89

משרד הרווחה 
והשירותים 
החברתיים

10.29095.5309.6064.39

7.744.3413.741.7529.6410.5067.71הכנסת

הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה

11.61012.688.7525.568.55067.15

9.341.5810.581.7528.929.83062רשות המים

שירותים שם המשרד
מקוונים

פיתוח 
יישומים

ערוצי שירות 
ומידע 

דיגיטליים

ממשל 
פתוח

תוכן 
חובה

תכניות עבודה נגישות
בתחום הממשל 

הפתוח

ציון 
סופי

המשרד לפיתוח 
הנגב והגליל

16.74012.68026.769.9066.08

24.765.0213.216.753015.961.2596.95רשות ניירות ערך

16.16012.68026.6412.36067.84משרד התיירות

11.745.0210.58529.6414.1076.08בנק ישראל

8.352.2612.681028.929.6071.81משרד הפנים

המרכז למיפוי 
ישראל

8.585.0212.688.7528.9211.71.2576.9

המשרד לביטחון 
הפנים

15.62013.741028.812.3080.46

משרד המדע 
הטכנולוגיה והחלל

9.992.2612.686.528.929.61.2571.20

המינהל לחינוך 
התיישבותי

7.942.7611.1025.742.25049.79

16.852.2612.680.2528.814.1074.94רשות העתיקות

משרד התרבות 
והספורט       

13.62012.680.2525.959.6062.1

משרד ראש 
הממשלה

22.002.7614.273.753010.5083.28

המשרד להגנת 
הסביבה

7.815.0212.68103011.41.2578.16

13.662.1712.403.7028.0110.330.3170.58ציון ממוצע

100בונוס25515103015ציון מירבי
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השוואה רוחבית – אחוזי השינוי 
קטגוריית שירות

להלן סיכום אחוזי השינוי בציוני הדו“ח של שנת 2015 ביחס לציוני דו“ח 2013. ההשוואה 
כוללת את המשרדים והרשויות הנמדדים בקטגוריית שירות.

אחוז השינוידו“ח 2015דו“ח 2013שם המשרד

אין נתונים44.22אין נתוניםרשות האכיפה והגבייה

אין נתונים62.16אין נתוניםהרשות הארצית לכבאות והצלה

55.6247.4104-15%השירות המטאורולוגי

67.7772.487%משרד המשפטים

82.280.87-2%משרד הכלכלה

אין נתונים52.2אין נתוניםרשות ההגבלים העסקיים

67.4463.81-5%משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אין נתונים46.664אין נתוניםהמשרד לשירותי דת

58.2765.3912%משרד התחבורה

83.5685.723%משרד החינוך

68.8558.55-15%רשות שדות התעופה

70.9971.611%משרד הבריאות

53.0670.7633%משרד הביטחון

אין נתונים58.27אין נתוניםמשטרת ישראל

54.8859.8649%הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

80.9183.313%משרד העלייה והקליטה

70.4757.85-18%רשות המסים בישראל

70.7369.82-1%הנהלת בתי המשפט

אחוז השינוידו“ח 2015דו“ח 2013שם המשרד

59.5760.52%משרד הבינוי

70.0670.0740%שירות התעסוקה

53.7958.729%בתי הדין הרבניים

אין נתונים41.3אין נתוניםמשרד התקשורת

62.8858.1-8%רשות מקרקעי ישראל

58.6649.19-16%רשות האוכלוסין וההגירה

72.2867.06-7%המוסד לביטוח לאומי
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השוואה רוחבית – אחוזי השינוי
קטגורית מינהל מטה ומידע

להלן סיכום אחוזי השינוי בציוני הדו“ח של שנת 2015 ביחס לציוני דו“ח 2013. ההשוואה 
כוללת את המשרדים והרשויות הנמדדים בקטגוריית מינהל, מטה ומידע.

אחוז השינוידו“ח 2015דו“ח 2013שם המשרד

משרד התשתיות הלאומיות 
האנרגיה והמים

69.9371.672%

79.5289.3312%משרד האוצר

57.3356.57-1%נציבות שירות המדינה

53.0370.7133%משרד החוץ

אין נתונים62.83625אין נתוניםלשכת נשיא המדינה

אין נתונים52.94אין נתוניםהמשרד לאזרחים ותיקים

52.6958.8912%החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

58.6964.3910%משרד הרווחה והשירותים החברתיים

48.1367.712541%הכנסת

69.3467.14875-3%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

58.6662.00256%רשות המים

אין נתונים66.0825אין נתוניםהמשרד לפיתוח הנגב והגליל

93.9096.953%רשות ניירות ערך

אין נתונים67.84אין נתוניםמשרד התיירות

59.4576.082528%בנק ישראל

72.3671.81-1%משרד הפנים

74.2876.94%המרכז למיפוי ישראל

81.9180.46-2%המשרד לביטחון הפנים

אחוז השינוידו“ח 2015דו“ח 2013שם המשרד

48.2071.202548%משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

38.3349.792530%המינהל לחינוך התיישבותי

62.4574.9420%רשות העתיקות

64.1562.1-3%משרד התרבות והספורט

71.7583.2816%משרד ראש הממשלה

81.2078.16-4%המשרד להגנת הסביבה
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הישגים יחודיים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים 
של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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חדשנות, שירותיות ומצוינות
ניווט לסניפים באמצעות Waze, מערכת הצבעות אינטרנטית באסיפות של חברות 

למחזיקי ניירות ערך, מאגר לאומי של כל חוקי מדינת ישראל מאז הקמתה, מערכות 
ייחודיות המאפשרות לעולים חדשים להשתלב בשוק העבודה ובמוסדות ההשכלה הגבוהה 

בארץ, ענן דיגיטלי חינוכי, אתר המציג את מפת שיווק הקרקעות בישראל בצורה חדשנית 
ואינטראקטיבית, מערכות של משרד האוצר המאפשרות לאזרח להשוות נתונים ולאתר 

כספים, הם רק חלק קטן מהפרויקטים המיוחדים והמתקדמים שפותחו והחלו לפעול בשנים 
  .2014-2013

דו“ח ממשל זמין בוחן מדדים ממוקדים של פעילות משרדי הממשלה בתחום ההתייעלות 
הטכנולוגית, אך לא נסתרו מעיינינו ההישגים המרשימים והחשובים שלכם, שלא בהכרח 

נכללו במדדי הדו“ח. ההישגים הייחודיים הזוכים בדו“ח זה לציון לשבח הם פרויקטים אשר 
חתרו למצויינות ולחדשנות ושמו לנגד עיניהם את האזרח ורווחתו. פרויקטים אלו הם מהות 

הממשל הזמין ומהווים סמל ודוגמא לפעילות למען הציבור.
בהזדמנות זו, אנו מבקשים להצדיע לכם על עבודתכם המצויינת ועל תרומתכם הרבה 

למאמץ המשותף לכולנו: הנגשת שירותים ומידע ממשלתי, קיוון תהליכים ושיפור השירות 
שאנו מעניקים לציבור הישראלי.

בדפים הבאים מוצגות יוזמות טכנולוגיות נבחרות שאתם יצרתם. 
התרשמו, תיהנו ושאבו השראה זה מזה.
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 ביטוח לאומי
זכויות והטבות למקבלי קצבאות במוסדות ובארגונים 

יישום המספק מידע למקבלי קצבאות לצורך מיצוי זכויותיהם במוסדות אחרים כדוגמת 
רשות המים, חברת חשמל, רשויות מקומיות ועוד. 

היישום עלה באמצע שנת 2014 ועד סוף 2014 רשם 130,238 כניסות.

מיצוי זכויות לפי אירועים בחיים או השתייכות לקבוצות אוכלוסייה
יישום המספק מידע למיצוי זכויות על פי אירועים בחיים כגון הריון ולידה, הפסקת עבודה, 

פגיעה או תאונה, התאלמנות ועוד.
היישום עלה באמצע שנת 2013 ורשם כ- 218,420 כניסות עד סוף שנת 2014. 

המרכז למיפוי ישראל
Govmap

אתר רוחבי ממשלתי המספק פלטפורמה לניהול, ייצור וצפייה בנתונים מבוססי מיקום של 
למעלה מ - 200 שכבות מכלל משרדי הממשלה.

האתר פונה למגזר הממשלתי, הציבורי )כלי מוניציפאלי(, העסקי והפרטי ומשרת את כלל 
האזרחים.

בשנים 2013 – 2014 נוספו היישומים הבאים: חיתוך על - ידי צורה, חיתוך על - ידי חייץ, 
מדידת נקודה, קו, מצולע, איתור והזמנת תצלומי אוויר, נתונים סטטיסטיים לכתובת, חיפוש 

תכנית בניין עיר, איתור כתובת לפי גוש/חלקה, איתור גוש/חלקה לפי כתובת, חיפוש קווי 
אוטובוס, נתוני מזג אוויר, מכ“מ גשם. 

האתר עלה לרשת בשנת 2009 ומהווה שירות של הצגת מידע ממשלתי בזמן אמת לכ - 
470,000 משתמשים בחודש.

http://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
http://www.btl.gov.il/Events/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Events/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Events/Pages/default.aspx
http://www.govmap.gov.il/
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משרד האוצר 
מחשבונים ומערכות לאיתור וניהול כספי הציבור 

במשרד האוצר השכילו להבין כי מערכות ייעודיות לאיתור זכויות וחשבונות יסייעו בידי הציבור 
להתמודד עם הכלים השונים הנמצאים בשוק, להשוות ביניהם ולבחור במוצר הטוב ביותר.

מערכות אלו משקפות נתונים שנאספים על ידי הרגולטור, לאחר בדיקות ופיקוח 
ומתפרסמים לציבור. הנגשת הנתונים מאפשרת לאזרח לבצע בדיקות השוואה ולבחור במוצר 

הטוב ביותר עבורו ובכך מעודדת יצירת תחרותיות במשק.

דוגמא לפרויקטים אלה:

פרויקטים מפוקחים עבור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר
מערכת רוחבית, אינטגרטיבית המכילה את “פורטל אותות“ אליו מדווחים הגופים הנדרשים 

לדווח לאגף שוק ההון באוצר, מערכת רישוי רוחבי לעובדי שוק ההון ומחשבונים לציבור 
הרחב. 

בשנת 2014 עלו גרסאות חדשות למערכת, כמו גם מחשבון המותאם לכל סוגי המכשירים, 
להשוואת ביטוח רכב.

במהלך שנת 2014 נרשמו כ - 500,000 כניסות למערכת. 

מחשבון לזכויות ניצולי שואה
כחלק ממאמציה של הממשלה לשפר את זכויות ניצולי השואה, פיתח משרד האוצר מחשבון 

זכויות, המאפשר לניצולים, לבני משפחותיהם ולארגונים המטפלים בנושא, לבדוק את 
הזכאויות השונות המגיעות לניצולים. המחשבון כולל את הזכאויות שמעניקים לניצולים כלל 
הגופים בארץ. המערכת שעומדת מאחורי המחשבון משקפת שינויים שחלים בזכויות ניצולי 

השואה והאתר מותאם לכל סוגי המכשירים הנייחים והניידים. 
המחשבון עלה במהלך שנת 2014 ועד כה עשו בו שימוש למעלה מ- 300,000 גולשים.

אתר  האוצר שלי
 אתר “האוצר שלי“, אתר לחינוך פיננסי, עלה לאוויר במרץ 2014. 

האתר מציף לגולש מידע בהתאם לשלבי החיים שלו או לפי החלטות פיננסיות שהוא עומד 
בפניהן. האתר מכיל לומדות ומחשבונים הקשורים לכל מצבי החיים, בין היתר ניתן למצוא 

מחשבון עלות המינוס, מחשבון עלות משכנתא, מחשבון הוצאות בשכר דירה ועוד.
במהלך שנת 2014 נרשמו כ- 341,706 כניסות לאתר.

http://car.mof.gov.il/
http://zakaim.mof.gov.il/
http://haotzarsheli.mof.gov.il/
http://haotzarsheli.mof.gov.il/
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Renting-Apartment-Checklist.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Renting-Apartment-Checklist.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Renting-Apartment-Checklist.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Minus.aspx
http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Minus.aspx
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
  http://vatikim.gov.il/Pages/default.aspx  :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

5,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://vatikim.gov.il/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

2 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

לא מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx :כתובת  האתר 

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

61,743דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

66,690דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

78,355דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

319,595דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

78355דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של 75.48% .

.Piwik  - ל  Web Trends-השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://mops.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

35 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

16 טפסים מקוונים לשליחה

12 טפסים מקוונים עם תהליך

12 טפסים בפיתוח

85 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

6 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

6 סך כל התשלומים שיש למשרד



65 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 64

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

5 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

17 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)5( API פרסום ממשקי מכונה

קיוסק תשלומים רישוי כלי יריה

)17( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

רשימת אכיפה אלקטרונית אוטומטית

רשימת מדריכי ירי

מכונים פסיכולוגיים לבדיקת כשירות נפשית

שיתוף הציבור

שיתוף הציבור

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://mops.gov.il/Fire_Arms/Pages/OnlineForms.aspx
http://mops.gov.il/PolicingAndEnforcement/SafetyCamera/Pages/A3Locations.aspx
https://data.gov.il/dataset/656
http://mops.gov.il/Fire_Arms/FA_PsychologicalFitness/Pages/FA_PsychInst.aspx
http://www.shituf.gov.il/discussions/46
http://data.gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן  MOBILE תאימות לדפדפני

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

 המשרד להגנת הסביבה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.sviva.gov.il/  כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

357,254דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

384,274דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

348,263דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

215,520דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

63,723דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של % 70.43 .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

82 טפסים להורדה

2 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

6 טפסים מקוונים לשליחה

20 טפסים מקוונים עם תהליך

24 טפסים בפיתוח

132 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

7 תשלומים מקוונים

9 תשלומים לא מקוונים

8 תשלומים בפיתוח

23 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

3  MOBILE יישומי

3 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

2 WEB יישומי

2 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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 תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות ציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים ו

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

2 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

32 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)2( API פרסום ממשקי מכונה

ניטור אוויר

גישה לנתונים של אנטנות סלולאריות לרשויות מקומיות

)32( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה

מוקדי שידור סלולארי פעילים

נתוני מדד חוף נקי

שיתוף הציבור 

אתר ההתייעצות של המשרד להגנת הסביבה

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://data.gov.il//dataset/681
http://data.gov.il/dataset/207
http://data.gov.il/dataset/208
http://data.gov.il/dataset/206
http://yoursay.sviva.gov.il/sviva/Account/LogOn?ReturnUrl=%252fsviva%252fHome#start_login/username_input
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

הסברים על שירותי המשרד

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

המשרד לפיתוח הנגב והגליל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס 

ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש אותו 
במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 
בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 

וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.negev-galil.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

-דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

30,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

30,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.negev-galil.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

1 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

0 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0  WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא רלוונטי חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא רלוונטי חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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המשרד לשירותי דת
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.dat.gov.il :כתובת האתר  

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

39,814 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

64,403דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

197,427דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

98,116דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

197,427דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 101.21% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.dat.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

21 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

90 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

2 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.mof.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

1,338,200דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

1,094,284דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

779,486דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

949,361דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

45,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של 95.25% .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.mof.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

67 טפסים להורדה

4 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

12 טפסים מקוונים לשליחה

162 טפסים מקוונים עם תהליך

10 טפסים בפיתוח

251 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

7 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

7 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

33 WEB יישומי

13 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

15 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

)15( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

ביטוח נט - נתוני פוליסות חברות ביטוח

שינויי תקציב

הנפקות אג“ח סחירות בשוק המקומי

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://bituachnet.mof.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/
http://www.data.gov.il/data?title=&category=All&type=All&ministry=40&file_type=All
http://bondiss.mof.gov.il/HanpakaParam.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד הביטחון
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.mod.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

359,642 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

372,381דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

343,186דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

386,084דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

450,422דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015:  עלייה של % 16.44 .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.mod.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

162 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

16 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

180 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

17 תשלומים מקוונים

1 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

17 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

19 WEB יישומי

12 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות תיאור

כן דרכי התקשרות פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא רלוונטי תקציב קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא רלוונטי חקיקה רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא Gov.il קישור לפורטל

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

4 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים/קהילות/סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

)4( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

נזכור את כולם – רשימת חללים

מדדים נבחרים של מחירים ושכר רשימת לוחות

מידע לספקים - תעריפים

שיתוף הציבור 

בלוג של משרד הביטחון

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.izkor.gov.il/
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Pages/General/SapakInfo/MadadimListNew.aspx
https://www.online.mod.gov.il/Online2008/Pages/General/SapakInfo/Taarifim.aspx
http://idfarchives.bloger.co.il/
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן ספרדית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: )תנאי שימוש, זכויות יוצרים(

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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* כיום משרד הבינוי והשיכון

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

108,686דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

 חודשים ינואר עד יולי 130,419 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(
חודשים אוגוסט עד דצמבר 33,794 

45,503דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

58,764דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

73,285דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015:  עלייה של 24.71% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח ? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

88 טפסים להורדה

2 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

1 טפסים מקוונים לשליחה

8 טפסים מקוונים עם תהליך

7 טפסים בפיתוח

106 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

6 תשלומים מקוונים

2 תשלומים לא מקוונים

2 תשלומים בפיתוח

10 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

6 WEB יישומי

2 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח. 

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

הערות למפרט הדירות ב“מחיר מטרה“

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=t_kE0iTwykI&feature=youtu.be&noredirect=1
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד הבריאות
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

45,736דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

-דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

30,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

120,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

240,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 100% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.
 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

232 טפסים להורדה

2 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

69 טפסים מקוונים עם תהליך

20 טפסים בפיתוח

323 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

63 תשלומים מקוונים

16 תשלומים לא מקוונים

10 תשלומים בפיתוח

80 סך כל התשלומים שיש למשרד

 

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

26 WEB יישומי

26 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

1 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

)1( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

רשימת מוסדות רפואיים ברשיון

שיתוף הציבור 

סקר מקוון

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות ציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select.asp
http://attentive.topsaas.net/moh_surveys/survey.aspx?id=ae949d06ZKiovr2ifbdbd41a1zXJvv8Q02467c53ZP8VXNRs4b1945e6ssYjj61z93f19d7eTUPFVQFV96520fd8gSk2WVPr7b66febeMsRiMRVe848986fckGhB6SCKGzJ&tid=18&
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן צרפתית

כן ספרדית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד החוץ
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

356,662 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

1,172,115 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

1,172,115דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

205,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

138,825דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של- 32.28% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://mfa.gov.il/MFAHEB/Pages/default.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

10 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

1 טפסים בפיתוח

11 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

5 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

5 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

4  MOBILE יישומי

2 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

לא תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

חלקי Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן פרסית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד החינוך
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 
אותו במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

1,910,839 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

3,426,112דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

4,754,967דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

5,552,609דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

4,800,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של 13.55% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה ? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx


153 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 152

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

130 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

12 טפסים מקוונים לשליחה

34 טפסים מקוונים עם תהליך

11 טפסים בפיתוח

187 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

3 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

3 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

75 WEB יישומי

16 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

כן )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

1 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

1 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)1( API פרסום ממשקי מכונה

איתור מוסדות חינוך

שיתוף הציבור 

קהילות משרד החינוך

שיתוף הציבור 

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/IMS/HomePage.htm
http://educationforums.cet.ac.il/
http://www.shituf.gov.il/discussions/47
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן צרפתית

כן ספרדית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://www.moag.gov.il/agri :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

118,867דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

164,826דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

166,700דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

272,860דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

151,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של-44.66% .

.Piwik  - ל  Web Trends-השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.moag.gov.il/agri
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

186 טפסים להורדה

1 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

16 טפסים מקוונים לשליחה

5 טפסים מקוונים עם תהליך

5 טפסים בפיתוח

212 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

18 תשלומים מקוונים

65 תשלומים לא מקוונים

2 תשלומים בפיתוח

85 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

כן )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

1 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

1 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים/קהילות/סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

 )1( API ממשק מכונה

מאגר כלבים

שיתוף הציבור 

בלוג משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.vtr.moag.gov.il/vtr/DogCenter/search.asp
http://moagisreal.blogspot.co.il/
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

לא רלוונטי מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד הכלכלה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – שנה
חודשי

550,000 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

500,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

500,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

500,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

500,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015:  אין שינוי.

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.economy.gov.il/Pages/default.aspx


173 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 172

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

264 טפסים להורדה

14 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

44 טפסים מקוונים לשליחה

42 טפסים מקוונים עם תהליך

101 טפסים בפיתוח

364 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

10 תשלומים מקוונים

1 תשלומים לא מקוונים

5 תשלומים בפיתוח

11 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

57 WEB יישומי

10 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

1 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

3 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 )1( API ממשקי מכונה

מהנדסים ואדריכלים רשומים

 )3( Data Set גזרות נתונים

ישובים בהם מוקדים של הסוכנות לעסקים קטנים

ישובים הזכאים למענק עבור הרחבת מפעלים קיימים לפי חוק לעידוד השקעות הון

ישובים הזכאים למענק עבור הקמת מפעלים לפי חוק לעידוד השקעות הון

שיתוף הציבור 

פורום עסקים קטנים ובינוניים

אתר התייעצות של משרד הכלכלה

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://apps.moital.gov.il/externGeneralGateWay/service.asmx/generalGatewayServiceFunction?genxml=%3croot%3e%3cPassportId%3e%3c/PassportId%3e%3cLicensenumber%3eXXXXXX%3c/Licensenumber%3e%3cClassPrefix%3eENGINEER%3c/ClassPrefix%3e%3cPassportCountry%3e%3c/PassportCountry%3e%3cFirstName%3e%3c/FirstName%3e%3cLastName%3e%3c/LastName%3e%3cTown%3e%3c/Town%3e%3c/root%3e&skey=ProfessionalInfo
http://data.gov.il/dataset/283
http://data.gov.il/dataset/282
http://data.gov.il/dataset/281
https://forums.tamat.gov.il/
http://economy.haveyoursay.net/economy/Account/Register
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי  התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

כן אמהרית

כן סינית

כן טורקית

כן הודית

כן ספרדית

כן ערבית

כן רומנית

כן תאית

כן רוסית

כן טיגירית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד המדע 
הטכנולוגיה והחלל

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://most.gov.il/Pages/HomePage.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

17,632 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

16,114דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

9,662דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

13,900דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

13,900דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

אין שינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015 .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

הגדרות:

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 
אותו במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 
בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 

וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://most.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

12 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

4 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

16 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

5 WEB יישומי

5 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

2 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)2( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

מאגר חוקרים

מאגר מחקרים ומלגות ממומנים על ידי משרד המדע

שיתוף הציבור 

דו"חות ופרסומים של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח

שיתוף הציבור

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://forms.public.most.gov.il/Science/Pages/researchers.aspx
http://most.gov.il/ProgramTashtiot/researches/Pages/most-researches.aspx
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/IsraelSpaceAgency/photos/a.367584393313284.85620.351996294872094/706766359395084/?type=1
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / לא רלוונטי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד המשפטים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 http://www.justice.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

389,213 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

494,168דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

516,990דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

566,990דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

1200,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עליה של- 111.67% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

251 טפסים להורדה

63 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

6 טפסים מקוונים לשליחה

35 טפסים מקוונים עם תהליך

3 טפסים בפיתוח

358 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

338 תשלומים מקוונים

26 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

365 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום                                        

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

28 WEB יישומי

14 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון 
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

14 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 )14( Data Set גזרות נתונים

מאגר בקשות רשם הירושה

מאגר בקשות רשם הירושות – בדיקת קיום בקשות קודמות

מאגר החלטות בתי דין למשמורת

שיתוף הציבור 

סקר שביעות רצון – אתר רשות הפטנטים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://data.gov.il/dataset/244
http://data.gov.il/dataset/243
http://data.gov.il/dataset/238
http://data.gov.il/dataset/238
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד העלייה והקליטה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
http://www.moia.gov.il/Hebrew/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

39,814 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

64,403דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

197,427דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

98,116דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

58,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של 40.88% .

.Piwik  - ל  Web Trends-השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.moia.gov.il/Hebrew/Pages/default.aspx
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

10 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

12 טפסים מקוונים לשליחה

15 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

37 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

1 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

12 WEB יישומי

8 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

5 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)5( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

עולים שעלו משנת 1989 עד 2012 לפי שנות עלייה וחודשי עלייה

רשימת מוסדות ציבור וארגונים מקבלי סיוע מעזבונות לטובת המדינה

רשימת מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הקליטה

שיתוף הציבור 

סקרים אתר קולטים עברית

אתר התייעצות - יוצאי אתיופיה

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://data.gov.il//dataset/537
https://data.gov.il//dataset/537
http://data.gov.il/dataset/343
http://data.gov.il/dataset/342
http://hebrew.moia.gov.il/Pages/LobbySurvey.aspx
http://www.newway.gov.il/newway/Account/LogOn?ReturnUrl=%252fnewway%252fHome#start_login/username_input
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

לא ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן צרפתית

כן ספרדית

כן אמהרית - רק לאתר קולטים עברית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד הפנים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 www.moin.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

203,932דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

85,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

103,724דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

122,762דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

151,968דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 23.79% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.moin.gov.il/
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שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

49 טפסים להורדה

13 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

11 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

74 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

2 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

3 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

5 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון
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ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

1 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

4 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)1( API פרסום ממשקי מכונה

מידע על תכניות איתור תכנית ועררים

)4( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

רשימת חופי רחצה מוכרזים פעילים

רשימת ועדות מקומיות

רשימת גני ארועים הפועלים ללא היתר

שיתוף הציבור 

נוהל מבא“ת

מדברים תכנון - אתר התייעצויות של מינהל התכנון

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/permitted-beaches2012.pdf
http://www.moin.gov.il/ContactToUs/Documents/vadamekomit.xls
http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/BuildingSupervisionNationalUnit/Pages/GaneyIruim.aspx
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/SiteForum/mavat/2161/forum
http://yoursay.moin.gov.il/planning/Account/LogOn?ReturnUrl=%252fplanning%252fHome#start_login/username_input
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://data.gov.il/
http://gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ורכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

משרד ראש הממשלה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
  http://www.pmo.gov.il :  כתובת האתר  

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

-דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

-דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

-דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

-דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.pmo.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

כן )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

3 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

3 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

1 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

סקר – מדדי איכות חיים לישראל

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://shituf.gov.il/discussion/816
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

לא רלוונטי פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

לא רלוונטי קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי והורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.mosa.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

116,000 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

20,184דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

33,420דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

33,956דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

50,395דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 10.83% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.mosa.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

92 טפסים להורדה

1 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

4 טפסים מקוונים עם תהליך

2 טפסים בפיתוח

101 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

4 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

2 תשלומים בפיתוח

6 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

3 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 

)3( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

מאגר מידע טלפונים וכתובות המחלקות

מאגר תקנון ותעריפי עבודה סוציאלית

מאגר חוזרי מנכ"ל

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://data.gov.il//dataset/418
https://data.gov.il//dataset/418
https://data.gov.il//dataset/419
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד התחבורה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.mot.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

80,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

350,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

415,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

870,335דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015:  עלייה של 109.71% .

תכנית עבודה 
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.mot.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

210 טפסים להורדה

23 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

24 טפסים מקוונים לשליחה

4 טפסים מקוונים עם תהליך

6 טפסים בפיתוח

267 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

40 תשלומים מקוונים

75 תשלומים לא מקוונים

3 תשלומים בפיתוח

113 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

6 WEB יישומי

4 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

1 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)1( API פרסום ממשקי מכונה

XML עבור מאגרי ATOM2 תקן

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן ספרדית

כן צרפתית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.tourism.gov.il/  :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

350,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

500,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

500,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

500,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: אין שינוי .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.tourism.gov.il/GOVHeb/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

12 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

5 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

18 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

7 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

7 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

לא מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
 והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן )Safari )Apple

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן גרמנית

כן צרפתית

כן ספרדית

כן איטלקית

כן פורטוגזית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משרד התקשורת
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
  http://www.moc.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

667,622דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

267,220דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

267,212דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.moc.gov.il/8-he/MOC.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

29 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

29 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

2 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

3 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

ארכיון תזכירי חוק

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.tazkirim.gov.il/Pages/archive.aspx?freetext=%C3%A8%C3%B7%C3%B1%C3%A8%20%C3%A7%C3%A5%C3%B4%C3%B9%C3%A9&office=%C3%AE%C3%B9%C3%B8%C3%A3%20%C3%A4%C3%BA%C3%B7%C3%B9%C3%A5%C3%B8%C3%BA
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

לא פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

  

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא רלוונטי חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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התרבות והספורט
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש  

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.mcs.gov.il/ :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

13,814דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

11,600דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

13,088דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

25,670דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 96.13% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.
האם הוגשה תכנית עבודה? לא

האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא
האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.mcs.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

27 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

29 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

13 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

13 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, 
פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח

בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 
משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים/קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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התשתיות הלאומיות 
האנרגיה והמים

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

112,622דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

113,215דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

120,387דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

37,582דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

44,427דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 18.21% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

22 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

10 טפסים מקוונים לשליחה

4 טפסים מקוונים עם תהליך

8 טפסים בפיתוח

36 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

2 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

2 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

4 WEB יישומי

4 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013



285 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 284

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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המוסד לביטוח לאומי
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

471,760 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

461,318 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

504,885דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

576,790דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

677,086דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני שנת 14-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עליה של 17.88%.

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

224 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

14 טפסים מקוונים עם תהליך

2 טפסים בפיתוח

238 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

22 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

22 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

32 WEB יישומי

8 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

חושבים אחרת על הוועדות הרפואיות

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://yoursay.btl.gov.il/btl/Account/LogOn?ReturnUrl=%252fbtl%252fHome#start_login/username_input
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

כן אמהרית

כן צרפתית

כן ספרדית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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בנק ישראל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014



301 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 300

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 /http://www.boi.org.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

173,732 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

178,800 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

224,720דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

488,053דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

704,138דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 44.27% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח ? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.boi.org.il/he/Pages/Default.aspx


303 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 302

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

2 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

6 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

4 טפסים בפיתוח

12 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

6  MOBILE יישומי

6 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

10 WEB יישומי

3 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

4 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

8 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)4( API פרסום ממשקי מכונה

שערי חליפין

סניפי בנקים

)8( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

נתונים עיקריים על המשק הישראלי

מאגר סדרות

שערי חליפין לפי פרמטרים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://boi.org.il/currency.xml
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BanksAndBranchLocations/Lists/BoiBankBranchesDocs/snifim_he.xml
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/IndicatorsDynamic.aspx?Level=1&IndicatorId=7&sId=2
http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/Series.aspx
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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בתי הדין הרבניים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.rbc.gov.il/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

9,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

21,220דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

18,933דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

20,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

18,933דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו"ח 2015: ירידה של 5.33% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.rbc.gov.il/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

1 טפסים להורדה

14 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

2 טפסים מקוונים עם תהליך

1 טפסים בפיתוח

17 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

2 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

2 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא רלוונטי תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

6 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)6( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

אזורי שיפוט )בית דין לישוב(

מספר זוגות שהתגרשו לפי מקום מגורים של הזוג

סוגי תיקים שנפתחו לפי שנים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://data.gov.il/dataset/864
http://data.gov.il/dataset/863
http://data.gov.il/dataset/865
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
למילוי והורדה, יישומי ווב

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור השנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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החברה הלאומית 
לתשתיות תחבורה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.iroads.co.il :כתובת האתר 

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

7,550 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

9,878דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

12,508דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

17,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

23,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 35.29% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.iroads.co.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

57 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

3 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

60 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

61 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

61 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא רלוונטי חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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הכנסת
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://knesset.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

400,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

המשרד לא השתתףדו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

475,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

600,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

800,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 33.33% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://knesset.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

2 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

2 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

2 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/


337 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 336

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.cbs.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

213,011 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

240,805 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

245,237דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

288,070דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

333,778דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 15.86% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.cbs.gov.il/reader


343 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 342

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

0 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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שיתוף הציבור 

סקר שדרוג אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

3 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

116 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)3( API פרסום ממשקי מכונה

מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים

מדדים עיקריים בפורמט לחודש אחרון

)116( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

קבצי PUF בנושא אוכלוסיה

קבצי PUF בנושא חינוך והשכלה

קבצי PUF בנושא כספים וביטוח

http://www.cbs.gov.il/publications09/about/sheelon_new.html
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/pirsum_madad/indices_heb.xml
http://www.cbs.gov.il/reader/pirsum_madad/indices.xml
https://sca.forms.gov.il/AGFormsManager/openform.aspx?formid=844b212b-a096-4c6a-be9a-0979f1b5bce0
https://sca.forms.gov.il/AGFormsManager/openform.aspx?formid=844b212b-a096-4c6a-be9a-0979f1b5bce0
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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המינהל לחינוך התיישבותי
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 
אותו במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

-דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

-דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

88,471דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

90,822דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 2.65% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.mchp.gov.il/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

58 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

59 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

2 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013



355 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 354

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

לא דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

לא FireFox

לא Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ורכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

לא מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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המרכז למיפוי ישראל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.mapi.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

147,000 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

203,500 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

214,150דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

220,670דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

350,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 58.60% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה ? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://mapi.gov.il/Pages/default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

10 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

1 טפסים מקוונים לשליחה

5 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

15 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

4 תשלומים מקוונים

47 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

51 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

11 WEB יישומי

11 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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שיתוף הציבור 

פורומים של מפ"י

 

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

כן האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

13 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

13 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)13( API פרסום ממשקי מכונה

גישה לנתוני משטרת ישראל

גישה לנתוני השירות המטאורולוגי הישראלי

גישה לנתוני נתיבי תחבורה עירוניים

)13( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

מפתח מפות 25,000

פריסת הכבישים בארץ

GPS תחנות

https://forum.mapi.gov.il/
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.police.gov.il/
http://www.ims.gov.il/ims/tazpiot/recentweathergis/
http://www.nta.co.il/
https://data.gov.il/dataset/831
https://data.gov.il/dataset/831
https://data.gov.il//dataset/829
https://data.gov.il/dataset/830
https://data.gov.il/dataset/830
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ורכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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כללי
 www.court.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

595,240 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

640,604דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

804,400דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

650,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

2,000,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עליה של- 207.69% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

http://www.court.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

24 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

106 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

130 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

4 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

4 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

7 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

12 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 )12( API ממשק מכונה

נט המשפט – משרדי עריכת דין

נט המשפט - פרקליטות

בית המשפט העליון - פרקליטות

 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

חלקי Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

כבאות והצלה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.102.gov.il/Pages/home.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

30,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.102.gov.il/Pages/home.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

1 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

1 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

1 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

2 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

פורום כבאות והצלה 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.tapuz.co.il/forums2008/SiteForum/fire/2341/forum
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם /  ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון. 
ובקרוב ניתן יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.rsa.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

36,450דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

10,314דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

36,450דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 253.40% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה ? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.rsa.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

1 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

1 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

3 WEB יישומי

3 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, 
בה מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

לא רלוונטי קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

לא מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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השרות המטאורולוגי
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit/ :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

-דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

800,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

800,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

965,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של- 20.65% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.ims.gov.il/ims/all_tahazit/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

0 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה למידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדיהממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

סקר שביעות רצון השירות המטאורולוגי

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://tfasim.org.il/tofes/1urbz
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

חלקי Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 

וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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לשכת נשיא המדינה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש  

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
http://www.president.gov.il/Pages/Default.aspx :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

25,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

26,749דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.president.gov.il/Pages/Default.aspx
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

0 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

0 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

5 WEB יישומי

5 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא רלוונטי חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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משטרת ישראל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 
אותו במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
http://www.police.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

100,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.police.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

כן )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

64 טפסים להורדה

1 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

8 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

74 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

3 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

3 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

8 WEB יישומי

5 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013



425 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 424

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

לא מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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נציבות שירות המדינה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ולשליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.csc.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

161,128 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

178,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

158,736דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

224,524דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

115,235דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של  - 48.67% .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.csc.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

לא מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

90 טפסים להורדה

1 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

94 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, 
פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים/קהילות/סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

קהילות רפורמה

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://www.kehilareforma.gov.il/
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות האוכלוסין וההגירה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.piba.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

19,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

25,475דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

35,964דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

70,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 94.63% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.piba.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

84 טפסים להורדה

40 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

9 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

15 טפסים בפיתוח

146 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

40 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

41 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי שיתוף הציבור

לא מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

לא תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, 
פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

חלקי Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 

וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 
משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 

הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות האכיפה והגבייה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.eca.gov.il  :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

50,000דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

53,091דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

66,200דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

73,600דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 11.17% .

תכנית עבודה

בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 
הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.eca.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שרותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

54 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

1 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

55 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

3 תשלומים מקוונים

10 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

13 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה:  רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

 ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים 

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא שפות

לא אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

לא מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות ההגבלים העסקיים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014



461 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 460

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

הגדרות:
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש  

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב 
ניתן יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.antitrust.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

132,835דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה ? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.antitrust.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

7 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

9 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

2 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

2 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

3 WEB יישומי

2 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, 
בה מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

לא קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/


467 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 466

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

לא Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

לא ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה

רשות המים
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.water.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

-דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

10,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

25,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

35,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

20,000דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של - 42.85% .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.water.gov.il/


473 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 472

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

לא רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

29 טפסים להורדה

12 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

4 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

45 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

0 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

12 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

לא רלוונטי מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

2 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)2( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

מפלס כנרת יומי 2014-1966

מפלס ים המלח יומי משנת 2014-1976

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/miflas-from1966.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/miflas-from1966.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/deadsea_report-from1976.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/deadsea_report-from1976.pdf
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

לא רלוונטי קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא רלוונטי חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

כן Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות המסים בישראל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 /http://taxes.gov.il :כתובת האתר 

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

277,242 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

המשרד לא השתתף דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

597,689דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

אין נתוניםדו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

2,976,891דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 398% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://taxes.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

558 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

3 טפסים מקוונים לשליחה

19 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

656 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

11 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

11 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

63 WEB יישומי

53 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא רלוונטי תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

חלקי Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

כן אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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הגדרות

טפסים:
טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 

בכל תצורה אחרת.
טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 
אותו במשרד הרלוונטי.

טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 
לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.

טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 
בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 

וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.antiquities.org.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

21,528 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

30,000 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

32,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

32,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

33,600דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 5% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? לא
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.antiquities.org.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

לא עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

8 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

6 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

14 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

4 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

4 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

4 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות מקרקעי ישראל
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.mmi.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

470,010דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

650,000דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

975,000דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

1,971,000דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

334,185דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2014-2013(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: ירידה של - 83.04% .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.mmi.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

לא עמדות שרות

כן )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

113 טפסים להורדה

6 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

2 טפסים מקוונים לשליחה

0 טפסים מקוונים עם תהליך

6 טפסים בפיתוח

127 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

7 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

1 תשלומים בפיתוח

7 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

15 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

לא רלוונטי מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

לא תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במשך במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

2 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים/קהילות/סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

)2( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

מאגר החלטות מועצת מקרקעי ישראל

מאגר מכרזי קרקע פעילים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.land.gov.il/MoatzaWeb/interHAchResults.aspx
http://www.land.gov.il/PirsumMichrazim/rss.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

חלקי Internet Explorer 8 ומעלה

חלקי FireFox

חלקי Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים: מדריכים שימושיים, טפסים 
WEB למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm


דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  ממשל זמין

רשות ניירות ערך
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטוו  טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(:
פס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש אותו 

במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ולשליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשו  טופס מקוון עם תהליך:

דות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא 
בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.isa.gov.il :כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

595,161 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

624,318דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

661,229דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

701,300דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

777,275דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו“ח 2013 לדו“ח 2015: עלייה של 10.83% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? כן

http://www.isa.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

לא Twitter

כן )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

2 טפסים להורדה

12 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

0 טפסים מקוונים לשליחה

532 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

546 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

16 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

16 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

2  MOBILE יישומי

2 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

31 WEB יישומי

31 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ“ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו“ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

כן data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה“כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

9 סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

כן שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

)9( DATA SETS פרסום גזרות נתונים

תאגידים ציבוריים באנגלית 

רשימת חתמים

קרנות נאמנות

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://www.isa.gov.il/data/companies-en.xml
http://www.isa.gov.il/DATA/underwriters-he.xml
http://www.isa.gov.il/DATA/funds-he.xml
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן רוסית

כן אמהרית

כן צרפתית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

כן קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ורכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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רשות שדות התעופה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014



521 דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים 520

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

דו"ח ממשל זמין ראשי  |  הדו"חות המלאים

הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 

הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים וכיוצא בזה.
טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 http://www.iaa.gov.il :  כתובת האתר

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

498,861 דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

673,928דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

לא הועברו נתוניםדו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

626,794דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

251,128דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: ירידה של 80.03% .

.Piwik – ל Web Trends – השינוי בכמות הגולשים נובע מהחלפת כלי ושיטת המדידה מ

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015. 

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? לא

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.iaa.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

לא RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

לא Facebook

לא Youtube / Streaming Service

לא Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

3 טפסים להורדה

0 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

5 טפסים מקוונים לשליחה

3 טפסים מקוונים עם תהליך

3 טפסים בפיתוח

14 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

1 תשלומים מקוונים

0 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

1 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

1  MOBILE יישומי

1 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

1 WEB יישומי

1 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

לא תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

לא חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

לא פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

לא FireFox

לא Google Chrome

כן Safari )Apple(

כן אתר מותאם / ריספונסיב

לא תאימות לדפדפני מובייל

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא שפות

כן אנגלית

כן ערבית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

לא חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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שירות התעסוקה
דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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הגדרות
טפסים:

טופס להורדה: טופס הנמצא באתר בצורה לא מקוונת, בפורמט PDF, WORD, כתמונה או 
בכל תצורה אחרת.

טופס מקוון חלקית )למילוי ולהדפסה(: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות 
הטופס ואחר כך להדפיס ולשלוח אותו באמצעות הפקס, בדואר רגיל או להדפיס ולהגיש 

אותו במשרד הרלוונטי.
טופס מקוון למילוי ושליחה: טופס שניתן להקליד בו את הפרטים בשדות הטופס ואחר כך 

לשלוח אותו למשרד הרלוונטי באופן ישיר, באמצעות האתר.
טופס מקוון עם תהליך: טופס הכולל תהליך מקוון שלם. ניתן להקליד בו את הפרטים 

בשדות הטופס ואחר כך לשלם, לצרף אותו לטופס נוסף, להעביר אותו בין כמה משרדים 
וכיוצא בזה.

טופס בפיתוח: טופס העובר הסבה מטופס להורדה ולהדפסה לטופס מקוון כלשהו.

תשלומים:
תשלום מקוון: תשלום שניתן לבצע באמצעות האינטרנט במלואו, בשירות התשלומים 

הממשלתי או בכל מערכת אחרת.
תשלום לא מקוון: תשלום שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום בפיתוח: תשלומים העוברים הסבה מתשלום לא מקוון לתשלום מקוון ובקרוב ניתן 
יהיה לבצעם באמצעות האינטרנט.

כללי
 www.taasuka.gov.il :כתובת האתר 

ממוצע כמות הגולשים – חודשישנה

181,907  דו“ח ממשל זמין 2010 )נתוני שנת 2009(

89,871 דו“ח ממשל זמין 2011 )נתוני שנת 2010(

85,856דו“ח ממשל זמין 2012 )נתוני שנת 2011(

107,281דו“ח ממשל זמין 2013 )נתוני שנת 2012(

361,121דו“ח ממשל זמין 2015 )נתוני השנים 2013-2014(

השינוי בממוצע כמות הגולשים מדו"ח 2013 לדו"ח 2015: עלייה של 236.61% .

תכנית עבודה
בחלק זה נתבקשו משרדי הממשלה ורשויותיה לספק את תכנית העבודה שלהם להפיכת 

הממשל לזמין בשנים 2016-2015.

האם הוגשה תכנית עבודה? כן
האם הוגשה תכנית בתחום הממשל הפתוח? כן

האם הוגשה תכנית הישגים מיוחדים? לא

http://www.taasuka.gov.il/
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ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

כן / לא ערוצי הפצה פנימיים

כן טופס פנייה / דואר אלקטרוני

כן מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

כן רשימות דיוור

כן RSS ערוצי

כן עמדות שרות

לא )Live Chat( ערוץ פניה מקוון

כן / לא רשתות חברתיות

כן Facebook

כן Youtube / Streaming Service

כן Twitter

לא )Scribd / Slide Share מצגות / פרסומים )כגון

לא )Flicker / Instagram תמונות )כגון

שירותים מקוונים

מספר הטפסים סוגי הטפסים במשרד ובאתרו

3 טפסים להורדה

6 טפסים מקוונים למילוי ולהדפסה

3 טפסים מקוונים לשליחה

22 טפסים מקוונים עם תהליך

0 טפסים בפיתוח

33 סך כל הטפסים שיש למשרד

מספר התשלומים סוגי התשלומים במשרד ובאתרו

0 תשלומים מקוונים

1 תשלומים לא מקוונים

0 תשלומים בפיתוח

1 סך כל התשלומים שיש למשרד

פיתוח יישומים

מספר היישומים פרטי היישום

0  MOBILE יישומי

0 יישומי MOBILE  שפותחו בשנים 2014-2013

0 WEB יישומי

0 יישומי WEB שפותחו בשנים 2014-2013
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תוכן חובה

כן / לא / לא רלוונטי אודות הרשות ומידע כללי

כן מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

כן תחומי אחריות הרשות: תיאור

כן דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון ומייל של הרשות, פניות 
הציבור והממונה על חוק חופש המידע

כן פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות המבוצעת 
והמתוכננת

כן תקציב: קישור למערכת התקציב באתר משרד האוצר, בה 
מפורט תקציב הרשות ופירוט הוצאותיה

כן חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה על ביצועם

כן מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה ולמידע כללי

כן קישור לפורטל Gov.il בדף הבית

כן תרגום דף הבית לערבית

פריטי תוכן החובה באתרי ממשלה נקבעים על פי חוקים, תקנות, החלטות ממשלה ונהלי 
תמיכה במוסדות הציבור )תכ"ם( שהתקבלו במרוצת השנים.

עיקר תוכן החובה כולל פרטי התקשרות עם יחידות נותנות שירות, גישה לשירותים מקוונים 
והסברים על שירותי המשרד.

ממשל פתוח
בהתאם להחלטת הממשלה, בודק דו"ח ממשל זמין לשנת 2015 את מידת ההצלחה של 

משרדי הממשלה בהטמעת ערכי הממשל הפתוח.

כן / לא  נתונים ומאגרים

לא data.gov.il פרסום רשימת מאגרים באתר

לא האם פורסמו ממשקי מכונה )API( בשנים 2014-2013?

0 סה"כ ממשקי מכונה לשימוש חיצוני

0 סה"כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש חיצוני

כן / לא שיתוף הציבור

כן פורומים / קהילות / סקרים

לא שולחנות עגולים/הליכי היוועצות מקוונים

שיתוף הציבור 

פורום תעסוקה, קריירה והכשרה מקצועית

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des2985.aspx
https://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Forum.htm
http://gov.il/
http://data.gov.il/
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נגישות

כן / לא / חלקי התאמה לדפדפנים

כן Internet Explorer 8 ומעלה

כן FireFox

כן Google Chrome

חלקי Safari )Apple(

לא אתר מותאם / ריספונסיב

כן תאימות לדפדפני מובייל

כן / לא  שפות

לא אנגלית

כן ערבית

לא רוסית

לא אמהרית

כן / לא / לא רלוונטי שירותי הרשות

כן פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע אודות כל שירות

כן קבלת קהל: טלפונים, שעות קבלת קהל וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

כן קישורים מובלטים לשירותים מקוונים: מדריכים שימושיים, 
WEB טפסים למילוי ולהורדה, יישומי

לא רלוונטי קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות שבמימון הרשות 
וכתובת לפנייה. קישור מתאים למערכת התמיכות באתר 

משרד האוצר, בה מפורטות תמיכות שנתנה הרשות 
הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת

כן / לא / לא רלוונטי פרסומים

כן חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: רשימה, מקוטלגת לפי 
נושאים, של חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו, פרסומים 
וחוברות להורדה בתשלום או ללא תשלום, פרטים מלאים על 

הנחיות ותעריפים לגישה ולרכישה של פרסומים

כן מכרזים: פרסום התקשרויות עם ספקים יחידים, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים למכרז סגור

כן מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות יוצרים

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral/AccountantGeneral/AccountantGeneralTopNav/AGSubjects/associations/Support.htm
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דו“ח ממשל זמין לשנת 2015

מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 
בשנים 2013 - 2014
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מדדי דו“ח 2015
הניקוד בדו“ח נקבע בהתאם לסיווג המשרד. מטרת האבחנה בין הסיווגים השונים הינה 

לאפשר השוואה מדויקת ככל האפשר בין משרדים הנותנים שירות ישיר לציבור, מול 
אלו המספקים בעיקר שירותי מטה ומידע והממשק שלהם עם הציבור צר מזה של אלו 

הראשונים.

להלן המדדים לפיהם נמדדו משרדי הממשלה ורשויותיה בדו“ח ממשל זמין 2015:

חשיבות  הסעיףהמדד בדו“ח
הסעיף

מינהל, שירות
מטה ומידע

35%25%שירותים מקוונים

60%21%15%טפסים מקוונים 

40%14%10%תשלומים מקוונים

5%5%פיתוח יישומים

Mobile 55%2.75%2.75%יישומי

Web 45%2.25%2.25%יישומי

15%15%ערוצי שירות ומידע דיגיטליים

65%9.75%7.5%, 60%ערוצי הפצה פנימיים

35%5.25%7.5%, 40%רשתות חברתיות

15%10%ממשל פתוח

50%7.5%5%נתונים ומאגרים

50%7.5%5%שיתוף הציבור

15%30%תוכן חובה

30%4.5%9%אודות ומידע כללי

40%6%12%שירותי הרשות

30%4.5%9%פרסומים

חשיבות  הסעיףהמדד בדו“ח
הסעיף

מינהל, שירות
מטה ומידע

15%15%נגישות

60%9%9%התאמה לדפדפנים

40%6%6%שפות

100%100%  סה“כ
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מדד 1 שירותים מקוונים
הדו“ח בודק את מוכנות המשרדים, בהתאם לרמת שירותי הממשל הזמין הניתנים על ידיהם. 
שיטת הניקוד היא כזו שטופס מקוון הכולל תהליך מלא בין מקבל שירות למשרד, יקבל ניקוד 

גבוה יותר מאשר טופס שניתן רק להורידו ולהגישו פיזית או בדואר. תשלום מקוון בהתאמה, 
יקבל ניקוד לעומת תשלום שאינו מקוון. 

מינהל, מטה ומידעשירותהמדד בדו“ח

35%25%שירותים מקוונים

טפסים מקוונים

מינהל, מטה ומידעשירותהסעיף בדו“ח

21%15% טפסים מקוונים

הדו“ח בודק את כמות הטפסים המקוונים הקיימים בכל משרד, לפי סוגם ובאופן יחסי לסך 
 כל הטפסים )כולל טופסי נייר( הקיימים באותו משרד.

כמו בשנים קודמות, כל טופס מקוון מקבל ניקוד, ללא תלות בחשיבותו לציבור וברמת 
השימוש שלו, מאחר שמטרת העל היא שכל הטפסים והתשלומים ימוחשבו.

אופן הבדיקה
לכל סוג טופס הוגדר ניקוד מקסימלי. רק מחשוב מלא של כל טופסי המשרד, כולל תהליך 

המעדכן את הנתונים במערכות המשרדיות ומאפשר את ניהול הנתונים ב“משרד אחורי“, 
 יקבל את הניקוד המלא לסעיף.

כל סוג טופס שרמת המחשוב בו נמוכה יותר, יקבל סכום מקסימלי בהתאם למדרגות 
 המפורטות להלן.

 בכל סוג נמדד יחס מספר הטפסים מאותו סוג, לסך הטפסים במשרד.
משרד שאין לו טפסים כלל, יקבל ניקוד ממוצע לקטגוריה.

ניקוד קטגוריית הטפסים

המשקל באחוזים אם הסעיף הנבדק
כל הטפסים במשרד 

הם מסוג זה

שירות 
21%

מינהל מטה ומידע 
15%

טפסים מקוונים 
הכוללים תהליך מקוון 

מתוך כלל טפסי 
המשרד

100% מתוך 21% 100%
של מדד הטפסים, 

כלומר 21%

100% מתוך 15% 
של מדד הטפסים, 

כלומר 15%

טפסים מקוונים 
למילוי ולשליחה 
מתוך כלל טפסי 

המשרד

80% מתוך 21% 80%
של מדד הטפסים, 

כלומר 17%

80% מתוך 15% 
של מדד הטפסים, 

כלומר 12%

טפסים מקוונים 
למילוי ולהדפסה 
מתוך כלל טפסי 

המשרד

40% מתוך 21% 40%
של מדד הטפסים, 

כלומר 8%

40% מתוך 15% 
של מדד הטפסים, 

כלומר 6%

טפסים המיועדים 
להורדה מתוך כלל 

טפסי המשרד

20% מתוך 21% 20%
של מדד הטפסים, 

כלומר 4%

20% מתוך 15% 
של מדד הטפסים, 

כלומר 13%

דוגמה לחישוב: אם למשרד בקטגוריית שירות יש עשרה טפסים הנחלקים כך: חמישה 
טפסים מקוונים למילוי ולשליחה, שלושה טפסים למילוי ולהדפסה, ושני טפסים להורדה, 

החישוב יתבצע כך:
 5/10*17% + 3/10*8% + 2/10*4% = 11.7
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תשלומים מקוונים

מינהל, מטה ומידעשירותהסעיף בדו“ח

14%10% תשלומים מקוונים

הדו“ח בודק את כמות התשלומים המקוונים הקיימים בכל משרד, באופן יחסי לסך כל 
 התשלומים הקיימים באותו משרד.

כל התשלומים המקוונים מקבלים ניקוד ללא תלות בחשיבותם לציבור וברמת השימוש בהם, 
 מאחר שמטרת העל היא שכל הטפסים והתשלומים ימוחשבו.

המדידה מתבצעת על ידי בדיקת יחס התשלומים המקוונים של המשרד לסך התשלומים 
 הקיימים בו. 

משרד שכל תשלומיו מקוונים יקבל את מלא הנקודות עבור סעיף זה.
משרד שאין לו תשלומים כלל יקבל ניקוד ממוצע לקטגוריה.

מדד 2 פיתוח יישומים
פיתוח יישומים הינו מדד חדש בדו“ח 2015, שבא לבדוק הנגשה משופרת של מידע או שירות, 

שאינו קשור לטפסים ולתשלומים. במדד זה נבדקו יישומים שניתן לבצע דרך האינטרנט 
באמצעות מכשירים ניידים או במחשב נייח, כגון מחוללי שאילתות, מחשבונים, גרפים 

דינאמיים, מערכות לאיתור מידע אישי ומפות מקוונות. הדו“ח בודק את כמות היישומים בכל 
משרד. המשרד מקבל ניקוד עבור כל אפליקציה שפיתח, ובמידה ופיתח יישומים גם בשנים 

 2013 – 2014, יקבל המשרד תוספת ניקוד. 
כל היישומים מקבלים ניקוד ללא תלות בחשיבותם לציבור וברמת השימוש בהם, מאחר 

שמטרת העל היא שכל שירותי המשרד ימוחשבו.

ניקוד פיתוח יישומים

מינהל, מטה ומידעשירות הסעיףהמדד בדו“ח

5%5%פיתוח יישומים

 MOBILE 2.75%2.75%יישומי

WEB 2.25%2.25%יישומי
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MOBILE יישומי

מינהל, מטה ומידעשירות שדההסעיף בדו“ח

MOBILE סך כל האפליקציות יישומי
שפותחו

70% 70%

סך כל האפליקציות 
שפותחו ב- 2014-2013

 30%30%

WEB יישומי

מינהל, מטה ומידעשירות שדההסעיף בדו“ח

WEB סך כל האפליקציות יישומי
שפותחו

70% 70%

סך כל האפליקציות 
שפותחו ב- 2014-2013

 30%30%

מדד 3 ערוצי שירות ומידע דיגיטליים
ערוצי ההפצה )Digital Channels( הינם ערוצי התקשורת והמענה של המשרדים והרשויות 

 ,RSS עם הציבור כגון: אפשרות פנייה בדואר אלקטרוני, מענה טלפוני ממוחשב, ערוצי
 Twitter ,Youtube ,דיוור ישיר ועמדות שירות. השימוש ברשתות חברתיות כגון פייסבוק

Instagram, ו – Slide Share, מהווה אף הוא ערוץ להעברת מידע ולתקשורת עם הציבור. 
 המשרד מקבל ניקוד עבור כל ערוץ קיים. 

בקטגוריית מינהל מטה ומידע, תשובה שלילית על ערוצי הפצה פנימיים מזכה בניקוד מלא.
ניקוד ערוצי שירות ומידע דיגיטליים:

מינהל, מטה ומידעשירות הסעיףהמדד בדו“ח

ערוצי שירות ומידע 
דיגיטליים

15%15%

9.75%7.5%ערוצי הפצה פנימיים

5.25%7.5%רשתות חברתיות

ערוצי הפצה פנימיים

מינהל, מטה ומידעשירותערוץ

35%35% טופס פנייה

)Live Chat( 15%15%ערוץ פנייה מקוון

20%20%מענה טלפוני )מוקד ממוחשב(

5%5%רשימת דיוור

RSS 10%10%ערוצי

15%15%עמדות שירות
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רשתות חברתיות

מינהל, מטה ומידעשירותערוץ

Facebbok 40%40% רשתות חברתיות כגון

ערוצי וידאו כגון 
Youtube / Streaming Service

30%30%

Twitter 10%10%שיתוף מסרים קצרים כגון

שיתוף מצגות / פרסומים כגון
Scribd / Slide Share 

10%10%

Flicker / Instagram 10% 10%שיתוף תמונות כגון

מדד 4 ממשל פתוח
מדד ממשל פתוח בא לבדוק את קידום השקיפות, הצגת המידע הממשלתי לשימוש ציבורי 

ושיתוף הציבור בתהליכי חקיקה ובהחלטות הממשלה. במדד זה נמדדו כמות המאגרים 
באתר שיתוף המידע data.gov.il, גזרות הנתונים וממשקי המכונה שנפתחו לציבור ופעילויות 

בתחום שיתוף הציבור כגון: הליכי היוועצות מקוונים, שולחנות עגולים, פורומים וסקרים.

ניקוד מדד ממשל פתוח

מינהל, מטה ומידעשירות הסעיףהמדד בדו“ח

15%10%ממשל פתוח

5% 7.5% נתונים ומאגרים

5% 7.5% שיתוף הציבור

נתונים ומאגרים

מינהל, מטה ומידעשירותהשדה

 פרסום רשימת המאגרים המשרדיים 
data.gov.il באתר

 5%5%

סה“כ ממשקי מכונה )API( לשימוש 
חיצוני

 65%65%

סה“כ גזרות נתונים )Data Set( לשימוש 
חיצוני

30%30%

http://data.gov.il/
http://data.gov.il/
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שיתוף הציבור

מינהל, מטה ומידעשירותהשדה

75%75% שולחנות עגולים / הליכי היוועצות מקוונים

25%25%פורומים / קהילות / סקרים

מדד 5 תוכן חובה
מדריך הסטנדרטים הממשלתי* מגדיר מהן דרישות פרסום “תוכן חובה“ באתרי ממשלה. 

תוכן חובה הינו תוכן שיחידה ממשלתית מחוייבת לפרסם באתר אינטרנט בהתאם לכל מקור 
נורמטיבי מחייב, כגון חוק חופש המידע ותקנותיו. 

 דו“ח ממשל זמין בודק האם התכנים שהוגדרו כחובה אכן קיימים באתרי המשרד וברשויות. 
במידה והתוכן אינו רלוונטי, מקבל המשרד ניקוד מלא.

ניקוד מדד תוכן חובה

מינהל, מטה ומידעשירות הסעיףהמדד בדו“ח

15%30%תוכן חובה

4.5%9%אודות ומידע כללי

6%12% שירותי הרשות

4.5%9% פרסומים

*מדריך הסטנדרטים לאתרי ממשלה גובש כדי ליצור תשתית אחידה באתרי האינטרנט הממשלתיים, בכל 
הנוגע לאפיון, עיצוב, פיתוח וכתיבת תוכן. מגוון השירותים המקוונים שמעניקה הממשלה לציבור העלו את 

הצורך ביצירת תשתית אחידה בממשלה, כדי להבטיח תיאום בין המשרדים ושימושיות גבוהה לטובת האזרח.

http://www.tehila.gov.il/howto/govstandards/Documents/%C3%AE%C3%A3%C3%B8%C3%A9%C3%AA%20%C3%B1%C3%A8%C3%B0%C3%A3%C3%B8%C3%A8%C3%A9%C3%AD%202012.pdf
http://www.gov.il/NR/rdonlyres/A793673F-058B-4B31-8EFC-22D348CA7EF5/0/mofMimshalZaminGuide.pdf
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אודות ומידע כללי

מינהל, מטה ומידעשירותתוכן חובה

12%12% מבנה הרשות

12%12%תחומי אחריות הרשות

דרכי התקשרות: פרטי כתובת, טלפון 
ומייל של הרשות, פניות הציבור והממונה 

על חוק חופש המידע

12%12%

פעילות הרשות: סקירת עיקרי הפעילות 
המבוצעת והמתוכננת

12%12%

תקציב: מידע על תקציב הרשות או 
קישור למערכת התקציב באתר משרד 

האוצר, בה מפורט תקציב הרשות

12%12%

חקיקה: רשימת חוקים שהרשות ממונה 
על ביצועם

12%12%

מידע לשעת חירום: טלפונים לפנייה 
ולמידע כללי

12%12%

12%12%תרגום דף הבית לערבית

Gov.il 4%4%קישור לפורטל

שירותי המשרד

מינהל, מטה ומידעשירותתוכן חובה

 פירוט השירותים: תיאור, מטרות ומידע 
אודות כל שירות

40%40%

קבלת קהל: שעות וכתובות של כל 
היחידות / סניפים הנותנים שירות לציבור

40%40%

קישורים מובלטים לשירותים כגון 
מדריכים שימושיים, תשלומים וטפסים 

למילוי ולהורדה

10%10%

קרנות, מלגות ותמיכות: פירוט על קרנות 
שבמימון הרשות וכתובת לפנייה

10%10%

פרסומים

מינהל, מטה ומידעשירותתוכן חובה

 חוברות ופרסומים להורדה ולרכישה: 
רשימה מקוטלגת של חוברות ועלוני 

מידע שפורסמו לציבור

 45%45%

מכרזים: פרסום התקשרויות, פנייה 
מוקדמת לקבלת מידע, רשימת מציעים 

למכרז סגור

45%45%

מעטפת משפטית: תנאי שימוש, זכויות 
יוצרים, זכויות תמונות

10%10%

http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://religinfoserv.gov.il/magic94scripts/mgrqispi94.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=takzivreq
http://gov.il/
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מדד 6 נגישות
בדיקת הנגישות המתבצעת במסגרת דו“ח ממשל זמין מתייחסת למידת ההתאמה של 

האתרים למכשירים ולסוגי הדפדפנים השונים. זאת על מנת להבטיח שכל אמצעי הגלישה 
של הציבור הרחב, כמו גם הרגלי הגלישה המשתנים, יקבלו מענה והמידע הממשלתי יונגש 

לחתך רחב ככל האפשר של הציבור.

ניקוד מדד נגישות

מינהל, מטה ומידעשירות הסעיףהמדד בדו“ח

15%15%נגישות

9%9%התאמה לדפדפנים

6%6%שפות

התאמה לדפדפנים
בדיקה כי האתר נגיש לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים בשוק כולל גלישה במכשירים ניידים.

מינהל, מטה ומידעשירותהשדה

25%25% תמיכה ב - Internet Explorer 8 ומעלה

FireFox5%5%

Google Chrome30%30%

)Apple( Safari10%10%

אתר מותאם / אתר ריספונסיב / תאימות 
לדפדפני מובייל

30%30%

אופן הבדיקה: 
דפדפנים: התאמה מלאה = מירב הניקוד , התאמה חלקית = חצי מהניקוד. 

משרד שפיתח אתר המותאם למכשירים ניידים או אתר ריספונסיבי יקבל את מלא הנקודות. 
במידה וביצע תאימות לדפדפני מכשירים ניידים בלבד, יקבל המשרד רק 33 אחוזים מהניקוד.

שפות
מדד נגישות שפות בודק את מגוון השפות שבהן מוגש המידע לציבור. 

השפות הנבדקות: ערבית ואנגלית שהינן שפות רשמיות במדינת ישראל, אמהרית ורוסית 
שהינן שפות נפוצות במדינת ישראל ושפות נוספות.

מינהל, מטה ומידעשירותהשדה

30%30%אנגלית

40%40%ערבית

15%15%רוסית

15%15%אמהרית

1%1%אחר

מידע נוסף – סטטיסטיקות ותכניות עבודה
במסגרת דו“ח ממשל זמין, המשרדים מתבקשים לדווח על מידע נוסף, אשר אינו מהווה מדד 

ולא מוענק ניקוד בגינו. המידע מוגש לצורך שקיפות מול הציבור וכולל:
 סטטיסטיקות מבקרים באתרים: 

כמו בשנים הקודמות, גם דו“ח ממשל זמין 2015 בודק את הכמות הממוצעת של גולשים 
לאתר המשרד, בכל חודש בשנים 2013 ו – 2014. כמות הגולשים נבדקה בהתאם למדד 

המבקרים )visitors( ומצביע על כמות הכניסות לאתר. זאת בשונה מ-page views המודד 
את כמות הדפים הנצפים ובשונה ומ-unique visitors, הסופר את כמות הגולשים הייחודיים 
שביקרו באתר כולו. במשרדים רבים חלה ירידה חדה בממוצע כמות הגולשים בשל החלפת 

.Web Trends - ל Piwik - כלי ושיטת המדידה מ

 תכנית העבודה של אתר המשרד לשנים 2016-2015:
מידע על תכניות עבודה עתידיות נכלל בדו“ח על מנת לאפשר למשרדים להציג את חזון 
המשרד או הרשות בנושא הממשל הזמין ולעודד את המשך העשייה בנושא. המשרדים 
והרשויות מתבקשים להציג תכנית עבודה כללית ותכנית עבודה בנושא הממשל הפתוח 
לשנת 2014. השנה משרדים ורשויות שיגישו תכנית עבודה בתחום הממשל הפתוח, יזכו 

לבונוס של 5% מתוך ניקוד מדד ממשל פתוח.
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נספח ב: 

עקרונות יוזמת 
הממשל הפתוח

דו“ח ממשל זמין לשנת 2015
מדידת היצע השירותים המקוונים של משרדי הממשלה 

בשנים 2013 - 2014

ממשלת ישראל החליטה ביום ה- 1.4.2012 להצטרף ליוזמת הממשל הפתוח: 
בהמשך להצהרת ראש הממשלה בדבר מחויבות ממשלת ישראל לקידום עקרונות הממשל 
הפתוח במכתבו לבית הלבן מיום 22 באוגוסט 2011 וכצעד משלים לקראת הצטרפותה של 

ממשלת ישראל ליוזמה הבינלאומית לממשל פתוח, “שותפות הממשל הפתוח“ 
)Open Government Partnership(, התחייבה ממשלת ישראל לקדם את מדיניות הממשל 

הפתוח על-בסיס העקרונות הבאים:

עקרון השקיפות והדיווחיות 
ממשלת ישראל מכבדת את חופש המידע ומחויבת לקידום השקיפות והדיווחיות במרחב 

הציבורי. מתוך כך, תפעל הממשלה לקדם שקיפות ודיווחיות ותנגיש לציבור מידע בעל 
חשיבות ציבורית, תוך התחשבות בזכויות הפרט ובאינטרסים אחרים. ממשלת ישראל 

מצהירה כי המידע המוחזק בידי הממשלה הינו משאב ציבורי, ולפיכך תפעל לספק לציבור 
גישה מרבית אליו, ואפשרות לעבדו ולהשביחו, וכן תפעל להנגשת שירותי ממשלה אישיים 

ומידע אישי-ממשלתי, ולהגברת הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה. כל האמור לעיל, 
בכפוף למגבלות הקבועות בדין. 

עקרון שיתוף הציבור
ממשלת ישראל תפעל לגיבוש מדיניות בנוגע לשיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים 

בעבודת הממשלה, במטרה לתרום לתהליכי קבלת ההחלטות, לשפר את ביצוע מדיניות 
הממשלה ולחזק את אמון הציבור במערכות הממשל. 

עקרון האחריותיות 
ממשלת ישראל תפעל לקידום עיקרון האחריותיות- Accountability )אחריותם של נבחרי 

הציבור כלפי בוחריהם( כחלק מתפיסה השואפת למימוש זכותו של הציבור לבקר את ביצועי 
הממשל, ולבחון את תפקודם של נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה, על-פי אמות מידה 

ברורות. ממשלת ישראל תפעל לפרסום מידע על תכניות העבודה של משרדי הממשלה 
ויעדי הביצוע השנתיים שלהם, להערכת רמת השירות הממשלתי ורמת הנטל הבירוקרטי 

ותפעל לבחינת שביעות הרצון הציבורית מפעילות הממשלה אגב שאיפה מתמדת לשיפור 
ולמצוינות.

יישום הטכנולוגיות החדשניות
ממשלת ישראל תפעל להטמעת טכנולוגיות מידע חדשניות ואינטראקטיביות, ותפעל 
לפיתוח כלים טכנולוגיים המסוגלים לשכלל את השירות הממשלתי לציבור, את זרימת 

המידע הממשלתי ואת השיח שבין הממשל והציבור.“

החלטת ממשלה, מס' 4515

https://newgov.gov.il/he/Departments/policies/israeli_forum_open_government
https://newgov.gov.il/he/Departments/policies/israeli_forum_open_government
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דבר מנהלת היחידה לשיפור השירות 
הממשלתי לציבור- רשות התקשוב הממשלתי,

צופית חי

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, ברשות התקשוב הממשלתי, החלה לפעול לפני 
כשלוש שנים. ייעוד היחידה הוא לשמש מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום שירות הלקוחות 
בממשלה, לפעול להעלאת איכות השירות הניתן לציבור ולהוביל את תפיסת השירות בה 

האדם במרכז. 

מדידת טיב השירות הניתן לציבור הנה נדבך מרכזי בפעילות יחידתנו ונועדה לייצר בסיס 
נתונים המאפשר לאתר נקודות לשיפור ולבחון אפקטיביות של מהלכים שבוצעו לצורך 

שיפור. תוצאות המדידה מדווחות לגופים הנמדדים באופן שוטף ויומיומי ומאפשרות לעיתים 
גם נקיטת פעולות לשיפור באופן מיידי.

הפעלת מערך המדידה לראשונה היוותה אתגר במישורים רבים-  בהחלטה על אופן המדידה, 
ברתימת הגופים הנמדדים ובביצוע הפעילות באופן אחיד שוטף ומתמשך. ביצוע המדידה 

היה מסע מרתק במרחב השירות הממשלתי וברחבי המדינה על מגזריה השונים. המגע 
היומיומי עם מקבלי השירות סייע בהפקת תובנות הן בנוגע לשירות הניתן בהווה והן לזה 

שאליו אנחנו שואפים להגיע. ספק אם ניתן להפיק תובנות כאלו אלמלא המדידה. 
אני מודה למנהלי ועובדי היחידות הנמדדות על האמון ושיתוף הפעולה שהפכו את ביצוע 

המדידה לאפשרי, לעובדי היחידה שעבדו במסירות לאפשר את ביצוע המדידה ולהביא 
לפרסומה ולכל מי שתרם סייע לאורך הדרך בתהליך החשיבה על אופן המדידה, והפקת 

הלקחים להמשך. 
שיפור השירות הוא האתגר של כולנו ואני סמוכה ובטוחה שהמשך הפעילות המשותפת 

תוביל לשביעות רצון של אזרחי מדינת ישראל מהשירות הניתן להם על ידי גופי הממשלה. 

צופית חי
מנהלת היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור

תקציר מנהלים
מהו דו“ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור? 

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי משמשת מרכז 
ידע ויועץ מקצועי בתחום שירות הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור 

ומקדמת את תפיסת השירות של "האזרח במרכז“ בממשלה. בהמשך להחלטות הממשלה 
בנושא, היחידה פועלת במגוון ערוצים על מנת לשפר את איכות השירותים הממשלתיים 

לציבור: גיבוש סטנדרטים ממשלתיים למתן שירות, הנחייה מקצועית של מנהלי שירות 
בממשלה, הקמת מענה ממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור, גיבוש מדיניות בתחום 

העברות המידע בין משרדי ממשלה לצורך הפחתת הנטל הבירוקרטי על הציבור וכן פעולות 
נוספות בתחום שיפור השירות. 

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור ופרסום דו“ח בנושא הינו אחת ממשימות הליבה 
של היחידה במסגרת המהלך לשיפור השירות הממשלתי. ניתוח נתוני המדידה מאפשר 

לזהות נקודות לשיפור באספקת השירותים השונים וכן משמש לבחינת האפקטיביות של 
מהלכים ממשלתיים בתחום זה. תוצאות המדידה, המשרתות זה מכבר את יחידות הממשלה 

לצורך ניתוח ביצועיהן, מפורסמות לראשונה לכלל הציבור במסגרת דו“ח זה. מטרת הדו“ח 
לשמש את הציבור הרחב לצורך היכרות עם רמת שביעות הרצון הציבורית מהיחידות השונות, 
ליצירת דיון ציבורי ומודעות לנושא ובעיקר על מנת לשרת את יחידות הממשלה לצורך שיפור 

איכות השירותים הממשלתיים בערוצי השירות השונים. 

מדידת איכות השירותים לציבור החלה בינואר 2014 וכללה בשנה זו מדידה ב- 17 יחידות 
ממשלתיות מרכזיות בתחום השירותים לציבור, ביניהן ביטוח לאומי , משטרת ישראל , רשות 

המיסים ומשרד התחבורה. היחידות שנבחרו להיכלל במדידה הן אלו שמספקות שירותים 
לקהל רחב בקנה מידה משמעותי. גם בבחירת השירותים שנמדדו בכל יחידה הושם דגש 

על שירותים להם היקפי שימוש משמעותיים. במסגרת המדידה נבחנו שלושה ערוצי 
שירות עיקריים: השירות הפרונטלי בסניפים, השירות הטלפוני והשירותים באמצעות אתרי 

האינטרנט של היחידות. ערוצי השירות נמדדו במתודולוגיות מגוונות: השירות הפרונטלי נמדד 
באמצעות סקרי שביעות רצון לקוחות, תצפיות ומדידת זמני שירות ; השירות הטלפוני נמדד 

באמצעות בקרות לקוח סמוי ; אתרי האינטרנט נבדקו באמצעות בקרות מומחה.
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מדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור כוללת מספר נדבכים מרכזיים :

היקפי מדידה משמעותיים במגוון מתודולוגיות מדידה: במסגרת המדידה נערכו למעלה . 1
מ-23,000 ראיונות שביעות רצון בסניפים, כ-28,000 מדידות זמני שירות בסניפים, כמעט 

2000 ביקורים לבחינת תנאי קבלת השירות ב-340 סניפים, למעלה מ-2000 בקרות של 
שירות המענה הטלפוני ביחידות השונות, כ-1,000 בקרות זמינות של אתרי האינטרנט וכ-

50 הערכות תקופתיות של תנאי קבלת השירותים הממשלתיים באמצעות האינטרנט.
שילוב ערוצי המדידה השונים והמתודולוגיות השונות למכלול אחד של מדידה והערכה. . 2
 אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות, על אף השונות הרבה במאפייני היחידות . 3

הנמדדות. 
משוב שוטף ליחידות הנמדדות באמצעות מערכת אינטרנטית ייעודית על מנת לאפשר . 4

ליחידות מתן מענה מידי לממצאים השוטפים.

ממצאי הדו“ח העיקריים
על פי הדו“ח, שביעות הרצון הכללית מהשירותים שמספקות היחידות הממשלתיות 

השונות בינונית. הציון הממוצע של כלל היחידות הממשלתיות שלקחו חלק במדידה הוא 73 
)הציונים חושבו בסולם של 100-1(.  *שירותי הממשלה שזכו לשביעות הרצון הגבוהה ביותר 

הם שירותי משרד העלייה והקליטה )ציון 84( שירותי רשות התאגידים )ציון 79( ושירותי האגף 
לסיוע משפטי )ציון 78(. 

בפילוח על פי ערוצי השירות, השירותים הניתנים בערוץ השירות המרכזי כיום – סניפי 
השירות - זוכים בדרך כלל להערכה גבוהה בעיני מקבלי השירות. 

הערכת השירותים הטלפוניים בינונית וניתן להצביע על פערים משמעותיים באיכות 
השירותים הניתנים ביחידות להן מוקד טלפוני מרכזי, לבין יחידות בהן המענה הטלפוני 

באחריות נותני השירות בסניפים השונים. 

הערכת השירותים הדיגיטליים בינונית לאור היצע מצומצם של שירותים דיגיטליים 
המאפשרים מתן מענה שירותי מלא למבקשי השירות וכן שימוש של יחידות רבות בערוץ 

השירות האינטרנטי לאספקת מידע בלבד. ממצאי הדו“ח מצביעים על הצורך לקדם שירותים 
דיגיטליים באופן מלא ולמצות את הפוטנציאל הטמון בערוץ השירות האינטרנטי לשיפור 

איכות השירותים הממשלתיים, דבר אשר נמצא בתוכניות העבודה של רשות התקשוב 
הממשלתי ושל ישראל דיגיטלית.

 * ציון זה חושב  לפי התשובה שניתנה לשאלה  מהי שביעות רצונך מהיחידה הנמדדת ואינו שקלול של 

   הציונים שניתנו לערוצים השונים.

תרשים מס’ 1

שביעות הרצון הכללית ואיכות ערוצי השירות השונים על פי ממצאי המדידה לשנת 2014

                           טווח השונות בין היחידות הממשלתיות שלקחו חלק במדידה

שלושה היבטים רוחביים חיוביים בשירותים הממשלתיים לציבור העולים מנתוני המדידה ב-2014: 

השירות הניתן על ידי נציגי השירות בסניפים זוכה לשביעות רצון גבוהה בכל היחידות . 1
שנבדקו. מומלץ למנף את שביעות הרצון הגבוהה מנציגי השירות בתוך היחידות, על 

מנת להעצים את העובדים ולקדם את ערכי השירות לציבור, מחוץ ליחידות - לתקשר את 
שביעות הרצון הגבוהה במסגרת ערוצי התקשורת של היחידה מול קהלי היעד שלה.

בניגוד לתחושה הרווחת, זמן השהייה הממוצע בסניף קצר יחסית )28 דקות בממוצע . 2
מרגע ההגעה ועד ליציאה מהסניף(. עם זאת, חשוב לציין כי ב-13% מהמקרים זמן 

השהייה בסניפים עלה על 50 דקות. 
חלק מהנושאים שבהם נמצאו ליקויים במהלך הבדיקה בשנת 2014 בערוצי השירות . 3

למיניהם טופלו ביחידות, והדבר ניכר בבדיקות חוזרות לקראת סוף השנה וכן במהלך 
השנה הנוכחית.



567 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי566

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

תוצאות המדידה מעידות גם על תופעות רוחביות בשירות הממשלתי הדורשות טיפול – 
חלקן כבר מצויות על סדר היום הממשלתי: 

מורכבות בירוקרטית והיעדר דיגיטציה בתהליכי שירות רבים:
מרבית השירותים הממשלתיים עדיין מצריכים הגעה פיזית לסניפים. ישנה אפשרות מוגבלת 
לקבלת שירותים ממשלתיים מקוונים באופן מלא באמצעות האינטרנט או באמצעות מסופי 

שירות באתרים שונים בארץ. 
כשליש ממקבלי השירות נאלצו להגיע לסניף יותר מפעם אחת על מנת להשלים את הטיפול 

בעניינם.
מקבלי השירות נדרשים לעיתים לפנות למספר גורמים )בתוך היחידה או ביחידות אחרות( על 

מנת להשלים את הטיפול בפנייתם.

שונות גבוהה והיעדר תיקנון כלל ממשלתי )סטנדרטיזציה( בערוצי השירות השונים:
תופעה זו באה לידי ביטוי במישורים הבאים: בין היחידות השונות )לדוגמה, שונות בין היחידות 
בקישור לשירותים מקוונים באתרי היחידות, בהצגה העצמית בעת מענה טלפוני, בהימצאות 

מיקר לשתייה בסניפים וכו’( ; בין הסניפים בתוך כל יחידה )לדוגמה, הימצאות עמדות 
לטפסים בסניפי היחידות השונים( ; בין שירותים שונים בתוך כל יחידה )לדוגמה - הסברים 

שונים אודות השירותים באתר היחידה הממשלתית(.
בהקשר זה חשוב לציין כי היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור מובילה בימים אלו 

עבודת צוות בין משרדי שייעודו גיבוש סטנדרטים בתחום השירותים הממשלתיים לציבור. 

בעייתיות בנגישות לשירותים הממשלתיים לציבור בהיבטים הבאים:
כיסוי גיאוגרפי – כ-30% מהאוכלוסייה נדרשים לנסוע זמן רב יחסית על מנת להגיע לסניפי 

היחידות.  
שפות השירות – כיום אין מענה מסודר בשפות ערבית ורוסית בחלק מהשירותים בערוץ 

הטלפוני ובאתרי האינטרנט של היחידות. 
נגישות לבעלי מוגבלויות – בחלק מהסניפים עדיין יש בעיות נגישות. נדרש לקדם נושא 

זה בהתאם לתקנות הנגישות כפי שנקבעו. באתרי האינטרנט של היחידות נושא זה מטופל 
באופן חלקי בלבד.

במסגרת המדידה עלו גם ממצאים הרלוונטיים לערוצי השירות הספציפיים :

השירות הפרונטלי בסניפים- לצד שביעות הרצון הגבוהה מהטיפול על ידי נציגי השירות, 
הערכת התנאים התשתיתיים לקבלת השירות בינונית )ציון 71(. נקודות לשיפור שעלו 

מתוצאות מהמדידה:

היעדר מערכת לניהול תורים- בחלק מצומצם מהיחידות ישנה מערכת לניהול תורים.
שירותים תלויי מיקום גיאוגרפי - במרבית היחידות אין אפשרות לקבל את שירותי היחידה 

בכלל הסניפים, ללא תלות במקום המגורים. 
היעדר עמדות שירות דיגיטליות - עמדות ממוחשבות לשירות עצמי מוצבות כיום רק בחלק 

מהיחידות.

ערוץ השירות הטלפוני- השונות בהערכת השירות הטלפוני ביחידות השונות גבוהה. ביחידות 

שבהן השירות הטלפוני ניתן באמצעות מוקד מרכזי )לעתים חלק אורגני מן היחידה ולעתים 
במיקור חוץ(, השירות בדרך כלל זכה להערכה גבוהה. כאשר השירות הטלפוני ניתן באמצעות 

סניפי היחידה, שירות זה בדרך כלל זכה להערכה נמוכה.
מתוך המדידה עלו שני נושאים הדורשים טיפול במרבית היחידות:

זמני השירות- זמן ההמתנה החציוני עומד על 1.1 דקות, אולם ביחידות מסוימות בכ-%20 
מהמקרים לא התקבל מענה מנציג גם לאחר המתנה של כ- 10 דקות. 

מערכת המענה האוטומטי ונתב השיחות )IVR(- על פי ממצאי המדידה, ביצועיה של 
מערכת המענה האוטומטי ביחידות השונות בינונית. הטיפול בנושא זה הוא טכני במהותו 

וניתן לתקנו יחסית בקלות.

ערוץ השירות האינטרנטי- לשירות באמצעות אתרי האינטרנט של היחידות ניתן הציון 
הנמוך מבין ערוצי השירות - 67. הערכה נמוכה זו נובעת מכך שכיום בחלק גדול מהיחידות לא 

ניתן לבצע פעולות באופן אפקטיבי, אלא לקבל מידע כללי בלבד.
מעבר לצורך להרחיב את היצע השירותים הדיגיטליים לציבור, נציין היבטים נוספים הדורשים 

טיפול בערוץ זה: 
זמינות דפים באתר – במרבית המקרים זמן הטעינה של דפים באתרי היחידה ארוך 

בהשוואה לזמן הטעינה המקובל )עד שתי שניות(.
טפסים מקוונים - היעדר תקן )סטנדרט( אחיד לטפסים באתרים והיצע מצומצם של טפסים 

מקוונים באופן מלא. 
נגישות לאתרי היחידות הממשלתיות:

התאימות למחשב לוח )טאבלט( ולטלפון נייד – חלקית בלבד. 	 
חלק מהאתרים אינם מותאמים לגלישה מדפדפנים שונים.	 
בחיפוש מידע בגוגל, אתרי הממשלה אינם מופיעים במקומות הראשונים בתוצאות 	 

החיפוש.
אמצעי תמיכה וסיוע באתרי היחידות - קיימים באופן חלקי בלבד.

יש לציין כי בחודשים הקרובים צפוי לעלות לאוויר אתר gov.il החדש, אשר מגדיר סטנדרטים 
מתקדמים בתחום השירות האינטרנטי. ככל שיחידות ממשלתיות יעברו אל האתר הממשלתי 

החדש, כך תופעות כגון אי התאמה לדפדפנים שונים ואי התאמה לטלפון הנייד צפויות 
להצטמצם.

מתוצאות המדידה עולה כי קידום דיגיטציה של השירותים הממשלתיים, פישוט תהליכי 
העבודה הפנים ממשלתיים, יישום סטנדרטים למתן השירות הממשלתי לציבור והגברת 

הנגישות לשירותי הממשלה השונים יביאו לשיפור משמעותי בשירותים הממשלתיים 
לציבור, יגבירו את שביעות הרצון של מקבלי השירות ויחזקו את האמון של אזרחי ישראל 

בגופים הממשלתיים. 

https://newgov.gov.il/
https://newgov.gov.il/
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1. רקע
היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי הוקמה באוקטובר 

2012 כחלק ממהלך ממשלתי לשיפור השירותים הממשלתיים לציבור. שירות ממשלתי 
איכותי תורם להפחתת הנטל הבירוקרטי על אזרחים ועסקים, לייעול עבודת הממשלה, 

לחיסכון במשאבי זמן וכסף של הציבור וכמובן תורם לשיפור שביעות הרצון של האזרחים . 
היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור משמשת מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום שירות 

הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור ומקדמת את תפיסת השירות של 
"האזרח במרכז“ בממשלה. בהמשך להחלטות הממשלה בנושא היחידה פועלת במגוון 

ערוצים על מנת לשפר את איכות השירותים הממשלתיים לציבור: גיבוש סטנדרטים 
ממשלתיים למתן שירות, הנחייה מקצועית של מנהלי שירות בממשלה, הקמת מענה 

ממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור, גיבוש מדיניות בתחום העברות המידע בין משרדי 
ממשלה לצורך הפחתת הנטל הבירוקרטי על הציבור וכן פעולות נוספות בתחום שיפור 

השירות. 
מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור ופרסום דו“ח בנושא הינו אחת ממשימות הליבה 

של היחידה במסגרת המהלך לשיפור השירות הממשלתי. ניתוח נתוני המדידה מאפשר 
לזהות נקודות לשיפור באספקת השירותים השונים וכן משמש לבחינת האפקטיביות של 

מהלכים ממשלתיים בתחום זה. תוצאות המדידה, המשרתות זה מכבר את יחידות הממשלה 
לצורך ניתוח ביצועיהן, מפורסמות לראשונה לכלל הציבור במסגרת דו“ח זה. 

לדו“ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור שתי מטרות מרכזיות:
לשמש את הציבור הרחב לצורך היכרות עם רמת שביעות הרצון הציבורית מהיחידות . 1

השונות, ליצירת דיון ציבורי ומודעות לנושא כחלק ממדיניות ממשל פתוח. 
לשרת את יחידות הממשלה לצורך שיפור איכות השירותים הממשלתיים בערוצי השירות . 2

השונים ולייצר בסיס נתונים המאפשר קבלת החלטות ברמה כלל ממשלתית בתחום זה.

מדידת איכות השירותים לציבור החלה בינואר 2014 וכללה בשנה זו מדידה ב- 17 יחידות 
ממשלתיות מרכזיות בתחום השירותים לציבור, ביניהן ביטוח לאומי , משטרת ישראל , רשות 

המיסים ומשרד התחבורה. היחידות שנבחרו להיכלל במדידה הן אלו שמספקות שירותים 
לקהל רחב בקנה מידה משמעותי. גם בבחירת השירותים שנמדדו בכל יחידה הושם דגש 

על שירותים להם היקפי שימוש משמעותיים. במסגרת המדידה נבחנו שלושה ערוצי 
שירות עיקריים: השירות הפרונטלי בסניפים, השירות הטלפוני והשירותים באמצעות אתרי 

האינטרנט של היחידות. ערוצי השירות נמדדו במתודולוגיות מגוונות: השירות הפרונטלי נמדד 
באמצעות סקרי שביעות רצון לקוחות, תצפיות ומדידת זמני שירות ; השירות הטלפוני נמדד 

באמצעות בקרות לקוח סמוי ; אתרי האינטרנט נבדקו באמצעות בקרות מומחה.
מדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור כוללת מספר נדבכים מרכזיים :

היקפי מדידה משמעותיים במגוון מתודולוגיות מדידה: במסגרת המדידה נערכו למעלה . 1
מ-23,000 ראיונות שביעות רצון בסניפים, כ-28,000 מדידות זמני שירות בסניפים, כמעט 

2000 ביקורים לבחינת תנאי קבלת השירות ב-340 סניפים, למעלה מ-2000 בקרות של 

שירות המענה הטלפוני ביחידות השונות, כ-1,000 בקרות זמינות של אתרי האינטרנט וכ-
50 הערכות תקופתיות של תנאי קבלת השירותים הממשלתיים באמצעות האינטרנט.

שילוב ערוצי המדידה השונים והמתודולוגיות השונות למכלול אחד של מדידה והערכה. . 2
אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות, על אף השונות הרבה במאפייני היחידות . 3

הנמדדות. 
משוב שוטף ליחידות הנמדדות באמצעות מערכת אינטרנטית ייעודית על מנת לאפשר . 4

ליחידות מתן מענה מידי לממצאים השוטפים.

בנוסף, במהלך נובמבר 2014 נעשה מחקר איכותני שנועד:
לבחון לעומק את חוויית השירות ביחידות הממשלתיות בראייה כוללת לאורך כל התהליך . 1

השירותי, ולא רק במפגש שבו מגיע האזרח לקבל שירות בסניף. מחקר זה הציף תובנות 
שתרמו להבנה מעמיקה של חוויית השירות מהזווית של מקבלי השירות.

להציף רשימה רחבה של פרמטרים הקשורים במתן שירות ביחידות הממשלתיות כמצע . 2
לסקר זיקוק פרמטרים שיגבש מודל עדכני למדידה ב-2015.

לאחר סיום המחקר האיכותני והצפת הפרמטרים נערך בדצמבר 2014 סקר זיקוק פרמטרים. 
סקר זה הציג למרואיין רשימה ארוכה של פרמטרים המשקפים באופן מלא יותר את החוויה 

מכלל התהליך השירותי של היחידות הממשלתיות. לאחר תהליך של ניתוח סטטיסטי ודיונים 
גובש שאלון עדכני לתשאול פונים לשנת 2015.

חשוב לציין כי נתוני המדידה שימשו את היחידות הממשלתיות השונות כבר במהלך 2014 
לצורך שיפור השירותים – הנתונים נמסרו ליחידות באופן שוטף על גבי פלטפורמה דיגיטלית 

לצורך קבלת החלטות שוטפות בתחום השירות. בנוסף, נתוני המדידה משמשים כיום את 
הוועדה הבין משרדית לגיבוש המלצות בדבר סטנדרטים מחייבים למשרדי הממשלה ויחידות 

הסמך לעניין אופן אספקת שירותים לציבור, שהוקמה מתוקף החלטת ממשלה מס’ 2097 
מיום 10.10.2014. בוועדה שותפים נציגי יחידות השירות הגדולות ביותר בממשלה וביניהן 

ביטוח לאומי, רשות המיסים ומשרד המשפטים וכן גופי מטה רוחביים כגון אגף תקציבים. 
נתוני המדידה מאפשרים ניתוח תמונת השירותים הממשלתיים כיום, החיוני לצורך גיבוש 

סטנדרטים ממשלתיים לערוצי השירות השונים. 
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2. מתודולוגיה
כללי

המחקר מבוסס על מדידת ערוצי שירות שונים: פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי, בשילוב 
מתודולוגיות מדידה שיפורטו בהמשך פרק זה. 

המדידה מורכבת ממכלול של תשעה שאלונים, חלקם מבוססים על מדידות רציפות של 
הערוצים לאורך כל השנה )כגון זמני שירות, יחס אישי וכיו“ב( וחלקם על מדידות תקופתיות, 

בהיבטים שבהם השינויים בתנאי מתן השירות הם תקופתיים )כגון שילוט הכוונה בסניפים, 
טיב המערכת הטלפונית לניתוב שיחות – ה-,IVR שפות מתן שירות באינטרנט וכיו“ב(.

במדידה ניתן דגש לשמירת אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות, למרות השונות הרבה 
במאפייני היחידות הנמדדות. זאת כדי לאפשר השוואה מסודרת בין כל היחידות ותיקנון 

)סטנדרטיזציה( של מאפייני השירות. 
את כלי המחקר, השאלונים, בנתה חברת מידע שיווקי CI בליווי פרופסור ברוך מבורך 

מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן ואוניברסיטת תל אביב, לאחר תהליך של למידה 
והיכרות מעמיקה עם הגופים הנמדדים. 

2.1 מתודולוגיית המדידה בערוצי השירות למיניהם

ערוץ השירות הפרונטלי
רכיבי המדידה:

המדידה הפרונטלית נעשית באמצעות ביקורים בסניפי היחידות הממשלתיות, וכוללת 
שלושה רכיבים: 

ראיונות פנים אל פנים למדידת שביעות רצון של הפונים לקבלת שירות. התשאול נערך 
ביציאה מהסניף, מיד לאחר קבלת השירות. התשאול היה בשפות עברית, ערבית ורוסית 

)ראה שאלון בנספח 7.1(.

מדידת זמנים לקבלת שירות מרגע ההגעה לסניף עד רגע היציאה ממנו לאחר סיום קבלת 
השירות – המדידה נעשית באמצעות חלוקת פתקים בכניסה, שבהם מתועדת שעת הכניסה, 

ובסיום מתועדת שעת היציאה של מקבלי השירות.
אחד השיקולים המרכזיים בהחלטה שמדידת הזמנים תכלול את כל זמן השהייה בסניף הוא 
ציפיית מקבלי השירות לתהליך יעיל וקצר ככל הניתן בסניף, לא רק בזמן ההמתנה, אלא גם 

בזמן קבלת השירות עצמו )ראה התייחסות נוספת בסעיף 2.2 ושאלון בנספח 7.2(.

תצפית ותיעוד התנאים לקבלת השירות רכיב מדידה זה מבוסס על כמה שאלונים:
מדידה רציפה בסניף של היבטים שעשויים להשתנות מביקור לביקור - כגון ניקיון, רמת . 1

הצפיפות, ניקיון ותקינות השירותים )ראה שאלון בנספח 7.3(.
מדידה רבעונית בסניף - מתבצעת אחת לרבעון כחלק מאחד הביקורים בסניף וכוללת . 2

היבטים שעשויים להשתנות בתדירות נמוכה יותר, כגון: אמצעים לקבלת שירות לבעלי 
מוגבלויות, הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו, נגישות המידע בשירות הסניפי )ראה שאלון 

בנספח 7.4(.

מדידה מבוססת מקורות מידע חיצוניים - נבחנו היבטים הניתנים לבחינה באמצעות . 3
מקורות מידע שונים, כולל הימצאותו של חניון ותחבורה ציבורית בקרבת הסניף )הבדיקה 

נערכת ע“י שימוש בתוכנת המפות של גוגל(. כמו כן נבחנה האפשרות לקבלת כל 
השירותים בכל סניפי היחידה בלי קשר למקום מגוריו של הפונה )המידע התקבל 

מהיחידות באמצעות היחידה לשיפור השירות הממשלתי במשרד ראש הממשלה(. )ראה 
 שאלון בנספח 7.5(.

כמו כן נערכה מדידה לבחינת הכיסוי הגיאוגרפי הארצי שמעניקה כל יחידה ממשלתית 
באמצעות הסניפים שהיא מפעילה. המדידה הייתה בשיתוף חברת סיסטמטיקס 

והתבססה על מספר התושבים המתגוררים במרחק של עד 20 דקות נסיעה )נטו בלי 
פקקים( מסניף כלשהו של היחידה בהתאם לזמני נסיעה המשויכים לקטעי דרך. נתוני 

האוכלוסייה התבססו על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2012 והחלוקה למחוזות 
הייתה לפי נתוני משרד הפנים.

סולמות המדידה והדיווח: 
פריטי המדידה בשאלונים הפרונטליים נמדדו בסולמות שונים שהומרו בדיווח לסולם 0-100.

היקף המדידה:
 במהלך השנה נמדדו 14 יחידות ממשלתיות שונות בערוץ הפרונטלי )פירוט בהמשך(. כמעט 

בכל היחידות ניתן כיסוי לאורך השנה לכל סניפי היחידה. לפני כל רבעון נבחרו בכל יחידה 
סניפים למדידה בתמהיל מייצג של אזורים ומגזרים. בכל סניף נערכו בדרך כלל 5 ביקורים.

סה“כ בוצעו במהלך 2014:
1906 ביקורים ב–340 סניפים.

28,057 מדידות זמני שהייה בסניף.
23,218 ראיונות לבחינת שביעות רצון הפונים לסניפים.

תקופת המדידה: 6 בינואר 2014 - 1 בינואר 2015.
טעות הדגימה בסקר פונים: ברמת כלל היחידות ±0.007%, ברמת כל יחידה, נע בין 1.5% 

ל-4.4%.
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ערוץ השירות הטלפוני
המדידה הטלפונית מבוצעת בטכניקה של בקרות טלפוניות סמויות למוקדי השירות הטלפוני 
או לסניפים של היחידות הממשלתיות )בהתאם לרלוונטי בכל יחידה(, תוך שימוש בתסריטים 

מובנים. 
כל בקרה בוחנת היבטים כלליים הקשורים למענה הטלפוני )ללא תלות בשירות ספציפי(, 

והיבטים הקשורים לשירותים ספציפיים.
רכיב מדידה זה מבוסס על שני שאלונים:

שאלון רציף )ראה שאלון בנספח 7.6( - שאלון הנמדד על ידי בקרות טלפוניות סמויות . 1
שבודקות את זמני המענה לשיחה )כולל זמני המתנה(, נוחות ובהירות מערכת ניתוב 

השיחות, אפשרות לשוחח עם הנציג בשפות שונות ואלמנטים הקשורים לשירות הנציג - 
כגון הצגה עצמית, התנצלות על זמן המתנה ארוך, רהיטות ושליטה בשפה ונכונות לסייע. 

שירות הנציג נבחן רק מבחינת קבלת מידע כללי הרלוונטי למקרה.
שאלון רבעוני )ראה שאלון בנספח 7.7( הכולל בדיקה של מערכת ניתוב השיחות . 2

)מערכת ה- IVR( – כגון שפות בנתב, אפשרות להשמעה חוזרת של ההנחיה, אפשרות 
חזרה לתפריט הקודם או לתפריט הראשי וכיו“ב.

סולמות המדידה והדיווח: 
פריטי המדידה בשאלונים הטלפוניים נמדדו בסולמות שונים שהומרו בדיווח לסולם 0-100.

היקף המדידה: 
במהלך השנה נמדדו 17 יחידות ממשלתיות שונות, לכל יחידה נמדדו בין 1 ל-6 שירותים 

שונים, בהתאם להיקף השירותים הטלפוניים הניתנים על ידי היחידה.
סה“כ בוצעו 2154 בקרות ונבחנו 109 שירותים שונים.

תקופת הביצוע: 
13 במאי 2014 - 31 בדצמבר 2014 בשלושה מחזורים לאורך התקופה.

אתרי האינטרנט
המדידה מבוצעת באמצעות בדיקת אתר האינטרנט של היחידה. 

רכיב מדידה זה מבוסס על שני שאלונים:
שאלון זמינות - שאלון המודד את זמני הטעינה של דף הבית, מנוע החיפוש, דפי מידע . 1

ושירותים ספציפיים של היחידה. המדידה בוצעה 20 פעמים ברבעון בפריסה רחבה של 
תאריכים וזמנים שונים לאורך היום )ראה שאלון בנספח 7.8(.

בקרת מומחה רבעונית - הכוללת היבטים הקשורים לנראות האתר, נגישות לאתר )דרך . 2
דפדפנים שונים, הגעה לשירותים דרך גוגל וכדומה(, אפשרות לקבלת שירות לבעלי 

מוגבלויות )התאמה לתקן נגישות ואפשרות שיטוט באתר על ידי מקלדת בלבד(, אמצעי 
תמיכה וסיוע, זמינות מידע, השפות שבהן ניתן המידע וכיו“ב. הבדיקה כללה היבטים 

כלליים באתר, והיבטים הקשורים בשירותים ספציפיים )ראה שאלון בנספח 7.9(. 

סולמות המדידה והדיווח: 
פריטי המדידה בשאלוני בקרות האינטרנט נמדדו בסולמות שונים שהומרו בדיווח לסולם 

.0-100

היקף המדידה: 
נבדקו 17 אתרי יחידות ממשלתיות.

סה“כ נבדקו 173 שירותים שונים ובוצעו:
1020 בקרות זמינות.	 
51 בקרות רבעוניות. 	 

מועד הביצוע: 
28 במאי 2014 – 31 בדצמבר 2014.
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2.2 מגבלות המדידה

המדידה משקפת את חוויית הלקוח מהשירות הממשלתי בכפוף למגבלות המפורטות להלן:

מדידת זמנים בסניפי היחידות - מבוססת על משך הזמן שהלקוח שוהה בסניף, מרגע כניסתו 
עד רגע צאתו, כולל זמן ההמתנה וזמן קבלת השירות על ידי הנציג. ההחלטה למדוד את 

זמן השהייה הכולל ולא להתמקד רק בזמן ההמתנה, נקבעה כיוון שיש מגבלה במעקב אחר 
הפונים ובדיקת זמן ההמתנה המדויק שלהם. הוחלט שהזמן שיימדד הוא זמן השהייה הכולל 

בסניף, על ידי חלוקת פתקים לפונים בעת כניסתם לסניף וקבלתם מהם עם יציאתם. 
מובן שבחלק מהמקרים מדידת זמן השהייה הכולל אינה משקפת בהכרח את איכות השירות 

הניתן )כיוון שלעתים נדרש שירות ממושך מלווה בהסברים וכו’(, אולם במגבלות אלה נראה 
שניתן להסתמך על המדד שנקבע כמייצג ציפייה לשהות כוללת קצרה בסניף.

מדידת השירות הטלפוני והאינטרנטי - בערוץ האינטרנטי וגם בערוץ הטלפוני אין בכל 
היחידות תיעוד מלא של מקבלי השירות שניתן להסתמך עליו ולפנות לאחר מכן לפונים 

לקבלת משוב על השירות. במקרים אחרים הנתונים המתועדים לגבי הפונים הם חלקיים ולא 
מכסים את כל סוגי הפונים והפניות. על מנת להתגבר על מגבלה זו הוחלט לבצע: 

בערוץ הטלפוני - בקרות טלפוניות סמויות למוקדים ולסניפי היחידות.	 
בערוץ האינטרנט - בקרות מומחה שכללו בדיקה מקיפה של אתרי האינטרנט של 	 

היחידות.

2.3 אופן הדיווח של נתוני המדידה והממצאים

הדיווח בפרויקט כולל שני ממדים עיקריים:

1. שימוש במערכת דיווח בזמן אמת: 
מסכי שליטה )דשבורד( המציגים ציונים ממוצעים גולמיים של פרטי המדידה 	 

בתצוגה גרפית.
פירוט התשובות לשאלונים הגולמיים בערוצי השירות.	 

נוסף על אנשי היחידה לשיפור השירות, גם הגורמים הרלוונטיים בכל אחת מהיחידות 
הנמדדות יכולים לצפות במערכת בנתוני יחידתם וכן לייצא את הנתונים והדוחות 

לפורמט אקסל לצורכי עיבוד נוספים. 
הנתונים ממוקמים במסכי השליטה לפי ערוצי השירות הנמדדים ומוצגים בהם 

בתצורת כלל היחידה ובמסכי השליטה של היחידות, גם בתצורת פירוט לפי סניפים/
שירותי היחידה.

2. דוחות מסכמים:
דוחות מסכמים לממצאי מחצית ראשונה של שנת 2014 לכל אחת מהיחידות הנמדדות.

דו“ח שנתי. 
דו“ח רוחבי ברמת כלל היחידות.

דו“ח מסכם לכל יחידה.
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2.4 אופן חישוב ודיווח הציונים בדו“ח

חישוב ושקלול הציונים
כאמור, פריטי המדידה נמדדו בסולמות שונים. כל הציונים המוצגים במערכת הדיווח 

האינטרנטית ובדו“ח זה נבדקו מראש או הומרו לסולם 100-0, אלא אם כן צוין אחרת, וחושבו 
בהתאם למשקלות שנקבעו להם.

ציוני נושאי העל, תתי הנושאים ופריטי המדידה המרכיבים אותם בכל ערוץ מדידה קיבלו 
משקלות. המשקלות נקבעו על בסיס מדיניות היחידה לשיפור השירות במשרד ראש 

הממשלה בשילוב עם ניתוח רגרסיה לינארית בסקר שביעות רצון מקבלי השירות הפרונטלי 
)ראה פירוט תוצאות ניתוח הרגרסיה בנספח 7.12(. על בסיס משקלות אלה שוקלל הציון לכל 
ערוץ המדידה )ראה פירוט משקלות נושאי העל בערוצי המדידה השונים בנספח 7.10 וכן את 

פירוט משקלות כל הפרמטרים בחלוקה לשאלונים בנספחים 7.16-7.11(. 

הצגת הנתונים בדו“ח
ציוני רכיבי המדידה מוצגים בדו“ח באמצעות ציונים ממוצעים בסולם של 100-0.

בשאלות שביעות הרצון של שאלון מקבלי השירות נמדדו הציונים בסולם 5-1 ומוצגים בדרך 
כלל גם באמצעות:

 שיעור מדרגי ציון 5 )= מצוין(.	 
 שיעור מדרגי ציונים 3-1 ) = בינוני ומטה(.	 

לצורכי נוחות, מוזכרים לעתים בדו“ח נושאי על ותתי נושאים בשם "נושאי המדידה“.

2.5 סימונים מיוחדים בדו“ח

מציין בטבלה- ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהממוצע של כלל היחידה.

מציין בטבלה- ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהממוצע של כלל היחידה.

.CI תכנון המדידה, ביצועה, ניתוח הממצאים והכנת דוחות מסכמים נעשה באמצעות חברת מידע שיווקי *

2.6 היחידות הממשלתיות שנמדדו בשנת 2014
היחידות שנמדדו בכל ערוצי השירות:

המוסד לביטוח לאומי
משטרת ישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אגף הרישוי
רשות האכיפה והגבייה

רשות המיסים - מיסוי מקרקעין
רשות המיסים - מס הכנסה

רשות המיסים - מס ערך מוסף
רשות מקרקעי ישראל

משרד העלייה והקליטה
הנהלת בתי המשפט

משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכנ“ר
משרד המשפטים - האגף לסיוע משפטי

משרד המשפטים - רשות התאגידים
משרד המשפטים- רישום והסדר מקרקעין

היחידות שנמדדו רק בשירות הטלפוני ובאתר האינטרנט:
שירות התעסוקה

משרד הבריאות
משרד הכלכלה

אפיון המדידה הפרונטלית בתתי יחידות:

משרד התחבורה - אגף הרישוי - נמדדים סניפי משרד הרישוי, מכשירים לשירות עצמי 
בסניפי סופר פארם ואתרים לביצוע מבחני תיאוריה.

רשות מקרקעי ישראל- נמדדים מרחב שירות, מוקד שירות ומרחב עסקי.
הנהלת בתי המשפט - נמדדים רק בתי המשפט השלום.

רשות המיסים - שלוש יחידות נמדדות בנפרד: מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין. 
המכס לא נבדק בשל שירות מועט לקהל הרחב במשרדי המכס.

משרד המשפטים - ארבע יחידות נמדדות בנפרד: האפוטרופוס הכללי והכנ“ר, האגף לסיוע 
משפטי, רשות התאגידים, רישום והסדר מקרקעין. יתר יחידות המשרד לא נמדדות בשל אי 

התאמתן לאופי המדידה.
רישום והסדר מקרקעין - נמדדות לשכות הרישום וההסדר. בלשכות המפקח הופסקה 

המדידה עקב מופע קהל נמוך.
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3. פירוט הממצאים - מבט השוואתי
3.1 מבט על

שביעות הרצון הכללית מהיחידות הממשלתיות בינונית. הציון הממוצע של כלל היחידות 
הוא 73. 

שירותי הממשלה שזכו לשביעות הרצון הגבוהה ביותר הם שירותי משרד העלייה והקליטה 
)ציון 84(, שירותי רשות התאגידים )ציון 79( ושירותי האגף לסיוע משפטי )ציון 78(.

ובקצה השני, ארבע יחידות קיבלו ציונים מתחת ל-70: רשות מקרקעי ישראל )66(, רישום 
והסדר מקרקעין )68(, ביטוח לאומי ומע“מ )69 כל אחת(.

עם זאת, השירות הניתן בערוץ השירות המרכזי - הסניפים - זוכה בדרך כלל להערכה 
גבוהה בעיני מקבלי השירות.

ציוני הערוץ הטלפוני והאינטרנטי בינוניים.
המדידה בערוצי השירות השונים מסתכמת לציוני על של כל ערוץ )יודגש, שציון השירות 

בערוץ הפרונטלי מסכם שילוב של סקר מקבלי השירות, מדידת הזמנים והתנאים לקבלת 
שירות בסניף(. בנוסף, במסגרת סקר הפונים ביציאה מהסניף נמדדה גם שביעות הרצון 

הכוללת מהיחידה באמצעות שאלה אחת ישירה.

תרשים מס’ 2

שביעות הרצון הכללית ואיכות ערוצי השירות השונים על פי ממצאי המדידה לשנת 2014

                                                       טווח הציונים בין היחידות

3.2 ציונים לפי יחידות
בתרשים מס’ 3 ניתן לראות את ציוני שביעות הרצון מכל אחת מהיחידות, וכן את הציונים 

המשוקללים של היחידות בערוצי השירות הספציפיים.  

תרשים מס’ 3:

ציונים משוקללים של ערוצי השירות ושל שביעות הרצון מהיחידה לפי יחידות

ביטוח לאומי

שירות התעסוקה

רשות מקרקעי ישראל 

רשות התאגידים

רשות האכיפה והגבייה

משרד העליה והקליטה

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

האגף לסיוע משפטי

משרד הבריאות

רשות המיסים-מס הכנסה

משרד התחבורה

משטרת ישראל

משרד הכלכלה

רשות המיסים-מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מע"מ

רישום והסדר מקרקעין

הנהלת בתי המשפט

משטרת ישראל )מ(

משרד העליה והקליטה )מ(

האגף לסיוע משפטי )מ(

משרד התחבורה )מ(

רשות התאגידים )מ(

הנהלת בתי המשפט )מ(

משרד הבריאות )מ(

רשות מקרקעי ישראל )מ(

רשות האכיפה והגבייה )מ(

ביטוח לאומי )מ(

שירות התעסוקה )מ(

משרד הכלכלה )מ(

רישום והסדר מקרקעין )ס(

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר )ס(

רשות המיסים-מס הכנסה )ס(

רשות המיסים -מע"מ )ס(

רשות המיסים-מיסוי מקרקעין)ס(

משטרת ישראל

רשות התאגידים

ביטוח לאומי 

רשות המיסים -מע"מ

רשות האכיפה והגבייה

משרד התחבורה-אגף הרישוי

משרד העליה והקליטה

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

הנהלת בתי המשפט

רשות המיסים-מיסוי מקרקעין

האגף לסיוע משפטי

רשות מקרקעי ישראל

רשות המיסים-מס הכנסה

רישום והסדר מקרקעין

משרד העליה והקליטה

רשות התאגידים

האגף לסיוע משפטי

משרד התחבורה-אגף הרישוי

רשות המיסים-מיסוי מקרקעין

משטרת ישראל

הנהלת בתי המשפט

רשות האכיפה והגבייה

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות המיסים-מס הכנסה

רשות המיסים -מע"מ

ביטוח לאומי

רישום והסדר מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל

76908884

76888679

73868678

70848375

70838374

68818374

66788274

66758271

66748171

65728170

64708169

64688169

64628068

63617868

6360

6058

5557

אתר האינטרנט
)נמדדו 17 יחידות(

שירות טלפוני
הה)נמדדו 17 יחידות(

שירות פרונטלי
)נמדדו 14 יחידות(

שביעות רצון כללית 
מהיחידה הממשלתית

)נמדדו 14 יחידות(

ממוצע 67
שונות בין היחידות 5.5

ממוצע 72
שונות בין היחידות 10.4

ממוצע 83
שונות בין היחידות 2.7

ממוצע 73
שונות בין היחידות 4.9

)מ(= נבדק שירות טלפוני במוקד
)ס(= נבדק שירות טלפוני בסניפים

ציוני הערוצים מהווים ציון משוקלל של שיעורי דירוג הציון הגבוה בפריטי המדידה השונים.
שביעות הרצון הכללית מהיחידה הממשלתית משקף את הממוצע של פריט מדידה זה.
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באופן כללי ניכרת שונות בציוני היחידות - השונות הגבוהה ביותר היא בציוני השירות הטלפוני 
והנמוכה ביותר בציוני השירות הפרונטלי. 

הציון של ערוץ השירות הפרונטלי, 83, הוא ציון טוב עם שונות נמוכה יחסית בין היחידות )88 
ל-78(. חשוב להדגיש שהוא משקף בעיקר את השירות בסניף בעת המדידה ופחות משקף 

היבטים תהליכיים בקבלת השירות. היחידות המצטיינות הן: משטרת ישראל )88(, רשות 
התאגידים )86( וביטוח לאומי )86(. רק רישום והסדר מקרקעין קיבלה ציון נמוך מ-80.

הציון של ערוץ השירות הטלפוני הוא 72 - ציון בינוני עם שונות גדולה מאוד הנעה בין 90 
ל-57. ציון זה משקף צורך בשיפור בהיבטים שונים. היחידות שקיבלו ציונים טובים מעל 80 
הן: משטרת ישראל )90(, משרד העלייה והקליטה )88(, האגף לסיוע משפטי )86(, משרד 

התחבורה )84(, רשות התאגידים )83( והנהלת בתי המשפט )81(. במרבית היחידות שמופעל 
בהן מוקד טלפוני, הציונים גבוהים יותר. לעומתן, היחידות בעלות מענה טלפוני בסניפים 

מקבלות ציונים נמוכים – סביב 60 ומטה - ונדרש בהן שיפור.
אתרי האינטרנט של היחידות מקבלים את הציון הנמוך מבין ערוצי השירות שנמדדו - ציון 

ממוצע 67 עם שונות גדולה הנעה בין 76 ל-55. למעשה שום יחידה לא מגיעה לציון טוב של 
80 ומעלה. אתרי האינטרנט של שירות התעסוקה וביטוח לאומי מקבלים את הציון הגבוה 

ביותר - 76. מרבית היחידות מקבלות ציונים בין 60 ל-70. 
שביעות הרצון הכללית מהיחידות הממשלתיות בינונית ועומדת על ציון 73 עם שונות גדולה 

בין היחידות הנעה בין 84 ל-66. ציון זה נמוך מציון ערוץ השירות העיקרי – ערוץ השירות 
הפרונטלי. ייתכן מאוד שהוא משקף שביעות רצון גבוהה פחות מההיבטים התהליכיים 

שמשתקפת פחות במדידה של הערוצים, שכן כחלק מ“מסע הלקוח“ הלקוח עובר לעתים 
תהליך מורכב ומשתמש בכמה ערוצי שירות, ופחות מרוצה מהתהליך הכולל או מהשירות 
בערוצי השירות הטלפוני והאינטרנטי המעורבים בתהליך. משרד העלייה והקליטה מצטיין 

בפער ניכר משאר היחידות ועומד על ציון 84. ארבע יחידות קיבלו ציון נמוך מ-70. 

4. פירוט הציונים בערוץ השירות הפרונטלי
4.1 ציוני נושאי המדידה 

כאמור, המדידה בערוץ הפרונטלי מורכבת משאלון שביעות רצון )סקר פונים(, שבמסגרתו 
רואיינו במהלך 2014 כ-23,000 איש ביציאה מהסניפים של היחידות הממשלתיות בעיקר על 

השירות שקיבלו באותו יום.
נוסף על סקר הפונים נמדדו זמני השהייה של מקבלי השירות בסניף, מרגע הכניסה לסניף 
ועד ליציאה מהסניף, וכן נערכו תצפיות ונאספו נתונים פומביים על התנאים לקבלת שירות 

בסניף. 

תרשים מס’ 4: 

ציונים ממוצעים של הנושאים הנמדדים בערוץ הפרונטלי

ציון משוקלל

תחזוקת הסניף

נגישות לסניף

נגישות לבעלי מוגבלויות

רמת התנאים בהמתנה

הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו

נגישות המידע בשירות הסניפי

אפשרות לקבלת כל 
השרותים בכל הסניפים

             71

                  91

                  91

             71

             70

             69

        51

21

ממוצע זמן

שהייה בדקות
28

סקר פוניםמדידת זמניםתנאים לקבלת שירות

ציון משוקלל

שביעות רצון מהשירות היום

אדיבות ונכונות הנציג לסייע

מקצועיות הנציג

בהירות התהליך

התנאים הפיזיים בסניף

זמן ההמתנה

שיעור המופנים לגורמים נוספים

בתוך הסניף

מחוץ לסניף

שיעור פונים חוזרים

                          89

                          87                                        

                            92

                            92

                           89

                          87

                         84

     21

 8

  13

         34

בשלוש יחידות הערוץ הפרונטלי לא נמדד:
אתר האינטרנט של שירות התעסוקה זוכה להערכה גבוהה יחסית. השירות הטלפוני מקבל ציון נמוך 	 

יחסית. 
משרד הכלכלה מקבל ציונים נמוכים יחסית בשני הערוצים – טלפוני ואינטרנטי.	 
משרד הבריאות מקבל ציון בינוני בערוץ טלפוני וציון נמוך בערוץ האינטרנטי.	 
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תרשים מס’ 5: 

התפלגות הדירוג בנושאים הנמדדים בסקר פונים והתפלגות זמני שהייה בסניפים

סקר פונים

זמן שהייה ממוצע בדקות:        

משך זמן זמן שהייה בסניף
ההמתנה

מקצועיות 
הנציג

משוקלל בהירות 
התהליך

שביעות רצון 
מהשירות

היום

התנאים 
הפיזיים 

בסניף

אדיבות 
ונכונות 

הנציג לסייע

מדידת זמנים

עד 30 דקות

50 דקות ומעלה
אחוז מדרגי ציון 3-1אחוז מדרגי ציון 5ציון ממוצע:

67

28

-13

65

84878992928789

677478806973

-16-12-10-7-6-11-10

שביעות הרצון הכללית מהשירות הפרונטלי הניתן בסניפי היחידות )’שביעות רצון מהשירות 
היום’( גבוהה: ציון שביעות הרצון הכללית הוא 87 והציון המשוקלל של שביעות רצון ממרכיבי 

השירות בסניף הוא 89. 
אדיבות )92( ומקצועיות )92( נותני השירות זוכות להערכה גבוהה מאוד. גם בהירות התהליך 

)89( והתנאים הפיזיים )87( נתפסים כטובים מאוד. שביעות הרצון ממשך ההמתנה נמוכה 
במעט ועומדת על 84.

חשוב להדגיש שציונים אלה מתייחסים לשירות שניתן בביקור שבו נעשתה המדידה, 
ובהתאם לכך כלולה בהם פחות התייחסות להיבט התהליכי.

ציוני היחידות בהיבטים התהליכיים גבוהים פחות: 
 21% ממקבלי השירות מופנים לגורמים נוספים, ויותר ממחציתם מופנים לגורמים מחוץ  	

לסניף ) 13%מופנים לגורמים אחרים מחוץ לסניף, ו- 8% בתוך הסניף(.
שיעור הפונים החוזרים עומד על שליש מכלל מקבלי השרות.	 

זמן השהייה הממוצע בסניף אינו ארוך ועומד על ממוצע של 28 דקות. אולם חשוב לשים לב 
לשיעור המקרים החריגים. מניתוח הזמנים עולה שכ-33% שוהים למעלה מחצי שעה, וכ-13% 

ממקבלי השירות שוהים בסניף זמן ממושך - יותר מ-50 דקות.
הציון המשוקלל של תנאי קבלת השירות בינוני, עומד על 71 ודורש שיפור. תחזוקת הסניף 

)91( והנגישות התחבורתית לסניף )91( בולטים לטובה. הנושאים הבעייתיים: נגישות לבעלי 
מוגבלות )71(, רמת התנאים בהמתנה )70(, הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו )69( ובייחוד בעייתי 
המידע בשירות הסניפי )51( והאפשרות לקבלת כל השירותים בכל הסניפים )21(. בהמשך 

הפרק מופיע פירוט ההיבטים הדורשים שיפור בכל אחד מהנושאים הללו. 

4.2 ציוני שביעות רצון פונים לפי יחידות
בטבלה הבאה מפורטים ציוני שביעות רצון בנושאים השונים לפי יחידות. נוסף על הציון הממוצע 

של כל יחידה מפורטים גם אחוז מדרגי ציון גבוה )5( ואחוז מדרגי ציונים נמוכים 
)3-1( לכל אחת משאלות שביעות הרצון שנבדקו במסגרת סקר הפונים. 

טבלה מס’ 1: 

ציוני נושאי שביעות רצון בסקר פונים לפי יחידות

  
ציון  

משוקלל
שביעות 

רצון 
מהשירות

אדיבות 
ונכונות הנציג 

לסייע

מקצועיות 
הנציג

בהירות 
התהליך

תנאים 
פיזיים

זמן 
המתנה

 כלל היחידות

89879292898784ציון ממוצע

73698078746765אחוז מדרגי ציון 5

101167101216אחוז מדרגי ציון 3-1

 אכיפה וגבייה 

88889291908983ציון ממוצע

73708077757362אחוז מדרגי ציון 5

111278101218אחוז מדרגי ציון 3-1

 אפוטרופוס 

87849091858485ציון ממוצע

68627474656068אחוז מדרגי ציון 5

121498141415אחוז מדרגי ציון  3-1

ביטוח לאומי

88879290888682ציון ממוצע

76687975736561אחוז מדרגי ציון 5

121379111219אחוז מדרגי ציון 3-1

 הנהלת בימ"ש 

90889392908587ציון ממוצע

74708178756569אחוז מדרגי ציון 5

9106791513אחוז מדרגי ציון 3-1

 מיסוי 
מקרקעין 

87849191898784ציון ממוצע

68607574726262אחוז מדרגי ציון 5

111476101217אחוז מדרגי ציון 3-1

 מס הכנסה 

86869191858281ציון ממוצע

67647674645657אחוז מדרגי ציון 5

121378141720אחוז מדרגי ציון 3-1

 מס ערך מוסף

91899393919089ציון ממוצע

75728079777171אחוז מדרגי ציון 5

89668910אחוז מדרגי ציון 3-1
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ציון    
משוקלל

שביעות 
רצון 

מהשירות

אדיבות 
ונכונות 
הנציג 
לסייע

מקצועיות 
הנציג

בהירות 
התהליך

תנאים 
פיזיים

זמן 
המתנה

 כלל היחידות

89879292898784ציון ממוצע

73698078746765אחוז מדרגי ציון 5

101167101216אחוז מדרגי ציון 3-1

 משטרה 

92909594929290ציון ממוצע

79758582817674אחוז מדרגי ציון 5

79457710אחוז מדרגי ציון 3-1

 סיוע משפטי 

87869089878285ציון ממוצע

65627169685258אחוז מדרגי ציון 5

101179111610אחוז מדרגי ציון 3-1

משרד העלייה 
והקליטה

92919494929491ציון ממוצע

78758482788176אחוז מדרגי ציון 5

7745637אחוז מדרגי ציון 3-1

רישום והסדר 
מקרקעין

83829090878270ציון ממוצע

68627877756449אחוז מדרגי ציון 5

17191011131833אחוז מדרגי ציון 3-1

רשות מקרקעי 
ישראל

86849188858883ציון ממוצע

67627771666761אחוז מדרגי ציון 5

1315712141116אחוז מדרגי ציון 3-1

91909593898689ציון ממוצע רשות התאגידים 

77748680726572אחוז מדרגי ציון 5

784591210אחוז מדרגי ציון 3-1

תחבורה- אגף 
הרישוי

89889393928683ציון ממוצע

76738282806667אחוז מדרגי ציון 5

10116681417אחוז מדרגי ציון 3-1

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

שילוב המדדים הנוספים לצד שימוש בממוצע, מאפשרים בחינה של הנתונים מזווית של 
ערכי הקיצון – שיעור הלקוחות שאינם מרוצים, לעומת אלה שמרוצים מאוד:

בחינת שיעור מדרגי 3-1 חשובה לאיתור היבטים שיש בהם שיעור גבוה של פונים ליחידה 	 
שאינם מרוצים. לעתים הציון הממוצע גבוה, אך בגלל שונות גבוהה בציוני היחידה עשוי 
להיות שיעור גבוה של לקוחות לא מרוצים לצד שיעור גבוה מאוד של לקוחות מרוצים. 

באופן ספציפי מומלץ לפעול לכך ששיעור מדרגי 3-1 יהיה 10% לכל היותר בנושאים 
השונים.

בחינת שיעור מדרגי 5 מאפשרת לאתר את היקף ההצטיינות של היחידות בכל אחד 	 
מהנושאים.

מעיון בטבלה מס’ 1 עולות כמה מסקנות:
בכל שאלות שביעות הרצון שנמדדו הציונים הממוצעים גבוהים בכל היחידות, למעט . 1

שביעות הרצון ממשך ההמתנה ברישום והסדר מקרקעין – ציון 70 וכ-33% שדירגו ציונים 
נמוכים של 3-1.

בנושא של זמן ההמתנה שביעות הרצון נמוכה מעט יותר באופן רוחבי. הציון הממוצע – . 2
84, לעומת ציונים סביב 90 ביתר הנושאים. ושיעור מקבלי השירות שאינם מרוצים – 16%, 

גבוה יחסית )ראה הרחבה בנושא להלן בסעיף 4.9(.
שביעות הרצון של מקבלי השירות ברישום והסדר מקרקעין נמוכה במעט לעומת היחידות . 3

האחרות – ציון שביעות הרצון מהשירות של היחידה – 82, ושיעור הלקוחות שאינם 
מרוצים – 19%.

בנושאים ספציפיים נוספים יש יחידות שבהן שיעור הלקוחות שאינם מרוצים גבוה מ-10%. . 4
מומלץ ביחידות אלה לנקוט פעולות שיפחיתו שיעור זה.
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4.3 ציוני מדדי התהליך לפי יחידות
נוסף על שאלות שביעות רצון נבחנו בסקר גם שני מדדי תהליך:

שיעור המופנים לגורמים נוספים )בתוך הסניף ומחוץ לסניף(.. 1
שיעור פונים הנאלצים לחזור באותו נושא.. 2

טבלה מס’ 2: 

מדדי התהליך הנמדדים בסקר פונים לפי יחידות

שיעור המופנים לגורמים נוספים  

שיעור פונים 
חוזרים שיעור המופנים 

לגורמים נוספים

מתוכם, שיעור 
המופנים 

לגורמים נוספים 
מחוץ לסניף

מתוכם, שיעור 
המופנים 

לגורמים נוספים 
בתוך הסניף

2113834 כלל היחידות

24141048 רשות אכיפה וגבייה 

2316846 האפוטרופוס  הכללי והכנ"ר

2317741ביטוח לאומי

1710836 הנהלת בתי המשפט

3082338 מיסוי מקרקעין 

23111334 מס הכנסה 

2291328 מס ערך מוסף

1611517 משטרה 

28191139 האגף לסיוע משפטי 

2622545משרד העלייה והקליטה

1910936רישום והסדר מקרקעין

32181744רשות מקרקעי ישראל

1310422 רשות התאגידים 

1311222 משרד התחבורה – אגף הרישוי

מציין בטבלה - שיעור הנמוך מ-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

מציין בטבלה – שיעור הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

שני המדדים מראים שיש שיעור גבוה של מקרים שבהם התהליך נמשך יותר ממגע אחד עם 
נציג שירות אחד בסניף:

כשליש ממקבלי השירות נאלצים להגיע יותר מפעם אחת על מנת לטפל באותו נושא. . 1
שיעור הפניות החוזרות נמוך יחסית במשטרה, ברשות התאגידים, ובמשרד התחבורה-

אגף הרישוי ומע“מ לעומת כלל היחידות הממשלתיות. 
שיעור המופנים לגורמים נוספים בסניף או מחוצה לו הוא 21%. ההפניה היא יותר לגורמים . 2

 מחוץ לסניף )13%(, מאשר בתוך הסניף )8%(.
במשטרה, ברשות התאגידים ובמשרד התחבורה-אגף הרישוי שיעור המופנים לגורמים 

 נוספים נמוך בהשוואה לכלל היחידות הממשלתיות. 
בארבע יחידות שיעור ההפניות גבוה יחסית: ברשות מקרקעי ישראל )32%(, במיסוי 
מקרקעין )30%, בעיקר מחוץ לסניף(, באגף לסיוע משפטי )28%( ובמשרד העלייה 

והקליטה )26%(.
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4.4 שביעות רצון מהשירות- מדד שונות בין הסניפים
מדד השונות בין הסניפים משקף עבור כל יחידה עד כמה שביעות הרצון דומה בין היחידות, 

או במילים אחרות האם הפונה לקבלת שירות בסניפי היחידה מקבל שירות דומה או שונה 
בסניפים השונים? 

תרשים מס’ 6: 

מדד שונות בין הסניפים לפי יחידות

רישום והסדר מקרקעין )15 סניפים(

משטרה )67 סניפים(

משרד התחבורה - אגף הרישוי )52 סניפים(

סיוע משפטי )5 סניפים(

ביטוח לאומי )67 סניפים(

מס ערך מוסף )18 סניפים(

אפוטרופוס )5 סניפים(

משרד העליה והקליטה )34 סניפים(

רשות מקרקעי ישראל )15 סניפים(

הנהלת בימ"ש )31 סניפים(

מיסוי מקרקעין )9 סניפים(

מס הכנסה )26 סניפים(

אכיפה וגבייה )25 סניפים(

רשות התאגידים )5 סניפים(

11.1

10.7    

10.3       

8.5                       

8.3                        

8.1                          

7.8                            

7.6                               

7.4                              

6.6                                      

6.4                                       

5.9                                           

5.9                                           

4.2                                                         

* מבוסס על ניתוחי סטיית התקן בין סניפים בכל יחידה כאשר סולם המדידה נע בציון שבין 0 ל-100

ככל שמדד השונות בין הסניפים נמוך יותר, השירות שמקבלים הפונים דומה בכל הסניפים 
של היחידה. במרבית היחידות יש שונות גבוהה בין הסניפים, כלומר השירות שהאזרחים 

מקבלים שונה בין סניף לסניף.
ביחידות הממשלתיות שבהן סניפים רבים הפזורים בכל רחבי הארץ, כמו: במשטרה, במשרד 

התחבורה-אגף הרישוי ובביטוח הלאומי, בולטת השונות הגבוהה ברמת השירות בסניפי 
היחידה השונים. 

אך גם ביחידות שבהן מספר הסניפים קטן, כמו באפוטרופוס ובסיוע משפטי, מצאנו שונות 
גבוהה בשירות המתקבל בין סניפי היחידה.

בסניפי מס הכנסה, אכיפה וגבייה וברשות התאגידים השירות הניתן דומה בכל הסניפים. יש 
לבחון אם הדבר נובע מנהלים ומשיטות עבודה אחידות.

4.5 ניתוח שביעות רצון מייצגים לעומת לא מייצגים
במרבית היחידות שנמדדו כמות המייצגים נמוכה מכמות הלא מייצגים המגיעים לקבל שירות 

בסניפים. בטבלה מוצגים שיעורי המייצגים שנסקרו בכל יחידה בשנת 2014. 

טבלה מס’ 3: 

שיעור המייצגים שנסקרו ביחידות הממשלתיות

שיעור המייצגים 
שנסקרו ב-2014

18%כלל המשיבים

26%אכיפה וגבייה

37%אפוטרופוס

3%ביטוח לאומי

33%הנהלת בתי המשפט

55%מיסוי מקרקעין

14%מס הכנסה

40%מע"מ

3%משטרה

2%סיוע משפטי

1%משרד העלייה והקליטה

56%רישום והסדר מקרקעין

41%רשות מקרקעי ישראל

45%רשות התאגידים

4%תחבורה- אגף הרישוי

יש יחידות ממשלתיות שיש בהן יותר פעילות מייצגים, ולכן מספר המייצגים גבוה.
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טבלה מס’ 4: 

ציונים ממוצעים של הנושאים הנמדדים בסקר פונים למייצגים ולא מייצגים
*מוצגות יחידות עם 15% מייצגים ומעלה בלבד.

 שביעות    
רצון 

מהשירות 
בביקור 
האחרון 

 בהירות 
התהליך 

זמן 
ההמתנה 

 מקצועיות 
הנציג 

 אדיבות 
ונכונות 
הנציג 
לסייע 

 התנאים 
הפיזיים 
בסניף 

 שביעות רצון 
מהיחידה 

הממשלתית 

87918392938170 מייצגים  כלל היחידות

87898592928773 לא מייצגים

89938293948774 מייצגים  אכיפה וגבייה 

87898390918970 לא מייצגים

87898691928569 מייצגים  אפוטרופוס 

83848690898473  לא מייצגים

 הנהלת 
בימ"ש 

92938993948477 מייצגים 

87898692938573  לא מייצגים

 מיסוי 
מקרקעין 

86918492928872 מייצגים 

83868490908575  לא מייצגים

 מס ערך 
מוסף

87938693948865 מייצגים 

90899092929072  לא מייצגים

רישום והסדר 
מקרקעין

81916990898366 מייצגים 

82827289918071  לא מייצגים

רשות מקרקעי 
ישראל

83868389928858 מייצגים 

84848488918971  לא מייצגים

 רשות 
התאגידים 

90918994968679 מייצגים 

91869093958579  לא מייצגים

מציין בטבלה - גבוה באופן מובהק מלא מייצגים.            מציין בטבלה –נמוך באופן מובהק מלא מייצגים.

באופן כללי אין הבדלים מובהקים בשביעות הרצון של המייצגים לזו של הלא מייצגים, למעט בשביעות 
הרצון מהתנאים הפיזיים. 

המייצגים הם מקבלי שירות "מקצועיים“ ומגיעים לסניפים על בסיס קבוע וכפי הנראה גם יודעים את 
מלאכתם ביחידה הממשלתית. הם יותר מרוצים בחלק מהפרמטרים ובמיוחד מהנושא של בהירות 

התהליך, וזאת בעיקר בהנהלת בתי המשפט, באפוטרופוס, במיסוי מקרקעין וברישום והסדר מקרקעין. 
עם זאת, המייצגים הרבה פחות מרוצים מהיחידה הממשלתית באופן כללי ומהתנאים הפיזיים בסניפים. 

4.6 ניתוח הערות פתוחות לפי יחידה
במסגרת סקר שביעות רצון פונים התבקשו מקבלי השירות לציין הערות לחיוב או לשלילה 

בנוגע לביקורם בסניף באותו יום, או באופן כללי על היחידה. להלן התפלגות ההערות 
החיוביות והשליליות לכל היחידות וכלל המשיבים.

תרשים מס’ 7: 

התפלגות הערות חיובית ושליליות לפי יחידות מתוך מדגם מצייני ההערות
*מוצגות יחידות עם 15% מייצגים ומעלה בלבד.
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סה"כ חיובי

סה"כ שלילי

30%

-60%

33%

-62%

34%

-55%

36%

-55%

36%

-61%

38%

-44%

38%

-56%

39%

-58%

40%

-59%

43%

-56%

45%

-50%

48%

-55%

38%

-58%

32%

-58%

32%

-66%

כל המרואיינים נשאלו:
"האם יש משהו שתרצה להוסיף לגבי חוויית הביקור שלך כאן היום? נשמח לשמוע כל הערה"

 - האחוזים המוצגים בגרף הם מתוך מדגם של מצייני ההערות

המרואיינים בסקר הפונים קיבלו אפשרות לציין הערות פתוחות לגבי חוויית הביקור בסניף.
חלק ניכר מהמרואיינים )%42, קרוב ל-10,000 איש( הוסיפו הערות ספציפיות.

מהם %58 ציינו הערות שליליות, ו-%38 העירו הערות חיוביות.
בכל היחידות שיעור ההערות השליליות גבוה משיעור ההערות החיוביות )נתון מוכר ממושבי 

שביעות רצון(. יש שונות בין היחידות בהיקף ההערות החיוביות והשליליות.
מס ערך מוסף, המשטרה ומס הכנסה בולטים יותר עם שיעור גבוה של הערות חיוביות.
במיוחד בולט שיעור ההערות השליליות הגבוה ביחידות: מיסוי מקרקעין, ביטוח לאומי, 

הנהלת בתי המשפט ואכיפה וגבייה.
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הערות חיוביות לפי יחידה
ההערות החיוביות התמצו בעיקר בנושאי השירות והיחס הטובים )12% ו-7% בהתאמה(. במרבית 

היחידות נושאים אלה אוזכרו במספר הפעמים הגבוה ביותר. נושאים נוספים שאוזכרו בהערות הפונים 
החיוביות היו תנאי המקום הנוחים )5%(, מקצועיות ומתן הסברים )3%(.

הערות שליליות לפי יחידה

טבלה מס’ 5: 

ממוצע אזכורי הערות שליליות עיקריות לפי יחידות

  N
של סך 
ההערות

זמן 
המתנה

משך טרטור
הטיפול

יחס לא 
טוב

חוסר 
נכונות 
לעזור/

לא באים 
לקראת 
הלקוח

תנאים 
פיזיים 

לא 
טובים 
במקום

מידע 
חסר/
לקוי

חוב/
תשלומים

חוסר 
מקצועיות/

ידע/
הסברים 

לקויים

עומס/ 
חוסר 

בפקידים

987612%8%7%7%6%5%3%3%3%2%כלל היחידות
7569%8%6%7%6%4%2%4%4%1%אכיפה וגבייה

2199%2%14%5%2%3%2%1%3%3%אפוטרופוס
167111%13%7%8%10%3%4%6%5%2%ביטוח לאומי

94910%9%10%9%4%10%4%2%5%2%הנהלת בימ"ש
28319%5%9%5%1%4%3%1%2%7%מיסוי מקרקעין

88614%4%5%6%2%10%4%3%2%1%מס הכנסה
6967%9%8%6%4%2%2%3%3%4%מס ערך מוסף

--8009%8%9%9%6%3%3%0%2%משטרה
-- 1758%1%11%7%17%5%5%1%2%סיוע משפטי

3766%8%7%3%15%2%5%3%2%1%עלייה וקליטה
57123%6%9%5%1%6%2%1%2%5%רישום והסדר מקרקעין
4509%10%17%4%1%3%1%1%6%1%רשות מקרקעי ישראל

2257%10%7%3%3%3%1%3%4%1%רשות התאגידים
181917%7%3%6%3%8%4%4%2%3%תחבורה- אגף הרישוי

מציין בטבלה – 10% ומעלה

זמן ההמתנה הוא הפרמטר שקיבל את מספר ההערות השליליות הגבוה ביותר במרבית 
היחידות )12% ברמת כלל היחידות הממשלתיות(, בהתאמה לפרמטר עם שביעות הרצון 
הנמוכה ביותר. האזכור היה גבוה במיוחד ביחידות: מיסוי מקרקעין )19%(, רישום והסדר 

מקרקעין )23%( ומשרד התחבורה-אגף הרישוי )17%(. בביטוח לאומי ההערה בעלת האזכור 
הגבוה ביותר הייתה טרטור )13%(, באפוטרופוס הכללי והכנ“ר ורשות מקרקעי ישראל העירו 

על משך הטיפול )14% ו-17% בהתאמה(, ואילו באגף לסיוע משפטי ומשרד העלייה והקליטה 
הערת חוסר הנכונות לעזור/לא לבוא לעזרת הלקוח הייתה ההערה שצוינה מספר הפעמים 

הרב ביותר )17% ו-15% בהתאמה(.
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4.7 שביעות הרצון מהיחידה הממשלתית בפילוח לפי דמוגרפיה
תרשים מס’ 8 מראה את הציונים הממוצעים ואת שיעור מדרגי הציון הגבוה )5( והציונים 

הנמוכים )3-1( לפי פילוחים דמוגרפיים של מגדר, גיל, שפת אם, הגדרה דתית, הכנסה ואזור 
וכן מסומנים בו הציונים הממוצעים הנמוכים בכל אחת מהקטגוריות. באופן כללי ניתן לראות 

כי פונים מאזור תל אביב, ירושלים ויהודה ושומרון וכן חרדים מרוצים פחות. דוברי השפה 
הערבית והרוסית, בעלי הכנסה ממוצעת ופונים מאזורי חיפה, וכן בפריפריה - צפון ודרום - 

מרוצים יותר.

תרשים מס’ 8: 

ציוני שביעות רצון מהיחידה בפילוח לפי דמוגרפיה

38%

34%

37%

36%

44%

38%

38% כלל היחידות72

מגדר

גיל

שפה

דת

הכנסה

אזור

גברים73

נשים72

7218-29

7330-49

7250+

עברית70

ערבית79

רוסית77

חילוני72

מסורתי72

דתי71

חרדי63

מעל הממוצע69

ממוצע77

מתחת לממוצע71

ירושלים65

תל-אביב61

מרכז68

צפון80

חיפה82

דרום79

יהודה ושומרון57

מדרגי 3-1מדרגי 5ממוצע

48%

35%

38%

53%

38%

37%

43%

23%

32%

46%

37%

45%

36%

30%

31%

35%

-28%

-29%

-29%

-28%

-17%

-28%

-31%

-41%

-28%

-16%

-29%

-28%

-22%

-42%

-31%

-20%

-28%

-32%

-23%

-22%

-32%

-40%

-53%

4.8 מאפיינים דמוגרפיים של מרואיינים בסקר פונים

מגדר

גבריםנשים

26%

74%
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72%
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48%

ה
ט

לי
ק

ה ו
ליי

ע

35%

65%
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42%

58%
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58%
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27%

73%
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31%

69%
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45%

55%

מי
או

 ל
ח

טו
בי

31%

69%
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גיל

49-3017-15 +5029-18

27%

59%

14%

36%

53%

11%

36%

44%

20%

34%

53%

13%

31%

57%

12%

35%

49%

16%

29%

55%

16%

27%

49%

23%

31%

57%

12%

35%

36%

29%

28%

59%

12%

33%

59%
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24%

59%
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7% 6%1%
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הגדרה דתית

חילונידתי מסורתיחרדי לא ממולא \ מסרב

8%

12%

22%

59% 55%

22%

2%

15%

6%6%
1%

13%

22%

57%

5%
1%

13%

28%

57%

5%
1%

12%

22%

60%

4%
1%

12%

21%

61%

6%
1%

13%

22%

59%

5%
1%

14%

21%

59%

4%
1%

12%

25%

58%

10%
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15%

23%
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55%
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12%

22%

61%

3%
2%

14%

20%

58%

6%
3%

15%

23%

58%

14%

1%

9%

21%

67%

2%

שפת אם

עבריתרוסית ערביתאחר

14%

21%

65% 66%

22%

6%
6%8%

10%

16%

66%

6%
8%

20%

65%

7%

9%

24%

60%
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10%
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8%

16%

71%

5%

9%

9%

74%

8%
5%
8%

58%

5%

55%

14%

31%
6%

12%

77%

5% 3%

11%

82%

3%

מאפיינים דמוגרפיים של מרואיינים בסקר פונים

הכנסה

מעל הממוצעמתחת לממוצע ממוצעלא יודע \ מסרב

29%

27%

44%

23%

40%

32%

6%5%

35%

34%

26%

6%

36%

38%

21%

5%

29%

46%

20%

7%

9%

39%

45%

81%

16%
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62%

26%

10%

7%

13%

30%

50%
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22%

35%

35%

8%

26%

35%

35%

12%

40%

41%

7%

76%

6%

15%

3%

13%

34%

44%

9%

11%

32%

48%

9%
2% 4%

1%

*לא תמיד האחוזים מתכנסים ל %100 בגלל עיגול
*נתוני כלל האוכלוסייה מתייחסים לנתוני הלמ"ס שנתון סטטיסטי לישראל 2013

*שאלת רמת הדתיות נשאלה אם שפת האם שונה מערבית

מקבלי השירות הם ברובם גברים )למעט משרד העלייה והקליטה שבו רוב הנסקרות היו 
נשים(, גילאי 30-49. בביטוח לאומי וברשות התאגידים שיעור גבוה יותר של מקבלי שירות 

דתיים וחרדים לעומת שאר היחידות הנמדדות. מקבלי השירות בביטוח לאומי, האגף לסיוע 
משפטי ומשרד העלייה והקליטה הם בעיקר בעלי הכנסה מתחת לממוצע, ואילו בשאר 

היחידות מקבלי השירות הם בעלי הכנסה ממוצעת ומעלה. 

4.9 ציוני נושאי המדידה- זמני שהייה
זמן השהייה בסניף נמדד על ידי חלוקת פתקים לפונים עם ציון שעת קבלת הפתק ואיסוף 

הפתק ביציאה מהסניף וציון שעת היציאה. בתרשים מטה ניתן לראות את הפילוח של שיעור 
השוהים בסניפים עד 30 דקות )בכחול( ושיעור השוהים בסניף 50 דקות ומעלה )אדום(, 

את הזמן הממוצע של הפונים בסניפי היחידות ואת הציון הממוצע של שביעות הרצון מזמן 
ההמתנה בסניפים.
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תרשים מס’ 9: 

ציון ממוצע שביעות רצון מזמן ההמתנה מול זמני שהייה ממוצעים בסניפים לפי יחידות

שיעור השוהים מעל 50 שקותשיעור השוהים עד 30 דקותזמן שהייה ממוצע: שביעות רצון מזמן ההמתנה
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64%

 84%

%28
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28
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67%

91%

28
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89%
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75%

83%
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-9%

76%
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-12%

87%
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17

-3%

67%

84%

28

-13%

51%

85%

36

-19%

56%

83%

34

-20%

נתוני משרד התחבורה לא כוללים את סניפי התיאוריה שנמדדו.
נתוני האגף לסיוע משפטי כוללים גם את הפונים לקבלת ייעוץ משפטי. נושא זה עודכן בחודש מרס 2015 

והוסר ממדידת הזמנים.

באופן כללי במרבית היחידות זמן השהייה בסניפים ממוצע וטוב )נמוך מ-30 דקות( עם שיעור 
פונים גבוה של השוהים בסניף עד 30 דקות. ציון שביעות הרצון מזמן ההמתנה גבוה וטוב 

במרבית היחידות )ציון ממוצע גבוה מ-80%(. במשרד העלייה והקליטה ובמשטרת ישראל 
שביעות הרצון מזמן ההמתנה גבוהה מאוד )91 ו-90 בהתאמה( וזמני השהייה בסניפים 

דומים לממוצע כלל היחידות )28 דקות ו-27 דקות בהתאמה(. רשות התאגידים היא היחידה 
בעלת ממוצע זמן השהייה הקצר ביותר בסניף )17 דקות( בהשוואה לכלל היחידות שנמדדו 

עם שביעות רצון גבוהה מזמן ההמתנה )89(. ניתן לראות קשר ישיר בין זמן השהייה בסניף 
לשביעות הרצון מזמן ההמתנה, שכן ביחידות שבהן זמן השהייה בסניף קצר יחסית, אנו 

רואים שביעות רצון גבוהה מזמן ההמתנה, ואילו ככל שזמן השהייה מתארך, יורדת שביעות 
הרצון מזמן ההמתנה.

4.10 הערכת מודד- תנאים לקבלת שירות

תנאים לקבלת שירות - ציוני נושאי המדידה - לפי יחידות
התנאים לקבלת שירות נמדדו במסגרת תצפית הערכת מודד בסניפי היחידות. הפרמטרים של תחזוקת 

הסניף אשר משתנים נבדקו בכל ביקור )5 פעמים ברבעון( בעוד שאר הנושאים שנשארים קבועים לאורך 
זמן, פעם אחת בשנה. 

טבלה מס’ 6: 

ציונים ממוצעים של נושאי המדידה בתנאים לקבלת שירות לפי יחידות

 היחידות
ציון 

משוקלל

נגישות 
תחבורתית 

לסניף

הכוונה 
מחוץ 
לסניף 
ובתוכו

אפשרות 
לקבלת כל 
השירותים 

בסניף*

נגישות לבעלי 
מוגבלויות**

נגישות 
המידע 
בשירות 
הסניפי

תחזוקת 
הסניף

רמת 
התנאים 
בהמתנה

7191692171519170כלל היחידות הממשלתיות

84928610082989174 ביטוח לאומי  

649356066249377הנהלת בתי המשפט 

80918510063819190משטרת ישראל 

728781073299379רשות האכיפה והגבייה 

709157078789461האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

7188675074279162רשות המיסים- מיסוי מקרקעין 

7090675070279065רשות המיסים- מס הכנסה 

6993615068249270רשות המיסים- מע"מ 

709775066478973האגף לסיוע משפטי 

6289395065299467משרד העלייה והקליטה

698871070469259רישום והסדר מקרקעין

718881072219278רשות מקרקעי ישראל 

728378074699257רשות התאגידים 

68935310069198938משרד התחבורה- אגף הרישוי 

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

	 תשובת "חלקי" באפשרות לקבלת כל השירותים בכל הסניפים מתייחסת לכך שיש שירותים שהיחידה נותנת שאינם 
תלויים באזור מגורים או שיוך לסניף ספציפי, וניתן לקבל אותם בכל סניף שאליו יחליט הפונה לפנות.

** על פי תקנות הנגישות נקבעו לוחות זמנים ליישום פרמטרים שונים. עם זאת, אף שאין חובה לעמוד ב-100% 
מהנושאים   שנבדקו נכון לשנת 2014, ראינו לנכון למפות את המצב הנוכחי כפי שהוא בהתייחס לסעיפים אלה, היות 

שמדובר בנושא שיש לו השלכות על קהלים שונים הצורכים את שירותי הממשלה.

הציון המשוקלל של תנאי קבלת השירות ביחידות בינוני )71(. הנגישות התחבורתית ותחזוקת הסניף 
מהוות נקודות חוזק ברמת כלל היחידות )ציון 91(. לעומתן, האפשרות לקבלת כל השירותים בכל 

הסניפים ונגישות המידע בשירות הסניפי הן נקודות תורפה )ציונים 21 ו-51 בהתאמה(. ביטוח לאומי 
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והמשטרה בולטות לטובה )ציונים 84 ו-80 בהתאמה(. כל יתר היחידות קיבלו ציונים סביב 70 
או פחות.

להלן נתאר במפורט את ציוני היחידות בנושאי המדידה השונים ואת ציוניהן בכל פריטי 
המדידה:

תנאים לקבלת שירות - ציוני פריטי המדידה לפי יחידות
נגישות לסניף

טבלה 7:ׁ  )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(        

נגישות לסניף 

כלל  
היחידות

אכיפה 
וגבייה 

אפוטרו' 
כללי 

והכנ"ר 

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

משטרת 
ישראל 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רישום 
והסדר 
מקרקעין

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

687159825963646289714766716871נגישות

918791929388909391978988888393נגישות תחבורתית לסניף

827581848775798682947877756586חניה

766763857458677686897258505691יש חנייה פנויה ברחוב

8883100841009292957910083951007582קיים חניון

100100100100100100100100100100100100100100100תחבורה ציבורית

999910098991001001001009910099989997האם הסניף נפתח או נסגר בזמן

698157865667676185753971817853הכוונה מחוץ ובתוך הסניף

909388938991959395978694939678הכוונה עד הכניסה לסניף

יש מחוץ לבניין שלט עם שם 
המשרד

100ל.רל.רל.ר100ל.ר10010094ל.ר9497ל.ר96100

יש שלט של המשרד בלובי 
הבניין

91931001009010090951001008710010010065

יש שילוט הכוונה ברור ונוח 
לסניף

828194828094918288977488899463

יש בכניסה לסניף שילוט של 
המשרד

9397759690839895100100851009710086

656961696257764894934874834440הכוונה בסניף

637157645575753898893372892227יש בסניף גורם מכוון

4448305644176329871001854781717יש שילוט המפנה לגורם המכוון

פשטות הגעה לגורם הרלוונטי 
עבור השירות המבוקש

888897888780907697899297839477

608040903760495275561057748548מערכת לניהול תורים

7386699654836979816716638310069תור המנוהל עם מספרים

4273198142921147422053585611נשמעה מערכת כריזה

6782319352675864727816558110063יש שילוט אלקטרוני

אפשרות לקבלת כל השירותים 
בכל הסניפים

21001000505050100050000100

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון הממוצע של נושא זה הוא 68.
בנושא זה נבדקו שלושה תתי נושאים - נגישות תחבורתית לסניף, הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו 

והאפשרות לקבלת כל השירותים בכל הסניפים:
הנגישות התחבורתית מצוינת בכל היחידות )91( – בתת נושא זה נבדקו הימצאות חניון, . 1

אפשרות לחניה ברחוב ותחבורה ציבורית. לכל הסניפים של היחידות מגיעה תחבורה 
ציבורית. ניתן למצוא גם חניונים בקרבת מרבית הסניפים וחניה פנויה ברחוב.

הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו– בתת נושא זה נבדקו אפשרויות ההכוונה מחוץ לסניף )שילוט . 2
לסניף עצמו(, הכוונה בתוך הסניפים )גורם מכוון וכל הקשור אליו( ומערכת לניהול תורים, 

המכוונת את הפונים לנציג הרלוונטי. במרבית הסניפים נראה כי ההכוונה מחוץ לסניפים 
טובה ומספקת )ציון ממוצע = 90(. ניכר כי יש בעיה בהכוונה בתוך הסניף - הן מההיבט 
של הגורם המכוון, שלא תמיד נמצא בסניפים או אין שילוט המכוון את הפונה אליו, והן 

מההיבט של מערכת ניהול תורים. נראה כי לא תמיד פועלת מערכת ניהול תורים וכאשר 
היא פועלת, לא תמיד נשמעת מערכת כריזה או נראה שילוט אלקטרוני המראה לפונים 

 לאן לגשת. 
הכנסה של מערכת ניהול תורים מסודרת, הכוללת את כל המרכיבים המצוינים, תסדיר 

את התורים בסניפים ותביא לידי הכוונה טובה יותר של הפונים לנותני השירות הרלוונטיים 
להם. 

אפשרות לקבלת כל השירותים בכל הסניפים - תת נושא זה בודק את האפשרות  . 3
לקבלת שירותים מהיחידות השונות ללא תלות במקום המגורים של הפונה או שיוך  

לסניף מסוים. ניכר כי במרבית היחידות אין אפשרות כזאת ויש לא מעט נושאים הניתנים 
 לטיפול רק בהתאם למקום המגורים של הפונה. 

פתיחת האפשרות לקבלת כל השירותים בכל הסניפים תשפר את חוויית השירות  
לפונה ותמנע מצבים של "טרטורים“ בין סניפים בעקבות זאת.
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נגישות לאנשים עם מוגבלויות

טבלה 8: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

נגישות לאנשים עם מוגבלויות

 
כלל 

היחידות
אכיפה 
וגבייה 

אפוטרו' 
כללי 

והכנ"ר 

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

משטרת 
ישראל 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רישום 
והסדר 
מקרקעין

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

717378826674706863666570727469נגישות לאנשים עם מוגבלויות

82881007681838871791007274897895חניית נכים

758080847879ל.ר8088808684787674מעלית

1008310010010091ל.ר92961009173100100100יש מעלית לסניף

המעלית עומדת בדרישות של 
גודל

1001008994100100ל.ר95961009795839686

גובה הלחצנים העליונים מותאם 
לאדם בכיסא גלגלים

80951009489100ל.ר979610010010010096100

407453563362ל.ר6073387482504852יש תבליט  למקשי המעלית

564758786743ל.ר5877636968583933יש מערכת כריזה במעלית

יש כבש )רמפה( למעבר בין 
מפלסים בסניף או בכניסה 

לסניף
838310087917973818450731009110075

97981009795100100989694951009410098מעברים  בסניף רחבים ונוחים

707388894296818354787263758963יש דלפק מונמך

111005648003000003מערכת עזר לשמיעה

יש בסניף שילוט בולט של 
מערכת העזר לשמיעה

121105858005000003

10905428000000002יש בסניף מערכת עזר לשמיעה

נגישות המידע בשירות הסניפי- 
שירות עצמי

512978982427272481472646216919

יש עמדה ממוחשבת לשירות 
עצמי )קיוסק(

4501009908008700501510019

לפחות עמדה ממוחשבת 
אחת תקינה ופעילה )לא נכלל 

בשקלול הציון(
10075100100ל.רל.ר96ל.רל.ר100ל.ר10096ל.ר97

575856974346544875945242283919יש עמדות לטפסים

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון הממוצע של נושא זה – 71.
במסגרת הבקרות הוחלט לבדוק נושא זה בבדיקה מקיפה של פריטים שונים. בין הפריטים שנבדקו 
נכללו גם הימצאות שילוט בולט של מערכת עזר לשמיעה בסניף ומערכת עזר לשמיעה, הימצאות 

מעלית ומערכת כריזה במעלית, והימצאות דלפק מונמך לקבלת שירות בישיבה. אף שלפי תקנון שוויון 
זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע“ג – 2013 )תקנון 9- 35, 87 -91( עדיין 

אין חובה להימצאות כל אלה בכל סניפי היחידות, והוחלט לבדוק אותם בדיקה מלאה במסגרת הבקרות 
שנערכו. להלן תמצית הפריטים שנמדדו במסגרת נושא זה: 

ֶבׁש )רמפה( למעבר בין המפלסים מקבלים ציונים טובים, . 1 הפריטים הבודקים חניית נכים והימצאות כֶּ
וניכר כי הם נמצאים במרבית סניפי היחידות. למרות זאת יש מקום לשיפור, שכן חשוב שפריטים אלה 

יימצאו בכל הסניפים ויאפשרו גישה לכולם.
ניתן למצוא מעליות ברובם המוחלט של סניפי היחידות )מרבית הציונים גבוהים מ-90(. המעליות . 2

עומדות בדרישות גודל לכיסאות גלגלים וגובה הלחצנים שלהן גם מותאם לאדם היושב בהם. יש 
חוסרים בתבליטים של מקשי המעלית ובמערכת כריזה במעלית, שאמורים לסייע לבעלי מוגבלות 

בראייה ושמיעה וחשיבותם רבה לפונים מסוג זה.
המעברים בסניפים רחבים ונוחים וניתן לעבור בהם בקלות )ציון ממוצע – 97(.. 3
קיום הדלפק המונמך נמצא בחלק מהסניפים, אך ניתן להרגיש בחסרונו, שכן לא נמצאה יחידה שבה . 4

בכל הסניפים יש דלפק מסוג זה. התקנה של דלפק כזה בכל הסניפים תעזור מאוד לאוכלוסייה 
קשישה ולקהל פונים היושב בכיסאות גלגלים.

ברובם המוחלט של הסניפים אין מערכת עזר לשמיעה. מערכת זו תפקידה לעזור לפונים עם . 5
בעיות בשמיעה להתמצא בסניפים ולדעת לאן הם צריכים להגיע ולמי הם צריכים לפנות. חסרונה 
של מערכת מסוג זה מגביר את הצורך של פונים אלה בעזרה חיצונית.אף על פי שאין הכרח על פי 

התקנות להימצאות כל הפריטים הללו בכל הסניפים, הוספה שלהם יכולה להועיל לפונים בעלי 
המוגבלויות במידה ניכרת ולחסוך מהם את התלות בעזרה חיצונית.

נגישות המידע בשירות הסניפי 
 

טבלה 9: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

 נגישות המידע בשירות הסניפי - שירות עצמי

 
כלל 

היחידות
אכיפה 
וגבייה 

אפוטרו' 
כללי 

והכנ"ר 

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

משטרת 
ישראל 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רישום 
והסדר 
מקרקעין

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

נגישות המידע בשירות הסניפי- 
שירות עצמי

512978982427272481472646216919

יש עמדה ממוחשבת לשירות 
עצמי )קיוסק(

4501009908008700501510019

לפחות עמדה ממוחשבת 
אחת תקינה ופעילה )לא נכלל 

בשקלול הציון(
10075100100ל.רל.ר96ל.רל.ר100ל.ר10096ל.ר97

575856974346544875945242283919יש עמדות לטפסים

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

http://???????.??/
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הציון הממוצע של נושא זה הוא 51.

במסגרת נושא זה נבדקו שלושה פריטים - הימצאות עמדה ממוחשבת לשירות עצמי, 
תקינות של עמדה אחת לפחות והימצאות עמדות טפסים:

עמדה ממוחשבת לשירות עצמי - תפקידה מתן מידע ואפשרות לביצוע פעולות בלי . 1
להמתין לנותן שירות. יתרונה מובהק ובזכותה ניתן "לחסוך“ את זמני ההמתנה בתור. 

ביחידות שבהן נמצאה עמדה מסוג זה, היא הייתה לרוב תקינה ופעילה. ניכר כי במרבית 
היחידות לא נמצאה עמדה מסוג זה וכי יש יחידות שניתן למצוא עמדות שירות עצמי 

רק בחלק מהסניפים שלהן. ידוע כי יש יחידות שעומלות על קבלת עמדות שירות עצמי 
לסניפיהן לצורך שיפור השירות ויש יחידות שפיזרו את העמדות הללו במקומות נגישים 

לקהל הפונים, ולאו דווקא שמו אותן בסניפיהן. חשוב מאוד להמשיך ולהגדיל את מספרן 
של עמדות אלה ולהנגישן לציבור ככל האפשר.

עמדות טפסים - עמדות טפסים אמורות להיות מתקן טריוויאלי שנמצא בכל סניף, אך לא . 2
כך הדבר. במרבית הסניפים של היחידות לא נמצאו עמדות טפסים או העמדות שנמצאו 

לא היו בהן כל הטפסים הרלוונטיים. יש לוודא הימצאות עמדה אחת לפחות מסוג זה 
בכל סניף ולהקפיד על התחזוקה בעמדה במהלך היום, לנוחות הפונים ונותני השירות גם 

יחד, וכדי שהפונים לא יצטרכו לגשת לנותן השירות בכל פעם שהוא צריך טופס כלשהו. 
אפשרות נוספת היא לוודא שכל הטפסים הרלוונטיים של היחידה יימצאו באתר שלה עם 
אפשרות להדפסה שלהם או עם אפשרות מילוי ושליחה מקוונת שלהם דרך האתרים של 

היחידות )הימצאות טפסים מקוונים באתרים(.

תחזוקה ורמת התנאים בהמתנה בסניף

טבלה 10: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

תחזוקה ורמת התנאים בהמתנה

 
כלל 

היחידות
אכיפה 
וגבייה 

אפוטרו' 
כללי 

והכנ"ר 

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

משטרת 
ישראל 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רישום 
והסדר 
מקרקעין

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

תחזוקה ורמת התנאים 
בהמתנה בסניף

848883858881828591838581878072

919394919391909291899492929289תחזוקת הסניף

939594929493899494939692929291ניקיון

929492909193889492909695939089ניקיון הכניסה לסניף

949490939494899595929897938992ניקיון אזור ההמתנה

949597939595909695929797919591ניקיון המסדרונות

969893969596969697979597939596מרצפות שלמות

כל הציוד והריהוט באולם 
ההמתנה תקין ושלם

9698989696979497949597959510095

879185869087808888859183867989פחים מרוקנים

היעדר פגמים אסתטיים 
בולטים

9297100909792909194989583929885

909194909289909089859291919188תקינות השירותים

868891858886848682829086888284ניקיון השירותים

9495989495919594958794969510091תקינות השירותים

707961747762657090736759785738רמת התנאים בהמתנה

798856838267738692898684946741יש מיקר שתייה

2801342108859101426171120יש אינטרנט אלחוטי

יש מכונת צילום בסניף הזמינה 
לקהל

618863648754605584674321673914

878592878790879594879380928777נוחות המתנה – היעדר צפיפות

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון הממוצע של נושא זה - 84.

בנושא זה נבדקו שני תתי נושאים - תחזוקת הסניף, שבדק את ניקיון הסניף ותקינותו, ורמת התנאים 
בהמתנה בסניף.

התחזוקה בסניפים טובה מאוד )ציון 91 ברמת כלל היחידות( הן בהיבטי הניקיון שלהם )ציוני 85 . 1
ומעלה בפריטים השונים( והן בהיבטי התקינות שלהם )ציוני 90 ומעלה בפריטים הנבדקים(.

רמת התנאים בהמתנה פחות טובה. יש יחידות שבהן רמת התנאים בהמתנה בסניפים נמוכה במיוחד . 2
ולא נמצא בהם כמעט מיקרים )קולרים( לשתייה לרווחת הפונים ומכונות צילום. מבחינת נוחות 

ההמתנה נראה כי לרוב יש די מקומות ישיבה לממתינים בסניפים.
כשזמני ההמתנה בתור ארוכים, מיקר )קולר( לשתייה כמו גם די מקומות ישיבה הם תנאים בסיסיים . 3

שנועדו להקל על הפונים את השהייה עד קבלת השירות. היעדרם של אלה גורם חוסר שביעות רצון 
ותסכול בקרב מקבלי השירות.
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4.11 מדידת הכיסוי הגיאוגרפי
כחלק מהבדיקה של התנאים לקבלת שירות בסניפים, נבדק גם הכיסוי הגיאוגרפי של 

סניפי היחידות, כדי לבחון האם ממצים את פוטנציאל האוכלוסייה הנגישה אליהם. הסניפים 
שנמדדו הם של יחידות שעיקר השירות שלהן מוצע לאוכלוסייה הפרטית. יחידות כמו רשות 

התאגידים ומס ערך מוסף, שעיקר השירות שלהן הוא לחברות, לא נבדקו. הכיסוי נמדד 
על ידי בדיקת האוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 20 דקות נסיעה נטו ברכב פרטי 
מהסניפים. מהירות הנסיעה נבדקה ע“י המהירות המחושבת ברשת של חברת "מפה“. 

מהירות זו משקפת תנועה חופשית בכביש )ללא פקקים(, אך מתחשבת בעיכובים קבועים, 
כמו תמרורים, רמזורים, תנאי דרך וכדומה. ניתן להניח שזמן הנסיעה בפועל ברדיוס הכיסוי 

גבוה פעמים רבות מ-20 דקות, בשל פקקים או עיכובים אחרים בדרך.
נתונים אלה נבדקו ע“י חברת סיסטמטיקס ברמת הכיסוי הגיאוגרפי הכלל ארצי של היחידה 
בהשוואה לכלל האוכלוסייה בארץ לפי נתוני הלמ“ס לשנת 2012 )טבלה 11(, וכן ברמת כיסוי 

גיאוגרפי של מחוזות משרד הפנים בהשוואה לאוכלוסייה המתגוררת באותו מחוז לפי נתוני 
הלמ“ס )טבלה 12(.

טבלה מס’ 11: 

מידת הכיסוי הגיאוגרפי של היחידות מתוך כלל האוכלוסייה בישראל

כמות סניפים שם היחידה
ליחידה

סך אוכלוסייה מתגוררת 
במרחק של עד 20 דק 
נסיעה מסניפי היחידה

שיעור כיסוי מתוך 
כלל האוכלוסייה 

בישראל

6,104,097%76 25רשות האכיפה והגבייה

3,002,184%38 5האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

7,318,143%92 71ביטוח לאומי

6,566,869%82 47הנהלת בתי המשפט

4,301,684%54 9מיסוי מקרקעין

5,735,498%72 21מס הכנסה

7,347,258%92 69משטרת ישראל

3,210,268%40 5האגף לסיוע משפטי

6,839,710%86 39משרד העלייה והקליטה

5,032,836%63 12רישום והסדר מקרקעין

3,638,936%46 11רשות מקרקעי ישראל

7,494,806%94 73שירות התעסוקה

767,174,348%90משרד התחבורה- אגף הרישוי

7,984,500 סה"כ אוכלוסייה

שיעור הכיסוי הגיאוגרפי הממוצע של כלל היחידות בינוני - 69% מתוך כלל האוכלוסייה וניכרת שונות 
גבוהה בין היחידות במידת הכיסוי הגיאוגרפי )38%- 94%(. שירות התעסוקה, משטרת ישראל, ביטוח 

לאומי ומשרד התחבורה-אגף הרישוי הן היחידות בעלות הכיסוי הגיאוגרפי הטוב ביותר ברמה ארצית עם 
כמות הסניפים הגבוהה ביותר )אגף הרישוי השיג כיסוי טוב באמצעות פריסה של עמדות לשירות עצמי 

בסניפי הסופר פארם(.
יחידות עם כמות סניפים נמוכה - האפוטרופוס הכללי והכנ“ר ורשות מקרקעי ישראל הן בעלות שיעור 

הכיסוי הגיאוגרפי הנמוך ביותר של פחות מ-50% )38% ו-46%(. ליחידות אלו כדאי לשקול הקמת סניפי 
משנה בערים נוספות בארץ, כדי שהנגישות אליהן תהיה גבוהה יותר לאוכלוסייה באזור )בעיקר באזורי 

הפריפריה(. גם לאגף הסיוע המשפטי כמות סניפים קטנה, אולם האגף מעניק שירות של סיוע משפטי 
באתרים נוספים בארץ בהתאם לצורך באמצעות עורכי דין המגיעים לנקודות שונות בארץ.

טבלה מס’ 12: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

מידת הכיסוי הגיאוגרפי של היחידות לפי מחוזות משרד הפנים 

  
ממוצע 

כלל 
היחידות

אכיפה 
וגבייה

האפוטרופוס 
הכללי והכנ“ר

ביטוח 
לאומי

הנהלת 
בתי 

המשפט

מיסוי 
מקרקעין

מס 
הכנסה

משטרה

כלל הארץ

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

5,547,1616,104,0973,002,1847,318,1436,566,8694,301,6845,735,4987,347,258

69%76%38%92%82%54%72%92%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

מחוז דרום

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

635,627840,569226,0771,021,591806,717250,026428,4801,012,045

55%73%20%89%70%22%37%88%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

מחוז 
ירושלים

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

774,196710,520623,554732,676895,500633,698744,9151,005,719

78%72%63%74%91%64%75%100%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

מחוז מרכז

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

1,412,7432,382,17669,4481,830,4711,752,0471,171,9581,793,3511,968,124

73%100%4%95%91%61%93%100%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

מחוז תל 
אביב

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

1,366,7881,197,3231,388,9661,355,4921,321,2671,756,0541,405,5001,416,159

100%91%100%100%100%100%100%100%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

מחוז צפון

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

768,357741,097257,6591,194,438914,224344,691855,7191,126,337

58%56%20%90%69%26%65%85%שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של מחוז חיפה
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

687,703780,312505,927910,018777,335724,755605,918832,590

%73%83%54%97%83%77%65%89שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה

יהודה 
ושומרון

סך אוכלוסייה המתגוררת במרחק של 
עד 20 דקות נסיעה מסניפי היחידה

149,33600314,12099,77800105,528

%44%0%0%92%29%0%0%31שיעור כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה
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יש שונות גדולה בין המחוזות במידת הכיסוי הגיאוגרפי. יהודה ושומרון הוא האזור עם הכיסוי 
הגיאוגרפי הנמוך ביותר )44% כיסוי מתוך כלל האוכלוסייה( ויש יחידות שאין להן כלל סניפים 

באזור זה. תל אביב היא המחוז עם הכיסוי הגיאוגרפי הגבוה ביותר )100% כיסוי מתוך כלל 
האוכלוסייה(. זה נובע ככל הנראה ממיקומם של סניפים רבים בעיר - קרוב לנתיבי איילון, 

נתיב תחבורה ראשי ומרכזי הנגיש לאוכלוסייה רחבה הן מתוך העיר והן מחוצה לה. נתון 
זה מעיד על החשיבות הרבה של מיקום הסניפים באזורים הנגישים לאוכלוסייה רבה ככל 

האפשר באותו אזור. מחוז המרכז עם כיסוי בינוני )73%( כשלמחצית היחידות כיסוי של 
90% ומעלה במחוז זה. גם במחוז חיפה הכיסוי די טוב )78%( ברמת כלל היחידות, אך ברמה 
היחידתית למרבית היחידות כיסוי בינוני ומטה )70% ומטה( במחוז זה. במחוז הצפון, לעומת 

זאת, כיסוי נמוך )58%( ברמת כלל היחידות - ששלוש יחידות בלבד עם כיסוי של 90% ומעלה 
ו-5 יחידות עם כיסוי נמוך מ- 50%. מחוז צפון הוא אחד המחוזות הגדולים במדינה ומשתרע 

על שטח רב ושיעור כיסוי נמוך כל כך מראה כי יש מחסור גדול בסניפים של היחידות 
המשפיע על יכולתן לתת שירות טוב לאוכלוסיית המקום. 

מחוז ירושלים עם כיסוי די טוב )78%( ברמת כלל היחידות, אך גם במחוז זה יש רק ארבע 
יחידות עם כיסוי גבוה של 90% ומעלה. יתר היחידות עם כיסוי בינוני ומטה של האוכלוסייה 

)75% כיסוי ומטה(. מחוז זה מכיל לא מעט יישובים סביב ירושלים וניתן לראות כי באופן יחסי 
הכיסוי הזה אינו מספיק כדי לתת מענה טוב לכל האוכלוסייה של האזור.

מחוז דרום הוא מחוז נוסף המשתרע על שטח גדול מאוד במדינה וגם בו הכיסוי הגיאוגרפי 
נמוך )55%( ברמת כלל היחידות. ב-6 יחידות שיעור הכיסוי הגיאוגרפי נמוך מאוד ועומד על 

פחות מ-30%. גם כאן ניתן לראות את הצורך בהוספת סניפים של היחידות, למתן שירות טוב 
לכמות גדולה יותר של אוכלוסייה וכן בפיזור של הסניפים בערים שונות לנוחות הציבור.

5. המדידה בערוץ השירות הטלפוני
איכות השירות הטלפוני של היחידות נבחנה לאורך השנה בטכניקה של בקרות לקוח סמוי, 

באמצעות שיחות טלפוניות לשירותים שונים לפי תסריטים מובנים.
בנוסף, במסגרת סקר זיקוק פרמטרים בדצמבר 2014 שנערך פנים אל פנים בקרב מקבלי 

שירות בסניפים של היחידות הנבדקות, נבחנה באופן ישיר שביעות הרצון של הלקוחות 
מהשירות שניתן להם במענה הטלפוני של היחידה. השאלות על השירות הטלפוני נשאלו 

בקרב מקבלי שירות בסניף שפנו גם למענה הטלפוני של היחידה )חשוב לציין שמי שקיבלו 
שירות טלפוני ולא הגיעו לסניף לקבלת שירות לא כלולים במדגם(. 

שביעות רצון מהשירות בערוץ הטלפוני
כ-20% ממקבלי השירות בסניף דיווחו על כך שקיבלו שירות גם במענה הטלפוני של היחידה. 

במרבית המקרים, הרצון לקבל שירות בטלפון נועד לקבלת מידע מקדים דרך המענה 
הטלפוני טרם ההגעה לסניף או כניסיון )בדרך כלל ללא הצלחה( לבצע פעולות מלאות עד 

להשלמתן באמצעות הערוץ הטלפוני. 
בסקר זיקוק פרמטרים נכללו ארבעה פריטי מדידה שבלטו במחקר האיכותני כבעלי חשיבות 

במענה הטלפוני: נוחות שעות המענה, זמן ההמתנה למענה, האפשרות לקבל מידע מלא 
ומדויק, והאפשרות להשלים את הטיפול בפנייה באמצעות המענה הטלפוני.

פריטי המדידה נבחנו באמצעות דירוג הסכמה/אי הסכמה עם היגדים בסולם 10-1. בתרשים 
מס’ 10 ניתן לראות את התפלגות מדרגי 5-1 ומדרגי 10-9 וכן את הציונים הממוצעים של 

הנושאים שנבדקו:

תרשים מס’ 10: 

ציוני שביעות רצון מהמענה הטלפוני - מתוך סקר זיקוק פרמטרים

סיום הטיפול בפניה על ידי 
שימוש במענה הטלפוני

שעות פעילות המענה 
הטלפוני נוחות

ניתן לקבל ברור ומדוייק 
במענה הטלפוני

זמן המתנה למענה 
הטלפוני

שיעור מדרגי 5-1שיעור מדרגי 10-9ציון ממוצע:

16%

-73%

38616581

39%

-47%

41%

-37%

60%

-19%
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אמנם הערכת נוחות שעות הפעילות של המענה הטלפוני טובה )ציון ממוצע 81( וכ-60% 
מדרגי 10-9(, אך שביעות הרצון מזמן ההמתנה למענה נמוכה )ציון ממוצע 61(, וכמעט 

מחצית )47%( מהמרואיינים דירגו ציונים נמוכים של 5-1.
היכולת לסיים את הטיפול על ידי שימוש במענה הטלפוני בעייתית מאוד. מרבית הנסקרים 

)73%( ציינו כי לא ניתן לסיים את הטיפול בפנייתם על ידי שימוש במענה הטלפוני של 
היחידות ודירגו ציונים נמוכים של 5-1 בפרמטר זה. בהקשר זה ניתן אולי להצדיק בחלק 

מהמקרים מסיבות תהליכיות את היעדר האפשרות לסיים את הטיפול במענה הטלפוני. אולם 
לא רק היכולת להשלים טלפונית את הטיפול בפנייה היא בעייתית, גם האפשרות לקבל מידע 

ברור ומדויק במענה הטלפוני )שהיא גורם מרכזי בפנייה לערוץ הטלפוני( נתפסת כחלקית 
בלבד )ציון ממוצע 65, רק 41% מדרגי 10-9, ולעומתם 37% מדרגי ציונים נמוכים של 5-1(.

5.1 ציוני מדידת הערוץ הטלפוני – בקרות סמויות
כאמור, המדידה העיקרית של הערוץ הטלפוני לאורך שנת 2014 בוצעה באמצעות בקרות 

סמויות, שבהן הבקרים התקשרו למענה הטלפוני של היחידות הנמדדות וניסו לקבל שירות. 
במסגרת זו נבחנו כמה נושאי על, שכל אחד מהם מורכב מסדרה של פריטי מדידה.

בתרשים מס’ 11 ניתן לראות את ציוני נושאי המדידה של השירות הטלפוני וכן את טווח ציוני 
היחידות.

תרשים מס’ 11: 

ציוני נושאי המדידה בשירות הטלפוני וטווח הציונים בין היחידות

 

      טווח הציונים בין היחידות

הציון המשוקלל של השירות הטלפוני בינוני )72( וניכרת שונות גבוהה בין היחידות )טווח 
הציונים נע בין 90 ל-57(. באופן כללי, יש גורם המשפיע באופן בולט על השונות בציונים 

בין היחידות: יחידות שניתן בהן מענה מרוכז באמצעות מוקד טלפוני מסודר זוכות לציונים 
גבוהים, ואילו ביחידות שבהן השירות הטלפוני ניתן באמצעות סניפי היחידה הפרונטליים – 

הציונים נמוכים במידה ניכרת.
בטבלה 13 ניתן לראות את ציוני נושאי המדידה של היחידות שנמדדו, תוך הדגשת נקודות 

חוזק ותורפה יחסיות לעומת ממוצע כלל היחידות:

טבלה מס’ 13: 

ציוני נושאי המדידה בשירות הטלפוני לפי יחידות

ציון יחידות
משוקלל

נגישות 
המענה 
טלפוני

זמני 
השירות

איכות 
IVR

שפות 
המענה 
הטלפוני

שירות 
הנציג

728077734879כלל היחידות הממשלתיות

728576676477מוקד ביטוח לאומי 

818878779084מוקד הנהלת בתי המשפט 

7385--909999מוקד משטרת ישראל 

748178754780מוקד רשות האכיפה והגבייה 

615963692673האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

576156652661רשות המיסים- מיסוי מקרקעין 

606465662667רשות המיסים- מס הכנסה 

586546702469רשות המיסים- מע"מ 

867989888190מוקד האגף לסיוע משפטי 

10076--889887מוקד משרד העלייה והקליטה

759693702784מוקד רשות מקרקעי ישראל 

837192857286מוקד רשות התאגידים 

849889748982מוקד משרד התחבורה – אגף הרישוי

626264683471רישום והסדר מקרקעין

789284697780מוקד משרד הבריאות

687574693979מוקד משרד הכלכלה

707588712875מוקד שירות התעסוקה

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות 
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שלוש יחידות קיבלו ציונים משוקללים גבוהים )מעל 85(: משטרת ישראל )90(, משרד העלייה והקליטה 
)88( והאגף לסיוע משפטי )86(. למעשה כל היחידות שקיבלו ציונים משוקללים מעל 80 מפעילות מוקד 

טלפוני.
היחידות שבתחתית הרשימה – שבהן הציונים המשוקללים של המענה הטלפוני הם בין 57 ל-62 – הן 
כאלו שהמענה הטלפוני שלהן בשנת 2014 היה באמצעות סניפי היחידה, ולא באמצעות מוקד מרכזי. 

נושא נגישות המענה הטלפוני מקבל ציון טוב )80( ומהווה נקודת חוזק יחסית ברמת כלל היחידות. 
לעומתו, נושא שפות המענה הטלפוני מקבל ציון נמוך )48( ומהווה נקודת תורפה.

5.3 שירות טלפוני – ציוני פריטי המדידה לפי יחידות
בטבלאות המוצגות להלן מופיעים ציוני היחידות השונות בכל פריטי המדידה המרכיבים את הנושאים 

של מדידת השירות הטלפוני.

נגישות המענה הטלפוני 

טבלה 14: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

נגישות המענה הטלפוני

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

808588998159616465799896719862927575נגישות המענה הטלפוני

מספר הטלפון שחויג 
הוביל למענה הרלוונטי

971001009810092929293100971001009793999296

שעות פתיחה והיענות 
המענה הטלפוני

 6975100622530373858100914210031855754

התאמה בין שעות המענה 
המוצהרות באינטרנט לבין 

מה שקורה בפועל
901001001001007175938810010010010010089100100100

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

נושא נגישות המענה הטלפוני מקבל ציון טוב )80(. ביחידות בעלות מענה סניפי הציונים נמוכים יותר 
)59-65(. המוקדים של רשות התאגידים, משרד הכלכלה ושירות התעסוקה מקבלים ציונים בינוניים 

בנושא זה )71, 75 ו-75 בהתאמה(. המוקדים של משטרת ישראל, משרד העלייה והקליטה ומשרד 
התחבורה-אגף הרישוי מקבלים ציונים טובים מאוד )99, 98 ו- 98 בהתאמה( ביחס לכלל היחידות.

תחת נושא זה נמדדו שלושה פריטים. בשניים מהם הציון גבוה מאוד ובאחד ציון נמוך:
היכולת לקבל מענה רלוונטי באמצעות מספר הטלפון של המענה - זוכה לציונים גבוהים מאוד . 1

)ממוצע 97, מעל 90 בכל היחידות(.
היקף שעות המענה – בנושא זה מרבית היחידות מקבלות ציונים נמוכים. הציון הממוצע של כלל . 2

היחידות הוא 64, ומרבית היחידות קיבלו ציון נמוך מ- 70. חשוב להדגיש שבנושא זה הרף הנדרש 
במסגרת המדידה הוא גבוה. על מנת לקבל ציון 100 נדרשות 65 שעות פתיחה שבועיות – 12 שעות 
בימים א’-ה’, ו-5 שעות ביום ו’. יחידות רבות רחוקות מאוד מרף זה, ולמעשה מציעות מענה טלפוני 

עד שעות אחר הצהריים המוקדמות.

ההתאמה בין שעות המענה המדווחות לשעות המענה בפועל - במרבית היחידות תקין . 3
לחלוטין, למעט בחמש יחידות שבהן השירות ניתן בסניפים ולא באמצעות מוקד מרכזי.

זמני השירות . 4

טבלה 15: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

זמני שירות

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי 
והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

777678997863566546898793928964847488זמני השירות

זמן 
המתנה 
למענה 

הנציג

חציון זמן 
המתנה לנציג 

)בדקות(*
1.12.84.010.051.991.432.630.758.330.640.370.380.630.751.02.80.530.22

שיעור 
המקרים בהם 
לא התקבל 
מענה לאחר 
יותר מ-10 

דקות

            14%               1%14%1%20%14%33%22%35%6%8%1%5%0%26%5%7%1%

717357996267516644818595848863698593ציון

מספר 
ניסיונות 

התקשרות 
עד לקבלת 

מענה 
אנושי

שיעור 
המקרים בהם 

היה צורך 
ביותר מניסיון 

חיוג אחד

19%28%1%2%6%48%43%42%54%5%19%10%2%13%41%1%41%18%

847899999558616447978891999165996383ציון

סה"כ משך 
זמן שיחה

חציון זמן 
שיחה 

)בדקות(**
4.16.19.21.84.94.14.12.59.85.22.13.05.03.82.76.43.01.7

625840955951425034738188758656626283ציון

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

*חישוב זמן ההמתנה לנציג כולל את הזמן נטו שהמתנו למענה הנציג. זמן ההמתנה שהיה ארוך מ 10 דקות חושב 
בממוצע כ 15 דקות המתנה

**חישוב זמן השיחה כולל את משך כל השיחה מרגע החיוג ועד סיום השיחה

בזמני השירות הציון של כלל היחידות די טוב )77(, אך יש ביניהן שונות משמעותית. משטרת 
ישראל, כצפוי, מקבלת את הציון הגבוה ביותר ביחס לכלל היחידות )99(.

במסגרת נושא זה נמדדו שלושה פריטים, המשקפים את המאמץ ואת תשומות הזמן הנדרשות 
לניהול שיחה עם המענה הטלפוני של היחידות:

זמן המתנה לנציג – זמן ההמתנה החציוני עומד על 1.1 דקות וב-14% מהמקרים לא התקבל . 1
מענה מהנציג לאחר המתנה של 10 דקות. בהתאם לכך, הציון הממוצע של פריט המדידה 

 בינוני- נמוך – 71.
בהקשר זה יש פער גדול בין היחידות. המשטרה, כצפוי, מובילה עם זמן המתנה חציוני נמדד 

של 3 שניות, ואחריה שירות התעסוקה עם זמן המתנה חציוני של 12 שניות. בקצה השני 
נמצאת יחידה עם זמן המתנה חציוני של 8 דקות )!(. באותה יחידה ב-35% מהמקרים שנמדדו 

זמן ההמתנה היה אף גבוה מעשר דקות. ראוי לציין שזמן זה גבוה מאוד מהרף שנקבע בחוק 
כזמן להמתנה למוקדים עסקיים )עד 3 דקות המתנה(.
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מספר ניסיונות לקבלת מענה אנושי מקבל ציון טוב )84(. באופן כולל, ב-19% מהמקרים היה צורך ביותר . 2
מניסיון התקשרות אחד על מנת לקבל מענה מנציג, ובכמה יחידות )בעיקר יחידות שאין בהן מוקד 

מרכזי( בכמחצית מהמקרים היה צורך ביותר מניסיון התקשרות אחד על מנת לקבל מענה אנושי.
סה“כ זמן שיחה – פריט זה לא נכלל בחישוב הציון הכולל של נושא זמני השירות, כיון שבכמה . 3

מהיחידות נדרש לעתים זמן שיחה ארוך כחלק ממתן שירות מלא ואפקטיבי. אולם בכל זאת, ביחידות 
 רבות פריט זה משקף יעילות של המענה, ולכן הוחלט לכלול אותו במדידה ובדיווח על הציונים.

זמן השיחה החציוני הוא 4.1 דקות. יש שונות רבה בין היחידות בזמני השיחה. ניתן לראות בטבלה את 
זמני השיחה החציוניים, ולבחון לגבי כל יחידה אם משך השיחה הכולל סביר ומוצדק. 

 IVR-איכות ה
טבלה 16: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

IVR איכות

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

IVR 70857468696971ל.ר756965667088ל.ר736777איכות

97929791969097ל.ר938770797497ל.ר929195ניווט פשוט ונוח

96939592969193ל.ר929279888196ל.ר939696מידע מפורט ובהיר

תרומת המידע בזמן 
ההמתנה

92909491959093ל.ר949085857794ל.ר929598

אפשרות להשמעה 
חוזרת של ההנחיה 
הנוכחית בכל שלב

01000320500ל.ר10023253128100ל.ר3467100

אפשרות לחזרה 
לאחור לתפריט 

הקודם או לתפריט 
הראשי בכל שלב

000140250ל.ר0331740340   ל.ר270100

עד 4 אפשרויות 
בחירה בכל תפריט 

בנתב
1001001006110075100ל.ר10073567378100ל.ר6900

השמעת התיאור 
ולאחריו המקש עליו 

יש להקיש
100100100100100100100ל.ר100100949898100ל.ר99100100

זמן סביר להשלמת 
הזנת פרטים

ל.רל.רל.רל.ר100100ל.רל.רל.רל.ר50ל.רל.ר100ל.רל.ר96100

10010010095100100100ל.ר9289898996100ל.ר93100100הנחיות ברורות

איכות ההקלטה 
ועוצמת הקול

92100100958394100ל.ר10093968893100ל.ר93100100

10010010010010075100ל.ר10095948396100ל.ר920100קול של קריין אחד

1001001007510067100ל.ר1009310075100100ל.ר9210092מוסיקה נעימה לאוזן

ציון מיקומך בתור/ 
זמן המתנה משוער

02500000ל.ר000713100ל.ר900

קיום מנגנון ל"נטישה 
מבוקרת"

05000000ל.ר00871350ל.ר1100

רעשי רקע מהמענה 
הטלפוני

9799100939810096921009995989898969597100

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

איכות ה-IVR מקבל ציון בינוני )73(. האגף לסיוע משפטי מקבל ציון גבוה )88( בהשוואה לכלל היחידות.
במסגרת נושא ה-IVR נבדקו 15 פריטים הקשורים בנוחות התפעול של מערכת ה-IVR ובאיכות 

המאפיינים של המערכת )כגון הנחיות ברורות, איכות הקלטה טובה, היעדר רעשי רקע וכו’(. הנושא 
נבדק בכל היחידות למעט משטרת ישראל ומשרד העלייה והקליטה, שבהן אין מערכת IVR, אלא מענה 

ישיר. 
יש צורך לטפל בארבעה פריטים שבהם ניכרת בעיה במרבית היחידות:

אפשרות להשמעה חוזרת של ההנחיה הנוכחית בכל שלב - ניתנת במלואה רק בארבע יחידות.. 1
אפשרות לחזרה לאחור לתפריט הקודם או לתפריט הראשי בכל שלב - ניתנת במלואה רק ביחידה . 2

אחת.
ציון המיקום בתור או זמן ההמתנה המשוער - ניתן במלואו רק ביחידה אחת.. 3
מנגנון ל“נטישה מבוקרת“ )אפשרות להשארת פרטים במערכת לצורך חזרה ללקוח מאוחר יותר( - . 4

מופעל במוקדים רבים של חברות עסקיות, אך לא באופן מלא באף לא אחת מהיחידות.

פריטים אלה משקפים היבטים חשובים בנוחות ההתנהלות בתוך מערכת ה-IVR, והם עשויים להשפיע 
מאוד על שביעות הרצון של מקבלי השירות.

הציונים הממוצעים של כלל היחידות בכל יתר פריטי המדידה של נושא ה-IVR הם מעל 90. באופן כללי 
הביצועים טובים, אולם בכל יחידה יש פריטים הדורשים טיפול.

היכולת לשפר את הציונים של פריטי המדידה בנושא ה-IVR נראית פשוטה יחסית וכרוכה בשינויים 
טכניים בלבד במערכות ה-IVR של היחידות. בניגוד לכמה מהנושאים האחרים, כאן לא נדרש שינוי של 

.IVR-תהליכים מורכבים או תקנות כלשהן, וניתן בקלות יחסית להביא לידי התנהלות פשוטה ונוחה ב

שפות המענה הטלפוני 

טבלה 17: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

שפות המענה הטלפוני

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

שפות המענה 
הטלפוני

4864907347262626248110027728934773928

קבלת מענה בשפה 
המבוקשת

8083809650777267718910077809980637784

אפשרות לתיאום 
מועד חלופי לקבלת 

השיחה בשפה 
המבוקשת

2250420ל.ר557ל.ר232969500006075

0808009000ל.ר90064080ל.ר4180100שפות בנתב השיחות

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
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שפות המענה הטלפוני מקבל ציון נמוך )48( ומהווה נקודת תורפה אצל מרבית היחידות הממשלתיות. 
משרד העלייה והקליטה מצטיין בנושא זה ומקבל ציון 100. הנהלת בתי המשפט ומשרד התחבורה-אגף 

הרישוי מקבלים גם הם ציונים גבוהים מאוד )90 ו-89 בהתאמה(. 10 מבין 17 היחידות שנמדדו קיבלו 
ציונים נמוכים מתחת ל-70.

במסגרת בדיקת שפות השירות נבדק המענה בשפות ערבית ורוסית )במשרד העלייה והקליטה רק 
ברוסית( באמצעות 3 פריטים:

קבלת מענה אנושי בשפה המבוקשת - הציון של כלל היחידות טוב )80(, אך ניכרת שונות גבוהה בין . 1
היחידות. מרבית היחידות קיבלו ציונים שאינם גבוהים מ-80, כלומר פעמים לא מעטות לא מתאפשר 

ביחידות אלה מענה בשפות הרלוונטיות.
האפשרות לתיאום מועד חלופי לקבלת השיחה בשפה המבוקשת - הציון נמוך מאוד )23( מבין . 2

הפריטים שנבדקו. למעשה בשום יחידה אין אפשרות מלאה לתיאום מועד חלופי לשיחה בשפות 
רוסית וערבית. בחלק מהיחידות יש אפשרות חלקית וביחידות אחרות אין כלל אפשרות כזו.

נתב שיחות בשפות רוסית וערבית - פועל באופן מלא רק בהנהלת בתי המשפט. ביתר היחידות פועל . 3
חלקית או לא קיים כלל. בהתאם לכך ציון פריט המדידה הוא 41 בלבד.

שירות הנציג 

טבלה 18: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

שירות הנציג

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי 
והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

797784858073616769907684868271807975שירות הנציג

899193619489759188999596948293898495הפניה לנציג אחר

זמן 
המתנה 
למענה 
ביניים 

חציון זמן 
המתנה 

למענה ביניים 
)בדקות(

0.582.52.00.2       1.480.170.182.350.380.120.210.170.970.391.971.280.460.50

588196829756746691006795507040347770ציון

הצגה עצמית
7793100889537264029956796969350945948

התייחסות הנציג לזמן 
ההמתנה הארוך

0110001217025013000ל.ר70100

עוצמת הקול של הנציג

939495939491888787959193939492939491

רהיטות הנציג ושליטתו 
בשפה

949498969595899190969395949594949594

899198929280667577988189979179928984נכונות הנציג לסייע
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רמת השירות של הנציג – ציון 79. חשוב להדגיש שבמסגרת זו לא היה ניתן לבחון אפשרות 
להשלמת תהליך השירות בטלפון, כיוון שבחלק מהיחידות תהליך השירות דורש הזדהות ומתן 
פרטים של לקוח אמתי. האגף לסיוע משפטי מקבל את הציון הגבוה בהשוואה לכלל היחידות 

.)90(
נבדקו 7 פריטים, בארבעה מהם הציונים טובים )85 ומעלה( ובשלושה הציונים בינוניים–

נמוכים )למטה מ-80(.
עוצמת הקול ורהיטות הנציגים זוכה להערכה גבוהה מאוד )ציונים 93 ו-94 בהתאמה(. . 1

ההערכה הגבוהה נמצאה בכל היחידות שנמדדו.
הצגה עצמית של הנציג - נבדקו היבטים של הצגת היחידה, שם הנציג וברכת שלום . 2

כלשהי. הציון הוא 77. ההצגה העצמית נעשית במלואה רק בחלק קטן מהיחידות )כולן 
יחידות עם מוקד מרכזי(. ביחידות רבות היא נעשית חלקית או לא נעשית כלל )בעיקר 

ביחידות שאין בהן מוקד מרכזי(. החשיבות בהצגה העצמית היא בראש ובראשונה זיהוי 
היחידה כדי שהפונה יוכל להיות סמוך ובטוח כי הגיע למחוז חפצו. חשיבות נוספת היא 
מתן הרגשה לפונה שיש לו עם מי לדבר. כאשר הנציג מזדהה בשמו מול הפונה, נוצרת 

הרגשה של תקשורת של "אדם מול אדם“ ולא "גוף ממשלתי מול האזרח הקטן“. 
התייחסות הנציג לזמן המתנה ארוך - כפי שתיארנו במסגרת נושא זמני השירות, יש . 3

מקרים לא מעטים שזמן ההמתנה לנציג ארוך. במקרים כאלה מתבקש שהנציגים יתייחסו 
לכך ויתנצלו בפני הפונה על זמן ההמתנה, וכך גם מקובל במוקדי שירות במגזר העסקי. 
בפועל, רק בהנהלת בתי המשפט מיושם נוהל כזה, ובכל היחידות האחרות כמעט שאין 

התייחסות של הנציג לזמן המתנה ארוך.
נכונות הנציג לסייע גבוהה בדרך כלל )ציון 89(. בחמש יחידות )שבכולן המענה ניתן . 4

בסניפים( הציון אינו גבוה מ-80. ייתכן שאצל נציגי השירות בסניפים יש קונפליקט בין 
השירות שהם נותנים לקהל בסניף ולבין הצורך לתת שירות טוב גם בטלפון. 

ברוב מובהק של המקרים )89%( המענה הטלפוני מסתיים אצל נציג אחד, ואין צורך . 5
בהעברה לנציג אחר. רק שתי יחידות חריגות ובהן יותר מ-20% מהמקרים מעבירים את 

הפונה מנציג לנציג במהלך השיחה. 
זמן ההמתנה למענה ביניים - קיים במקרים של העברה בין נציגים או במקרה שנציג . 6

השירות מברר פרטים. ההמתנה לא קצרה )35 שניות( ובהתאם לכך הציון של פריט זה 
 הוא 58.

בהקשר של שני הפריטים האחרונים מומלץ לכל יחידה לאפיין את האירועים שבהם 
נדרשת בדיקה של הנציג או הפניה לנציג אחר, על מנת לבחון כיצד ניתן לצמצם אירועים 

כאלה, המאריכים את זמן השיחה ומסרבלים את התהליך. 
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6. מדידת השירות של אתרי האינטרנט
אתרי האינטרנט של היחידות נבחנו לאורך השנה בטכניקה של בקרות מומחה. 

המדידה כללה בחינה של היבטים כלליים באתרי היחידות ובחינת שירותים מסוימים בכל יחידה.
הבקרות החלו ברבעון 2 ושילבו בדיקה רבעונית של כל פריטי המדידה, למעט הפריטים הכלולים בנושא 

זמינות האתרים, שנבחנו בתדירות של 20 פעם בכל רבעון.
בנוסף, בסקר זיקוק פרמטרים בדצמבר 2014 נבחנה באופן ישיר שביעות הרצון של הלקוחות מהשירות 

שניתן להם באתר האינטרנט של היחידה. הבדיקה נערכה באמצעות סקר פנים אל פנים ביציאה מסניפי 
היחידות והשאלות על אתרי האינטרנט נשאלו בקרב מקבלי שירות בסניף, שפנו גם לאתרי היחידות 

)חשוב לציין שמי שביצעו פעולות או קיבלו מידע דרך האתר ולא הגיעו לסניף לקבלת שירות לא כלולים 
במדגם(. 

6.1 שביעות רצון מהשירות באתר האינטרנט
כ-15% ממקבלי השירות בסניף דיווחו שקיבלו שירות גם באתר האינטרנט של היחידה. במרבית 

המקרים, הפנייה לאתר האינטרנט של היחידה נועדה לקבל מידע מקדים טרם ההגעה לסניף או כניסיון 
)בדרך כלל ללא הצלחה( לבצע פעולות מלאות עד להשלמתן באמצעות האתר. 

הנושאים נבחנו באמצעות דירוג הסכמה/אי הסכמה עם היגדים על סולם 10-1. בתרשים הבא ניתן 
לראות את התפלגות מדרגי 5-1 ומדרגי 10-9 וכן את הציונים הממוצעים של הנושאים שנבדקו:

תרשים מס’ 12: 

התפלגות תשובות וציונים לגבי אתר האינטרנט - מתוך סקר זיקוק פרמטרים

שיעור מדרגי 5-1שיעור מדרגי 10-9ציון ממוצע:

סיום הטיפול בפניה על ידי 
שימוש באתר היחידה

קל להתמצא באתר המידע באתר ברור האתר נותן מידע
מלא ומדוייק

24%

-58%

48798282

50%

-18%

58%

-15%

59%

-14%

אתרי היחידות זוכים להערכה די גבוהה בנושאי קלות ההתמצאות באתר ובהירות המידע 
)ציון 82 בשני הנושאים(, ומרבית הנסקרים )כמעט 60%( דירגו ציונים גבוהים מאוד )10-9( 

בנושאים אלה. 
בנושא רמת הדיוק של המידע באתר ההערכה קצת פחות טובה - ציון 79.

כיום, אתרי היחידות אינם ערוכים בדרך כלל לאפשר ביצוע פעולות באופן מלא ללא הגעה 
לסניף, ובהתאם לכך היכולת להשלים פעולות באמצעות האינטרנט נתפסת כבעייתית מאוד 

בעיני מקבלי השירות – ציון 48. 

6.2 ציוני מדידת הערוץ האינטרנטי – בקרות מומחה
בדומה למתכונת הבדיקה בערוצים האחרים, גם לגבי האינטרנט נבחנו כמה נושאים מרכזיים 

המרכיבים את חוויית השירות, וכל אחד מנושאים אלה כולל תתי נושאים המורכבים מפריטי 
מדידה. 

בתרשים מס’ 13 ניתן לראות את הציון המשוקלל ואת ציוני נושאי המדידה של אתרי 
האינטרנט ברמת כלל היחידות וכן את טווח ציוני היחידות.

תרשים מס’ 13:

ציוני נושאי המדידה באתר האינטרנט וטווח הציונים בין היחידות
    

     טווח הציונים בין היחידות
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הציון המשוקלל של כלל היחידות בערוץ האינטרנטי בינוני-נמוך )67(. ציון זה נמוך מציוני הערוץ 
הפרונטלי והטלפוני. השונות בין היחידות בציון המשוקלל אינה גדולה, ולמעשה אין יחידה שעברה רף 

של ציון משוקלל 80. 
נראה בבירור שציון זה מחייב חשיבה מעמיקה לקידום הטיפול באתרי האינטרנט של היחידות 

הממשלתיות, והפיכתם לערוץ שירות מוביל שיחליף במידה ניכרת, גם אם לא לגמרי, את הערוץ 
הפרונטלי. מהלך כזה יצמצם ללא ספק את הסרבול הבירוקרטי הקיים בתהליכי שירות רבים של יחידות 

השירות וישפר את שביעות הרצון ואת התפיסה הכוללת של מקבלי השירות מהיחידות.
בטבלה שלהלן מוצגים הציונים המשוקללים של היחידות וציוניהן בנושאי המדידה, תוך הדגשת הציונים 

הגבוהים מול הנמוכים לכל יחידה:

טבלה מס’ 19: 

ציוני נושאי המדידה באתר האינטרנט לפי יחידות

ציון  
משוקלל

זמינות אתר 
האינטרנט 
של היחידה

אמצעים נגישות
לקבלת 

שירות באתר 
האינטרנט 

לבעלי 
מוגבלויות

שפות 
השירות

מבנה טפסים
ונראות אתר 

האינטרנט

אמצעי 
תמיכה וסיוע 

וזמינות 
המידע באתר 

האינטרנט

6766854218428575כלל היחידות

7663922359509890ביטוח לאומי 

556665737175161הנהלת בתי המשפט 

6456845814468765משטרת ישראל 

7075846211339177רשות האכיפה והגבייה 

6657903312339278האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

637186301428577רשות המיסים- מיסוי מקרקעין 

657186303508581רשות המיסים- מס הכנסה 

636890300428574רשות המיסים- מע"מ 

6646913345338770האגף לסיוע משפטי 

6857842863469668משרד העלייה והקליטה

7396816812507884רשות מקרקעי ישראל 

706687555389383רשות התאגידים 

647381245387782משרד התחבורה 

6051892917299360רישום והסדר מקרקעין

6657784329298578משרד הבריאות

646480635256871משרד הכלכלה

7682914839799080שירות התעסוקה

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

כאמור, אף לא אחת מהיחידות שנבדקו לא קיבלה ציון משוקלל טוב. שירות התעסוקה והביטוח הלאומי 
קיבלו את הציון הגבוה ביותר )76 כל אחת(. אחריהן רשות מקרקעי ישראל שקיבלה ציון 73. כל יתר 

היחידות קיבלו ציונים שאינם גבוהים מ-70.
הנגישות וכן המבנה והנראות של אתר האינטרנט מקבלים ציונים גבוהים )85( ומהווים נקודות חוזק 
ברמת כלל היחידות. לעומתם, שפות השירות, האמצעים לקבלת שירות לבעלי מוגבלויות והטפסים 

מקבלים ציונים נמוכים )18, 42, 42 בהתאמה( ומהווים נקודות תורפה.

6.3 אתר האינטרנט- ציוני הפרמטרים- לפי יחידות 
בתת פרק זה מפורטים ציוני היחידות בכל פריטי המדידה הכלולים בנושאים השונים. 

מבנה ונראות אתר האינטרנט

טבלה 20: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

מבנה ונראות אתר האינטרנט

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

מבנה ונראות אתר 
האינטרנט

859851879192858585879678937793856890

859941928989898992809678918091886591מבנה האתר

האתר בנוי בצורה 
שיטתית ועקבית

8092757510083586775757575100581007558100

קישור למפת האתר 
מכל הדפים

63100075670100100100010010009208333100

לוגו ושם המשרד 
בראשית כל דף

100100100100100100100100100100100100100100100100100100

קישורים לשינוי שפת 
תצוגה באתר

81100501008310067676767100671005010010083100

סרגל ניווט אופקי 
בראש הדף

97100671001001001001001001001001001009210092100100

78100010067100581001001001000100831008325100סרגל ניווט צידי

871002510067100100671001001001001008310010025100סרגל התמצאות

התאמה בין כותרות 
הדפים לסרגל הניווט

92100587510010092100100100100100100831008358100

93100083100100100100100100100100100100100100100100קישור ליצירת קשר

קישור לשירותים 
מקוונים

691000100100100100100673383171003310067670

תקינות קישור לעמוד 
הבית בכל הדפים

941007510092100100831001001001001001001008367100

8694717994967976741009478977296817488נראות אתר האינטרנט

ARIEL 941001001001001008383921009283100100100838392שימוש בגופן

881009267921007583751009275100100100837583ריווח אחיד בין השורות

96100100100100100838367100100100100100100100100100יישור הטקסט

87100926792100757575100927510075100837583אחידות בגודל הגופן

80832567921009283831001008310025100585883אחידות בצבע הגופן

הערכה כללית של 
אסתטיות/ עיצוב 

האתר
6983177592756750501009250833375755083

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

אתרי האינטרנט זוכים להערכה גבוהה בהקשר של מבנה ונראות האתר - ציון 85. ביטוח לאומי מקבל 
ציון מצוין )98( ואחריו משרד העלייה והקליטה )96(. חמש יחידות נוספות קיבלו ציונים של 90 ומעלה. 

בנושא זה רק שתי יחידות קיבלו ציונים נמוכים מ-70.
נושא זה נבדק באמצעות 17 פריטי מדידה שנכללו בשני תתי נושאים - מבנה האתרים ונראות האתרים:

מבנה האתר - באופן כללי המבנה של מרבית האתרים הוא מבנה טוב ומובן )ציון 85(. אולם בחלק . 1
גדול מהאתרים יש מקום לשיפור בשיטתיות ובעקביות של מבנה האתר )מרבית האתרים קיבלו 
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ציון נמוך מ- 80(. הנקודות הדורשות שיפור בחלק מהאתרים הן הקישור למפת האתר מכל הדפים, 
קישור לשירותים מקוונים שנמצאו חסרים או לא קיימים בחלק מהאתרים, וסרגל ניווט ִצדי מסודר.

נראות האתר - באופן כללי מקבל ציון טוב )86(. היבטי הגופן, יישור הטקסט וריווח השורות מקבלים . 2
ציונים גבוהים מ-80 במרבית היחידות, אך ההערכה הכללית לאסתטיות ועיצוב האתר אינה גבוהה 

)ציון 69( ובמרבית היחידות יש מקום לשיפור.

נגישות לאתר 

טבלה 21: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

נגישות לאתר

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

859265848490868690918481878189788091נגישות- משקל על

838748868290858489928277867592848292נגישות

737567757575756775927567757550757575תאימות האתר למובייל

777575757575757575927575757592757575תאימות האתר לטאבלט

941000100100100100100100100100100100100100100100100הימצאות מנוע חיפוש

7210006733100100100100100010067010010033100ביצוע חיפוש חכם במנוע זה

הצגת תוצאות בצורה 
סבירה

871000100100100100100100100100067100100100100100

הצגת המידע בשפה ברורה 
ומובנית

8783331008310083831007510083100751007592100

דפדפן IE-  דפים מוצגים 
בצורה טובה

10010010010010010092100100100100100100100100100100100

דפדפן CHROME-  דפים 
מוצגים בצורה טובה

8292757583757575751009283837592837583

דפדפן FIREFOX-  דפים 
מוצגים בצורה טובה

889210067100928375751007583100831008383100

דפדפן SAFARI-  דפים 
מוצגים בצורה טובה

8075837583757575751007575837592837583

הגעה למידע הדרוש 
באמצעות מנוע חיפוש 

GOOGLE
8998838179100828290858797869591748689

שאילתות ספציפיות 
שנבדקו- מיקום התוצאה 

במנוע החיפוש*
8397746963100787590787696978883647975

שאילתות ספציפיות 
שנבדקו- מידת דיוק 

התוצאה*
939783818110078829397929686100947892100

שאילתות כלליות שנבדקו- 
מיקום התוצאה במנוע 

החיפוש*
931001001001001008383759292100831001008392100

שאילתות כלליות שנבדקו - 
מידת דיוק התוצאה*

9110010010010010092100100671001005810092838383

מס' קליקים/ פעולות 
נדרשים להגעה למידע 

באינטרנט
839580848679929391968575897982676991

שירותים ספציפיים שנבדקו 
- מס' קליקים נדרשים 

להגעה*
879486961007910096100978685918684797596

שירותים ספציפיים 
שנבדקו- התרשמות 
סובייקטיבית מקלות 

ההגעה לשירות*

789773727278839082948565877379566486

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון הממוצע של נגישות האתר גבוה – 85 וגם בו הציונים טובים. מרבית היחידות קיבלו 
ציונים בין 80 ל-90. שלוש יחידות קיבלו ציונים 91-92: ביטוח לאומי, שירות התעסוקה והאגף 

לסיוע משפטי. רק יחידה אחת קיבלה ציון מתחת ל-70.

בנושא זה נבדקו 16 פריטי מדידה בשלושה תתי נושאים: 

נגישות כללית של האתר: 
אופן הצגת הדפים בדפדפנים השונים – באקספלורר )IE( תקין באופן מלא, בדפדפנים . 1

האחרים קצת פחות טוב: ב- FIREFOX )88(, כרום – 82, וספארי – 80.
התאימות למחשב לוח )טאבלט( ולנייד – חלקית בלבד.. 2
מנוע חיפוש – קיים כמעט בכל האתרים )ציון 94( למעט הנהלת בתי המשפט. בדרך כלל . 3

התוצאות מוצגות בו באופן סביר )ציון 87(, אך בחלק מהיחידות לא ניתן לבצע חיפושים 
חכמים באמצעותו.

הצגת המידע באתר נעשית בדרך כלל בשפה ברורה ומובנת )ציון 87(.. 4

הגעה בקלות למידע הדרוש לשאילתות דרך גוגל. 
בשאילתות כלליות המידע מדויק בדרך כלל )ציון 91(, 

והתוצאות ממוקמות במקום גבוה )ציון 93(.

שאילתות ספציפיות
אמנם המידע מדויק בדרך כלל )ציון 93(, אך בכמחצית מהאתרים מיקום התוצאה אינו גבוה 

מספיק. 

נוחות ההגעה למידע על שירותים ספציפיים – נבחן בשני אופנים:
התרשמות סובייקטיבית מנוחות ההגעה לשירותים המבוקשים – הציון הכללי די טוב . 1

)78(, אך במחצית מהיחידות יש קשיים.
מדידה של כמות הקלקות נדרשת – עד שתי הקלקות למרבית השירותים - ציון 87. . 2

במרבית היחידות המצב טוב.
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אמצעי תמיכה וסיוע וזמינות המידע באתר האינטרנט

טבלה 22: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

אמצעי תמיכה וסיוע וזמינות המידע באתר האינטרנט

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

אמצעי תמיכה וסיוע 
וזמינות המידע באתר 

האינטרנט
759061657778778174706884838260787180

608050536753737373372787506340676060אמצעי תמיכה וסיוע

יש מספר טלפון 
של שירות תמיכה 

טלפונית לאתר
601005067673367676700331001717100100100

יש אפשרות לצ'ט 
עם נציג

60000000000100000000

60000000000100000000תגובה של הנציג לצ'ט

יש מסך תשובות 
ל"שאלות נפוצות"

8010000100331001001006733100100100100100100100

קישור לשאלות 
נפוצות

74100001003310010010010033100010067100100100

100100100100100100100100100100100100100100100100100100קישור לפניות הציבור

יש אפשרות למתן 
משוב לאתר

561001001006710010010010000100010003300

זמינות המידע באתר 
האינטרנט

8395657184917885748890831009270837791

יש מס' טלפון של 
מוקד/ מרכזיה

77100100671001006733670100100100100033100100

הימצאות כתובות לכל 
הסניפים

9210010083671001001001001001001001001006710033100

הימצאות שעות 
הקבלה לכל הסניפים

871001001767100100100100100100501001006710067100

שירותים ספציפיים 
שנבדקו - הסבר על 

השירות והתהליך*
81975578819467894810094681008683868683

שירותים ספציפיים 
שנבדקו - פירוט על 

ערוצי קבלת השירות*
82100527892896790709481831008676837888

שירותים ספציפיים 
שנבדקו - מידע ברור 

ומובן*
84824371897869867710092831009589898388

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

זמינות המידע ואמצעי תמיכה וסיוע באתר מקבלים ציון בינוני – 75, ספציפית זמינות המידע טובה )83( 
וביחס לאמצעי תמיכה וסיוע ההערכה נמוכה )60(. בנושא זה יש שונות גבוהה בין היחידות. טווח הציונים 

נע בין 90 ל-60. אתר המוסד לביטוח לאומי מקבל את הציון הגבוה )90(. בקצה השני, ארבע יחידות 
קיבלו ציונים נמוכים מ-70. 

זמינות המידע באתר האינטרנט 
במסגרת תת נושא זה נבדקו פריטים הקשורים למידע כללי בנוגע ליחידה, כמו:

פרטי מידע על סניפי היחידה: כתובות ושעות פעילות – קיים כמעט באופן מלא.	 
מידע על שירותים ספציפיים – כולל: מידע ברור ומובן על השירות והתהליך ועל ערוצי 	 

השירות הרלוונטיים – ציונים טובים של פריטי המדידה )84-81(, אך בכמה יחידות נדרש 
שיפור. 

מספרי טלפון של המרכזייה או המוקד של היחידה מופיעים חלקית באתרי היחידות )ציון 	 
.)77

פריטים אלה הם חלק מליבת השירות באתרי האינטרנט של היחידות. חלק ניכר מהפונים 	 
לאתרי היחידות מחפשים מידע על שירות ספציפי וכאשר תשתית המידע מופיעה באתר 
ומאורגנת בו היטב, הפונים יכולים לקבל את מבוקשם, ובכך האתרים ממלאים יעד מרכזי 

שלהם.

אמצעי תמיכה וסיוע
במסגרת תת נושא זה נבדקו פריטים הקשורים לעזרה למשתמשים באתר או למעוניינים 

לפנות אל היחידה בצורה כלשהי )פנייה טלפונית לתמיכה באתר, צ’ט עם נציג, פניות הציבור, 
שאלות נפוצות(. 

קישור לפניות הציבור קיים בכל האתרים.	 
קישור לשאלות נפוצות ומסך תשובות – קיים חלקית. בשבעה אתרים אין קישור כלל או 	 

קישור חלקי בלבד.
אפשרות לצ’ט עם נציג שירות - ניתנת רק ברשות מקרקעי ישראל.	 
מספר טלפון של שירות תמיכה טלפונית לאתר - ניתן חלקית )ציון 60(.	 
אפשרות מתן משוב לאתר – חלקית, ובחלק מהיחידות אין כלל )ציון 56(.	 
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זמינות אתר האינטרנט של היחידה 

טבלה 23: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

זמינות אתר האינטרנט

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי 
והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

זמינות אתר האינטרנט של 
היחידה

666366567557717168465796667351576482

זמן 
הטענת 

דף הבית

5.26.42.47.44.85.63.74.73.39.27.01.44.94.89.25.37.53.9זמן ממוצע

584973286841766371284697666934534569ציון

זמן 
הטענת 

דפי מידע 
ספציפיים 

שנבדקו*

4.44.41.23.52.25.35.74.15.37.35.21.73.23.77.311.83.01.6זמן ממוצע

706796769258556857425995717247538097ציון

זמן 
הטענת 

המידע על 
ידי מנוע 
החיפוש

2.92.2זמן ממוצע
לא 
קיים

4.03.62.12.92.93.43.03.41.73.72.13.02.94.31.3

71800755587738771787996478479796096ציון

זמן 
הטענת 

שירותים 
מקוונים 

ספציפיים 
שנבדקו*

3.74.12.83.62.25.03.73.63.95.55.21.43.53.35.55.91.83.0זמן ממוצע

746885739259747772555897817361479279ציון

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

זמינות אתר האינטרנט נמוכה יחסית )66(. הרף שנקבע לזמינות גבוהה הוא זמן טעינה עד שתי שניות. 
בפועל זמני הטעינה הממוצעים גבוהים יותר. רק שתי יחידות קיבלו ציונים טובים: זמינות האתר של 

רשות מקרקעי ישראל מצוינת )96( ובשירות התעסוקה הזמינות טובה )82(. ביתר היחידות זמינות 
האתרים בינונית או נמוכה.

בדיקת הנושא כללה ארבעה פריטים של מדידת זמני טעינת דפים ושירותים. 
למעשה, במקרים של חיפוש ממוקד נדרש זמן של 12 שניות לפחות מהניסיון להיכנס לדף הבית, ביצוע 

חיפוש לנושא מסוים באמצעות מנוע החיפוש וטעינת דף מידע או שירות מסוים. 

להלן פירוט פריטי המדידה:
זמן הטענת דף הבית - שער הכניסה לקבלת השירות – זמן ממוצע 5.2 שניות, וציון 58 הנמוך . 1

כשלעצמו ואף נמוך מהפריטים האחרים שלגביהם נמדד זמן הטענה. רשות מקרקעי ישראל היא 
היחידה העומדת בתקן עם זמן הטענה ממוצע של 1.4 שניות.

זמן הטענת המידע במנוע החיפוש באתר – זמן ממוצע 2.9 שניות, בשירות התעסוקה וברמ“י פרק . 2
הזמן קצר )1.4-1.3 שניות בממוצע(. באחת היחידות אין כלל מנוע חיפוש.

הטענת דפי המידע והשירותים המקוונים - זמן הטעינה הממוצע הוא 4.4 שניות ו-3.7 שניות בממוצע. . 3
רמ“י בולטת לטובה גם בהקשר זה.

טפסים 

טבלה 24: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

טפסים

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה  
אגף רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

425017463333425042334650383829292579טפסים

628333676742837567676775505042332592טפסים בתקן אחיד

האם הטפסים 
מקוונים?

22170250250251702525252517252567

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון בנושא זה נמוך )42( ונמצא בעייתי כמעט בכל היחידות. הציפייה של רבים ממקבלי השירות היא 
למלא טפסים באופן מקוון, ובכך לקצר ולזרז את תהליך השירות. אך בפועל נמצא כי בלא מעט אתרי 

אינטרנט של היחידות אין כלל טפסים מקוונים באתר, ובאלה שיש, כמות הטפסים המקוונים לא גדולה 
)למעט שירות התעסוקה שבו 67% מהטפסים שנבדקו באתר מקוונים(. 

הבעייתיות ניכרת בשני הנושאים שנבדקו:
תקן אחיד לטפסים באתר – בשירות התעסוקה מוצע באופן כמעט מלא, אך ביתר היחידות מוצע . 1

חלקית בלבד.
טפסים מקוונים – כאמור, בחלק מהאתרים אין כלל, ביתר האתרים יש מספר מצומצם של טפסים . 2

מקוונים. מובן שנושא הטפסים המקוונים הוא אחד הנושאים המהותיים בשיפור רמת השירות באתרי 
היחידות. טיפול מהותי בנושא זה ישפר מאוד את תהליכי השירות של היחידות, המסורבלים למדי 

כיום.
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אמצעים מותאמים לקבלת שירות באתר האינטרנט לבעלי מוגבלויות 

טבלה 25: )בדיפדוף הדיגיטלי, בסרגל התחתון, ניתן להגדיל את התצוגה(

אמצעים מותאמים לקבלת שירות באתר האינטרנט לבעלי מוגבלויות 

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

אמצעים מותאמים 
לקבלת שירות באתר 

האינטרנט לבעלי 
מוגבלויות

422373586233303030332868552429436348

התאמה לתקן 
נגישות אתרים 

WCAG 2.0   רמת 
AA

402575585825333333252567502525425842

אפשרות גלישה 
באמצעות מקלדת 

בלבד
5805050921000001005083100176750100100

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

בנושא האמצעים המותאמים לקבלת שירות לבעלי מוגבלויות ציון כלל היחידות נמוך )42( וכך גם 
הציונים בכל היחידות כמעט. רק באתר הנהלת בתי המשפט המצב סביר יחסית )73(.

במסגרת נושא זה נבדקו:
התאמה לתקן נגישות אתרים – נעשתה בדיקה יסודית לכל מרכיבי התקן, הכולל בין היתר חלופת . 1

טקסט, תוכני מדיה של אודיו ווידאו, נושאים של צבעים וניגודיות )קונטרסט(, מהירות חילוף התוכן 
 ועוד.

נמצא כי כל אתרי היחידות אינם מותאמים די הצורך לתקן הנגישות, שאמור להיכנס בשנים הבאות 
לחיוב על פי חוק. התאמת האתרים לעמידה בדרישות התקן היא פעולה הדורשת התארגנות, אך 

מדובר בשינויים טכניים בעיקרם.
ציון נמוך לאפשרות הגלישה באמצעות מקלדת בלבד. פריט זה נכלל חלקית בבדיקת עמידה בתקן . 2

WCAG2.0 רמה AA, ולכן נבדק בפני עצמו. הבדיקה המלאה כוללת גם בדיקה של הופעת הסמן 
 WCAG במקום שאנו נמצאים בו בעת הגלישה באמצעות מקלדת, דבר שלא נבדק בבדיקת תקן

2.0. כאן יש כמה יחידות שבהן האפשרות קיימת, אך במרבית היחידות המצב הנוכחי דורש תיקון.

שפות השירות

טבלה 26: 

שפות שירות

כלל 
היחידות

ביטוח 
לאומי 

הנהלת 
בתי 

המשפט 

משטרת 
ישראל 

רשות 
האכיפה 
והגבייה 

האפוטרופוס 
הכללי והכנ"ר 

רשות 
המיסים- 

מיסוי 
מקרקעין 

רשות 
המיסים- 

מס 
הכנסה 

רשות 
המיסים- 

מע"מ 

האגף 
לסיוע 

משפטי 

משרד 
העלייה 
והקליטה

רשות 
מקרקעי 
ישראל 

רשות 
התאגידים 

משרד 
התחבורה 

- אגף 
רישוי

רישום 
והסדר 
מקרקעין

משרד 
הבריאות

משרד 
הכלכלה

שירות 
התעסוקה

18597141112130456612551729539שפות השירות

קיום דפי מידע 
באנגלית

317584202508875752542176775250

קיום טפסים 
באנגלית

675000000001701700000

אפשרות ביצוע 
הפעולות השירותיות 

באנגלית
10250000000671000008000

קיום דפי מידע 
בערבית

4282542758100ל.ר40754242672588067

80000067ל.ר107500080000קיום טפסים בערבית

אפשרות ביצוע 
הפעולות השירותיות 

בערבית
00000067ל.ר1225000000067

קיום דפי מידע 
ברוסית

2875042042080677525004275170

77500000000420000000קיום טפסים ברוסית

אפשרות ביצוע 
פעולות השירותיות 

ברוסית
14330000000678300083300

מציין בטבלה - ציון 70 ומעלה הגבוה ב-5 נקודות ויותר מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות
מציין בטבלה – ציון נמוך ב-5 נקודות ומעלה מהציון של כלל  היחידות הממשלתיות

הציון בנושא זה נמוך מאוד )18(, ולמעשה במרבית היחידות כמעט שלא ניתן שירות בשפות נוספות על 
עברית. בנושא זה נבדקה הימצאות דפי מידע, טפסים ואפשרות ביצוע פעולות בשלוש שפות )ערבית, 

אנגלית, רוסית(:
דפי מידע בשפות - חלקית בלבד. בערבית מעט יותר מאנגלית ומרוסית.	 
טפסים ואפשרות לבצע פעולות שירותיות בשפות - בשלוש השפות כמעט שאין כלל.	 



דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

רשות התקשוב הממשלתי  |  משרד ראש הממשלה  |  היחידה לשיפור השירות

7. נספחים



633 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי632

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

7.1 שאלון שביעות רצון פונים

שאלון למדידת איכות השירות הממשלתי בסניפים

תעודת זהות התצפית

שם המודד 

תאריך הבקרה:כתובת הסניף 

שעת התחלת הבקרה: _ _:_ _:_ _

השאלון יבוצע באמצעות ראיון פנים אל פנים 

שלום, שמי ____ ואני עורך סקר מטעם יחידת שיפור השירות הממשלתי לציבור. נשמח 
מאוד לשמוע את דעתך על השירות שקיבלת. אודה לך על שיתוף הפעולה. 

)אופציונלי – המטרה היא לשפר את השירות, יש לך אפשרות להשפיע(

לסוקר: נא בחר את שם היחידה הנמדדת:. 1

משרד המשפטים רישום 7המוסד לביטוח לאומי1
והסדר מקרקעין )טאבו(

רשות המסים 13
מע“מ

משרד המשפטים רשות 8משרד העלייה והקליטה 2
התאגידים

רשות המסים 14
מקרקעין

משרד התחבורה והבטיחות 9הנהלת בתי המשפט3
בדרכים 

רשות האכיפה והגבייה 10משטרת ישראל4

משרד המשפטים האגף 5
לסיוע משפטי

רשות מקרקעי ישראל11

משרד המשפטים 6
האפוטרופוס הכללי והכנ“ר

רשות המסים מס הכנסה12

שביעות רצון כוללת מהשירות
בוא נדבר על השירות שקיבלת היום.

 בין 1 ל-5 - איך תדרג את שביעות רצונך הכללית מהשירות שקיבלת כאן היום?. 2
5 הוא ציון מצוין, ו-1 הוא ציון גרוע.

מה היה הנושא שבגללו הגעת היום? )תופיע רשימה סגורה של שירותים רלוונטיים . 3
 בסניף(.

בהירות התהליך
בין 1 ל-5 - עד כמה המידע בסניף על אופן קבלת השירות היה ברור? )אופציונלי – מידע . 4

כתוב או בע“פ לאן ללכת, מה צריך לעשות/להביא וכו’(

מספר מגעים קודמים 
האם זו פנייתך הראשונה לסניף בנושא שבו פנית? אם לא - כמה פעמים פנית בנושא זה . 5

 כולל פנייתך הנוכחית? )שאלה נומרית( 
זאת הפנייה הראשונה  א. 

2 ומעלה = כמה פעמים פנה עד כה______ )ערך נומרי בין 2 ל-100(  ב. 

מידת הפתרון של הנושא
האם הנושא שלשמו פנית? )להקריא(. 6

הסתיים לשביעות רצונך	 
הסתיים שלא לשביעות רצונך	 
עדיין לא הסתיים	 
 לא יודע<<לא להקריא	 

שביעות רצון מזמן ההמתנה
בין 1 ל- 5 - עד כמה אתה שבע רצון מזמן ההמתנה, כלומר מהרגע שהגעת לסניף ועד . 7

 שקיבל אותך נציג? 

 עכשיו נדבר על הנציג שממנו קיבלת את השירות בסניף.

שביעות רצון ממקצועיות השירות
בין 1 ל-5 - באיזו מידה הנציג שטיפל בך הפגין ידע ובקיאות בנושא שלשמו פנית היום . 8

 לסניף? 

אדיבות ונכונות לסייע
ובין 1 ל-5 - באיזו מידה הרגשת שהנציג שטיפל בך היה אדיב ונכון לסייע בפתרון הנושא . 9

 שלשמו פנית? 



635 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי634

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

מספר גורמים מעורבים ויחידות שירות מעורבות
האם הפנו אותך לגורמים נוספים בסניף או מחוצה לו? )לסוקר:לא להקריא(. 10

הפנו אותי לגורמים נוספים בסניף	 
הפנו אותי לגורמים נוספים מחוץ לסניף	 
הפנו אותי לגורמים נוספים בסניף ולגורמים נוספים מחוץ לסניף	 
לא הפנו אותי לגורמים נוספים בסניף ולא מחוץ לסניף.	 
 לא יודע/לא זוכר – צריך להוריד	 

)מי שענה תשובה א או ג בשאלה 10 יענה על שאלה זו( לכמה גורמים נוספים בסניף . 11
 הפנו אותך?___

)מי שענה תשובה ב או ג בשאלה 10 יענה על שאלה זו( לכמה גורמים נוספים מחוץ . 12
 לסניף הפנו אותך?___

שביעות רצון מהתנאים הפיזיים בסניף
דרג בין 1 ל-5 את התנאים בסניף - נוחות בזמן ההמתנה, די מקומות ישיבה, מיזוג מתאים, . 13

 ניקיון שירותים.

בלי קשר לביקורך היום, נסה לדרג באופן כללי את שביעות רצונך מ______)לשתול את . 14
 שם היחידה הנמדדת(?

וכמה שאלות כלליות אחרונות:
האם פנייתך לקבלת שירות כאן היא: )להקריא(. 15

כאזרח )כולל קרוב משפחה(	 
כגורם המייצג אזרח )למשל עורך דין או רואה חשבון(	 
כמעסיק/חברה	 
כקבלן/יזם )לא רלוונטי כתשובה נפרדת(	 
 מסרב להשיב<<לא להקריא	 

לאיזו קבוצת גיל אתה שייך: )להקריא(. 16
 	18-22
 	23-29
 	30-39
 	40-49
 	50-59
60 ומעלה	 
 מסרב להשיב<<לא להקריא	 

מה שפת האם שלך? )לא להקריא(. 17
אמהרית	 
אנגלית	 
עברית	 
ערבית	 
צרפתית	 
רוסית	 
אחר )ללא פירוט(	 
 מסרב להשיב<<לא להקריא	 

)אם לא ענה בשאלה 17 "ערבית“( כיצד אתה מגדיר את עצמך מבחינה דתית? )להקריא(. 18
חילוני	 
מסורתי 	 
דתי	 
חרדי 	 
 מסרב להשיב<< לא להקריא	 

ההכנסה המשפחתית הממוצעת בישראל היא כ-10,000 ₪ נטו לחודש. האם הכנסתכם . 19
 המשפחתית הכוללת נטו לחודש היא: )להקריא(

)ההכנסה הכספית נטו למשק בית של אדם אחד היא 5,500 ₪ בחודש(
מעל הממוצע	 
ממוצע	 
מתחת לממוצע	 
לא יודע<<לא להקריא	 
 מסרב להשיב <<לא להקריא	 

האם יש משהו שתרצה להוסיף על חוויית הביקור שלך כאן היום? נשמח לשמוע כל . 20
 הערה ____________________________________________________

האם היה אירוע חריג שכדאי לדווח עליו מיידית?. 21
כן	 
 לא	 

)לסימון הסוקר( המרואיין הוא:. 22
גבר	 
אישה	 
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7.2 שאלון מדידת זמני שהייה בסניף
שאלון מדידת זמנים בסניף/תחנה

תעודת זהות התצפית

שם המודד 

תאריך הבקרה:

כתובת הבקרה:

כמה מדידות זמנים ברצונך לדווח כעת )נא הכנס מספר בין 1 ל-15(: ___

שעת יציאהשעת כניסהמספר מדידת זמנים

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 1

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 2

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 3

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 4

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 5

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 6

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 7

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 8

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 9

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 10

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 11

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 12

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 13

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 14

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 15

7.3 שאלון תצפית הערכת מודד רציפה
שאלון הערכת מודד רציפה בסניף/תחנה – תצפית

תעודת זהות התצפית

שם המודד: 

תאריך הבקרה:כתובת הסניף:

שעת התחלת הבקרה: _ _:_ _:_ _

א.  ימים ושעות הפעילות בסניפים

האם הסניף נפתח או נסגר בזמן? השתמש בסולם בין 1ל-5 לפי 1.
הפירוט הבא:

5 הסניף נפתח בדיוק בזמן/הסניף נסגר בדיוק בזמן
4 הסניף נפתח באיחור של 2 דקות/הסניף נסגר 2 דקות לפני הזמן
3 הסניף נפתח באיחור של 4 דקות/הסניף נסגר 4 דקות לפני הזמן
2 הסניף נפתח באיחור של 6 דקות/הסניף נסגר 6 דקות לפני הזמן
1 הסניף נפתח באיחור של 8 דקות/הסניף נסגר 8 דקות לפני הזמן

5  4  3  2  1

ב.  נוחות ההמתנה בסניף

מספר האנשים שעומדים2.

מספר הכיסאות הריקים3.
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ג.  נראות הסניף:

אנא דרג בסולם של 5-1 כאשר 5 = מצוין, ו- 1 = גרוע4.

1  2  3  4  5ניקיון הכניסה לסניף5.

1  2  3  4  5ניקיון אזור ההמתנה6.

 1  2  3  4  5  ניקיון המסדרונות )אם יש מסדרונות(7.
99- לא רלוונטי

1  2  3  4  5מרצפות שלמות8.

1  2  3  4  5כל הציוד והריהוט באולם ההמתנה תקין ושלם9.

1  2  3  4  5פחים מרוקנים10.

1. לאהאם נתקלת בפגמים אסתטיים בולטים?11.

2. כן, פרט

1  2  3  4  5ניקיון השירותים12.

1  2  3  4  5תקינות השירותים13.

ד.  סיכום

אנא כתוב את התרשמותך הכללית ופרט חריגים, או כל נושא שלא 14.
בא לידי ביטוי וראוי לציון.

7.4 שאלון תצפית הערכת מודד רבעונית

תעודת זהות התצפית

כתובת הסניף:שם המודד:

שעת כניסה:תאריך:

סוג השירות ותת השירות הנמדד:שם היחידה הנמדדת:

תסריט:

א.      אמצעים לקבלת שירות פרונטלי )בחוץ(

 חניית נכים1
האם יש חניית נכים בצמוד לבניין או בחניון 

של הבניין? 

2. אין1.    יש

 מס’ חניות נכים )כשיש חניית נכים(2
כמה חניות נכים יש? )בצמוד לבניין וגם 

בחניון של הבניין(:

 

ב.      נגישות תחבורתית

חניית רחוב - האם יש חנייה ברחוב זמינה 3
ופנויה במרחק סביר? 

2. אין1. יש

ציין מה מרחק ההליכה בדקות4
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ג.      הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו 

1. כן, האם בבניין יש גם משרדים אחרים?5
יש משרדים אחרים

2. לא, 
רק המשרד המסוים

שילוט מחוץ לסניף )רק המשרד המסוים 6
בבניין(- האם יש מחוץ לבניין שלט חיצוני 

הנושא את שם המשרד?

2. אין1. יש

שילוט מחוץ לסניף )יש משרדים אחרים 7
בבניין(- האם יש שלט ברור של המשרד בלובי 

הבניין?

2. אין1. יש

שילוט הכוונה לסניף )יש משרדים אחרים 8
בבניין( - האם יש בבניין שילוט הכוונה ברור 
לסניף, בולט ונוח? )5 מאוד ברור ונוח, 2 לא 

ברור ונוח, 1 אין שילוט(

5  4  3  2  1

שילוט בכניסה לסניף )יש משרדים אחרים 9
בבניין( - האם יש בכניסה לסניף עצמו שילוט 

של המשרד?

1. יש )גם בכל קומה
אם יש כמה קומות(

2. יש רק בחלק
מהקומות

גורם מכוון - האם יש בסניף גורם שמכוון 10
אזרחים לאן לפנות? 

)סדרן/יומנאי/עמדת מודיעין. מאבטח לא 
נחשב גורם מכוון

2. אין1. יש

גורם מכוון – 11
פרט: איזה גורם מכוון היה בסניף?

גורם מכוון - האם יש שילוט המפנה לגורם 12
המכוון?

2. חלקי )לא בכל1. יש )בכל הקומות(
הקומות(, פרט 

עד כמה היה פשוט וברור להגיע לגורם השירות 13
הרלוונטי לשירות שחיפשת? )5 ברור מאוד 
וקל, 2 לא ברור וקל, 1 לא מצאתי את גורם 

השירות הרלוונטי (

5  4  3  2  1

הערות וחריגים - נא התייחס לפרמטרים 14
שציינת שאינם בנמצא

ד.      אמצעים לקבלת שירות פרונטלי )בפנים(

 מעלית-15
האם יש מעלית לסניף?

2. אין1. יש

מעלית- האם המעלית עומדת 16
בדרישות של גודל? גודל מעלית 

צריך להיות לכל הפחות 120 ס“מ 
רוחב ו-100 ס“מ עומק

1. כן, עומדת
בדרישות

2.   לא עומדת
בדרישות, פרט מה גודלה 

)רוחב ועומק(

מעלית - האם גובה הלחצנים מותאם 17
לאדם בכיסא גלגלים )גובה לחצנים 

עליונים צריך להיות עד 140 ס“מ(

2. לא, פרט מהו גובה1. כן
הלחצנים בס“מ

מעלית - האם יש תבליט למקשי 18
המעלית )המסייע לעיוורים(? 

2. אין1. יש

מעלית - האם יש מערכת כריזה 19
במעלית?

1. יש מערכת והיא
פועלת

2. אין/לא פועלת

כבש )רמפה( - האם יש כבש למעבר 20
בין מפלסים בסניף או בכניסה 

לסניף?

1. יש באופן 
מלא

2. יש באופן 
חלקי, פרט

4. לא 3.   אין 
רלוונטי 

כאשר אין 
מפלסים/ 

מדרגות

מעברים - האם כל המעברים בסניף 21
רחבים ונוחים? 

2. באופן 1. כן, כולם רחבים ונוחים
חלקי, פרט

3.   כל 
המעברים 
צרים ולא 

נוחים

דלפק מונמך - האם יש דלפק מונמך 22
המתאים לקבלת שירות בישיבה?

1. יש )בכל 
הקומות(

2. חלקי 
)לא בכל 

הקומות(, 
פרט

3.   אין

מערכת לניהול תורים - האם יש 23
מערכת לניהול תורים?

1. יש והיא פועלת )בכל 
הקומות(

2. יש חלקית 
)לא בכל 

הקומות(, 
פרט 

3.   אין/לא 
פועלת
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מערכת לניהול תורים - האם בזמן 24
שהותך נשמעה מערכת כריזה? 

1.    נשמעה באופן מלא 
)בכל הקומות(

2. חלקית 
)לא נשמעה 

בכל 
הקומות(, 

פרט 

3.   לא 
נשמעה

שילוט תורים אלקטרוני- האם יש 25
שילוט אלקטרוני של מספרך בתור 

לעמדות ההמתנה?

1. יש באופן מלא )בכל 
הקומות(

2. חלקי 
)לא  בכל 
הקומות(, 

פרט 

3.   אין

מערכת עזר לשמיעה - האם יש 26
בסניף שילוט בולט של מערכת 

העזר? ניתן לזיהוי על ידי מדבקה עם 
הסמל הזה:

1. יש באופן בולט )בכל 
הקומות(

2. יש בחלק 
מהקומות/ 
יש, אך לא 

בולט, 

מערכת עזר לשמיעה - האם 27
לדברי העובד יש בסניף מערכת 
עזר לשמיעה? )לבדוק עם אחד 

העובדים, גם אם יש שילוט(

2. חלקית 1. יש )בכל הקומות(
)לא בכל 

הקומות(, 
פרט 

3. אין 

הערות וחריגים - נא התייחס 28
לפרמטרים שציינת שאינם בנמצא

 

 ה.    רמת התנאים בסניף

מיקר )קולר( לשתייה - האם יש 29
מיקר לשתייה?

1. יש 
)בכל הקומות(

2. חלקי )לא בכל 
הקומות(

3.    אין/לא פועל

אינטרנט אלחוטי - האם יש אינטרנט 30
אלחוטי של המשרד, פתוח לגישה 

חופשית?

1. יש וניתן לגישה 
חופשית

2. אין/נדרשת ססמה

טלוויזיה - האם יש טלוויזיה באזור 31
ההמתנה?

1.  יש )בכל 
הקומות(

2. יש חלקית )לא 
בכל הקומות(

3. אין/ טלוויזיה 
כבויה

מכונת צילום - האם יש מכונת צילום 32
בסניף הזמינה לקהל?

1.    יש )בכל 
הקומות(

2. יש חלקית )לא 
בכל הקומות(  

3. אין/לא פעילה/
לא זמינה

מכונת צילום - מהי עלות הצילום 33
לדף יחיד )באגורות(?

 
 

הערות וחריגים - נא התייחס 34
לפרמטרים שציינת שאינם בנמצא

ו.  נגישות המידע בשירות הסניפי

בסניף - האם יש עמדה ממוחשבת 35
לשירות עצמי )קיוסק(?

1. יש והיא מאפשרת גם 
ביצוע פעולות וגם קבלת 

מידע כללי

2. יש והיא 
מאפשרת 

קבלת מידע 
בלבד

3. אין עמדה 
ממוחשבת 

לשירות 
עצמי

בסניף )במקרים שבהם יש עמדה 36
ממוחשבת( - האם לפחות עמדה 

אחת תקינה ופעילה?

2.    לא1.    כן

2.    כן 1.    כן - מסודרות ומלאותבסניף - האם יש עמדות לטפסים?37
- אך לא 

מסודרות או 
לא מלאות

3. לא

הערות וחריגים - נא התייחס 38
לפרמטרים שציינת שאינם בנמצא
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7.5 שאלון מבוסס מקורות מידע חיצוניים

נגישות תחבורתית - מסובב על מפ“י 

חניון - האם יש חניון?)עד רדיוס 1
של 300 מ’(?

איןיש

חניון- מה המרחק בין הכניסה 2
לבניין לחניון הקרוב )עד רדיוס 

של 300 מ’(? 

 

תחבורה ציבורית - האם יש 3
תחבורה ציבורית לסניף בטווח 

של 300 מ’?

3. רכבת 2. רכבת 1. אוטובוס
קלה

4. אין תחבורה 
ציבורית בטווח 

של 300 מ’

אוטובוס - כמה קווים מגיעים? 4
יש לפרט את מספרי הקווים 

שמגיעים. 

 

רכבת - אם יש רכבת לסניף, 5
מהו המרחק מהתחנה לסניף?

 

רכבת קלה - אם יש רכבת קלה 6
לסניף,

מהו המרחק מהתחנה לסניף?

אפשרות לקבל את כל השירותים בכל הסניפים- יתקבל מהיחידה לשיפור השירות לאזרח

האם אפשר לקבל את כל השירותים בכל 7
הסניפים? בלי קשר למקום מגורים

לאחלקיכן

הערות וחריגים8

7.6 שאלון טלפוני רציף

תעודת זהות התצפית

תאריך:1

שם המודד:2

יחידת השירות )המשרד הנדגם(: 3

השירות הנדגם )יצורף נספח פירוט 4
התסריטים(:

3. רוסית2. ערבית1. עבריתהשפה שבה התנהלה השיחה הנוכחית: 5

מספר הטלפון שחויג )יופיע באופן 6
אוטומטי(

האם מספר הטלפון שחויג הוביל אותך 7
למוקד הרלוונטי לשיחה זו?

2. לא, הפנו אותי למספר 1. כן 
טלפוןאחר<<רשום את 
הטלפון __________

1.טווח השעות שבהן התנהלה השיחה:8
08:00-11:00

.2
11:00-14:00

.3
14:00-18:00
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זמן המתנה לשירות הטלפוני ומספר מגעים טלפונים לקבלת השירות

נא ציין שעה מדויקת, שעת התחלת השיחה: 9
לדוגמה 11:03:02 _ _: _ _ : _ _

1. עד 10 דקותזמן המתנה עד לקבלת מענה אנושי 10

נא ציין שעה מדויקת, לדוגמה 11:03:02 _ שעת תחילת המתנה לנציג11
_ _ : _ _ :_

נא ציין שעה מדויקת, לדוגמה 11:03:02 _ שעת קבלת המענה מהנציג12
_ _ : _ _ :_

סה“כ זמן המתנה למענה הנציג 13
)מחושב אוטומטית(

שעה מדויקת: _ _: _ _ : _ _

2. יותר מ-10 דקות<<14
לסוקר: סיים שיחה ועבור לשאלה 32

3. לא רלוונטי, לא התקבל מענה15

מספר ניסיונות התקשרות עד 16
לקבלת מענה אנושי )לדוגמה: שיחה 

שהתנתקה, קבלת צליל תפוס(

1. מענה אנושי בחיוג הראשון 

2. מענה אנושי בחיוג השני <<
לסוקר: פרט מדוע לא ניתן מענה בחיוג 

הראשון _______________________
_____________________________

3. מענה אנושי בחיוג השלישי <<לסוקר: 
פרט מדוע לא ניתן מענה בחיוג הראשון 

והשני________________________
____________________________

4. לא התקבל מענה אנושי לאחר 3 
חיוגים<< לסוקר: פרט מדוע לא ניתן מענה 

בשלושת ניסיונות החיוג ולאחר מכן סיים 
שיחה ושאלון___________________
____________________________

מערכת ה- IVR- מערכת ניתוב שיחות

17 IVR-דרג עד כמה הניווט במערכת ה
היה פשוט ונוח לשימוש בעבור השירות 

שלשמו התקשרת )5 פשוט מאוד ונוח ו-1 
כלל לא פשוט ונוח(

ל.ר ) - לא רלוונטי - אין 1  2  3  4  5
מערכת IVR( <<עבור 

לשאלה 20

מידת הפירוט של המידע במערכת ה18
IVR )5 פירושו שיש מידע מפורט ובהיר 
על תהליכי השירות, הטפסים הנדרשים 

ומילוים, טלפונים, כתובות וכו’ ו-1 פירושו 
שכל הנ“ל לא בנמצא(. 

2. לא רלוונטי - אין 1  2  3  4  5
IVR-פירוט במערכת ה

אם בזמן ההמתנה נמסר מידע כלשהו, 19
הערך את תרומת המידע בעבורך )לא 

בהכרח קשור לנושא השירות. 5- תורם 
מאוד, 1- לא תורם כלל(. 

ל.ר. )לא נמסר מידע 1  2  3  4  5
בהמתנה(

חוויה כוללת מהשירות האנושי

האם הופנית ע“י הנציג שענה 20
לך לנציג אחר?

לא <<עבור כן
לשאלה 26

ציין זמן המתנה מדויק: _ _: _ _ : _ _זמן תחילת המתנה לנציג21

ציין זמן המתנה מדויק: _ _: _ _ : _ _זמן קבלת המענה מהנציג22

 סה“כ זמן המתנה למענה 23
ביניים )מחושב אוטומטית(

ציין זמן המתנה מדויק: _ _: _ _ : _ _

האם הצלחת לקבל מענה 24
בשפה שביקשת? )שאלה 5, 

תשובות 2-3(

לאכן 

האם יש אפשרות לתיאום מועד 25
חלופי לקבלת השיחה בשפה 

הנדרשת?
)שאלה 24, תשובה לא(

לאכן



649 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי648

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

שאלות 17-25 מתייחסות לנציג העיקרי שטיפל בפנייתך:

האם הנציג ענה לשיחה בברכת 26
שלום והציג את עצמו )למשל: 

"ביטוח לאומי בוקר טוב מדברת 
רחל...“(?

1.  מלא 
)ברכה לשלום וגם 

הצגה עצמית(

3. כלל לא2.  חלקי

אם זמן ההמתנה למענה היה ארוך 27
)יותר מ-3 דקות(, האם הנציג 

התייחס לכך בפתיח? )תודה על 
ההמתנה../סליחה על ההמתנה(

3. לא 2.  לא1.  כן
רלוונטי

הערך את עוצמת הקול של הנציג 28
)5 - עוצמת קול מצוינת, קולו נשמע 
היטב, 1 - עוצמת קול גרועה, הנציג 

לא נשמע היטב (

5  4  3  2  1

רהיטות המוקדן ושליטתו בשפה 29
שבה התנהלה השיחה )5 רהוט מאוד 

ושולט בשפה, 1 - לא רהוט כלל 
ואיננו שולט בשפה(

5  4  3  2  1

הערך את מידת הנכונות של הנציג 30
לסייע לך, את אדיבותו וסבלנותו )5 – 
מצוין - נכון מאוד לסייע, אדיב מאוד 

וסבלני. 1 - גרוע, נתן הרגשה שלא 
רוצה לסייע, לא אדיב ולא סבלני(.

5  4  3  2  1

האם במהלך השיחה נשמעו רעשי 31
רקע מהמוקד? )קולות של נציגים 

אחרים, רעש מהרחוב וכו’(

2. כן1.לא 

משך הטיפול הטלפוני הכולל 

נא ציין שעה מדויקת, שעת סיום השיחה32
לדוגמה 11:03:02 _ _: _ _ : _ _

סה“כ משך השיחה _ _: _ _ : _ _

פרט את התשובה שקיבלת מהנציג 33
בנושא הפנייה

אם היו אירועים חריגים, אנא פרט:34
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7.7 שאלון טלפוני רבעוני

תעודת זהות התצפית

תאריך:1

שם המודד:2

יחידת השירות )המשרד הנדגם(: 3

מספר הטלפון שחויג )יופיע אוטומטי(:4

האם מספר הטלפון שחויג הוביל אותך 5
למוקד הרלוונטי לשיחה זו? 

2. לא1. כן

ציין שעה מדויקת, לדוגמה שעת התחלת השיחה: 6
_ _ : _ _ :_ _  11:03:04

ימים ושעות של המענה הטלפוני

)למתכנת: יופיעו שעות המענה המוצהרות 7
באינטרנט( האם יש התאמה בין שעות המענה 

הטלפוני המוצהרות באינטרנט למה שקורה בפועל? 

2. לא1. כן

ב. מערכת ה- IVR- מערכת ניתוב שיחות

2.לא<< עבור1.כן לשאלה 21האם יש מערכת לניתוב שיחות?8

באילו מהשפות נתב השיחות פעיל: 9
לסוקר: סמן את כל השפות האפשריות(

.1
ערבית

.2
רוסית

.3
אמהרית

.4
אנגלית

.5
אחר

6.אף 
לא אחת 
מהשפות

יש אפשרות להשמעה חוזרת של 10
ההנחיה הנוכחית בכל שלב

3. כלל לא2. חלקי1. מלא

יש אפשרות לחזור לאחור לתפריט 11
הקודם או לתפריט הראשי בכל שלב

3. כלל לא2. חלקי1.מלא

בכל תפריט בנתב השיחות מוצעות עד 12
4 אפשרויות בחירה )כולל 4, לא כולל 

מעבר לנציג, השמעה חוזרת, חזרה 
לתפריטים קודמים(

3. כלל לא2. חלקי1.מלא

בנתב השיחות מופיע קודם התיאור 13
ולאחר מכן המקש שעליו יש להקיש

3. כלל לא2. חלקי1.מלא

בתפריטים שבהם צריך להקיש נתון מסוים 14
למערכת )לדוגמה מספר תיק/ת“ז( 

ניתן זמן סביר להשלמת ההזנה בטרם 
המערכת מכריזה כי לא זוהתה הקשה

.1
מלא

 .2
חלקי

 .3
כלל לא

4. לא רלוונטי - לא נדרש 
להקיש נתונים למערכת

ההנחיות בתפריטי נתב השיחות ברורות 15
)5 - הנחיות ברורות מאוד ו-1 -הנחיות 

לא ברורות כלל(

5  4  3  2  1

איכות ההקלטה ועוצמת הקול )5 16
-מצוין- עוצמת קול מצוינת וברורה, אין 

רעשים ברקע, 1 - גרוע- לא ניתן כלל 
לשמוע, הרבה רעשים(

5  4  3  2  1

האם במהלך הניתוב נשמע קול של 17
קריין אחד או נשמע קולם של כמה 

קריינים?

2. יותר מקריין 1. קול אחד
אחד

3. אין מענה 
אוטומטי

דרג עד כמה המוסיקה נעימה לאוזן )5 18
– מצוין - מוסיקה נעימה לאוזן, 1 – גרוע 

- מוסיקה לא נעימה לאוזן(

ל.ר - אין מוסיקה 1  2  3  4  5
בהמתנה/לא המתנתי
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ג. המתנה טלפונית

בזמן ההמתנה צוין מיקומך בתור ו/19.
או צוין זמן ההמתנה המשוער

ל.ר - לא כלל לאחלקימלא
הייתה 

המתנה 

יש מנגנון "נטישה מבוקרת“ 20.
)אפשרות להשאיר מספר טלפון 

לחזרה(

1. מנגנון 
אוטומטי 

להשארת 
טלפון 
לחזרה

2. מענה אנושי 
שהציע להשאיר 

טלפון לחזרה

3. אין 
מנגנון כזה

הערות וחריגים21

7.8 שאלון בקרת זמינות אתרי אינטרנט
פריטים שיימדדו באתר האינטרנט באמצעות הערכת מודד רציפה

 יבוצעו 20 מדידות ברבעון, הציון הכולל לרבעון יהיה הממוצע של כולן.
יש לבצע את המדידות בזמנים שונים ביממה ובשבוע.

 5- מצוין: –55-60א. זמינות אתר האינטרנט של היחידה
 4- טוב: –50-54

 3- בינוני: –45-49
 2- בלתי מספיק: –40-44

1- גרוע: 39 נק’ ומטה

 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף הבית של האתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף מידע 1 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף מידע 2 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף מידע 3 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין
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 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף מידע 4 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

 5 נק’: 0 - 2 שניותהאם דף מידע 5 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן סביר? 
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם מנוע החיפוש באתר טוען מידע בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6- 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם שירות מקוון 1 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם שירות מקוון 2 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם שירות מקוון 3 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם שירות מקוון 4 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

האם שירות מקוון 5 באתר נטען בהצלחה בפרק זמן 
סביר? )5-1(

 5 נק’: 0 - 2 שניות
 4 נק’: 2 - 4 שניות
 3 נק’: 4 - 6 שניות
 2 נק’: 6 - 7 שניות

 1 נק’: 7 שניות ומעלה
0 נק’: לא זמין

* בכל המדידות יש להתייחס לטעינה הראשונה בלבד ולא למדוד טעינות חוזרות רצופות



657 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי656

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

7.9 שאלון בקרה רבעונית אתרי אינטרנט

 ציון כללי:א.  נגישות המידע באתר האינטרנט
 5- מצוין: 26-29 נק’

 4- טוב: 21.5-25.5 נק’
 3- בינוני: 16.5-20 נק’

 2- בלתי מספיק: 12-16 נק’
1- גרוע: 11.5 נק’ ומטה

 שלמות המידע 

1. קישורים שימושיים

1.1       האם יש באתר קישור 
לפניות הציבור?

 1 - יש קישור
0 - אין קישור 

כללי

1.2       האם יש באתר קישור 
?)FAQs( לשאלות נפוצות

 1 - יש קישור
0 - אין קישור 

כללי

2.  מידע על דרכי התקשרות

2.1       האם יש מס’ טלפון של 
מוקד/ מרכזייה?

 1 - יש מס’ טלפון במיקום נוח ובולט
0 - אין קישור או ישנו במקום שקשה למצוא 

כללי

2.2       האם מצוינות כתובות 
של כל הסניפים?

1 - כן, של כל הסניפים וקל למצוא את 
 מיקומן

 0.5 - חלקית
 0 - אין כתובות של רוב או של כל הסניפים או 

קשה למצוא את המיקום שלהן

כללי

2.3       האם מצוינות שעות 
קבלה של כל הסניפים?

1 - כן, של כל הסניפים וקל למצוא את 
 מיקומן

 0.5 - חלקית
 0 - אין כתובות של רוב או של כל הסניפים או 

קשה למצוא את המיקום שלהן

כללי

3.       שירות 1 

3.1       שירות 1 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

3.2  שירות 1 - האם יש פירוט 
על ערוץ קבלת השירות 

- טלפוני/פרונטלי בסניף/ 
אינטרנטי 

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/ קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

3.3       שירות 1 - האם המידע 
ברור ומובן ?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

4.       שירות 2 

4.1       שירות 2 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך? 

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

4.2       שירות 2 - האם יש 
פירוט על ערוץ קבלת השירות 

- טלפוני/פרונטלי בסניף/ 
אינטרנטי? 

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

4.3       שירות 2 - האם המידע 
ברור ומובן?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

5.       שירות 3 

5.1       שירות 3 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

5.2 שירות 3 - האם יש פירוט 
על ערוץ קבלת השירות - 
טלפוני/ פרונטלי בסניף/ 

אינטרנטי?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות
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5.3       שירות 3 - האם המידע 
ברור ומובן ?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

6.       שירות 4 

6.1       שירות 4 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

6.2       שירות 4 - האם יש 
פירוט על ערוץ קבלת השירות 

- טלפוני/ פרונטלי בסניף/ 
אינטרנטי?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/ קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

6.3       שירות 4 - האם המידע 
ברור ומובן?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

7.       שירות 5 

7.1       שירות 5 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך )כן/חלקי/לא(?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי

 0 - אין מידע 

לפי שירות

7.2       שירות 5 - האם יש 
פירוט על ערוץ קבלת השירות 

והתהליך - טלפוני/פרונטלי 
בסניף/אינטרנטי )יש/ אין(?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי

 0 - אין מידע 

לפי שירות

7.3       שירות 5 - האם יש 
מידע על אופן קבלת השירות 

)מידע מלא/חלקי/אין(?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי

 0 - אין מידע 

לפי שירות

8.       שירות 6 

8.1       שירות 6 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

8.2       שירות 6 - האם יש 
פירוט על ערוץ קבלת השירות 

- טלפוני/פרונטלי בסניף/ 
אינטרנטי?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

7.3       שירות 6 - האם המידע 
ברור ומובן?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

9.       שירות 7 

9.1       שירות 7 - האם 
יש הסבר על השירות ועל 

התהליך ?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

9.2       שירות 7 - האם יש 
פירוט על ערוץ קבלת השירות 

- טלפוני/ פרונטלי בסניף/ 
אינטרנטי?

 1 - מידע מלא 
 0.5 - מידע חלקי/קשה למצוא את המידע

 0 - אין מידע/קשה מאוד למצוא את המידע

לפי שירות

9.3       שירות 7 - האם המידע 
ברור ומובן?

 1 - כן 
 0.5 - באופן חלקי

0 - לא

לפי שירות

10. תאימות לטלפון נייד 

10.1 טלפון סלולרי - האם יש 
תאימות של האתר לנייד/אתר 

מותאם לנייד, שמוצג בצורה 
טובה בטלפון סלולרי?

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

 

10.2 מחשב לוח )טאבלט( - 
האם יש תאימות של האתר 

למחשב לוח/אתר מותאם 
למחשב לוח, שמוצג בצורה 

טובה במחשב לוח?

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

 

11. ארגון המידע באתר

 1 יש מנוע חיפוש11.1. האם יש מנוע חיפוש?
0 אין מנוע חיפוש

כללי
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11.2. האם נעשה חיפוש 
חכם במנוע זה )חיפוש חכם 

= שאינו מחפש רק ביטוי 
מדויק(?

 1 נעשה חיפוש חכם
0 לא נעשה חיפוש חכם/אין מנוע חיפוש

כללי

11.3. האם התוצאות מוצגות 
בצורה סבירה?

 1 כן
0 לא 

כללי

11.4. עקביות – האם האתר 
בנוי בצורה שיטתית ועקבית 
מבחינת מבנה האתר, מבנה 

העמודים והִאיקונים שבו? 

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

11.5. התאמה לאוכלוסיית יעד 
– האם המידע באתר מוצג 

בשפה ברורה לאדם הממוצע 
שצריך להשתמש בו )כן/חלקי/ 

לא(?

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

11.6. התאמה לאוכלוסיית יעד 
- משתמשי דפדפן IE - האם 

דפי האתר מוצגים בצורה 
טובה למשתמשי דפדפן זה? 

יש לבדוק 5 דפים אקראיים

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

11.7. התאמה לאוכלוסיית יעד 
 Chrome משתמשי דפדפן -

- האם דפי האתר מוצגים 
בצורה טובה למשתמשי 

דפדפן זה? יש לבדוק 5 דפים 
אקראיים

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

11.8. התאמה לאוכלוסיית יעד 
 FireFox משתמשי דפדפן -

- האם דפי האתר מוצגים 
בצורה טובה למשתמשי 

דפדפן זה? יש לבדוק 5 דפים 
אקראיים

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

11.9. התאמה לאוכלוסיית 
 Safari יעד - משתמשי דפדפן

- האם דפי האתר מוצגים 
בצורה טובה למשתמשי 

דפדפן זה? יש לבדוק 5 דפים 
אקראיים

 1 באופן מלא
 0.75 ברובו כן

 0.5 כמחציתו - כן
 0.25 ברובו לא

0 כלל לא 

כללי

 ציון כללי:ב. שפות השירות באתר
 5- מצוין: 8-9 נק’ 

 4- טוב: 6.5-7.5 נק’
 3- בינוני: –5-6 נק’

 2- בלתי מספיק: 3.5-4.5 נק’
1- גרוע: 3 נק’ ומטה

 

אנגלית

1. דפי המידע באתר:            
האם יש דפי מידע באנגלית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

2. טפסים באתר:               
האם יש טפסים באנגלית? 

)גם טופס שכותרתו באנגלית 
נחשב לטופס באנגלית(

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

3. פעולות שירותיות שניתן 
לבצע דרך האתר:  האם 
ניתן לבצע את הפעולות 

השירותיות באנגלית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי
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ערבית

1. דפי המידע באתר:            
האם יש דפי מידע בערבית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

2. טפסים באתר:              האם 
קיימים טפסים בערבית )גם 

טופס שכותרתו בערבית 
נחשב לטופס בערבית(?

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

3. פעולות שירותיות שניתן 
לבצע דרך האתר  האם 

ניתן לבצע את הפעולות 
השירותיות בערבית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

רוסית

1. דפי המידע באתר:            
האם יש דפי מידע ברוסית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

2. טפסים באתר              האם 
יש טפסים ברוסית )גם טופס 

שכותרתו ברוסית נחשב 
לטופס ברוסית(?

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

3. פעולות שירותיות שניתן 
לבצע דרך האתר  האם 

ניתן לבצע את הפעולות 
השירותיות ברוסית? 

 1 באופן מלא
 0.75 רובם כן

 0.5 כמחציתם - כן
 0.25 רובם לא

0 כלל לא 

כללי

ג.       שירות אינטרנטי עצמי 
מקצה לקצה 

 ציון כללי:
 5- מצוין: 5.5-6 נק’

 4- טוב: 4-5 נק’
 3- בינוני: 2.5-3.5 נק’

 2- בלתי מספיק: 1.5-2 נק’
1- גרוע: 1 נק’ ומטה

 

1- ניתן לבצע שירות מלא באינטרנט )כולל 1. שירות 1 
 הורדת טפסים אם הם חלק מהשירות(

0.5- ניתן לבצע חלק מהשירות אך עדיין 
 נדרש ממשק נוסף

0- לא ניתן לבצע את השירות כלל

לפי שירות

1- ניתן לבצע שירות מלא באינטרנט )כולל 2. שירות 2
 הורדת טפסים אם הם חלק מהשירות(

0.5- ניתן לבצע חלק מהשירות אך עדיין 
 נדרש ממשק נוסף

0- לא ניתן לבצע את השירות כלל

לפי שירות

1- ניתן לבצע שירות מלא באינטרנט )כולל 3. שירות 3 
 הורדת טפסים אם הם חלק מהשירות(

0.5- ניתן לבצע חלק מהשירות אך עדיין 
 נדרש ממשק נוסף

0- לא ניתן לבצע את השירות כלל

לפי שירות

1- ניתן לבצע שירות מלא באינטרנט )כולל 4. שירות 4 
 הורדת טפסים אם הם חלק מהשירות(

0.5- ניתן לבצע חלק מהשירות אך עדיין 
 נדרש ממשק נוסף

0- לא ניתן לבצע את השירות כלל

לפי שירות

1- ניתן לבצע שירות מלא באינטרנט )כולל 5. שירות 5
 הורדת טפסים אם הם חלק מהשירות(

0.5- ניתן לבצע חלק מהשירות אך עדיין 
 נדרש ממשק נוסף

0- לא ניתן לבצע את השירות כלל

לפי שירות
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6. טפסים

א. האם הטפסים בתקן אחיד 
) זיהוי המשרד הממשלתי על 

 ?)PDF גבי הטופס, תצורת

 1 - כן
 0.75 רובם

 0.5 כמחצית 
 0.25 פחות מחצי

0 כלל לא 

כללי

1 - כל הטפסים מקוונים באופן מלא - כולל ב. האם הטפסים מקוונים? 
 אפשרות מילוי ושליחה דרך האתר

 0.75 - רוב הטפסים מקוונים באופן מלא
0.5 - כל/רוב הטפסים חצי מקוונים - ניתן 
למלא את הטופס, אולם לא ניתן לשלוח 

 באמצעות האתר
0.25 - מיעוטם של הקבצים מקוונים באופן 

 מלא/כמחצית מהטפסים חצי מקוונים 
0 - לא מקוון – לא ניתן למלא ולשלוח את 

הטפסים, אלא צריך להדפיס, למלא בכתב יד 
ולשלוח(

כללי

ציון הערכה כללי:ד.      מבנה אתר האינטרנט
5- מצוין: –10.5-11 נק’
4- טוב: 9.5-10.25 נק’

3- בינוני: 7.25-9.25 נק’
2- בלתי מספיק: 5-7 נק’
1- גרוע: 4.5 נק’ או פחות

 

1. האם יש קישור )לינק( 
למפת האתר מכל הדפים? 

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

 0.5 - כן בכמחצית מהדפים 
 0.25 - לא ברוב הדפים

0 - לא

כללי

2. האם יש לוגו ושם המשרד 
בראשית כל דף? 

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

 0.5 - כן בכמחצית מהדפים 
 0.25 - לא ברוב הדפים

0 - לא

כללי

3. האם יש קישורים לשינוי 
שפת התצוגה באתר? 

 1 - כן בשפה/דגל רלוונטיים בכל הדפים
0.5 – כן, אבל לא תמיד בשפה/דגל 
 רלוונטיים/הקישורים עובדים חלקית

0 – אין קישור כלל /הקישורים אינם פועלים

כללי

4. האם יש סרגל ניווט אופקי 
בראש הדף? 

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

 0.5 - כן בכמחצית מהדפים 
 0.25 - לא ברוב הדפים

0 - לא

כללי

5. האם יש סרגל ניווט ִצדי 
המכיל את הפריטים תחת 

הנושא האופקי?

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

0 - בכמחצית מן הדפים ויותר - לא

כללי

6. האם יש סרגל התמצאות 
המצביע על מיקומו הנוכחי 

של המשתמש? 

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

0 - בכמחצית מן הדפים ויותר - לא

כללי
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7. האם כותרות הדפים 
תואמות את סרגל הניווט )יש 

לבדוק מדגמית 5 דפים(?

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

 0.5 - כן בכמחצית מהדפים 
 0.25 - לא ברוב הדפים

0 - לא

כללי

8. האם יש קישור ליצירת 
קשר?

 1 - יש קישור והוא תקין 
 0.5 - יש אך לא תקין

0 - אין קישור

כללי

9. האם יש קישור לשירותים 
מקוונים?

 1 - יש והוא תקין 
 0.5 - יש אך לא קל למצוא אותו

0 - אין/יש אך לא תקין

כללי

10. האם יש קישור לחיפוש 
מידע? 

 1 - יש והוא תקין 
 0.5 - יש אך הוא לא תקין

0 - אין

כללי

11. האם יש קישור לעמוד 
הבית והוא תקין בכל הדפים 

)יש לבדוק מדגמית 5 דפים(?

 1 - כן 
 0.75 - כן ברוב הדפים

 0.5 - כן בכמחצית מהדפים 
 0.25 - לא ברוב הדפים

0 - לא

כללי

ה.     מספר פעולות/קליקים 
הנדרש כדי להגיע למידע 

באינטרנט

ציון הערכה כללי:
5- מצוין: 65 - 70 נק’

4- טוב. 57 - 64 נק’
3- בינוני. 42 - 56 נק’

2- בלתי מספק. 25 - 41 נק’
1- גרוע. 17 נק’ או פחות

 

שירות 1 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגיע במסלול הקצר ביותר, 

לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0 -2 מעברים 
 4- טוב: 3- 4 מעברים

 3- בינוני: 5 -6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7 -8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים 

לפי שירות

שירות 1 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות

שירות 2 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגיע במסלול הקצר ביותר, 

לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0 -2 מעברים 
 4- טוב: 3 -4 מעברים

 3- בינוני: 5- 6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7 -8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 2 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות
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שירות 3 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגיע במסלול הקצר ביותר, 

לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 2-0 מעברים 
 4- טוב: 3 -4 מעברים

 3- בינוני: 5 -6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7- 8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 3 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות

שירות 4 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגעה במסלול הקצר 

ביותר, לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0 -2 מעברים 
 4- טוב: 3- 4 מעברים

 3- בינוני: 5- 6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7- 8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 4 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות

שירות 5 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגעה במסלול הקצר 

ביותר, לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0- 2 מעברים 
 4- טוב: 3- 4 מעברים

 3- בינוני: 5 -6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7 -8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 5 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות

שירות 6 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגעה במסלול הקצר 

ביותר, לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0- 2 מעברים 
 4- טוב: 3 -4 מעברים

 3- בינוני: 5 -6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7 -8 מעברים 

1- גרוע: 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 6 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספיק.

1- גרוע.

לפי שירות

שירות 7 - יש למדוד את 
מספר ההקלקות הנדרש כדי 
להגיע מהדף הראשי לשירות 
המבוקש )אם יש כמה דרכים 

להגיע, תימדד האפשרות 
להגעה במסלול הקצר 

ביותר, לא כולל הגעה ממנוע 
החיפוש(

 5- מצוין: 0- 2 מעברים 
 4- טוב: 3- 4 מעברים

 3- בינוני: 5- 6 מעברים
 2- בלתי מספיק: 7- 8 מעברים 

1- גרוע. 9 או יותר מעברים. 

לפי שירות

שירות 7 - תאר את 
התרשמותך האישית מקלות 

ההגעה לשירות

 5- מצוין. 
 4- טוב. 

 3- בינוני.
 2- בלתי מספק.

1- גרוע.

לפי שירות
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ו.    הגעה למידע הדרוש 
באינטרנט      באמצעות 

google מנוע חיפוש

ציון הערכה כללי:
5- מצוין: 13 - 14 נק’

4- טוב: 11.5 - 12.5 נק’
3- בינוני: 9 - 11 נק’

2- בלתי מספיק: 6.5 - 8.5 נק’
1- גרוע: 6 נק’ או פחות

 

ייבדקו 6-8 שאילתות הנוגעות להגעה למידע באינטרנט במנוע החיפוש גוגל )מכסה %98 
מהחיפושים בישראל(.

חלק ראשון: שאילתות לגבי מידע ספציפי ביחס לתהליכים של שירותי המשרד )על פי 
תחומי הפעילות(.

 חלק שני: שאילתות כלליות המתאימות לכל משרד )כתובות, טלפונים וכו’(.
 הערות: 

)1( מיקום התוצאה הוא לאחר התוצאות של הקישורים הממומנים, שמוצגים תמיד 
 ראשונים אם קיימים.

. gov . il 2( יש לשים לב שלא מגיעים לקישורים בעלי סיומת(

שאילתות ספציפיות למשרד הנמדד על פי תחומי הפעילות

1. שאילתא 1

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

לפי שירות

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

לפי שירות

2. שאילתא 2

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

לפי שירות

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

לפי שירות

3. שאילתא 3

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

לפי שירות

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

לפי שירות

4. שאילתא 4

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

לפי שירות

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

לפי שירות
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שאילתות כלליות )כתובות סניפים, שעות פעילות, מענה טלפוני(

5. שאילתא 5

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

כללי

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

כללי

6. שאילתא 6

)א( מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

 1 - תוצאת חיפוש ראשונה
0.5 - מתוצאה שנייה עד סוף עמוד התוצאות 

 הראשון בגוגל )לפי ברירת המחדל(
0 - התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות 

הראשון בגוגל

כללי

 1- הגעה מדויקת לדף הרלוונטי)ב( מידת דיוק התוצאה
 0.5 - ההגעה לדף אחר באתר הרלוונטי

0 - הגעה לאתר לא רלוונטי

כללי

ז.  אמצעים מותאמים 
לקבלת שירות באתר 

האינטרנט

ציון כללי:
5- מצוין: 4 נק’

4- טוב: 4 – 4.5 נק’
3- בינוני: 3-3.5 נק’

2- בלתי מספיק: 2.5 נק’
1- גרוע: 2 נק’ ומטה

* הציון 
יינתן ע“י 

סיכום 
הנקודות

1. האם יש חלופת טקסט 
 לתוכן שאינו טקסטואלי

)ניתן לבדוק בעזרת תוכנה 
wave/ ייעודית - דוגמת

sortsite( ולראות עם יש 
 accessability( בעיות נגישות

?)issues

 2 - כן
 1.5 - ברוב האתר - כן

 1- בכמחצית מהאתר - כן
 0.5 - ברוב האתר - לא

0 - לא

כללי

2. האם ניתן לגלוש באמצעות 
מקלדת בלבד ובלי עכבר? 

 2 - כן
 1.5 - ברוב האתר - כן

 1- בכמחצית מהאתר - כן
 0.5 - ברוב האתר - לא

0 - לא

כללי

ח.   אמצעי תמיכה וסיוע 
באתר האינטרנט

ציון כללי:
5- מצוין: 6 נק’

4- טוב: 5 נק’
3- בינוני: 4 נק’

2- בלתי מספיק: 3 נק’
1- גרוע: 2 נק’ ומטה

 

1. האם יש מספר טלפון של 
שירות תמיכה טלפונית ישירה 

לאתר? 

 1 - כן
 0.5 - לא, אבל יש מספר להשארת פרטים

0 - לא

כללי

2. האם יש אפשרות לצ’ט עם 
נציג? )כן/לא(

 1 - כן
0 - לא

כללי

 1 - כן3. האם הנציג מגיב לצ’ט? 
0 - לא/אין אפשרות לצ’ט

כללי



675 דו"ח שיפור השירות ראשי דו"ח שיפור השירות ראשי674

דו"ח התקשוב הממשלתי 2015

4. האם יש מסך תשובות 
ל’שאלות נפוצות’ )כן/לא(?

 1 - כן
0 - לא

כללי

5. האם יש באתר אמצעי 
עזר נוספים, כגון ַמְדמים 

)סימולטורים(/ סרטוני 
הדרכה/פורומים?

 1 - כן
0 - לא

כללי

6.  האם יש אפשרות של מתן 
משוב דרך האתר )כן/לא(

 1 - כן
0 - לא

כללי

ציון כללי:ט.   נראות אתר האינטרנט
5- מצוין: 5.5 - 6 נק’

4- טוב: 4.5 - 5 נק’
3- בינוני: 3.5 - 4 נק’

2- בלתי מספיק: 2 -2.5 נק’
1- גרוע: 1.5 נק’ ומטה

 

 1 - כן1. שימוש בגופן Arial )כן/לא(
 0.5 - כמעט תמיד - כן

0 - לא

כללי

 1 - כן2. ריווח אחיד בין שורות 
 0.5 - כמעט תמיד - כן

0 - לא

כללי

 1 - מיושר לשני הצדדים או לימין בלבד3. יישור הטקסט 
0.5 - כמעט תמיד מיושר לשני הצדדים או 

 לימין בלבד
0 - מיושר לשמאל או למרכז או שאינו מיושר 

כלל

כללי

 1 - כן4. אחידות בגודל הגופן
 0.75 - כמעט תמיד - כן

0 - לא

כללי

 1 - כן5. אחידות בצבע הגופן
 0.75 - כמעט תמיד - כן

0 - לא

כללי

6. הערכה כללית של 
אסתטיות/ עיצוב האתר

 1 - רמה גבוהה מאוד
 0.75 - רמה גבוהה
 0.5 - רמה סבירה

 0.25 - רמה בינונית ומטה
0 - רמה נמוכה

כללי

י.  חוויה כוללת מהשירות 
באינטרנט

 ציון כללי:
 5- מצוין

 4- טוב
 3- בינוני

 2- בלתי מספיק
1- גרוע

 

1. מהי התרשמותך הכללית 
מחוויית הגלישה וקבלת 

מידע/שירות באתר?

 5- מצוין
 4- טוב

 3- בינוני
 2- בלתי מספיק

1- גרוע

כללי

2. אנא תאר/ במלל חופשי את 
התרשמותך מהאתר
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7.10 משקלות נושאי העל בערוצי המדידה

אתר האינטרנט

נראות

שפות השירות

שירות עצמי

נגישות לבעלי מוגבלויות

נגישות

תוכן השירות

זמנים

10%

10%

10%

10%

20%

30%

10%

שרות פרונטלי

נראות ותחזוקת הסניף
נגישות המידע בשירות הסניפי-שירות עצמי

נגישות לבעלי מוגבלויות

הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו

נגישות תחבורתית לסניף

שביעות רצון

זמנים

5%
2%

11%

8%

4%

60%

10%

שירות טלפוני

IVR

שפות השירות

נגישות המוקד

שירות הנציג

זמנים

33%

13%

13%

20%

20%

7.11 משקלות פירוט נושאי העל בערוץ הפרונטלי

מספר גורמי מעורבים ויחידות שירות מעורבות
רמת התנאים בהמתנה
קבלת כל השירותים בסניף

זמן המתנה תחזוקת הסניף

אדיבות ונכונות הנציג לסייע
הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו

מקצויות הנציג
נגישות המידע בשירות הסניפי

בהירות התהליך
נגישות תכבורתית לסניף

שביעות רצון מהשירות בביקור האחרון נגישות לבעלי מוגבלויות

סקר שביעות רצון פונים תנאים לקבלת שירות

6%1%
6%14%
6%

17% 12%

12%
17%

24%30%

35%
21%

01%

7.12 גורמי ההשפעה על שביעות הרצון מהביקור האחרון

שביעות הרצון מהביקור האחרון
מוסברת בעיקר על ידי:

אדיבות ונכונות לסייע	 
בהירות המידע בסניף	 
משך זמן המתנה	 
מקצועיות הנציג	 
שביעות הרצון מהיחידה	 

Adjusted R Square :משתנה תלוי
ש"ר מהביקור האחרון 0.54

Beta-שיעור ההסבר

אדיבות ונכונות הנציג לסייע

בהירות המידע בסניף

זמן המתנה

מקצועיות הנציג

שביעות רצון מהיחידה הממשלתית

מידת הפתרון של הנושא

מספר מגעים קודמים

מספר גורמים מעורבים ויחידות שירות מעורבות

0.26

0.21

0.21

0.18

0.12

0.06

0.02

0.02
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7.13 משקלות שאלון שביעות רצון של פונים

משקלותסוג הסולםשאלה

5-130%שביעות רצון מהשירות

5-120%אדיבות ונכונות הנציג לסייע

5-112%מקצועיות הנציג

5-119%בהירות התהליך

5-12%התנאים הפיזיים בסניף

5-115%זמן ההמתנה

שיעור המופנים לגורמים 
נוספים:

100 = לא הפנו אותי לגורמים נוספים בסניף או 
מחוץ לסניף 

2%
0 = הפנו אותי לגורמים נוספים מחוץ לסניף 

0 = הפנו אותי לגורמים נוספים בסניף 

0 = הפנו אותי גם לגורמים נוספים בסניף וגם 
לגורמים נוספים מחוץ לסניף 

מספר מגעים קודמים
100 = זו הפניה הראשונה

ללא ניקוד
0 = 2 ומעלה

מידת הפתרון של הנושא

0 = עדיין לא הסתיים

ללא ניקוד
0 = הסתיים שלא לשביעות רצונך

100 = הסתיים לשביעות רצונך

לא יודע

7.14 משקלות תנאים לקבלת שירות - הערכת מודד

סוג הסולםשאלה
משקלות כללי 

תצפיות
41% נגישות

12% נגישות לסניף
6% חניה

3%קיימת/ לא קיימתיש חנייה פנויה ברחוב
3%קיים/ לא קייםיש חניון

ללא ניקוד מרחק החניון
6% תחבורה ציבורית

יש תחבורה ציבורית

6%קיים אוטובוס
קיימת רכבת קלה

קיימת רכבת 
לא קיימת תחבורה ציבורית בטווח של 300 מ'

ללא ניקוד מס' קווי אוטובוס
ללא ניקוד מרחק מתחנת רכבת

ללא ניקוד מרחק מתחנת רכבת קלה

האם הסניף נפתח או נסגר בזמן

הסניף נפתח )נסגר( בדיוק בזמן/ נפתח )נסגר( 
באיחור של 2 דקות/ נפתח )נסגר( באיחור של 4 
דקות/ נפתח )נסגר( באיחור של 6 דקות/ נפתח 

)נסגר( באיחור של 8 דקות

ללא ניקוד

24% הכוונה מחוץ ובתוך הסניף
6% הכוונה עד הכניסה לסניף

1.5%קיים/ לא קייםיש מחוץ לבניין שלט עם שם המשרד*
1.5%קיים/ לא קייםיש שלט של המשרד בלובי הבניין**

5-11.5%יש שילוט הכוונה ברור ונוח לסניף
1.5%קיים בכל הקומות/ קיים בחלק מהקומות/ לא קייםיש בכניסה לסניף שילוט של המשרד

6% הכוונה בסניף
2%קיים/ לא קייםיש בסניף גורם מכוון

2%קיים בכל הקומות/ קיים בחלק מהקומות/ לא קייםיש שילוט המפנה לגורם המכוון
פשטות הגעה לגורם הרלוונטי עבור 

השירות  המבוקש
5-12%

12% מערכת לניהול תורים

תור המנוהל עם מספרים
קיימת ופועלת בכל הקומות/ קיימת חלקית/ לא 

קיימת
4%

נשמעה מערכת כריזה
נשמעה בכל הקומות/ נשמעה בחלק מהקומות/ 

לא נשמעה
4%

4%קיים בכל הקומות/ קיים בחלק מהקומות/ לא קייםיש  שילוט אלקטרוני
אפשרות לקבלת כל השירותים בכל 

הסניפים
 6%

אפשרות לקבלת כל השירותים בכל 
הסניפים

6%כן/ חלקי/ לא
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משקלות כללי סוג הסולםשאלה
תצפיות

משקלות 
תתי נושא

35%100% נגישות לבעלי מוגבלויות
6%17% חניית נכים

6%17%קיימת/ לא קיימתיש חניית נכים
 ללא ניקודללא ניקוד מספר חניות נכים

6%17% מעלית***
1%3.4%קיימת/ לא קיימתיש  מעלית לסניף

1%3.4%כן/ לאהמעלית עומדת בדרישות של גודל
גובה הלחצנים העליונים מותאם לאדם בכיסא 

גלגלים
1%3.4%כן/ לא

1%3.4%קיים/ לא קייםיש תבליט  למקשי המעלית
1%3.4%קיימת ופועלת/ לא קיימתיש מערכת כריזה במעלית

יש כבש ) רמפה( למעבר בין מפלסים בסניף 
או בכניסה לסניף

קיימת באופן מלא/ קיימת באופן חלקי/ 
לא קיימת

6%17%

6%17%כן/ חלקי/ לאמעברים בסניף רחבים ונוחים
קיים בכל הקומות/ קיים בחלק יש  דלפק מונמך

מהקומות/ לא קיים
6%17%

6%17% מערכת עזר לשמיעה
יש בסניף שילוט בולט של מערכת העזר 

לשמיעה
קיים באופן בולט/ קיים בחלק 

מהקומות/ לא נראה
3%8.5%

3%8.5%קיימת בכל הקומות/ חלקית/ לא קיימתיש בסניף מערכת עזר לשמיעה
6%100% נגישות המידע בשירות הסניפי

קיימת ומאפשרת גם ביצוע פעולות יש עמדה ממוחשבת לשירות עצמי )קיוסק(
וגם קבלת מידע/ קיימת ומאפשרת 

קבלת מידע בלבד/ לא קיימת עמדה 
ממוחשבת

3%50%

האם לפחות עמדה ממוחשבת אחת תקינה 
ופעילה

 ללא ניקודללא ניקודכן/ לא

כן )מסודרות ומלאות(/ כן אך לא יש עמדות לטפסים
מסודרות או לא מלאות/ לא

3%50%

*רק במקרים שבהם הבניין שייך ליחידה
**רק במקרים שבהם יש בבניין משרדים נוספים

*** רק במקרים שבהם קהל הפונים זקוק למעלית כדי לקבל שירות

7.15 משקלות שאלוני בקרות טלפוניות

סוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה
משקלות כללי 

טלפוני

13% נגישות המענה הטלפוני

7.5%כן/ לאמספר הטלפון שחוייג הוביל למענה הרלוונטי

7.5%סך השעות שעובדים נמדדות מול 65 שעות תקן שבועיותשעות פתיחה והיענות המענה הטלפוני

התאמה בין שעות המענה המוצהרות באינטרנט לבין 
מה שקורה בפועל

ללא ניקודכן/ לא

20% זמני השירות

10%עד דקה - 100זמן המתנה למענה הנציג

דקה- פחות מ-3 דקות - 80

בין 3 עד פחות מ-10 דקות – בין 80 ל-0 באופן לינארי יורד

10 דקות ומעלה* – 0

10%מענה בחיוג הראשון - 100מספר ניסיונות התקשרות עד לקבלת מענה אנושי

מענה בחיוג השני - 75

מענה בחיוג השלישי - 25

לא התקבל מענה אנושי לאחר 3 חיוגים - 0

IVR 33% איכות

5-13.6%ניווט פשוט ונוח

5-11.9%מידע מפורט ובהיר

5-11.9%תרומת המידע בזמן ההמתנה

אפשרות להשמעה חוזרת של ההנחיה הנוכחית בכל 
שלב

1.9%מלא/ חלקי/ כלל לא

אפשרות לחזרה אחורה לתפריט הקודם או לתפריט 
הראשי בכל שלב

1.9%מלא/ חלקי/ כלל לא

1.9%מלא/ חלקי/ כלל לאעד 4 אפשרויות בחירה בכל תפריט בנתב

1.9%מלא/ חלקי/ כלל לאהשמעת התיאור ולאחריו המקש עליו יש להקיש

ללא ניקודמלא/ חלקי/ כלל לאזמן סביר להשלמת הזנת פרטים

5-13.6%הנחיות ברורות

5-13.6%איכות ההקלטה ועוצמת הקול

1.9%קול אחד/ יותר מקריין אחדקול של קריין אחד

5-11.9%מוסיקה נעימה לאוזן

1.9%מלא/ חלקי/ כלל לאציון מיקומך בתור/ זמן המתנה משוער

קיום מנגנון ל«נטישה מבוקרת«

100- מנגנון אוטומטי להשארת טלפון לחזרה או  מענה אנושי 
שביקש להשאיר טלפון לחזרה

0 = לא קיים מנגנון כזה

3.6%

1.9%לא/ כןרעשי רקע מהמענה הטלפוני

13% שפות המענה הטלפוני

4.44%כן/ לאקבלת מענה בשפה המבוקשת

אפשרות לתיאום מועד חלופי לקבלת השיחה בשפה 
המבוקשת

4.44%כן/ לא

שפות בנתב השיחות

4.44%ערבית- 50

רוסית – 30

אנגלית – 10

אמהרית- 10

כל שפה נבדקת האם קיימת או לא ומחושבת לפי המשקל 
המופיע לידה
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סוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה
משקלות כללי 

טלפוני

20% שירות הנציג

1.7%לא/ כןהפניה לנציג אחר

ממוצע זמן המתנה למענה ביניים 

עד חצי דקה - 100

1.7% 30-59 שניות – בין 100 ל-0 באופן לינארי יורד

דקה ומעלה - 0

1.7%כן/ חלקי/ לאהצגה עצמית

1.7%כן/ לאהתייחסות הנציג לזמן ההמתנה הארוך

5-11.7%עוצמת הקול של הנציג

5-11.7%רהיטות הנציג ושליטתו בשפה

5-110%נכונות הנציג לסייע

ללא ניקוד5-1מקצועיות הנציג

ללא ניקוד5-1מידע ברור ומספק

סה"כ זמן השיחה 

פחות מ-5 דקות – 100

ללא ניקוד
חמש דק – 80

בין 5 ל- 13 דקות – יורד באופן לינארי בין  80 ל- 0

13 דקות ומעלה - 0

7.16 משקלות שאלוני המדידה של אתרי האינטרנט

משקלות כלליסוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה

11% זמינות אתר האינטרנט של היחידה

זמן הטענת דף הבית
 אפס עד פחות מ-2 שניות/ 2 עד פחות מ-4 שניות/ 4 עד פחות 

מ-6 שניות/ 6 עד פחות מ-7 שניות/ 7 שניות ומעלה
4.3%

זמן הטענת דפי מידע ספציפיים
 אפס עד פחות מ-2 שניות/ 2 עד פחות מ-4 שניות/ 4 עד פחות 

מ-6 שניות/ 6 עד פחות מ-7 שניות/ 7 שניות ומעלה
%2.2

זמן הטענת המידע על ידי מנוע החיפוש
 אפס עד פחות מ-2 שניות/ 2 עד פחות מ-4 שניות/ 4 עד פחות 

מ-6 שניות/ 6 עד פחות מ-7 שניות/ 7 שניות ומעלה
2.2%

זמן הטענת שירותים מקוונים ספציפיים
 אפס עד פחות מ-2 שניות/ 2 עד פחות מ-4 שניות/ 4 עד פחות 

מ-6 שניות/ 6 עד פחות מ-7 שניות/ 7 שניות ומעלה
2.2%

22% נגישות- משקל על

11% נגישות

1.4%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאתאימות האתר לנייד

1.4%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאתאימות האתר למחשב לוח )טאבלט(

0.9%יש מנוע חיפוש/ אין מנוע חיפושהימצאות מנוע חיפוש

0.9%מבוצע חיפוש חכם/ לא מבוצע חיפוש חכם או אין מנוע חיפושביצוע חיפוש חכם במנוע זה

0.9%כן/ לאהצגת תוצאות בצורה סבירה

2.75%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאהצגת המידע בשפה ברורה ומובנית

0.7%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאדפדפן IE- דפים מוצגים בצורה טובה

0.7%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאדפדפן CHROME- דפים מוצגים בצורה טובה

0.7%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאדפדפן FIREFOX- דפים מוצגים בצורה טובה

0.7%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאדפדפן SAFARI- דפים מוצגים בצורה טובה

הגעה למידע הדרוש באמצעות מנוע חיפוש 
GOOGLE

 6%

שאילתות ספציפיות שנבדקו -  מיקום התוצאה 
במנוע החיפוש

תוצאת חיפוש ראשונה/ מתוצאה שניה עד סוף עמוד התוצאות 
הראשון בגוגל/ התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות הראשון 

בגוגל
2%

שאילתות ספציפיות שנבדקו - מידת דיוק התוצאה
הגעה מדוייקת לדף הרלוונטי/ הגעה לדף אחר באתר הרלוונטי/ 

הגעה לאתר לא רלוונטי
2%

שאילתות כלליות שנבדקו - מיקום התוצאה במנוע 
החיפוש

תוצאת חיפוש ראשונה/ מתוצאה שניה עד סוף עמוד התוצאות 
הראשון בגוגל/ התוצאה לא נמצאת בעמוד התוצאות הראשון 

בגוגל
%8.0

שאילתות כלליות שנבדקו -  מידת דיוק התוצאה
הגעה מדוייקת לדף הרלוונטי/ הגעה לדף אחר באתר הרלוונטי/ 

הגעה לאתר לא רלוונטי
0.8%

מס' קליקים/ פעולות נדרשים להגעה למידע 
באינטרנט

 6%

שירותים ספציפיים שנבדקו - מס' קליקים נדרשים 
להגעה

אפס- 2 קליקים/ 4-3 קליקים/ 6-5 קליקים/ 8-7 קליקים/ 9 
קליקים או יותר 

3%

שירותים ספציפיים שנבדקו - התרשמות 
סובייקטיבית מקלות ההגעה לשירות

3%מצוין/ טוב/ בינוני/ בלתי מספק/ גרוע

אמצעים מותאמים לקבלת שירות באתר האינטרנט 
לבעלי מוגבלויות

 11%

AA 2.0  רמת WCAG 5.5%כן/ ברוב האתר כן/ בכמחצית מהאתר כן/ ברוב האתר לא/ לאהתאמה לתקן נגישות אתרים

5.5%כן/ ברוב האתר כן/ בכמחצית מהאתר כן/ ברוב האתר לא/ לאאפשרות גלישה באמצעות מקלדת בלבד

%11 שפות השירות

0.6%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לא דפי מידע באנגלית

0.6%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לא טפסים באנגלית

0.6%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאאפשרות ביצוע הפעולות השירותיות באנגלית
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משקלות כלליסוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה

1.8%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאדפי מידע בערבית
1.8%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאטפסים בערבית

1.8%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאאפשרות ביצוע הפעולות השירותיות בערבית
1.2%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאדפי מידע ברוסית

1.2%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאטפסים ברוסית

1.2%באופן מלא/ ברובם כן/ כמחציתם כן/ רובם לא/ כלל לאאפשרות ביצוע פעולות השירותיות ברוסית

3% טפסים

1.5%כן/ רובם/ כמחצית/ פחות מחצי/ כלל לאטפסים בתקן  אחיד

האם הטפסים מקוונים?
כל הטפסים מקוונים באופן מלא/ רוב הטפסים מקוונים באופן 
מלא/ כל או רוב הטפסים חצי מקוונים/ מיעוטם של הטפסים 

חצי מקוונים/ לא מקוון
1.5%

11% נראות האתר

7% מבנה אתר האינטרנט

0.6%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאהאתר בנוי בצורה שיטתית ועקבית

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש קישור למפת האתר מכל הדפים

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש לוגו ושם המשרד בראשית כל דף

יש קישורים לשינוי שפת תצוגה באתר
כן בשפה או דגל רלוונטיים בכל הדפים/ כן אבל תמיד בשפה או 

דגל רלוונטיים או הקישורים עובדים חלקית/ כלל לא קיים קישור 
או הקישורים אינם עובדים

0.6%

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש  סרגל ניווט אופקי בראש הדף

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ בכמחצית ומעלה מהדפים לאיש  סרגל ניווט צידי

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ בכמחצית ומעלה מהדפים לאיש  סרגל התמצאות

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאהתאמה בין כותרות הדפים לסרגל הניווט

0.6%קיים ותקין/ קיים אך לא תקין/ לא קייםיש  קישור ליצירת קשר

יש  קישור לשירותים מקוונים
קיים ותקין/ קיים אך לא קל למצוא אותו/ לא קיים או קיים ולא 

תקין
0.6%

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש  ותקינות קישור לעמוד הבית בכל הדפים

4% נראות אתר האינטרנט

ARIEL 0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאשימוש בגופן

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאריווח אחיד בין השורות

יישור הטקסט
מיושר לשני הצדדים או לימין בלבד/ כמעט תמיד מיושר לשני 

הצדדים או לימין בלבד/ מיושר לשמאל או למרכז או שאינו 
מיושר כלל

0.6%

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאאחידות בגודל הגופן

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאאחידות בצבע הגופן

הערכה כללית של אסתטיות/ עיצוב האתר
רמה גבוהה מאד/ רמה גבוהה/ רמה סבירה/ רמה בינונית ומטה/ 

רמה נמוכה
0.6%

32% תוכן השירות

9% אמצעי תמיכה וסיוע באתר האינטרנט

2.3%כן/ לא אבל יש מספר להשארת פרטים/ לאיש מספר טלפון של שירות תמיכה טלפונית

1.1%כן/ לאיש  אפשרות לצ'ט עם נציג

1.1%כן/ לא או לא קיימת אפשרות לצ'טתגובה של הנציג לצ'ט

1.1%כן/ לאיש מסך תשובות ל"שאלות נפוצות"

1.1%קיים / לא קייםקישור  לשאלות נפוצות

2.2%קיים / לא קייםקישור לפניות הציבור

0%כן/ לא יש  אמצעי עזר נוספים

2.2%כן/ לאיש  אפשרות למתן משוב

משקלות כלליסוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה

21% זמינות המידע באתר האינטרנט

הימצאות  מס' טלפון של מוקד/ מרכזיה
קיים מס' טלפון במקום בולט ונוח/ לא קיים קישור או קיים 

במקום שקשה למצוא
3%

הימצאות כתובות לכל הסניפים
כן לכל הסניפים וקל למצוא את מיקומן/ חלקית/ אין כתובות 

לרוב או לכל הסניפים או שקשה למצוא את המיקום שלהן
3%

הימצאות שעות הקבלה לכל הסניפים
כן לכל הסניפים וקל למצוא את מיקומן/ חלקית/ אין כתובות 

לרוב או לכל הסניפים או שקשה למצוא את המיקום שלהן
3%

שירותים ספציפיים שנבדקו - הסבר על השירות 
והתהליך

מידע מלא/ מידע חלקי או קשה למצוא את המידע/ אין מידע או 
קשה מאד למצוא את המידע

4%

שירותים ספציפיים שנבדקו - פירוט על ערוצי קבלת 
השירות

מידע מלא/ מידע חלקי או קשה למצוא את המידע/ אין מידע או 
קשה מאד למצוא את המידע

4%

4%כן/ באופן חלקי/ לאשירותים ספציפיים שנבדקו - מידע ברור ומובן

משקלות שאלוני המדידה של אתרי האינטרנט )המשך(
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משקלות שאלוני מדידה של אתרי האינטרנט )המשך(

משקלות כלליסוג הסולםפרמטרים ופריטי מדידה

11% מבנה ונראות האתר

7% מבנה אתר האינטרנט

0.6%באופן מלא/ ברובו כן/ כמחציתו כן/ ברובו לא/ כלל לאהאתר בנוי בצורה שיטתית ועקבית

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש קישור למפת האתר מכל הדפים

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש לוגו ושם המשרד בראשית כל דף

יש קישורים לשינוי שפת תצוגה באתר
כן בשפה או דגל רלוונטיים בכל הדפים/ כן אבל תמיד בשפה או 

דגל רלוונטיים או הקישורים עובדים חלקית/ כלל לא קיים קישור 
או הקישורים אינם עובדים

0.6%

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש  סרגל ניווט אופקי בראש הדף

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ בכמחצית ומעלה מהדפים לאיש  סרגל ניווט צידי

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ בכמחצית ומעלה מהדפים לאיש  סרגל התמצאות

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאהתאמה בין כותרות הדפים לסרגל הניווט

0.6%קיים ותקין/ קיים אך לא תקין/ לא קייםיש  קישור ליצירת קשר

יש  קישור לשירותים מקוונים
קיים ותקין/ קיים אך לא קל למצוא אותו/ לא קיים או קיים ולא 

תקין
0.6%

0.6%כן/ כן ברוב הדפים/ כן בכמחצית מהדפים/ לא ברוב הדפים/ לאיש  ותקינות קישור לעמוד הבית בכל הדפים

4% נראות אתר האינטרנט

ARIEL 0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאשימוש בגופן

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאריווח אחיד בין השורות

יישור הטקסט
מיושר לשני הצדדים או לימין בלבד/ כמעט תמיד מיושר לשני 

הצדדים או לימין בלבד/ מיושר לשמאל או למרכז או שאינו 
מיושר כלל

0.6%

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאאחידות בגודל הגופן

0.6%כן/ כמעט תמיד כן/ לאאחידות בצבע הגופן

הערכה כללית של אסתטיות/ עיצוב האתר
רמה גבוהה מאד/ רמה גבוהה/ רמה סבירה/ רמה בינונית ומטה/ 

רמה נמוכה
0.6%

9% אמצעי תמיכה וסיוע באתר האינטרנט

2.3%כן/ לא אבל יש מספר להשארת פרטים/ לאיש מספר טלפון של שירות תמיכה טלפונית

1.1%כן/ לאיש  אפשרות לצ'ט עם נציג

1.1%כן/ לא או לא קיימת אפשרות לצ'טתגובה של הנציג לצ'ט

1.1%כן/ לאיש מסך תשובות ל"שאלות נפוצות"

1.1%קיים / לא קייםקישור  לשאלות נפוצות

2.2%קיים / לא קייםקישור לפניות הציבור

0%כן/ לא יש  אמצעי עזר נוספים

2.2%כן/ לאיש  אפשרות למתן משוב

21% זמינות המידע באתר האינטרנט

הימצאות  מס' טלפון של מוקד/ מרכזיה
קיים מס' טלפון במקום בולט ונוח/ לא קיים קישור או קיים 

במקום שקשה למצוא
3%

הימצאות כתובות לכל הסניפים
כן לכל הסניפים וקל למצוא את מיקומן/ חלקית/ אין כתובות 

לרוב או לכל הסניפים או שקשה למצוא את המיקום שלהן
%3

הימצאות שעות הקבלה לכל הסניפים
כן לכל הסניפים וקל למצוא את מיקומן/ חלקית/ אין כתובות 

לרוב או לכל הסניפים או שקשה למצוא את המיקום שלהן
%3

שירותים ספציפיים שנבדקו - הסבר על השירות 
והתהליך

מידע מלא/ מידע חלקי או קשה למצוא את המידע/ אין מידע או 
קשה מאד למצוא את המידע

%4

שירותים ספציפיים שנבדקו - פירוט על ערוצי קבלת 
השירות

מידע מלא/ מידע חלקי או קשה למצוא את המידע/ אין מידע או 
קשה מאד למצוא את המידע

%4

%4כן/ באופן חלקי/ לאשירותים ספציפיים שנבדקו - מידע ברור ומובן

7.17 רשימת המוקדים שנבדקו בבקרות הטלפוניות בשנת 2014

טלפוןמוקד נבדקיחידה

04-8812345מוקד טלפוני ארציביטוח לאומי

077-2703333מרכז מידע ארציהנהלת בתי המשפט

100מוקד מחוז תל אביבמשטרת ישראל

100מוקד מחוז מרכז

100מוקד מחוז דרום

100מוקד מחוז צפון

100מוקד מחוז חוף

100מוקד מחוז ירושלים

100מוקד מחוז ש“י

08-6241010מוקד קול הבריאותמשרד הבריאות

02-6662030מוקד חשמלאיםמשרד הכלכלה

02-6662540מוקד מהנדסים ואדריכלים

1-700-70-25-35מוקד סיוע להורים יחידים

1-22-22-969מוקד בנושא מעונות יום

מוקד פניות הציבור, מוקד ראשי משרד 
הכלכלה

02-6662080

מוקד בנושא שילוב אוכלוסיות ייחודיות 
בתעסוקה

1-700-70-25-35

*5181מוקד בנושא פרנסה וכלכלה

 1-700-70-60-44מוקד ליצירת קשרהאגף לסיוע משפטי

 1-700-70-60-44מוקד המידע הרשותירשות התאגידים

9733333-03מרכז מידעמשרד העלייה והקליטה

/1-222-56-78מוקד רישוי קולמשרד התחבורה
 03-5086905

073-2055000מרכז מידע ושירות טלפונירשות האכיפה והגבייה

03-9533333 / *5575מוקד טלפונירשות מקרקעי ישראל

077-2718800מוקד שירות ותמיכהשירות התעסוקה
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