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רשות 
התקשוב 

דבר ראש 
רשות התקשוב 

הממשלתי

התוכנית האסטרטגית של רשות 
התקשוב הממשלתי נגזרת מהחלטת 
ממשלה מס' 2097  ומתפקידי 
הרשות, כפי שנקבעו בה. הרשות 
תפעל לקידומו של מערך תקשוב 
ממשלתי חדשני, מקצועי ואיכותי, 
הפועל בנחישות להשגת היעדים 
האסטרטגיים של הממשלה ויחידותיה.

הממשלתי  התקשוב  רשות  של  האסטרטגית  התוכנית 
שנקבעו  כפי  הרשות,  ומתפקידי  הממשלה  מהחלטת  נגזרת 
ממשלתי  תקשוב  מערך  של  לקידומו  תפעל  הרשות  בה. 
היעדים  להשגת  בנחישות  הפועל  ואיכותי,  מקצועי  חדשני, 

האסטרטגיים של הממשלה ויחידותיה.

התוכנית האסטרטגית המוצגת במסמך זה מתבססת על הרצון 
והצורך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי מערכות המידע 
והיעדים  החזון  לקידום  הכרחי  כתנאי  הממשלה,  במשרדי 
פורומים  באמצעות  ימומש  זה  פעולה  שיתוף  בה.  המוצגים 
מקצועיים וניהוליים משותפים, ועדות מייעצות, ליווי משותף 
שיאפשרו  נוספים,  ומנגנונים  אסטרטגיים  פרויקטים  של 
שיתוף פעולה הדוק ויצירת תמונת תקשוב ממשלתית רוחבית 

אינטגרטיבית ומבוקרת.

אני מבקש להודות לגורמים הבאים על תרומתם והערותיהם 
בתהליך הכנת המסמך, ובהם:

מר יוסי קטריבס, משנה למנכ”ל משרד ראש הממשלה 	
מר משה דיין - נציב שירות המדינה והנהלת נציבות שירות  	

המדינה
ד”ר עו”ד גיא רוטקופף – מנכ”ל משרד המשפטים לשעבר 	

מר אבי ברגר – מנכ”ל משרד התקשורת לשעבר 	
ד”ר יאיר שינדל – ראש מטה “ישראל דיגיטלית” 	

גב’ שי-לי שפיגלמן – סמנכ”לית תכנון, מדיניות וקשרי חוץ,  	
מינהלת התיאום “ישראל דיגיטלית”

מר דורון סמיש – רפרנט תקשוב, אגף התקציבים, משרד האוצר 	

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

רשות  של  האסטרטגית  התוכנית  את  להציג  גאה  אני 
הוא  זה  מסמך   .2016-2018 לשנים  הממשלתי  התקשוב 
תוצר של עבודת צוות משימה ברשות התקשוב הממשלתי, 
שפעל בשיתוף עם חברי הנהלת הרשות. מטרת התוכנית 
האסטרטגית היא הגדרת החזון, הייעוד, הערכים, היעדים 
בשנים  הרשות  ותבצע  שתקדם  והמשימות  העיקריים 
הממשלה  עבודת  להתאמת  מהמאמץ  כחלק  הקרובות, 

לעידן הדיגיטלי. 

טכנולוגיות המידע בעידן הדיגיטלי מאפשרות לממשלה לספק 
לאזרחיה שירותים מתקדמים, להגביר את היעילות והחיסכון 
הממשלתי והלאומי ולשפר את שקיפות הממשלה בהחלטותיה 
רוחבית  ממשלתית  תקשוב  אסטרטגיית  גיבוש  ובפעילותה. 

ויישומה יסייעו לממשלה בקידום יכולות אלו. 

 - בנושא   10.10.2014 מיום   2097 מס’  הממשלה  בהחלטת 
“הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות 
דיגיטלית’”  ‘ישראל  הלאומי  המיזם  וקידום  הציבורי  במגזר 
נקבע, כי רשות התקשוב הממשלתי תנחה את אגפי מערכות 
משילות  תקדם  הסמך,  וביחידות  הממשלה  במשרדי  המידע 
בתחום התקשוב בממשלה, תטמיע מתודולוגיות וסטנדרטים 
רוחביים ותפעל לפיתוח תשתיות, מערכות ושירותים לייעול 
ממשלתיים  ושירותים  מידע  ולהנגשת  הממשלה  עבודת 
ההגנה  כי הרשות תקדם את מאמצי  נקבע,  כן  כמו  לציבור. 
על תשתיות ומערכות המידע הממשלתי ותפעל לפיתוח ההון 

האנושי בתחום התקשוב בממשלה. 

גב’ רותי רווה – מנהלת תחום בכירה ופרויקטים לאומיים,  	

לשכת המשנה למנכ”ל משרד ראש הממשלה
חברי מועצת המנמ”רים: שירה לב עמי )משרד הבריאות(;  	

שמעון  וביוב(;  למים  הממשלתית  )הרשות  שירזי  ריבה 
זמיר )משרד החוץ(; ישעיה בנימין )שע”ם, רשות המיסים(; 
רביד שמואלי )רשות מקרקעי ישראל(; דן בן סימון )רשות 

האכיפה והגבייה(
פורום המנמ”רים הפעילים 	

חברת גרטנר - מסמך האסטרטגיה תורגם לאנגלית והועבר  	

להערותיהם של כמה אנליסטים בכירים של חברת גרטנר 
שיש  המידע  מתוך  שלהם  התובנות  על  לשמוע  על-מנת 
בידיהם לגבי אסטרטגיות תקשוב בממשלות אחרות בעולם

לסיום, אני מבקש להודות לצוות המשימה ברשות התקשוב 
הממשלתי, שעסק בגיבוש ובכתיבת מסמך האסטרטגיה:

	מר רז הייפרמן, ראש הצוות, מנהל חטיבת תפעול וביצוע
	עו”ד מאיה עדולמי, מנהלת תחום תיאום ובקרה

	מר אופיר בן אבי, מנהל ממשל זמין
	עו”ד רווית קורן, מנהלת תחום בכירה הקמת המטה

	גב’ קרן קציר-שטיבל, מנהלת שיווק, קשרי חוץ יחסי ציבור 
ודוברות

	ד”ר נחמן אורון, יועץ אסטרטגי

יאיר פראנק
ראש רשות התקשוב הממשלתי

משרד ראש הממשלה

ם 2016-2018
שני

ת ל
טגי

טר
ס

א
ת 

תוכני
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תמצית 
מנהלים 

ם 2016-2018
שני

ת ל
טגי

טר
ס

א
ת 

תוכני

   תמצית 
מנהלים    
העידן הדיגיטלי מביא גופים 
ממשלתיים ועסקיים בארץ ובעולם 
לשימוש הולך וגובר במערכות מידע 
ולאימוץ טכנולוגיות דיגיטליות 
מתקדמות. תופעה זו, המכונה 
”טרנספורמציה דיגיטלית“, משפיעה 
על ארגונים במכלול אופנים:  על 
המודל העסקי והאסטרטגי, על המבנה 
הארגוני, על העובדים, הלקוחות, 
האזרחים והשותפים העסקיים. 

שירותים  ולפתח  לקדם  תפעל  הממשלתי  התקשוב  רשות 
לספק  במטרה  הסמך,  וביחידות  הממשלה  במשרדי  דיגיטליים 
ועדכניים;  חדשניים  יותר,  נגישים  ממשלה  שירותי  לאזרחים 
להפחית את העלויות הישירות והעקיפות של מתן השירות ואת 
הצורך בפעולות פרונטליות של האזרח מול משרדי הממשלה; 
מידע  אבטחת  ושיקולי  הפרטיות  על  ההגנה  שנושא  ולהבטיח 
שירותים  של  והעיצוב  התכנון  משלב  נפרד  בלתי  חלק  יהיו 

ממשלתיים חדשים. 
חזונה של רשות התקשוב הממשלתי הוא “ממשלה אחת, המציבה 
את האזרח במרכז, פועלת בשקיפות וביעילות, מקדמת חדשנות 
במרכז”  “האזרח  תפיסת  הציבור”.  לשירות  טכנולוגיות  ורותמת 
מתבוננת על שירותי הממשלה מנקודת מבטו של האזרח, מתוך 
הממשלתיות  היחידות  מול  שלו  הממשקים  את  לפשט  מטרה 

השונות. 
בהחלטת  שנקבע  כפי  הממשלתי,  התקשוב  רשות  של  ייעודה 
ויועץ  ידע  מרכז  לשמש  הוא   ,10.10.2014 מיום   2099 הממשלה 
מקצועי בתחום התקשוב לממשלה, לפעול לייעול מערך התקשוב 
ויחידותיהם,  הממשלה  במשרדי  טכנולוגית  חדשנות  ולקידום 
הממשלתי  השירות  לשיפור  מתקדמות  טכנולוגיות  להעמיד 
לציבור ולהפחתת הנטל הביורוקרטי ולפעול לקידום מדיניות של 

ממשל פתוח. 
רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקדם ולהטמיע בקרב עובדיה 
התקשוב  ביחידות  המידע  מערכות  אגפי  עובדי  כלל  ובקרב 
 )Organizational Values( רוחביים-ארגוניים  ערכים  בממשלה 

 .)Personal Values( וערכים התנהגותיים

ערכים התנהגותיים שיקודמו על-ידי הרשות: 
המקצוענות  לקידום  תפעל  הרשות   - ומצוינות  מקצוענות    
והמצוינות של המשאב האנושי, מתוך הבנה כי שירות איכותי 
ואיכותיים  חדשניים  דיגיטליים  שירותים  ופיתוח  לאזרחים 

מחייבים רמה גבוהה של מקצוענות ומצוינות. 
ובתרבות  בתפיסה  מאמינה  הרשות   - מדברים”  ואז  “עושים    
ארגונית, המדגישות בראש ובראשונה את חשיבות הביצוע של 
המשימות תוך עמידה ביעדים ובלוחות הזמנים. הרשות תתמקד 
בפיתוח  רוחביות,  ופלטפורמות  שירותים  ובפיתוח  בעשייה 
מתודולוגיות  בגיבוש  משילות,  ומנגנוני  עבודה  תהליכי  כלים, 

ושיטות ניהול והטמעתן ובמנגנוני מדידה, פיקוח ובקרה. 
תרבות  להטמעת  תפעל  הרשות   - התקשובי  השלם  ביחד,    
הצוות  ועבודת  השיתופיות  חשיבות  את  המדגישה  ארגונית, 

כלל-ממשלתי,  אינטגרטיבי  תקשוב  מערך  ולביסוס 
המשתמש בתבונה בנכסים דיגיטליים משותפים, המתבסס 
בידע  ומשתף  ואחידות  רוחביות  עבודה  מתודולוגיות  על 

ובניסיון הנצבר.
חשיבות  בעל  ערך  בשירותיות  רואה  הרשות   – שירותיות    
באגפי  העובדים  עובדיה,  בקרב  להטמעתו  ותפעל  רבה 
במתן  העוסקים  העובדים  כלל  ובקרב  המידע  מערכות 

שירות לאזרחים ביחידות הממשלה.

פעילות הרשות תהיה מושתתת על כמה יעדי ליבה: 
דיגיטלי תחילה )Digital First( - שירותי הממשלה יפותחו    
תוך מתן עדיפות ברורה לפיתוחם של שירותים דיגיטליים 
כשירות  יפותח  חדש  ממשלתי  שירות  כל  ויעילים.  נוחים 
דיגיטלי, ובהמשך, בהתאם לצורך, בערוצי שירות נוספים. 
הרשות תשאף לפיתוחם של שירותים דיגיטליים איכותיים, 
משתמש  חוויית  המספקים  לקצה,  מקצה  אינטגרטיביים, 
ברמה גבוהה. פיתוח שירותים דיגיטליים יתבצע תוך עיצוב 
רק  ולא   ,)Reengineering( עסקיים  תהליכים  של  מחדש 

התמקדות בממשק המשתמש גרידא.
 - )High Quality Citizen Service( שירות איכותי לאזרחים    
הרשות תפעל לקידום השירות לאזרחים בקרב כל יחידות 
רוחבי  מטה  כגוף  לציבור.  שירות  המספקות  הממשלה 
אספקת  בתודעת  עמוק  שינוי  ליצירת  הרשות  תחתור 
הרשות  השירות.  בתחום  הארגונית  ובתרבות  השירותים 
האזרח  את  המעצימה  שירותית,  תפיסה  לאימוץ  תפעל 
הרשות  רצונו.  שביעות  לשיפור  מתמיד  באופן  וחותרת 
זמני המתנה בערוצים  ולקיצור  תפעל למתן שירות מהיר 
השירותים  לאספקת  סטנדרטים  תקבע  הלא-דיגיטליים, 
 ,)SLA - Service Level Agreement( ולגיבוש אמנות שירות
תמדוד את רמת השירותים בערוצי השירות השונים, תבנה 
קהילת ידע העוסקת בשירות, ותקים מענה ממשלתי מרכזי 

איכותי לאזרחים.
הרשות   -  )Information as an Asset( כנכס  המידע    
להפוך  במטרה  כנכס,  הממשלתי  המידע  לניהול  תפעל 
את המידע הממשלתי למקור אמין, עדכני וזמין לתחקור, 
מבוססות  החלטות  קבלת  בתהליכי  ולתמיכה  לניתוח 
נתונים )Data Driven Decision Making(. הרשות תקיים 
 Meta( מיפוי עדכני של המאגרים הממשלתיים העיקריים
Data(. הרשות תקדם שיתוף מידע בין יחידות הממשלה 

נוחה,  השונות תוך התבססות על פלטפורמה טכנולוגית 
התומכת בהעברת המידע בין יחידות בלא צורך בשכפול 
המשרדים  בין  המידע  העברת  תשתית  מידע.  מאגרי 
אינטגרטיביים  דיגיטליים  שירותים  לפיתוח  בסיס  תהווה 
ולמסירת מידע אישי ליחידות הממשלה פעם אחת בלבד 

 .)Ask it Only Once(
הממשלתי  התקשוב  רשות   -  )IT Governance( משילות    
תפעל לקידום משילות בכל אגפי מערכות המידע בממשלה 
ותבטיח שימוש בשיטות ובכלים עדכניים לניהול תוכניות 
מחזור  ולניהול  פרויקטים  לניהול  ותקציבים,  עבודה 
החיים של מערכות תקשוב, לניהול סיכוני תקשוב, לניהול 

משאבים ולניהול ושיתוף ידע.

יעדים  כמה  לקדם  הרשות  תפעל  הליבה,  יעדי  על  נוסף 
תשתית  וישמשו  הליבה  יעדי  למימוש  יסייעו  אשר  תומכים, 

הכרחית למימושם.
הרשות   -  )Shared Components( משותפים  שירותים    
תקדם פיתוח שירותים משותפים ותפעל להגברת היעילות 
והשיתופיות של רכיבים שונים ושל המידע הממשלתי בין 

 .)Build to Share( יחידות הממשלה
הגנת סייבר )Cyber Defense( - הרשות תפעל באמצעות    
לקידום אבטחת  )יה”ב(  להגנת הסייבר בממשלה  היחידה 
ואכיפה.  בקרה  הנחיות,  באמצעות  הסייבר  והגנת  המידע 
ממשלתי  ובקרה  שליטה  מרכז  להקמת  תפעל  הרשות 

ממשלתי )SOC( למול איומי סייבר. 
אחד  הינו  האנושי  ההון    - דיגיטלית  ומצוינות  מנהיגות    
תהליכי  שכן  הרשות,  חזון  למימוש  החשובים  המשאבים 
שינוי ופיתוח מתבצעים, בראש ובראשונה, על-ידי אנשים. 
הרשות תיזום פעילויות, תשתיות, פלטפורמות ופרויקטים 
הון  ולטפח  לגייס  תפעל  הרשות  האנושי.  ההון  לפיתוח 
החדשנות  הטכנולוגיה,  בחזית  הנמצא  איכותי,  אנושי 
ותחתור למצב את מערך התקשוב בממשלה  והיצירתיות 

כמקור לגאווה מקצועית בקרב עובדיו. 
פעילות בינלאומית - הרשות רואה חשיבות רבה בחיזוק    
הקשרים המקצועיים עם קהיליות התקשוב הממשלתיות 
לקידום  תפעל  הרשות  בעולם.  דמוקרטיות  במדינות 
הארגונים  בקרב  ישראל  ממשלת  של  הבינלאומי  מיצובה 
הבינלאומיים העוסקים במדידה וסקירה של רמת שירותי 

.)E-Governance( הממשל המקוונים
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רקע
אורח  את  ושינו  לחיינו  חדרו  הדיגיטליות  הטכנולוגיות 
שינו  הן  פרטיים.  וכאנשים  כלקוחות  כאזרחים,  שלנו  החיים 
)ספרים,  תכנים  צורכים  עסקים,  עושים  אנו  שבו  האופן  את 
בתוך  ועובדים  ידע  רוכשים  לומדים,  וכד’(,  סרטים  מוסיקה, 
אנו  שבו  האופן  את  שינו  הדיגיטליות  הטכנולוגיות  ארגונים. 
כל  אנו מחוברים  ארגונים.  ועם  בני-אדם  עם  יוצרים קשרים 
הזמן למכשירים הדיגיטליים, אנו זמינים - ללא קשר למקום 
אותנו  המשמשות  חברתיות,  לרשתות  ומחוברים   - לזמן  או 

לניהול קשרים והעברת מידע. 
מאגר עצום של מידע מכל העולם נמצא במרחק נגיעת מסך 
המוגדרת   ,)Digital Density( הדיגיטלית  הצפיפות  בלבד. 
גדלה  לאינטרנט,  המחוברים  החכמים  המכשירים  כמספר 
גידול בלתי פוסק במספר המחשבים,  וגובר. יש  בקצב הולך 
הצמידים,  השעונים,  )סמארטפונים(,  החכמים  הטלפונים 
והחיישנים  המצלמות  הרובוטים,  הטלוויזיות,  המכוניות, 
ענקית  לרשת  מחוברים  אלה  כל   – לרשת  המחוברים 
הכול  של  האינטרנט  זהו  ותהליכים.  אנשים  חפצים,  של 
)Internet of Everything( - בכל פעילות שאנו מבצעים קיים 
הטכנולוגיות  התפתחות  את  הגדירו  חוקרים  דיגיטלי.  מימד 
משמעותית  עוצמה  בעלת  כמהפכה  והשפעתן  הדיגיטליות 
יותר מהמהפכה התעשייתית וקראו לתופעה זו העידן השני 

.)The Second Machine Age( של המכונה
בכל  בשימוש  כיום  נמצאות  הדיגיטליות  הטכנולוגיות 
פוסק  בלתי  תהליך  עוברים  וארגונים  ממשלות  המדינות; 
את  לשפר  מטרה  מתוך  דיגיטליות  טכנולוגיות  אימוץ  של 
ביצועיהם העסקיים - תהליך הנקרא טרנספורמציה דיגיטלית 
)Digital Transformation(. מסעם של מדינות וארגונים בדרך 
ומאתגר.  הכרחי  מתמשך,  מסע  הוא  לדיגיטליים  להפיכתם 
כל  ועל  ארגון  כל  על  משפיעה  הדיגיטלית  הטרנספורמציה 
מרכיביו - על המודל העסקי, על האסטרטגיה, על כלל בעלי 
ועל  עסקיים(  עובדים, שותפים  אזרחים,  או  )לקוחות  העניין 
כישורים  מחייב  זה  שינוי  תהליך  הובלת  הארגוני.  המבנה 
ניהוליים וטכנולוגיים ברמה גבוהה, שמקובל לכנותם מנהיגות 

 .)Digital Leadership( דיגיטלית
הדיגיטלית  בטרנספורמציה  הרחב  הדיון  למרות 
באשר  ניכרת  בהירות  אי  קיימת  עדיין  ובמשמעויותיה, 
בהרבה  רחבות  שהן  זה,  תהליך  של  המלאות  למשמעויות 
העומד  הפס  רוחב  והגדלת  אופטיים  סיבים  של  מפריסה 

הרקע
הקמת רשות התקשוב הממשלתי 
השותפים העיקריים

מבוא    2    

לרשות האזרחים והעסקים. ככל שמדובר במגזר הממשלתי, 
טרנספורמציה אמתית של כל פעילויות הממשלה משמעה 
שינוי בכל התהליכים העסקיים שהיא מבצעת ובאופן שבו 
בשינוי  חדשים,  מחשבה  דפוסי  באימוץ  יחידותיה;  פועלות 
כדי  ובשימוש בחדשנות תמידית  עדיפויות  ובסדרי  במיקוד 
לשפר את התהליכים העסקיים בממשלה. הטרנספורמציה 
התארגנות  את  מחדש  להגדיר  הזדמנות  מהווה  הדיגיטלית 
אחת”  “ממשלה  תפיסת  של  קידומה  לקראת   הממשלה 
ידידותי  איכותי,  שירות  המספקת   ,)One Government(

ומתקדם לאזרחים ולעסקים. 

הקמת רשות התקשוב הממשלתי
הולך  לשימוש  ישראל  ממשלת  את  הביא  הדיגיטלי  העידן 
)משרדים  הממשלה  יחידות  דיגיטליות.  בטכנולוגיות  וגובר 
ממשלתיים(  ותאגידים  רשויות  סמך,  יחידות  ממשלתיים, 
עוברות תהליך מתמשך ומתמיד של טרנספורמציה דיגיטלית 
פנים- עסקיים  תהליכים  של  רב  מספר  שנים.  עשרות  מזה 

ממשלתיים ונתח הולך וגובר של קשרי הממשלה עם אזרחים 
במהלך  דיגיטליות.  טכנולוגיות  באמצעות  כיום  מתבצעים 
ביחידות  דיגיטליות  בטכנולוגיות  השימוש  הורחב  השנים 
והוקמו  ומורכבות  רבות  מידע  מערכות  פותחו   - הממשלה 
מקצוע  בעלי  אלפי  המעסיקות  רבות,  טכנולוגיות  תשתיות 
בתחום  הממשלה  יחידות  של  פעילותן  המחשוב.  בתחומי 
תוך  בוצעה  אלו  שנים  במהלך  הדיגיטליות  הטכנולוגיות 
ראייה  וללא  הארגונית,  היחידה  או  המשרד  בצורכי  מיקוד 

עסקית רוחבית, חוצת-משרדים. 
המאה  של  ה-90  שנות  של  השנייה  מהמחצית  החל 
הכללי  החשב  אגף  באמצעות  הממשלה,  פעלה  הקודמת 
רוחביות כלל- ותשתיות  לקידום מערכות  במשרד האוצר, 

לניהול   ERP מערכת  פותחה  זו  במסגרת  ממשלתיות. 
שירותי  להנגשת  ופלטפורמה  )מרכב”ה(  משאבי הממשלה 
שהפך  תהיל”ה,  )פרויקט  האינטרנט  באמצעות  הממשלה 
בהמשך למערך ממשל זמין(. כמו כן פעלה “ועדה מרכזית 
לענייני תקשוב” כוועדת מכרזים של החשב הכללי במשרד 
האוצר לאישור פרויקטים בתחום המחשוב בממשלה, בשים 
לשיקולים  מעבר  חוצי-משרדים,  רוחביים  לשיקולים  לב 

המקומיים של יחידות הממשלה. 
הטכנולוגיות  חשיבות  בדבר  ההכרה  התגברות   עם 

לבחינת  “ועדה  הוקמה  הממשלה,  בפעילות   הדיגיטליות 
מידע  מערכות  מנהל  ומינוי  ממשלתי  תקשוב  מערך  הקמת 

 .”)CIO - Chief Information Officer( ממשלתי
המידע  טכנולוגיות  בתחום  הממשלה  צורכי  בחינת  לאחר 
ובחינת המבנה הארגוני של מערך המחשוב בממשלה, המליצה 
הממשלתי”  התקשוב  “מטה  חדש,  גוף  הקמת  על   הוועדה 
היחידה  האוצר.  במשרד  הממשלתי”(  “התקשוב   - )להלן 
בתחום  הממשלה  יכולות  את  ולחזק  לשפר  במטרה  הוקמה 
שיתווה  מרכזי,  ממשלתי  גורם  בהובלת  המידע,  טכנולוגיות 
אסטרטגיה ויקדם כלים רוחביים בתחום זה, ובמטרה לקדם 
הפעולה  שיתוף  ואת  הממשלתי  התקשוב  מערך  את  ולייעל 
)החלטת  נוספים  ציבוריים  גופים  ובין  הממשלתי  המגזר  בין 
הממשלה מס’ 3058 מיום 27.03.2011(. באותה החלטה ניתנה 
לתקשוב הממשלתי האחריות לפיתוח המערכות והתשתיות 

הרוחביות )מרכב”ה וממשל זמין( ותחזוקתן. 
בשנת 2014 החליטה הממשלה על הרחבת תחומי הפעילות 
מיום   2097 מס’  הממשלה  )החלטת  הממשלתי  התקשוב  של 
10.10.2014( ועל העברת שטח הפעולה של התקשוב הממשלתי 
ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה, למעט מערך מרכב”ה, 
ועל שינוי שם היחידה לרשות התקשוב הממשלתי )החלטת 

הממשלה מס’ 2099 מיום 10.10.2014(. 
ייעודה ותפקידיה של הרשות הוגדרו מחדש ונקבע, כי התקשוב 
הממשלתי ישמש “מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב 
חדשנות  ולקידום  התקשוב  מערך  לייעול  יפעל  לממשלה, 
טכנולוגית  במשרדי הממשלה ויחידותיהם, ויעמיד טכנולוגיות 
מתקדמות לשיפור השירות הממשלתי לציבור, הפחתת הנטל 
הביורוקרטי וקידום מדיניות ממשל פתוח”. במהלך שנת 2015, 
הממשלתי  התקשוב  רשות  כראש  פראנק  יאיר  מנוי  אושר 
מיום   2495 מס’  הממשלה  )החלטת  הממשלה  ראש  במשרד 

.)28.4.2015

שותפים עיקריים
יחידות מטה  פועלת בשיתוף עם  רשות התקשוב הממשלתי 
המידע  מערכות  אגפי  שבהן:  העיקריות  להלן  ממשלתיות. 
המיזם  של  התיאום  מטה  הסייבר,  ורשות  מטה  במשרדים, 
היישומים  על  הממונה  היחידה  דיגיטלית”,  “ישראל  הלאומי 
הביומטריים, משרד האוצר )אג”ת, חשכ”ל(, משרד המשפטים 

)רמו”ט, ייעוץ וחקיקה(, נציבות שירות המדינה.
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מבנה
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העוסקת  כאלו  ובפרט  אסטרטגיות,  תוכניות  טיבן,  מעצם 
הרף,  ללא  ומתחדשות  המשתנות  דיגיטליות  בטכנולוגיות 
נתונות לתנודות ולשינויים. רשות התקשוב הממשלתי תעדכן 
את  מעודכנת  בצורה  שישקף  על-מנת  לעת  מעת  זה  מסמך 

האסטרטגיה לשנים הקרובות. 

מסמך זה מציג את האסטרטגיה של רשות 
התקשוב הממשלתי ומגדיר את החזון, הייעוד, 

הערכים, היעדים והמשימות של רשות 
התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018.

חזון�
(�Vision�)

ייעוד
(Mission�)

ערכים
(Values�)

יעדים
(Goals�)

ערכי�הפרט
(Behavioral Values)

ערכי�הארגון
(Organizational Values)

יעדי�ליבה
(Core Goals)

יעדים�תומכים
(Supporting Goals)

פעילות
בינלאומית

תרשים: התוכנית האסטרטגית 
של רשות התקשוב הממשלתי

להלן תיאור קצר של פרקי התוכנית האסטרטגית 
המוצגת במסמך זה:

מרכיבי היסוד של האסטרטגיה 
רשות  אסטרטגיית  של  היסוד  מרכיבי  את  מציג  זה  פרק 

התקשוב הממשלתי:

	חזון )Vision(: תמונת מצב עתידית, שאליה שואפת רשות 
התקשוב הממשלתי להגיע ותחתור להגשמתה תוך שיתוף 
עם אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה ועם שותפיה 
החזון  מימוש  הרשות.  של  הצפון«  »כוכב  זהו  האחרים. 

יחולל שינוי מהותי בסביבה הממשלתית.

	ייעוד )Mission(: תפקידה של רשות התקשוב הממשלתי, 
כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה 2097.

והתנהגויות שרשות  תכונות  של  אוסף   :)Values( ערכים  	

התקשוב הממשלתי תשאף להטמיע בקרב עובדיה ובקרב 
כלל העובדים באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה. 
התנהגותיים  ערכים  קטגוריות:  לשתי  מחולקים  הערכים 
של הפרט )עובדים( וערכים ארגוניים )ברמת כלל יחידות 

הממשלה(.

	 יעדים )Objectives(: פרק זה מציג את אוסף הישגי הביניים, 
היעדים  מימוש  החזון.  למימוש  הרשות  את  המקרבים 
מהווה מרכיב חיוני בדרך אל הגשמת החזון. היעדים חולקו 

לשתי קטגוריות – יעדי ליבה ויעדים תומכים:  
משמעותיים  הישגים   :)Core Objectives( ליבה  יעדי    .1

הנדרשים להגשמת החזון.
הישגים   :)Supporting Objectives( תומכים  יעדים    .2
הליבה  יעדי  להשגת  הכרחי  תנאי  המהווים  תומכים, 

ולהגשמת החזון.

הרשות   :)International Activities( בינלאומית  פעילות  	

גופים  עם  פעולה  ושיתופי  קשרים  בקיום  חשיבות  רואה 
סקרים  בביצוע  העוסקים  ארגונים  לרבות  בינלאומיים, 
השוואתיים בתחום ממשל זמין ושירותים מקוונים לציבור. 
שהרשות  הגופים  רשימת  את  בקצרה  מתאר  זה  פרק 

מקיימת איתם קשרים.

חזון 
יעוד 
ערכים  
יעדים  
פעילות בינלאומית

מבנה   3   
מקורות - בפרק מצוינים מראי מקום להחלטות הממשלה  	

גופים  של  אסטרטגיות  תוכניות  של  ולאוסף  הרלוונטיות 
כן,  כמו  בעולם.  אחרות  בממשלות  דומים  ממשלתיים 
חברתית- האסטרטגית  המצב  הערכת  בפרק  מופיעה 

כלכלית שהוצגה לממשלת ישראל ביוני 2015.
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מרכיבי היסוד של האסטרטגיה

פרק זה מציג את מרכיבי היסוד של אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי: 
החזון, הייעוד והערכים. מרכיבים אלה מהווים את התשתית הרעיונית של 

אסטרטגיית רשות התקשוב הממשלתי ומוצגים בתרשים הבא כתמונת-על 
אסטרטגית. בהמשך יפורטו מרכיבי היסוד של האסטרטגיה.

 חזון    4         
ממשלה אחת המציבה את 

האזרח במרכז, פועלת
בשקיפות וביעילות, מקדמת 
חדשנות ורותמת טכנולוגיות 

לשרות הציבור.

חזון

פירוט החזון - מטרות העל
התקשוב  רשות  של  העל  מטרות  חמשת  את  מציג  החזון 
הרשות  אליהם  ההישגים  את  המבטאות  מטרות  הממשלתי, 

תחתור בפעולתה:

ביחידות  השנים  במשך  שהוקמו  המידע,  מערכות  אגפי 
נבנו במטרה לשרת את צורכי המידע של  הממשלה השונות 
היחידות ולתת מענה תקשובי לשירותים שהיחידות מספקות 
יחידות שונות,  לאזרחים. הממשלה מורכבת ממספר רב של 
ברגולציה  ועוסקות  לאזרחים  שירותים  של  מגוון  המספקות 
“המשרד  של  בתפיסה  נבנו  היחידות  נוספים.  ובנושאים 
במרכז”, כלומר מנקודת מבט המשרד שמספק את השירות. 
שלפיה  ארגונית,  תפיסה  על  ומבוסס  מבוזר  מבנה  זהו 
גבולות  עם  שונות,  ממשלה  יחידות  בין  מפוצלת  האחריות 
ברורים של תיחום האחריות ביניהן. באופן טבעי, גם שירותי 
הממשלה הניתנים לאזרחים נבנו על-ידי היחידות השונות על 
בסיס תפיסה זו, בהתאם לסמכויותיהן הייחודיות, ולא מתוך 
תפיסה כוללת, המתייחסת לכלל צורכי האזרח]1[ מהממשלה. 
הרשות תפעל ליישום תפיסה שונה, תפיסה השמה את האזרח 
במרכז ומכוונת להקל ולפשט את הממשקים שלו מול היחידות 
הממשלתיות השונות. תפיסה זו מתבוננת על שירותי הממשלה 
מנקודת המבט של האזרח אל הממשלה )Outside In( לעומת 
מנקודת  הממשלה  שירותי  על  מבט  של  הנוכחית  התפיסה 

.)Inside Out( המבט של היחידה הממשלתית והחוצה

>>

לשירותים הדיגיטליים הממשלתיים כמה יתרונות בולטים:
השירותים   - הממשלה  של  הארגוני  במבנה  אי-תלות  	

חוצי  מורכבים  עסקיים  בתהליכים  תומכים  הדיגיטליים 
משרדים ומאפשרים מתן שירותים לאזרח ללא קשר למבנה 

הארגוני ולתחומי האחריות של יחידות הממשלה השונות.

לשירותים   - למרכז  פריפריה  וקירוב  מרחקים  צמצום  	

הדיגיטליים פוטנציאל לצמצום מרחקים ולקירוב פריפריה 
למרכז. הם מאפשרים שימוש במגוון מכשירי קצה )מחשב 
נייח, מחשב נייד, מכשירי טלפון ניידים, טאבלטים, עמדות 
שירות עצמי(, בכל מקום ובכל זמן, חוסכים צורך בנסיעה 

ומונעים בזבוז זמן יקר.

הדיגיטליים  לשירותים   - חברתיים  פערים  צמצום  	

פוטנציאל לצמצום פערים חברתיים על-ידי הנגשתם לכלל 
האוכלוסיות. לדוגמה, אפשר לפרוס עמדות שירות עצמי 
מוגבלת  נגישות  בעלי  ובמגזרים  והערבי  החרדי  במגזר 
ונמוכה יותר לאינטרנט ולאפשר להם לקבל את השירותים 

הממשלתיים בצורה נוחה. 

)Citizen Centric Government( א. ממשלה אחת המציבה את האזרח במרכז

[1] אזרח – אזרח או עסק המקבל שירותים מהממשלה.
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חזון

)Acts Transparently( ב. פועלת בשקיפות
לקידום תפיסת השקיפות  רשות התקשוב הממשלתי תפעל 
הפתוח”,  “הממשל  לעקרונות  בהתאם  ולריכוזה  והפתיחות 
שממשלת ישראל מחויבת להם במסגרת חברותה בשותפות 
 OGP – Open Government( פתוח  לממשל  הבינלאומית 
מובלת זה  בינלאומי  פורום  מול  הפעילות   .)Partnership

הפתוח”  “הממשל  תפיסת  ממימוש  כחלק  הרשות.  על-ידי 
לאזרח,  הממשלתית  השקיפות  להגברת  הרשות  תפעל 

בתרשים: מרכיבי היסוד של התכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי

חזון

חזון�|�ממשלה�אחת,�המציבה�את�האזרח�
במרכז,�פועלת�בשקיפות�וביעילות,�קדמת�
חדשנות�ורותמת�טכנולוגיות�לשירות�הציבור.

ייעוד�|�רשות�התקשוב�הממשלתי�תשמש�מרכז�
מידע�ויועץ�מקצועי�בתחום�התקשוב�לממשלה,�
תפעל�לייעול�מערך�התקשוב�ולקידום�חדשנות�
טכנולוגית�במשרדי�הממשלה�ויחידותיהם,�תעמיד�
טכנולוגיות�מתקדמות,�תפעל�לשיפור�השירות�
הממשלתי�לציבור,�להפחתת�הנטל�הבירוקרטי�

ולקידום�מדיניות�של�ממשל�פתוח.

שירותיות ביחד,�השלם�התקשובי עושים�ואז�מדברים מקצוענות�ומצויינות�

ממשל�פתוחחדשנות

ייעוד

ערכי�הארגון

ערכי�הפרט

רשות�

התקשוב�

הממשלתי

)Efficiency( ג. פועלת ביעילות
הממשלה  ביחידות  המידע  מערכות  אגפי  של  יעילותם 
השונות מהווה יעד חשוב של הרשות. לשם כך תפעל הרשות 

בכמה מישורים:

	משילות – הרשות תפעל ליישום תהליכי משילות, לקידום 
ולהטמעה של סטנדרטים ומתודולוגיות עדכניות, מתקדמות 
ורוחביות, שיתמכו בניהול יעיל של אגפי מערכות המידע 

ביחידות הממשלתיות.

)Shared Services( – הרשות תפעל  מרכיבים משותפים  	

ופלטפורמות  במרכיבים   )Re-use( חוזר  ושימוש  לפיתוח 
משותפות, ובכך תסייע בבניית מערך תקשוב ממשלתי יעיל 
ומתקדם. תשתיות, פלטפורמות ומערכות מידע אלו יעמדו 
ויסייעו  ביחידות הממשלה,  המידע  אגפי מערכות  לרשות 
בהפחתת עלויות הפיתוח והתחזוקה, ישפרו את הגמישות 
ואת מהירות מתן המענה לצורכי היחידות השונות ויאפשרו 
לאגפי מערכות המידע להתמקד בנושאים שבהם תרומתם 
העסקית משמעותית ביותר והם מביאים את הערך המוסף 

הגדול ביותר ליחידותיהם.

איכות  לשיפור  תפעל  הרשות   – המידע  איכות  שיפור  	

לניתוח  מתקדמים  כלים  ולאספקת  הממשלתי  המידע 
המידע העומד לרשות מקבלי ההחלטות.

זרימת מידע בין יחידות – הרשות תפעל למימוש זרימה  	

דבר  הממשלה,  יחידות  בין  המידע  של  ויעילה  מהירה 
שיחסוך כפילויות בניהול המידע ויגדיל את אמינות המידע 

ועדכניותו.

לשיפור  תפעל  הרשות   – האינטגרציה  רמת  שיפור  	

ולפיתוח  המידע  ומאגרי  המידע  מערכות  בין  האינטגרציה 
תהליכים עסקיים דיגיטליים חדשנים, חוצי-יחידות וגמישים.

קידום המקצוענות והמצוינות במשאב האנושי – הרשות  	

תפעל לקידום המקצוענות והמצוינות של המשאב האנושי 
המועסק באגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה, דבר 

שיתרום, בין היתר, גם לניהול יעיל של משאבי המידע.

עם  בשיתוף  תפעל  הרשות   – רכש  תהליכי  שיפור  	

מנהל הרכש באגף החשכ”ל ועם מטה התיאום הלאומי 
הרכש  תהליכי  את  ולשפר  לקדם  דיגיטלית”  “ישראל 
התקשוב.  בתחום  האסטרטגיים  ליעדים  ולהתאימם 
מערכות  אגפי  של  ביכולת  חשוב  מרכיב  הוא  רכש 

המידע  מערכות  את  לפתח  הממשלה  ביחידות  המידע 
של  בקיומם  חשיבות  יש  ולכן  שונים,  שירותים  ולספק 
חדשניים  פתרונות  של  יעילים  טכנולוגי  רכש  תהליכי 
ההתפתחות  לקצב  המותאמים  מחשוב,  שירותי  ושל 

הטכנולוגית.

)Promotes Innovation( ד. מקדמת חדשנות
לאזרח  ערך  בעלי  ושיפורים  שינויים  ביצוע  היא  חדשנות 
חדשנות  את  לקדם  תפעל  הרשות  הממשלה.  וליחידות 
כי הטכנולוגיות  ומתוך הבנה  מתוך הכרה בחשיבותה הרבה 
הדיגיטליות הפכו למקור בלתי נדלה של חדשנות והן בעלות 
פוטנציאל רב לאספקת ערך כלכלי-חברתי לציבור וליחידות 

הממשלה. 

הרשות תפעל לקידום החדשנות בכמה מישורים:
בפיתוח  החדשנות  נושא  לחשיבות  מודעות  יצירת  	

השירותים הממשלתיים ועידודה.

נוספים  גורמים  עם  משותפים  עבודה  בצוותי  השתתפות  	

ועוד(, שמטרתם לגבש  “ישראל דיגיטלית”  )מנהלי הרכש, 
מדיניות רכש IT, שתכלול התייחסות לרכש מחברות הזנק 

)רכש חדשנות(.

צורכי  בין  מפגש  מקום  שיהווה  חדשנות,  מרכז  הקמת  	

היחידות הממשלתיות ובין הפתרונות החדשניים הקיימים 
במגזר העסקי.

עם  יחד  הדיגיטליים  המובילים  רשת  בבניית  השתתפות  	

של  רשת   - דיגיטלית”  “ישראל  הלאומי  התיאום  מטה 
החדשנות  של  חשיבותה  את  המבינים  בכירים,  מנהלים 

ופועלים בעקביות ליישומה בכל יחידות הממשלה. 

ה. רותמת טכנולוגיות לשירות הציבור
)Mobilizes Technologies For Citizen Services(

תשתית  השונות  הדיגיטליות  בטכנולוגיות  רואה  הרשות 
לאזרחים  הממשלתיים  השירותים  לשיפור  מאפשרת 
תפעל  הרשות  השונות.  הממשלתיות  היחידות  ולעובדי 
לרתימת טכנולוגיות חדשניות אלו לטובת השירות לציבור 
הרשות  הממשלה.  יחידות  עבודת  ויעילות  איכות  וקידום 
תפעל לקידום תהליכי שירות ותהליכי עסקיים מתקדמים 
הפרטי  במגזר  הניתנים  מאלו  נופלים  שאינם  וחדשניים, 

בארץ ובעולם.

להנגשת המידע ומאגרי המידע הממשלתיים לציבור, להגברת 
ולשיפור  בממשלה  החלטות  קבלת  בתהליכי  הציבור  שיתוף 

השקיפות של התהליכים הממשלתיים. 
 Enabling( מאפשרת  תשתית  מהוות  הדיגיטליות  הטכנולוגיות 
הפתוח”,  “הממשל  תפיסת  בקידום  חשובה   )Infrastructure
ומאפשרות, בין היתר, יצירת פלטפורמות אפקטיביות לשיתוף 
הציבור ולחשיפת מידע ממשלתי עדכני, נגיש, אמין ושימושי.  

חזון

חזון�|�ממשלה�אחת,�המציבה�את�האזרח�
במרכז,�פועלת�בשקיפות�וביעילות,�קדמת�
חדשנות�ורותמת�טכנולוגיות�לשירות�הציבור.

ייעוד�|�רשות�התקשוב�הממשלתי�תשמש�מרכז�
מידע�ויועץ�מקצועי�בתחום�התקשוב�לממשלה,�
תפעל�לייעול�מערך�התקשוב�ולקידום�חדשנות�
טכנולוגית�במשרדי�הממשלה�ויחידותיהם,�תעמיד�
טכנולוגיות�מתקדמות,�תפעל�לשיפור�השירות�
הממשלתי�לציבור,�להפחתת�הנטל�הבירוקרטי�

ולקידום�מדיניות�של�ממשל�פתוח.

שירותיות ביחד,�השלם�התקשובי עושים�ואז�מדברים מקצוענות�ומצויינות�

ממשל�פתוחחדשנות

ייעוד

ערכי�הארגון

ערכי�הפרט

רשות�

התקשוב�

הממשלתי

חזון

חזון�|�ממשלה�אחת,�המציבה�את�האזרח�
במרכז,�פועלת�בשקיפות�וביעילות,�קדמת�
חדשנות�ורותמת�טכנולוגיות�לשירות�הציבור.

ייעוד�|�רשות�התקשוב�הממשלתי�תשמש�מרכז�
מידע�ויועץ�מקצועי�בתחום�התקשוב�לממשלה,�
תפעל�לייעול�מערך�התקשוב�ולקידום�חדשנות�
טכנולוגית�במשרדי�הממשלה�ויחידותיהם,�תעמיד�
טכנולוגיות�מתקדמות,�תפעל�לשיפור�השירות�
הממשלתי�לציבור,�להפחתת�הנטל�הבירוקרטי�

ולקידום�מדיניות�של�ממשל�פתוח.

שירותיות ביחד,�השלם�התקשובי עושים�ואז�מדברים מקצוענות�ומצויינות�

ממשל�פתוחחדשנות

ייעוד

ערכי�הארגון

ערכי�הפרט

רשות�

התקשוב�

הממשלתי

חזון

חזון�|�ממשלה�אחת,�המציבה�את�האזרח�
במרכז,�פועלת�בשקיפות�וביעילות,�קדמת�
חדשנות�ורותמת�טכנולוגיות�לשירות�הציבור.

ייעוד�|�רשות�התקשוב�הממשלתי�תשמש�מרכז�
מידע�ויועץ�מקצועי�בתחום�התקשוב�לממשלה,�
תפעל�לייעול�מערך�התקשוב�ולקידום�חדשנות�
טכנולוגית�במשרדי�הממשלה�ויחידותיהם,�תעמיד�
טכנולוגיות�מתקדמות,�תפעל�לשיפור�השירות�
הממשלתי�לציבור,�להפחתת�הנטל�הבירוקרטי�

ולקידום�מדיניות�של�ממשל�פתוח.

שירותיות ביחד,�השלם�התקשובי עושים�ואז�מדברים מקצוענות�ומצויינות�

ממשל�פתוחחדשנות

ייעוד

ערכי�הארגון

ערכי�הפרט

רשות�

התקשוב�

הממשלתי
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מוגדר בהחלטת הממשלה  ייעוד רשות התקשוב הממשלתי, 
מס. 2097, המובאת כאן כלשונה: ייעוד הרשות ייחודי ומביא 
רוחבי כלל-ממשלתי  גוף  בין  הנדרש  ביטוי את השילוב  לידי 
ביחידות הממשלה, אגפים  לבין אוסף אגפי מערכות המידע 
אנכיים המשרתים את משרדיהם. השילוב בין המבט הרוחבי 
למבט האנכי יוצר תנאים אידיאליים לקידום התקשוב ברמה 

הארגונית הרוחבית, נוסף על זו המקומית.

כגוף רוחבי תעסוק הרשות בהיבטים הבאים:
כיועץ  ישמש  אשר  כלל-ממשלתי,  רוחבי  ידע  מרכז  יצירת 

מקצועי לממשלה ויחידותיה בתחום התקשוב.

מתודולוגיות  יצירת  על-ידי  בממשלה  התקשוב  מערך  ייעול 
ומיצוי הסינרגיות בין יחידות הממשלה.

אגפי  לרשות  טכנולוגיות  ופלטפורמות  שירותים  העמדת 
הפיתוח  ועידוד  הממשלה  ביחידות  המידע  מערכות 

והשימוש באבני בניין משותפות.

השירות  שיפור  החדשנות;  בתחומי  רוחבית  מדיניות  קידום 
מדיניות  קידום  הביורוקרטי;  הנטל  והפחתת  הממשלתי 

וערכי ממשל פתוח. 

רשות התקשוב הממשלתי תשמש 
מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום 

התקשוב לממשלה, תפעל לייעול 
מערך התקשוב ולקידום חדשנות 

טכנולוגית במשרדי הממשלה 
ויחידותיהם, תעמיד טכנולוגיות 

מתקדמות, תפעל לשיפור השירות 
הממשלתי לציבור, להפחתת 

הנטל הביורוקרטי ולקידום 
מדיניות ממשל פתוח.

ייעוד   4.1   
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המשימות ואת העמידה ביעדים ובלוחות הזמנים. הרשות תתמקד 
בעשייה ובפיתוח שירותים ופלטפורמות רוחביות, בפיתוח כלים, 
מתודולוגיות  והטמעת  בגיבוש  משילות,  ומנגנוני  עבודה  תהליכי 
יתמכו  אלו  כל  ובקרה.  פיקוח  מדידה,  במנגנוני  ניהול,  ושיטות 
בפעילות אגפי מערכות המידע ואגפי השירות ביחידות הממשלה 

ויסייעו להם בהשגת יעדיהם ובעמידה בהתחייבויותיהם.
כגוף  הייחודי  תפקידה  בתוקף  התקשובי:  השלם  ביחד,   .3
רוחבי כלל-ממשלתי, תפעל הרשות להטמעת תרבות ארגונית, 
המדגישה את חשיבות השיתופיות ועבודת הצוות. בכך תפעל 
כלל-ממשלתי,  אינטגרטיבי  תקשוב  מערך  לבסס  הרשות 
המשתמש בתבונה בנכסים דיגיטליים משותפים, המתבסס על 
מתודולוגיות עבודה רוחביות ואחידות ומשתף בידע ובניסיון 
התקשובי  השלם  שלפיה  בתפיסה,  מאמינה  הרשות  הנצבר. 
גדול מסך חלקיו. מכאן נגזר שיתוף פעולה הדוק בין הרשות 
בתוך  הרבדים:  בכל  זה  ערך  לקדם  הרשות תפעל  ושותפיה. 
ובין עובדי הרשות; בין הרשות ובין אגפי מערכות המידע; בין 
הרשות ובין שותפיה הרבים בממשלה ומחוצה לה; בין אגפי 
מערכות המידע השונים; בין אגפי מערכות מידע ללקוחותיהם 

במשרדי הממשלה ובציבור.
בעל חשיבות  ערך  בשירותיות  רואה  הרשות  שירותיות –   .4
רבה ותפעל להטמעתו בקרב עובדיה, העובדים באגפי מערכות 
המידע ובקרב כלל העובדים העוסקים במתן שירות לאזרחים 

ביחידות הממשלה.

הרשות תפעל לקידום ערך השירותיות בכמה 
מישורים:

	השירות הניתן לאזרחי המדינה באמצעות יחידות הממשלה.
הממשלה  ביחידות  המידע  מערכות  שאגפי  השירות  	
גורמים  הממשלה,  יחידות  )עובדי  ללקוחותיהם  מספקים 

מחוץ לממשלה המקבלים שירותים מהממשלה וכד’(.
השירות שרשות התקשוב הממשלתי נותנת לגופי הממשלה  	

השונים.
העלאת המודעות למתן שירות איכותי וקידום תודעת השירות  	

בקרב עובדי מערך התקשוב ובקרב נותני שירותים בממשלה.
פיתוח מדדי שירות. 	

הגדרת “אמנת שירות” )SLA( מול מקבלי השירותים השונים  	

)בממשלה ובציבור(.

ערכים רוחביים-ארגוניים
ממשל פתוח | חדשנות

ערכים התנהגותיים ברמת הפרט, העובד
מקצוענות ומצוינות | "עושים ואז מדברים" | 

יחד, השלם התקשובי | שירותיות

ערכים   4.2   

 ערכים רוחביים-ארגוניים
:)Cross-Organizational Values(

1. ממשל פתוח )Open Government( - הרשות רואה ב”ממשל 
הפעילות  את  לרכז  ומחויבת  רבה,  חשיבות  בעל  ערך  פתוח” 
ערך  להטמעת  הקשור  בכל  המטה,  גורמי  עבודת  את  ולתאם 
זה. הרשות תפעל ליישם את עקרונות “הממשל הפתוח” כפי 
שהממשלה  פתוח,  לממשל  הבינלאומית  בשותפות  שנקבעו 
מדינות:  מ-60  יותר  חברות  ובה   2012 בשנת  אליה  הצטרפה 
שקיפות והנגשת מידע; שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות; 
השימוש  להגברת  תפעל  הרשות   .)Accountability( אחריותיות 

בפלטפורמות הטכנולוגיות כתשתית לקידום ערכים אלו.  
ערכי “הממשל הפתוח” מהווים תשתית לדמוקרטיה חדשנית 
וזכות  הביטוי  חופש  מימוש  את  המאפשרת  ומתפתחת, 
ההשתתפות הדמוקרטית ומגבירה את אמון הציבור בממשל. 
הבוחרים  ציבור  בין  ישיר  קשר  מאפשר  הציבור”  “שיתוף 
קבלת  לתהליכי  ומסייע  הממשל,  ומערכות  הציבור  לנבחרי 
ורתימתם  האזרחים  ציפיות  בירור  תוך  מושכלים  החלטות 
לתהליכי קבלת ההחלטות. הנגשת המידע הממשלתי וביצוע 
הליכי שיתוף ציבור הם בעלי פוטנציאל של תרומה לשיפור 

השירות הממשלתי לציבור.
Innovation(  .2( - הרשות תפעל ליישום החדשנות - 
ביצוע שינויים ושיפורים בעלי ערך לאזרח וליחידות הממשלה - 
כערך ארגוני. הרשות תפעל לרתימת יחידות הממשלה לפיתוח 
להכשיר  ותפעל  לאזרחים,  מתקדמים  דיגיטליים  שירותים 
ביחידות  המידע  מערכות  באגפי  העובדים  ואת  עובדיה  את 

הממשלה לאימוץ חשיבה חדשנית וליישומה. 

ערכים התנהגותיים ברמת הפרט, העובד 
)Personal Values(

הרשות תפעל להנחיל באגפי מערכות המידע ובאגפי השירות 
ביחידות הממשלה, את הערכים ההתנהגותיים הבאים:

המקצוענות  לקידום  תפעל  הרשות  ומצוינות:  מקצוענות   .1
והמצוינות של המשאב האנושי, מתוך הבנה כי שירות איכותי 
ואיכותיים  חדשניים  דיגיטליים  שירותים  ופיתוח  לאזרחים 

מחייבים רמה גבוהה של מקצוענות ומצוינות.
ובתרבות  בתפיסה  מאמינה  הרשות  מדברים”:  ואז  “עושים   .2
של  הביצוע  חשיבות  את  ובראשונה  בראש  המדגישות  ארגונית, 

 Cross-Organizational( חולקו לשתי קטגוריות: ערכים רוחביים-ארגוניים )Values( הערכים
)Personal Values( וערכים התנהגותיים עבור הפרט/העובד )Values
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יעדים

 – תפרסם  שהרשות  הנחיה  וכל  תיזום  שהרשות  משימה  כל 
היעדים  את  האלה.  היעדים  את  הלימתם  לאור  כולן  תיבחנה 

חילקנו לשתי קבוצות: יעדי ליבה ויעדים תומכים.

התומכים  היעדים  אוסף  הם   )Core Objectives( הליבה  יעדי 
הרשות  בכוונת  הרשות.  חזון  בהגשמת  וברור  ישיר  באופן 
המידע  מערכות  אגפי  בכל  ליבה  כיעדי  להנחלתם  לפעול 

ביחידות הממשלה.

)Digital First( 5.1.1 דיגיטלי תחילה

)High Quality Citizen Service( 5.1.2 שירות איכותי לאזרחים

)Information as an Asset( 5.1.3 המידע כנכס

)Open Government( 5.1.4  ממשל פתוח

)IT Governance( 5.1.5  משילות

יעדי ליבה   5   
היעדים מגדירים בצורה ברורה את 

הנושאים שבהם הרשות מתכוונת להתמקד 
ואותם היא מבקשת לקדם. הגדרת היעדים 

נועדה, בין היתר, לסייע לרשות ולאגפי 
מערכות המידע ביחידות הממשלה 

בתהליכי קבלת החלטות ובקביעת סדרי 
עדיפויות בין המשימות המוטלות עליהם 

דיגיטלי תחילה
שירות איכותי לאזרחים

המידע כנכס
ממשל פתוח

משילות
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הערוצים הנוספים יאפשרו מתן שירות ללקוחות המעדיפים 
לקבל את השירות באופן לא-דיגיטלי, לאוכלוסיות המתקשות 
דיגיטליים.  ערוצים  מהפעלת  הנמנעות  לאוכלוסיות  או 
היא   )Digital First( תחילה"  "דיגיטלי  היעד  משמעות 
פשוטים  נוחים,  כה  שיהיו  ומקוונים  דיגיטלים  שירותים 
באופן  אותם  לצרוך  להעדיף  לאזרח  שיגרמו  ואיכותיים, 
ההחלטות  מקבלי  האחרים.  השירות  בערוצי  מאשר  דיגיטלי 
שירות  פתרונות  קידום  כן  גם  יעדיפו  הממשלה  ביחידות 
דיגיטליים לאתגרים עסקיים. במידת הצורך, ובהתאם לצורכי 
נוספים.  גם ערוצי שירות  יפותחו  האזרחים מקבלי השירות, 
השירותים הדיגיטליים יונגשו באמצעות מכשירי קצה שונים, 

ובהם מחשב אישי, מכשירים ניידים, עמדות שירות ועוד.

הממשלתיים  השירותים  הפיכת  של  להאצה  תפעל  הרשות 
לשירותים דיגיטליים במקביל לבחינה מחודשת של השירותים 
דיגיטליים  לשירותים  להופכם  הקיימים, במטרה  הדיגיטליים 
שירותים  להסבת  תפעל  הרשות  אזרח.  ממוקדי  איכותיים 
ובמקביל  ואיכותיים,  חדשים  לשירותים  קיימים  דיגיטליים 
שירות  )מוקדי  הלא-דיגיטליים  הערוצים  לקידום  תפעל 
המודעות  תפיסת  ולפיתוח  קהל(  קבלת  משרדי  טלפוניים, 

לשירות וקידום תהליכי מדידה של השירותים.

ויחידות  הממשלה  משרדי  בכלל  דיגיטליים  שירותים  פיתוח 
הסמך יאפשר לממשלה לספק לציבור שירותי ממשלה נגישים 
הישירות  העלויות  את  להפחית  ועדכניים;  חדשניים  יותר, 
והעקיפות של מתן השירות ואת הצורך בפעולות פרונטליות 
זאת, תוך שמירת הזכות  מול משרדי הממשלה.  של האזרח 
משלב  נפרד  בלתי  כחלק  מידע  אבטחת  ושיקולי  לפרטיות 

התכנון והעיצוב של שירותים ממשלתיים חדשים.

הבשלות  בתהליך  גבוה  שלב  הוא  תחילה"  "דיגיטלי 
הדיגיטלית של יחידות הממשלה. זהו יעד השואף להביא 
אינטגרטיביים,  איכותיים,  דיגיטליים  שירותים  לפיתוח 
גבוהה.  ברמה  משתמש  חוויית  המספקים  לקצה,  מקצה 
את  יעדיפו  שהאזרחים  וכדי  זה,  ליבה  יעד  למימוש 
אחרים,  שירות  ערוצי  על-פני  הדיגיטליים  השירותים 
מבחינת  הן  איכותית,  משתמש  חוויית  לספק  לפעול  יש 
נוחות  מבחינת  והן  המשתמש(  )ממשק  הגרפי  עיצובם 
 )Reengineering( ההפעלה. כמו כן, יש צורך בעיצוב מחדש
של תהליכים עסקיים מסוימים, בעיקר תהליכים עסקיים 
מורכבים וחוצי-משרדים. עיצוב התהליכים העסקיים הינו 
אתגר משמעותי, שיחייב שיתוף פעולה הדוק בין הרשות 
במשרדי  המידע  מערכות  אגפי  הממשלה,  יחידות  ובין 
דיגיטלית"  "ישראל  הלאומי  התיאום  מטה  הממשלה, 
וגורמים נוספים. תהליך זה כולל פיתוח תשתיות חדשות 
לשירותי הליבה ועיצובם מחדש של התהליכים העסקיים 
)Back Office Processes(, נוסף על עיצוב מחדש של ממשקי 

.)User Interface( המשתמש

"דיגיטלי תחילה" יש ליצור תשתית  על-מנת לממש את יעד 
אישי  מידע  ושיתוף  אמת  בזמן  האזרח  של  זהותו  לאימות 
מאומת בין יחידות הממשלה. כחלק מקידום מדיניות לאומית 
ביומטריים  ליישומים  ברשות  המתבצעת  ההזדהות,  בנושא 
במשרד ראש הממשלה, תקדם הרשות פיתוח של פלטפורמת 
נוחה  בצורה  להזדהות  לאזרח  שתאפשר  אחודה,  הזדהות 
עשרות  לזכור  הצורך  בלא  הממשלה  שירותי  מול  ואחודה 
"עיצוב  תפיסת  הרשות  תקדם  זאת  לצד  שונות.  סיסמאות 
מן   )"privacy by design"( המידע"  על  והגנה  פרטיות  מונחה 

השלבים הראשונים של עיצוב השירותים. 

5.1.1 דיגיטלי תחילה

הרשות תפעל לכך ששירותי הממשלה יפותחו 
בתפיסה הנותנת עדיפות ברורה לפיתוחם של 

שירותים דיגיטליים נוחים ויעילים. משמעות יעד זה 
היא שכל שירות חדש של הממשלה יפותח בראש 

ובראשונה כשירות דיגיטלי, ובהתאם לצורך בערוצי 
שירות נוספים )כגון מוקדי שירות, משרדי קבלת קהל(.

יעדי 
ליבה

כחלק מתפיסת "דיגיטלי תחילה", הרשות תפעל לאמץ ולקדם 
 Service Design) השירותים  בעיצוב  מנחים  עקרונות  כמה 

Principles) הממשלתיים:

אזרחים   –  )Multi Omni and Cross Channels( רב-ערוציות    
בערוצי  הממשלתיים  השירותים  את  לקבל  מבקשים  שונים 
השירותים  ולא-דיגיטליים.  דיגיטליים  שונים,  שירות 
השירות  את  לקבל  יהיה  שאפשר  כך  יפותחו  הדיגיטליים 
במחשב  אינטרנט,  באתר  ולרלוונטיות,  לצורך  בהתאם 
טלפוני,  במוקד  טאבלט(,  או  )טלפון  הנייד  במכשיר  האישי, 
בשירות   ,)IVR( אינטראקטיבי  קולי  במענה  עצמי  בשירות 
המוצבות   )Self Service Kiosks( שירות  בעמדות  עצמי 
לפתח  תשאף  הרשות  ועוד.  המדינה  ברחבי  שונים  באתרים 
ובמגוון  קצה  מכשירי  במגוון  להינתן  שיוכלו  שירותים 
ככל   .)Responsive Design( השונות  ההפעלה  מערכות 
בעקרון  התומכת  בתפיסה  השירותים  יפותחו  האפשר, 
ככל   .)Omni Channel( השונים  השירות  ערוצי  בין  הרציפות 
)מבוססי  אישיים  הממשלתיים  השירותים  יהיו  האפשר 
מידע אישי ופונים לצרכיו האישיים של האזרח( ופרואקטיביים 
השירות.  קבלת  לצורך  לאזרח  הרשות  מצד  יזומה  )פנייה 
לדוגמה, רישיון שתוקפו עומד לפוג - תתבצע פנייה לאזרח, 

שתביא לידיעתו כי עליו לפעול לחידוש הרישיון(.  

 )One Stop Shop( אחת  באינטראקציה  השירות  השלמת  	

על תהליכים עסקיים  – חלק משירותי הממשלה מבוססים 
לפיתוח  תחתור  הרשות  ממשלתיות.  יחידות  כמה  החוצים 

)דיגיטלי  אחד  בממשק  חוצי-יחידות  רוחביים  שירותים 
או לא-דיגיטלי(. כלומר תמיכה במתן שירות החוצה כמה 
השירות  סטטוס  של  שקיפות  ויצירת  ממשלתיות  יחידות 
 Service Delivery( על שלביו השונים מתחילתו ועד השלמתו
ולא  השירות  מקבל  באזרח  יהיה  המיקוד   .)Completion
ביחידה הממשלתית המספקת אותו. הדגש יהיה על יכולת 
ובמקום  אחד  בממשק  הפעולות  כלל  את  לבצע  האזרח 
באופן  או  עצמי  שירות  בעמדת  דיגיטלי,  באופן   - אחד 
שבין  הזיקה  הבנת  תוך  יפותחו  השירותים  פרונטלי. 

השירותים לבין מאפייני האוכלוסיות המקבלות אותו.

השירותים   –  )Design Thinking( עיצוב  מונחית  חשיבה  	

הממשלתיים יעוצבו תוך שימוש בשיטות ותהליכי חשיבה 
שירותי   ."Design Thinking" עקרונות  מבוססי  מתקדמים, 
נקודת המבט של מקבל השירות  יפותחו מתוך  הממשלה 
ולמאפייניו   )User Needs First( לצרכיו  השירות  והתאמת 
הייחודיים )כגון גמלאים, בעלי מוגבלות, דוברי שפות שונות, 
מיעוטים וכו'(. חשיבה מונחית עיצוב מבוססת על שיתוף 
נרחב של מקבלי השירות בתהליכי העיצוב והאפיון ובחינה 
שוטפת של דרישותיהם וצורכיהם. תהליך הגיבוש והעיצוב 
של השירות ייעשה תוך שימוש בסקרים, בשולחנות עגולים 
עיצוב  משגרת  וכחלק  שוטף  באופן  מיקוד  ובקבוצות 
לאימוץ חדשנות  תהיה  השירותים הממשלתיים. החתירה 
וגמישות ביחס לשינויים הטכנולוגיים והעיצוביים והפיכת 
נושא החשיבה מונחית העצוב לחלק מה-DNA של מעצבי 

השירותים הממשלתיים.

)Digital Services Design Principles( עקרונות בפיתוח השירותים הדיגיטליים

פיתוח שירותים דיגיטליים בכלל 
משרדי הממשלה ויחידות הסמך 
יאפשר לממשלה לספק לציבור 

שירותי ממשלה נגישים יותר, חדשניים 
ועדכניים: להפחית את העלויות 

הישירות והעקיפות של מתן השירות 
ואת הצורך בפעולות פרונטליות של 

האזרח מול משרדי הממשלה.
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תפעל למתן שירות מהיר ולקיצור זמני המתנה בערוצים 
לא-דיגיטליים.  

- הרשות תפעל להטמעת  פרסום מדיניות שירות כוללת  	

כ"לקוח"  השירות  למקבל  המתייחסת  השירות,  מדיניות 
לאוכלוסיות  השירות  התאמת  תוך  במרכז,  אותו  ומציבה 

ולצרכים השונים של האזרחים.

תפעל  הרשות   -  )SLA( שירות  ורמות  סטנדרטים  קביעת  	

לאופן  בנוגע  הממשלה  לגופי  מחייבים  סטנדרטים  לפרסום 
אספקת השירותים. הסטנדרטים יתייחסו לזמינות השירותים 

הרשות תפעל לקידום שירות איכותי לאזרחים באופנים הבאים:
שיפור תודעת השירות - השירותים הממשלתיים ניתנים  	

לא- חלקם  דיגיטליים,  חלקם  שירות,  ערוצי  במגוון 
דיגיטליים  שירות  ערוצי  בין  משלבים  וחלקם  דיגיטליים, 
ושאינם דיגיטליים. הרשות תפעל לקדם ולשפר את תודעת 
שירות  המספקות  הממשלה  יחידות  כל  בקרב  השירות 
שינוי  ליצירת  הרשות  רוחבי, תחתור  כגוף מטה  לציבור. 
הארגונית  ובתרבות  השירותים  אספקת  בתודעת  עמוק 
של מתן שירות לאזרח על-ידי הממשלה. לשם כך, תפעל 
האזרח  את  המעצימה  שירותית  תפיסה  לאימוץ  הרשות 
הרשות  רצונו.  שביעות  לשיפור  מתמיד  באופן  וחותרת 

5.1.2 שירות איכותי לאזרחים

הממשלה מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים לציבור ועושה זאת באמצעות ערוצי שירות שונים 
- משרדי קבלת קהל, מוקדי שירות טלפוני וערוצים דיגיטליים. הציפייה של האזרח היא לקבל 
שירות איכותי, מהיר ונוח בכל הערוצים האלה. רשות התקשוב הממשלתי תפעל לקידום היעד 

שירות איכותי לאזרחים )High Quality Citizen Service( ותהווה מרכז ידע מקצועי בתחום זה. 

יעדי 
ליבה

כגוף מטה רוחבי, תפעל הרשות ליצירת שינוי 
עמוק בתודעת אספקת השירותים ובתרבות 

הארגונית של מתן שירות לאזרח על-ידי 
הממשלה. הרשות תפעל להטמעת מדיניות 

השירות, המתייחסת למקבל השירות כ"לקוח" 
ומציבה אותו במרכז, תוך התאמת השירות 

לאוכלוסיות ולצרכים השונים של האזרחים.

ולנגישותם, לאופן פרסום המידע על השירותים, לניהול הפניות, 
לכישורי נותני השירות והכשרתם בנוגע למיומנויות שירות.

מדידות שוטפות - הרשות תבצע מדידות שוטפות של כל  	

ערוצי השירות ביחידות הממשלה.

פרסום תוצאות המדידה - הרשות תפעל לפרסום תוצאות  	

את  לשפר  במטרה  ולאזרחים  השירות  למנהלי  המדידה 
השקיפות ולעודד את היחידות נותנות השירות לשפר את 

איכות השירות.

להקמת  תפעל  הרשות   - מרכזי  ממשלתי  מענה  הקמת  	

למוקד  לפנות  לאזרחים  שיאפשר  מרכזי,  מענה ממשלתי 
שירותי  על  מידע  לקבלת  ראשון"  "קו  שישמש  טלפוני 
באיתור  לציבור  יסייע  מרכזי  ממשלתי  מענה  הממשלה. 
היחידה הממשלתית המספקת את השירות, באיתור המידע 
לאתר  ובהפניה  השירות  לקבלת  הנדרשים  והמסמכים 

האינטרנט או לערוץ שירות אחר לקבלת השירות.

הרשות   - הממשלה  לשירותי  הציבור  מודעות  העלאת  	

למגוון  צרכן השירותים,  מודעות האזרח,  תפעל להעלאת 

אפשרות  וליצירת  השונים,  בערוצים  הניתנים  השירותים 
מהירה לאיתור השירות המבוקש וקבלתו ללא צורך בידע 

מוקדם בנוגע ליחידה הממשלתית המספקת את השירות.

תפעל  הרשות   - בשירות  העוסקת  ידע  קהילת  בניית  	

ותעודד  השירות  מקצועות  בעלי  של  ידע  קהילת  להקמת 
ככלי  השירות  בנושא  הממשלתי  הידע  בפורטל  שימוש 

לשיתוף והפצת ידע ומידע בנושאי שירות.

 - ונותני השירות  מנהלי  ומעמד  ומיצוב מקצוענות  קידום  	

כי  הבנה  מתוך  כמקצוע  השירות  למיסוד  תפעל  הרשות 
מקצוענות בשירות תאפשר מענה שירותי טוב יותר לציבור 
והתמודדות עם תהליכי השינוי הקיימים בתחום אספקת 
השירותים. כדי להפוך את השירות למקצוע תקדם הרשות 
לצורך  פרופיל  הגדרת  השירות;  בתחום  תפקידים  הגדרת 
גיוס עובדים בתחום השירות; קיום מערך הכשרה והדרכה 
שירות  יחידת  להקמת  תפעל  הרשות  ושוטף.  ראשוני 
שירות  המספקות  הממשלה  מיחידות  אחת  בכל  לקוחות 
לציבור. יחידת שירות הלקוחות תנהל את ערוצי השירות, 
תפעל מול יחידות המשרד ותוביל תהליך של שיפור מתמיד 

באיכות השירות ובהטמעת חדשנות בתחומי השירות.  
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ופיתוחה  מתקדמת  טכנולוגית  פלטפורמה  להקמת  הרשות 
תשאב   ,Data gov.il זו,  פלטפורמה  המונגש.  המידע  לניהול 
באופן דינאמי נתונים "חיים" מתוך מערכות המידע במשרדי 
הרשות  עדכניותם.  רמת  על  בשמירה  ותתמוך  הממשלה 
הממשלתי  במידע  חוצי-מגזרים  פעולה  שיתופי  תעודד 
 ,Hackathon מפגשי  )כגון  במידע  השימוש  לעידוד  שיונגש, 

תחרויות ועוד(.

מנחה  כגורם  שישמש  תפקיד  בעל  למינוי  תפעל  הרשות 
בתחום הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים, יהיה אחראי על 
מיפוי המאגרים הממשלתיים ובהם "מאגרי העל" הממשלתיים 
בין היחידות הממשלתיות.  ויפעל לקידום העברה של מידע 
כמו כן, יפעל להרחבת מספר מאגרי המידע וסדרות הנתונים 
המונגשים לציבור באתר Data.gov.il, בשיתוף עם גורמי מטה 
ברשות  הסייבר  להגנת  היחידה  ועם  רלוונטיים  ממשלתיים 

התקשוב הממשלתי.  

חשוב  נדבך  מהווה   )Information as an Asset( כנכס  המידע 
בתפיסת "הממשל הפתוח". קידומו של יעד זה יסייע בהגברת 

השקיפות והאחריותיות הממשלתית.

לפיתוח  בסיס  מהווה  המשרדים  בין  המידע  העברת  תשתית 
צורך  ללא  לקצה  מקצה  אינטגרטיביים  דיגיטליים  שירותים 
 Ask it( השונות  הממשלה  ליחידות  מחדש  המידע  במסירת 
Only Once(. המטרה היא להפוך את המידע הממשלתי למקור 
אמין, עדכני וזמין לתחקור, לניתוח ולתמיכה בתהליכי קבלת 

.)Data Driven Decision Making( החלטות מבוססות נתונים

תסייע  מידע ממשלתיים  מאגרי  מתוך  נתונים  סדרות  הנגשת 
בקידום החדשנות ובפיתוח הכלכלה ותעודד גורמים אזרחיים 
לציבור.  ערך  בעלי  ממשלתי  מידע  מבוססי  יישומים  לפתח 
הניתן.  ככל  רבים  מידע  מאגרי  של  להנגשתם  תפעל  הרשות 
תפעל  לציבור  המונגש  במידע  התועלות  את  למצות  כדי 

5.1.3 המידע כנכס

הנגשת סדרות נתונים מתוך מאגרי מידע  
ממשלתיים תסייע בקידום החדשנות 

ובפיתוח הכלכלה ותעודד גורמים 
אזרחיים לפתח יישומים מבוססי מידע 

ממשלתי בעלי ערך לציבור.

הרשות תפעל לניהול מידע ממשלתי מובנה כנכס בהיבטים: 
קידום מיפוי מעודכן של המאגרים הממשלתיים העיקריים 

)Meta Data(; קיום כללים ברורים כיצד ניתן לשתף את 
המידע בין יחידות הממשלה, בהתבסס על פלטפורמה 

טכנולוגית נוחה ללא צורך בשכפול המאגרים; הנגשת סדרות 
נתונים )Datasets( ממאגרי מידע ממשלתיים לשימוש 

הציבור )בכפוף להגנה על פרטיות המידע(.

יעדי 
ליבה

נבחרי הציבור ומשרדי הממשלה.
יישום הטכנולוגיות החדשניות: הטמעת טכנולוגיות מידע  	

חדשניות ופיתוח כלים טכנולוגיים, המסוגלים לשכלל את 
השירות הממשלתי לציבור, את זרימת המידע הממשלתי 

ואת השיח שבין הממשל והציבור.
על  הוטל   ,10.10.2014 מיום   2097 מספר  הממשלה  בהחלטת 
ולתאם את עבודת  "ממשל פתוח"  הרשות לרכז את פעילות 
גופי המטה בתחומי ממשל פתוח: יחידת ממשל זמין, היחידה 
ממשל  אגף  המשפטים,  במשרד  המידע  לחופש  הממשלתית 
הממשלתי  השירות  לשיפור  והיחידה  רה"מ  במשרד  וחברה 
לציבור ברשות התקשוב הממשלתי. הרשות תרכז את פעילות 
מול  ותפעל  ובישראל,  הבינלאומית  בזירה  הפתוח"  "הממשל 
במטרה  הממשלה  משרדי  ומול  הרלוונטיות  המטה  יחידות 
הנגזרת ממנו  ובפעילות  להעצים את העיסוק בממשל פתוח 
בתחום התקשוב. כמו כן, תפעל הרשות מול "הפורום הישראלי 
לממשל פתוח" הכולל נציגי ממשלה, גופי חברה אזרחית, נציגי 

אקדמיה וגופים נוספים בעלי עניין בתחום הממשל הפתוח. 

השקיפות  את  להגביר  ממשלות  לעודד  נועדה  השותפות 
לחזק את הבקרה הציבורית  ואת שיתוף הציבור,  השלטונית 
על ביצועי הממשלה ולהגביר את אחריות נבחרי הציבור וגופי 

הממשל כלפי אזרחי המדינה.

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות לקדם:
שקיפות ודיווחיות: הנגשת מידע בעל חשיבות ציבורית על  	

בסיס תפיסה, שלפיה המידע המוחזק בידי הממשלה הינו 
מרבית  גישה  לציבור  לספק  ועל הממשלה  ציבורי,  משאב 
אליו; הנגשת שירותי ממשלה אישיים תוך חיזוק עקרונות 

חופש המידע, השקיפות והדיווחיות במרחב הציבורי.
וביצוע  תכנון  בתהליכי  ציבור  שיתוף  הציבור:  שיתוף  	

מרכזיים בעבודת הממשלה, במטרה לתרום לתהליכי קבלת 
ההחלטות, לשפר את ביצוע מדיניות הממשלה ולחזק את 

אמון הציבור במערכות הממשל.
אחריותיות: הגברת הבקרה הציבורית על ביצועי הממשלה  	

תוך מימוש זכותו של הציבור לבחון ולבקר את תפקודם של 

5.1.4 ממשל פתוח

 )Open Government( "הרשות רואה ב"ממשל פתוח
ערך בעל חשיבות רבה. הרשות תפעל ליישום 

עקרונות "הממשל הפתוח" כפי שנקבעו בשותפות 
הבינלאומית לממשל פתוח, שממשלת ישראל 

הצטרפה אליה בשנת 2012.

ממשל פתוח
רשות התקשוב הממשלתי תפעל להגביר את השקיפות השלטונית 

ואת שיתוף הציבור, לחזק את הבקרה הציבורית על ביצועי 
הממשלה ולהגביר את אחריות נבחרי הציבור וגופי הממשל כלפי 

אזרחי המדינה. יישום טכנולוגיות מידע חדשניות.
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מול  משילות  לקדם  תפעל  הממשלתי  התקשוב  רשות 
תקדם  הרשות  הממשלתיים.  המידע  מערכות  אגפי  כלל 
עבודה  תוכניות  לניהול  עדכניים  וכלים  בשיטות  שימוש 
מערכות  של  החיים  ומחזור  פרויקטים  לניהול  ותקציבים, 
ולניהול  משאבים  לניהול  תקשוב,  סיכוני  לניהול  תקשוב, 
דו- משילות  תהליך  לקדם  תפעל  הרשות  ידע.  ושיתוף 

אגפי מערכות המידע  למנהלי  כיווני, שבמסגרתו תאפשר 
המדיניות,  עיצוב  על  משפיעים  שותפים  להיות  בממשלה 
מקדמת.  שהרשות  הרוחביים  והכלים  המתודולוגיות 
ופורומים  קהילות  שיתוף,  כלי  ותפתח  תקדם  הרשות 
לשיתוף ידע בנושאי משילות, להיכרות הדדית של תוכניות 
עבודה ולהרחבת שיתוף הפעולה בין אגפי מערכות המידע 

ביחידות הממשלה.
במסגרת זו ייקבעו ויוטמעו במשרדי הממשלה וביחידות הסמך 
ויוטמעו  יתפרסמו  וכלים,  שיטות  מתודולוגיות,  סטנדרטים, 
וועדות  היגוי  ועדות  ויופעלו  מחייבות  מקצועיות  הנחיות 

מייעצות בתחומי התקשוב.
הרשות תפעל להגברת הסינרגיה בין גורמי התקשוב בממשלה, 

5.1.5 משילות

משילות )IT Governance( בתחום טכנולוגיות המידע משמעותה קידום מערך תקשוב ממשלתי 
שבו פעילות אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה מתואמת ומשרתת את מטרות המשרדים 

ואת יעדי הממשלה.

משילות
הרשות תפעל להגברת הסינרגיה בין גורמי התקשוב בממשלה, 

לניהול ושיתוף ידע רוחבי בממשלה ולגיבוש תמונה כלל-ממשלתית 
בכל הקשור לתכניות עבודה, תקציבים, סיכונים ומשאבים.

כלל- תמונה  ולגיבוש  בממשלה  רוחבי  ידע  ושיתוף  לניהול 
ממשלתית בכל הקשור לתוכניות העבודה, תקציבים, סיכונים 

ומשאבים. 

 Governance Supporting( מנגנוני משילות
)Structure

הדיגיטליות  הטכנולוגיות  של  וגוברת  ההולכת  החשיבות 
הפעלת  מחייבת  הממשלה,  של  העסקיים  היעדים  במימוש 
של  המרכזיים  התפקידים  אחד  מתקדמים.  משילות  מנגנוני 
הרשות הוא לגבש, להפעיל ולהטמיע מנגנוני משילות אשר 
יבטיחו כי פעילויות אגפי מערכות המידע מתואמות מול יעדי 
גבוהה.  מקצועית  ברמה  ומתבצעות  הממשלתיות  היחידות 
תוכניות  על  רוחבי  מבט  לרשות  יספקו  המשילות  מנגנוני 

עבודה, על תקציבים, על משאבים ועל סיכונים. 
מנגנון  מפעילה  הרשות  וסמכויותיה,  אחריותה  למימוש 
התקשוב  יחידות  פעילות  הכוונת  לאפשר  במטרה  משילות 

הממשלתיות תוך ראייה רוחבית. 

יעדי 
ליבה

>>

סקירת מנגנוני המשילות:

1. הנחיות ראש רשות התקשוב
לקבוע  הרשות  ראש  את  הסמיכו  הממשלה  החלטות 
בהטמעתם,  ולסייע  מידע  טכנולוגיות  בתחומי  סטנדרטים 
לפרסם הנחיות מקצועיות מחייבות בתחומי סמכותו ולהוות 
הממשלתי  התקשוב  רשות  מקצועית.  והנחיה  הכוונה  גוף 
הטמעתן  הנחיות,  פרסום  באמצעות  אלה  סמכויות  מממשת 

ופיקוח על מימושן.
מטרת ההנחיות לייצר משילות אפקטיבית, שמטרותיה קידום 
וייעול של מערך התקשוב הממשלתי ברמת המשרד הממשלתי 

הבודד וברמה הכלל-ממשלתית.
הנחיות ראש הרשות יכללו שיטות וכלים, שיסייעו להבטיח, כי 
ההשקעות מביאות יחס עלות/תועלת מיטבי לממשלה בהתאמה 
ולא  מנוהלות  הפעילויות  זמן;  לאורך  כלכליות  והן  ליעדיה 
מתנהלות, בדגש על התאמה לצרכים, לאיכות, לעלויות, לעמידה 
בלוחות זמנים ולניהול סיכונים; הפעילויות בנות מדידה ועומדות 
בדרישות הרגולטוריות; מתקיימת שפה משותפת בין כל הגורמים 
הניהוליים המעורבים; מתקיים תהליך של הפקת לקחים, שימור 

ידע ממשלתי והעברתו בין המשרדים.

2. חובת היוועצות של המנכ"לים ומנהלי מערכות המידע עם 
ראש הרשות – תוכניות עבודה 

החלטת הממשלה מספר 2097 מנחה את מנכ"לי המשרדים 
וביחידות  הממשלה  במשרדי  המידע  מערכות  אגפי  ומנהלי 
הסמך להיוועץ בממונה על התקשוב הממשלתי ולפעול בשים 
לב לחוות דעתו לפני אישור תוכנית עבודה שנתית של אגף 
תקציביות  תוספות  בקשת  לפני  ותקצובה;  מידע  מערכות 
גדולה  מורכבות  ברמת  פרויקטים  אישור  לפני  משמעותיות; 

וסיכון פרויקטלי גבוה בתחום מערכות המידע.
ולבצע  ללוות  התקשוב  רשות  על  כי  קובעת,  ההחלטה 
כדי  משמעותיים.  משרדיים  תקשוב  פרויקטי  על  בקרה 
לממש את ההחלטה, תלווה הרשות את תוכניות העבודה 
בתחום המחשוב במשרדי הממשלה. תהליך זה יכלול חוות 
ושיתוף  הדדית  עזרה  חשיפה,  למשרד;  מקצועית  דעת 

וניסיון בין המנמ"רים; איתור פרויקטים מורכבים או  ידע 
בעלי סיכון גבוה, התארגנות לסיוע וקביעת רמת מעורבות 
הרשות; קבלת מבט רוחבי על הפעילויות בארגונים השונים 
סיכונים  פוטנציאליות,  רוחביות  פעילויות  איתור  לטובת 
וסינרגיה  פעולה  לשיתוף  ופוטנציאל  כפילויות  רוחביים, 
בין משרדים; יישום ואיסוף מידע על מימוש הנחיות ראש 

רשות התקשוב.
הרשות  תבצע  במשרדים,  המידע  מערכות  מנהלי  בשיתוף 
העבודה  תוכניות  וליווי  ריכוז  מתהליך  לקחים  הפקת 

המשרדיות ותיישם שינויים משנה לשנה.
3. חוות דעת ראש הרשות להתקשרויות ולפטור ממכרז

מכרזים;  עדת   -  7.2.2 )מס'  התכ"ם  להנחיות   בהתאם 
ומס' 7.2.7 - ועדת הפטור(, מנהלי אגפי מערכות המידע וועדות 
הרכש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מבקשים ומקבלים 
את חוות דעתו המקצועית של ראש רשות התקשוב הממשלתי, 
במקרים הבאים: התקשרויות לביצוע פרויקט תקשוב שעלותו 
המוגשת  ממכרז  בפטור  התקשרות  מלש"ח;  מ-2.5  יותר 

לוועדת הפטור הפועלת באגף החשב הכללי.

4. ועדת התקשוב העליונה
רשות  לראש  מסייעת  ועדה  היא  העליונה  התקשוב  ועדת 
חובת  בתחומי  תפקידיו  במימוש  הממשלתי  התקשוב 
והבקרה  הליווי  מקצועיות,  דעת  חוות  ובגיבוש  ההיוועצות 
עבודה  תוכניות  לרבות:  הדבר,  יידרש  שבהם  במקומות 
ורב-שנתיות; פרויקטי תקשוב בעלי השלכות רוחב;  שנתיות 
תקשוב  פרויקטי  משמעותיים;  משרדיים  תקשוב  פרויקטי 
פרויקטי  גבוה;  פרויקטלי  וסיכון  גדולה  מורכבות  ברמת 
תוספות  טכנולוגיות חדשניות;  ופעילויות המשלבות  תקשוב 

תקציביות משמעותיות בתחומי התקשוב במשרדים.
בוועדה חברים מנהלי אגפי מערכות מידע מהמשרדים ומיחידות 
הממשלתי  התקשוב  מרשות  מנהלים  הממשלתיות,  הסמך 

ונציגים רלוונטיים מגופים ממשלתיים רוחביים אחרים.
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יעדי 
ליבה

מועצת�
מנמ"רים

ועדת�תקשוב�
עליונה

אישור�וליווי�
תוכניות�עבודה�
משרדיות

השתתפות�
בוועדות�היגוי�
משרדיות

נציגות�בוועדות�
בוחנים�לתפקידי�

ליבה

ליווי�ובקרת�
פרויקטים�
משמעותיים

הנחיות�ראש�
ראשות�
התקשוב

חוות�דעת�
ראש�ראשות�
התקשוב

פורום�
מנמ"רים�
פעילים

פורומים�
מקצועיים�
וקהילות�ידע

ועדות�
מייעצות�
מקצועיות

5. ועדות מייעצות מקצועיות
מייעצות  ועדות  הקים  הממשלתי  התקשוב  רשות  ראש 
בנושאים הנמצאים תחת אחריותו, לרבות שירותים מקוונים 
הוועדות  ממשלתית.  ורשת  ענן  מחשוב  החדש,   gov.il ואתר 
בגיבוש  עדיפות  סדרי  בהתוויית  יעדים;  בהתוויית  עוסקות 
תוכניות עבודה וסיוע במעקב אחר ביצוען; בגיבוש סטנדרט 
בנושא;  המטפלים  השונים  הגופים  בין  וממשקים  עבודה 
חסמים;  בשחרור  בסיוע  הנדרשת;  האינטגרציה  על  בפיקוח 

בתהליכי לימוד והפקת לקחים.
בוועדות חברים מנהלים מאגפי מערכות מידע במשרדי הממשלה 
מרשות  רלוונטיים  מנהלים  הממשלתיות,  הסמך  וביחידות 

התקשוב ונציגים רלוונטיים מגופים ממשלתיים רוחביים.

6. חברות בוועדות היגוי משרדיות
משרדי  מנכ"לי  את  מנחה   2097 מספר  הממשלה  החלטת 
משרדית  היגוי  ועדת  הקמת  לבחון  הסמך  ויחידות  הממשלה 
המידע  מערכות  לרתימת  תפעל  אשר  התקשוב,  לתחום 
וטכנולוגיות מתקדמות להשגת יעדי המשרד ולשיפור תהליכי 
הליבה העסקיים בו, תוך דיון בתוכנית העבודה של אגף מערכות 
המידע ועריכת מעקב שוטף אחר ביצועה. הוועדות יהוו הגורם 
הניהולי הבכיר ביותר במשרד להכרעה בסוגיות מרכזיות בנושאי 
התקשוב: קביעת מדיניות המשרד בנושאי תקשוב; אישור יעדי 
רב- ותקציבים  עבודה  תוכניות  אישור  המידע;  מערכות  אגף 

שנתיים ושנתיים של אגף מערכות המידע; אישור סדרי עדיפות 
וחלוקת משאבים; מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות העבודה; 

בקרה אחר ניהול בפעילויות התקשוב.
בראש הוועדה יעמוד המנכ"ל או המשנה למנכ"ל, ונציג הרשות 
ישמש משקיף במפגשי הוועדה במשרדים שבהם יסוכם הדבר.

7. נציגות בוועדות בוחנים לתפקידי ליבה
של  נציג  ישתתף  המדינה,  שירות  נציבות  הנחיית  על-פי 
הליבה  תפקידי  לבחירת  הבוחנים  בוועדות  התקשוב  רשות 
עבור אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה: מנהלי אגפי 
ומנהלי  יישומים  מנהלי  תשתיות,  מנהלי  המידע,  מערכות 
תבטיח  הבחירה  בתהליכי  הרשות  מעורבות  מידע.  אבטחת 

מידה  לאמות  בהתאם  ראוי,  מקצועי  סטנדרט  על  שמירה 
רוחביות שתקבע הרשות.

8. מועצת מנמ"רים
לצדו של ראש רשות התקשוב פועלת מועצת מנמ"רים כגוף 
מייעץ וממליץ (Advisory Board). במועצה חברים מנהלי אגפי 
מערכות מידע במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. המועצה 
פועלת מכוח הרצון לשתף ולהתייעץ במכלול הנושאים שבהם 
עוסקת הרשות כפורום חשיבה וסיעור מוחות. המועצה דנה 
בנושאים המוגדרים על-ידי ראש הרשות כאסטרטגיים ובעלי 
הממשלתי;  התקשוב  ומדיניות  אסטרטגיה  גבוהה:  חשיבות 
הנחיות ראש רשות התקשוב הממשלתי; שיתופי פעולה עם 
קהילת  הסמך,  וביחידות  במשרדים  המידע  מערכות  אגפי 
וגופים  רוחביים  ממשלתיים  מטה  גופי  הממשלתי,  התקשוב 

חוץ-ממשלתיים.

9. פורום מנמ"רים
בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2097 מהווה הרשות מרכז 
מכך,  כחלק  בממשלה.  התקשוב  בתחום  מקצועי  ויועץ  ידע 
מקיימת הרשות ימי עיון לפורום מנהלי אגפי מערכות המידע 
במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. בימי העיון מתבצע שיתוף 
ידע, היוועצויות מקצועיות ופעילות העשרה; מוצגות ונדונות 
פעילויות  מוצגות  התקשוב;  רשות  של  ופעילויות  תוכניות 
חדשניות  טכנולוגיות  מוצגות  רוחבי;  עניין  בעלות  משרדיות 

ונדונות סוגיות מתחום הניהול והטכנולוגיה. 

10. קהילות ידע ופורומים מקצועיים
ופורומים  ידע  קהילות  ומנחה  מקימה  יוזמת,  הרשות 
מקצועיים בתחומים מקצועיים וניהוליים המשותפים למספר 
קוד  מידע,  אבטחת   ,CRM )כגון:  ארגונים ממשלתיים  של  רב 
תקופתיים  מפגשים  מתקיימים  זו  במסגרת   .)IT רכש  פתוח, 
במטרה ליצור קרקע פורייה לשיח ולשיתוף ידע ומידע. מאגרי 
הידע כוללים הנחיות, סיפורי הצלחה ומסמכי הפקת לקחים, 
מידה  ואמות  תבניות  דוגמאות,   ,(Case Studies) בוחן  מקרי 

(Benchmarks) לפעילויות השונות.  
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)Shared Components( 5.2.1 שירותים משותפים

)Cyber Defense( 5.2.2 הגנת סייבר

 Digital Leadership &( 5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית
)Excellence

יעדים תומכים   5.2   

בנוסף על יעדי הליבה, הגדירה 
 Supporting( הרשות יעדים תומכים

Objectives(, המסייעים למימוש 
יעדי הליבה ומהווים תשתית הכרחית 

למימושם ולהגשמת החזון.

שירותים משותפים
הגנת סייבר
מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

יעדי הליבה 
דיגיטלי תחילה

שירות איכותי לאזרחים
המידע כנכס
ממשל פתוח

משילות 
יעדים תומכים 

שירותים משותפים 
הגנת סייבר

מנהיגות ומצוינות דיגיטלית 

יעדים 
תומכים

5.2.1 שירותים משותפים

כחלק ממימוש יעד זה תפעל הרשות להפוך 
שירותים ורכיבים דומים, המשמשים את אגפי 
מערכות המידע ביחידות הממשלה, לשירותים 
משותפים )Shared Components(. לצד זאת 

תפעל הרשות לפיתוח מרכזי של רכיבים, יישומים, 
פלטפורמות ותשתיות טכנולוגיות משותפים 

לטובת שימוש רוחבי על-ידי אגפי מערכות המידע 
.)Develop Once, Use by Many(

והתחזוקה,  הפיתוח  עלויות  בהפחתת  יסייע  זה  תומך  יעד 
הגמישות  בהגדלת  והתחזוקה,  הפיתוח  תהליכי  בייעול 
ביחידות  המידע  מערכות  בין  האינטגרציה  רמת  ובשיפור 
הממשלה, בפיתוח מהיר יותר של תהליכים עסקיים ושירותים 
בפיתוח  כפילויות  בצמצום  הממשלה,  ביחידות  דיגיטליים 
הנובעת  בסטנדרטיזציה  שונות,  ביחידות  דומים  רכיבים 
משימוש באבני בניין משותפות, בקונסולידציה של תשתיות 
וטכנולוגיות, בשיתוף קל יותר של מידע, תהליכים ויישומים 

בין יחידות הממשלה.

רוחביות,  ותשתיות  מערכות  כמה  הוקמו  השנים  במהלך 
המשותפות לרוב היחידות הממשלתיות, ובהן מערך מרכב"ה 
)מערכת ה-ERP הממשלתית, המטפלת בתהליכים לכל יחידות 
הממשלה, כגון רכש, מלאי, תקציב, נדל"ן ועוד( ומערך ממשל 
אירוח  שירותי  הממשלה  יחידות  לכל  המספק  )מערך  זמין 
גלישה, אבטחת מידע, סביבות  של שרתי אינטרנט, שירותי 
פיתוח לאתרי אינטרנט ומובייל ואוסף של יישומים רוחביים, 

כגון שרת התשלומים, שרת הטפסים, סע"ר, תמ"ר ועוד(.

ורכיבים  שירותים  בין  השילוב  את  ותחזק  תפתח  הרשות 
ביחידות  מידע  מערכות  אגפי  על-ידי  שיפותחו  ייחודיים, 
ורוחביים  משותפים  ורכיבים  שירותים  ובין  הממשלתיות, 
המידע  מערכות  לאגפי  תאפשר  ובכך   ,)Build to Share(
ביחידות הממשלה להתמקד בפיתוח נושאי הליבה הייחודיים 
שלהם, תוך שימוש באוסף רחב ככל האפשר של שירותים 

<<ורכיבים משותפים.



3435

ם 2016-2018
שני

ת ל
טגי

טר
ס

א
ת 

תוכני

מערכות�ליבה�של�יחידות�הממשלה

תשתיות�וטכנולוגיות�משותפות

תהלכים�עסקיים�רוחביים

פלטפורמות�רוחביות

gov.ilאתר�

ניהול�נתונים

יישומים�פנים�-�ממשלתיים�רוחביים

35

של  התפיסה  את  להרחיב  ואף  לקדם  תמשיך  הרשות 
ארכיטקטורה דו-שכבתית:

 Agency Core Information( שכבת מערכות מידע ליבתיות 	

מידע,  דרישות  יש  ממשלתית]1[  יחידה  לכל   -  )Systems
המענה  ייחודיים.  דיגיטליים  ושירותים  עסקיים  תהליכים 
ייעודיות,  מידע  מערכות  באמצעות  יינתן  אלה  לדרישות 
שיפותחו ויתוחזקו על-ידי אגפי מערכות המידע של היחידות 

עצמן. אלה מערכות הליבה של כל יחידה ממשלתית.
 Shared Building( שכבת הרכיבים ואבני בניין משותפות 	

בניין  ואבני  פלטפורמות  רכיבים,  של  אוסף   -  )Blocks
משותפות, שיפותחו, יתוחזקו ויתופעלו באופן מרכזי על-

ידי הרשות לטובת אגפי מערכות המידע ביחידות הממשלה 
בבניית מערכות המידע הייעודיות שלהם. בהתאם לצורך 
ולעניין, הרשות תפעל להפיכת רכיבים ושירותים שפותחו 
רוחביים  ושירותים  לרכיבים  מידע  מערכות  אגפי  על-ידי 
תמ"ר,  עבודה,  תוכניות  לניהול  מערכת  היא  לכך  )דוגמה 
שפותחה על-ידי משרד הכלכלה והפכה למערכת רוחבית 

כלל-ממשלתית(. 

שירותים משותפים
הפחתת עלויות • ייעול תהליכי הפיתוח והתחזוקה • הגדלת הגמישות 

ושיפור רמת האינטגרציה בין מערכות המידע ביחידות הממשלה • 
פיתוח מהיר יותר של תהליכים עסקיים ושירותים דיגיטליים ביחידות 
הממשלה • סטנדרטיזציה וקונסולידציה של תשתיות וטכנולוגיות • 
שיתוף קל יותר של מידע • תהליכים ויישומים בין יחידות הממשלה.

יעדים 
תומכים

]1[ יחידה ממשלתית  - משרד/יחידת סמך/רשות

ארכיטקטורה דו-שכבתית זו, כמוצג לעיל, מהווה מימוש של 
תפיסת Government as a Platform, תפיסה המעודדת את אגפי 
בניין  באבני  להשתמש  הממשלה  ביחידות  המידע  מערכות 
במערכות  המשתלבות  ורוחביות,  משותפות  ופלטפורמות 

המידע הייעודיות של המשרדים.
בניית   -  Build to Share תפיסת  על  מבוסס  זה  מנחה  עיקרון 

ליהנות  הממשלה  ליחידות  המאפשרת  משותפים,  רכיבים 
הליבה  וביישומי  בתהליכי  ומיקוד  העולמות: התמחות  משני 
ביחד עם שימוש חוזר )Re-use( ברכיבים ואבני בניין משותפים. 
התרשים הבא מציג, לצורך המחשה בלבד, כמה קטגוריות של 

רכיבים משותפים:
שירותי   -  )Customer Channels( הלקוח  ערוצי  שכבת  	

הממשלה ניתנים לציבור על-ידי יחידות הממשלה במגוון 
הערוצים  פרונטליים.  וחלקם  דיגיטליים  חלקם  ערוצים, 
אתר  ובהם:  מרכזיים,  רכיבים  על  יתבססו  הדיגיטליים 
אינטרנט אחוד )gov.il החדש(; מוקד טלפוני שיספק מענה 
קווי מרכזי וראשון ללקוחות ויסייע להם באיתור השירות 
והפניה ליחידה המספקת את השירות; מערכת זיהוי קולי 
לחלק מהשירותים; עמדות  )IVR(, שתאפשר שירות עצמי 
שירות עצמי הפרוסות באתרים שונים ברחבי הארץ )בתוך 
 SMS משרדי ממשלה, קניונים, רשתות שיווק וכד'(; הודעות
דואר  שירותי  שונים;  לאירועים  בהתאם  לציבור  שיישלחו 

אלקטרוני ממשלתי, צ'אט ועוד.
 -  )Government Central Web Site( החדש   gov.il אתר  	

כשער  המשמשת   gov.il של  חדשה  פלטפורמה  הוקמה 
החדשה  הפלטפורמה  הממשלה.  לשירותי  ראשי  כניסה 
מציגה את כל שירותי הממשלה תוך נראות אחידה )להבדיל 
לאתרי  הציבור  את  שהפנתה  הישנה,  מהפלטפורמה 
המימושים  אחד  זהו  השונים(.  הממשלתיים  האינטרנט 

המשמעותיים של העיקרון המנחה של האזרח במרכז.
פלטפורמות רוחביות )Shared Platforms( - הרשות תמשיך  	

שרת  כגון  קיימות  רוחביות  פלטפורמות  ולפתח  לתחזק 
)קיוסקים(,  עצמי  שירות  עמדות  טפסים,  שרת  תשלומים, 
פלטפורמות פיתוח לאתרי אינטרנט )Gov-X( ויישומי מובייל, 
להקמת  ותפעל   ,)Gov Share( הציבור  לשיתוף  פלטפורמות 

פלטפורמות רוחביות עתידיות בהתאם לצרכים חדשים.
 Cross Agency( שירותים ממשלתיים דיגיטליים רוחביים  	

Applications( - הרשות תמשיך לפתח יישומים רוחביים, 
כמה  עם  בממשק  הכרוכים  דיגיטליים  שירותים  המהווים 
בשיתוף  מפותחים  אלה  יישומים  ממשלתיות.  יחידות 
וגורמים  הממשלה  יחידות  של  המידע  מערכות  אגפי  עם 
דיגיטליים  שירותים  לספק  במטרה  חוץ-ממשלתיים 
אינטגרטיביים ונוחים. דוגמה ליישומים מסוג זה ניתן למצוא 
במערכת מסלו"ל )מערכת סטטוס רישיונות ואישורי יבואן( 
מקוונת של בקשות  להגשה  )מערכת  זמין  רישוי  ומערכת 
המרכיבים  כלל  של  ומעקב  ניהול  וביצוע  בנייה  להיתר 
הכרוכים בהיתרים אלו בקרב הרשויות המקומיות, גורמים 

מאשרים ועורכי הבקשות(.
 -  )Shared Applications( רוחביים  פנים-ממשלתיים  יישומים  	

מערכות מידע פנים-ממשלתיות רוחביות, המנוהלות באופן 

מרכזי ומשרתות כמה יחידות ממשלתיות. בשכבה זו נוכל 
למצוא יישומים, כגון מערכת מרכב"ה )שבאחריות החשכ"ל 
כלל- רוחבית  מידע  מערכת  ומהווה  האוצר  במשרד 
ומערכת  )סע"ר(  מסמכים  לניהול  מערכת  ממשלתית(, 
בכוונת  )תמ"ר(.  הממשלה  של  עבודה  תוכניות  לניהול 
הרשות להוסיף ולהרחיב שכבה זו ולפתח יישומים נוספים.
פלטפורמות   -  )Managed Data Services( נתונים  ניהול  	

ויישומים, שמטרתם לאפשר שיתוף קל וזרימה של נתונים 
למצוא  נוכל  זו  בשכבה  שונות.  ממשלתיות  יחידות  בין 
פלטפורמות, כגון צומת השירותים המאפשר העברה יעילה 
הממשלה,  יחידות  בין  אמת  בזמן  נתונים  של  ומאובטחת 
מידע  מאגרי  מתוך  נתונים  סדרות  לשיתוף  ופלטפורמה 

.)Data.Gov( ממשלתיים עם הציבור והמגזר העסקי

 Shared Technology( משותפות  טכנולוגיות  תשתיות  	

האינטגרציה  שיפור  שמטרתן  תשתיות   -  )Infrastructure
זו  בשכבה  בהן.  השימוש  וייעול  השונות  המערכות  בין 
נוכל למצוא תשתית לאירוח שרתי ה-Web, תשתית גלישה 
בין  מאובטחת  נתונים  להעברת  כספות  אלקטרוני,  ודואר 
יחידות ממשלתיות וגורמים אחרים, רשת פנים-ממשלתית, 
B2G לקישור יחידות ממשלתיות עם המגזר העסקי,  רשת 

ענן ממשלתי פרטי ועוד.

 

תרשים 5: קטגוריות שונות של רכיבים משותפים
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הממשלה  בשירותי  הדיגיטלית  לטרנספורמציה  במקביל 
יחידותיה עלתה גם  ובתהליכים העסקיים של הממשלה ושל 
גניבת  המידע,  למערכות  פריצה  של  והסכנות  האיומים  רמת 

זהויות וגניבת מידע, שיבוש מידע, דליפת מידע רגיש ועוד.

משרדי  של  התקינה  פעילותם  מושפעת  הדיגיטלי  בעידן 
והשרידות של  הממשלה מרמת הסודיות, השלמות, הזמינות 
המידע, של מערכות המחשוב המעבדות ומאחסנות אותו ושל 
התקשורת. אלו האחרונים, לרבות האמצעים והציוד הנלווים 
להם, מהווים נכס מרכזי וחיוני של המשרדים ויש להגן עליהם 

כעל משאבים אחרים בעלי ערך במשרדים.

הגנה על נכסי המידע תסייע בצמצום הסיכונים לפגיעה בנכסי 
לפעילותם  הסיכונים   - מכך  וכתוצאה  המידע של המשרדים 

הסדירה של משרדי הממשלה ויחידותיה.

בממשלה  הסייבר  להגנת  היחידה  באמצעות  תפעל  הרשות 

5.2.2 הגנת סייבר

)יה"ב( לגיבוש תפיסת עולם ממשלתית בתחום הגנת הסייבר 
על  להגנה  המשרדים  מחויבות  ולהבטחת   )Cyber Defense(
מחייבת  בתקינה  עמידה  תקדם  הרשות  הממשלתי.  המידע 
הגנת  ליישום  פעולה  כיווני  תקבע  מידע;  אבטחת  בתחום 
האבטחה  רמת  בין  הפער  ולצמצום  במשרדים  הסייבר 
הקיימת אל מול זו הרצויה; תפעל להעלאת רמת המודעות 
במשרדי הממשלה )מנהלים ועובדים( לחשיבות הגנת הסייבר 
במשרדים; תפעל להסדרת סמכויות הגנת הסייבר במשרדים 

ולקיום שיפור מתמיד בנושאי הגנת הסייבר במשרדים.

בתחום  הלאומיים  ההנחיה  גורמי  על-ידי  מונחית  יה"ב 
היחידות  כל  כלפי  מנחה  גורם  ותשמש  בסייבר  ההגנה 
לתהליכים  מסגרת  יה"ב  תגבש  מכך,  כחלק  הממשלתיות. 
יצירת  תוך  הסייבר,  הגנת  בנושאי  במשרדים  המרכזיים 
תשתית להנחיות ולנהלים מקיפים וביצוע בקרה ואכיפה. 
כמו כן, תפעל יה"ב להקמת מרכז שליטה ובקרה ממשלתי 

.)SOC( למול איומי סייבר

בהתאם ליעד זה, תיושם אבטחת המידע, הגנה על צנעת 
 Cyber, Information Security( הפרט והגנה בסייבר

and Privacy by Design( בכל מחזור החיים של מערכות 
דיגיטליות.

הרשות תפעל באמצעות היחידה להגנת הסייבר 
בממשלה )יה"ב( לגיבוש תפיסת עולם ממשלתית 

 )Cyber Defense( בתחום הגנת הסייבר
ולהבטחת מחויבות המשרדים להגנה על המידע 

הממשלתי. יה"ב תפעל להקמת מרכז שליטה 
.)SOC( ובקרה ממשלתי למול איומי סייבר

יעדים 
תומכים

ההון  לפיתוח  ופרויקטים  תשתיות  פעילויות,  תיזום  הרשות 
הנמצא  איכותי,  אנושי  הון  ולמשוך  לטפח  ותפעל  האנושי 
תחתור  הרשות  והיצירתיות.  החדשנות  הטכנולוגיה,  בחזית 
ייתפס  בממשלה  התקשוב  במערך  השירות  שבו  מצב  לייצר 
כמקור לגאווה מקצועית. הרשות תפעל לפתח מסלולי הכשרה 
ומסלולי קידום, שיבטיחו כי הידע והמיומנות בתחום התקשוב 

בממשלה יותאמו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.
ומצוינות  ומנהיגות  האנושי  ההון  לפיתוח  הרשות  פעילויות 
דיגיטלית )Digital Leadership & Excellence( תתמקד בנושאים 

העיקריים הבאים:
מקצועיות  שיבטיחו  תשתיות  פיתוח  ומצוינות:  מקצוענות  	

ומצוינות של ההון האנושי הקיים, משיכת עובדים מצוינים 
בתחום  ההכרחיות  המיומנויות  הבטחת  התקשוב,  בתחום 
התקשוב הממשלתי וצמצום פערי היכולות בין המגזר העסקי 
והציבורי בתחום התקשוב. זאת, מתוך הבנה כי הון אנושי 
מיומן ומקצועי קריטי לפיתוח פתרונות ולאספקת שירותים 
טכנולוגיות  תשתיות  על-גבי  הבנויים  מתקדמים,  דיגיטליים 
וקריירה  קידום  מסלולי  לתכנון  תפעל  הרשות  מתקדמות. 
התקשוב  בתחום  אסטרטגיים  בתפקידים  טווח  ארוכת 
בממשלה; לבניית פלטפורמות הכשרה להון האנושי הקיים; 
לשכלול תהליכי הגיוס הקיימים למערך התקשוב הממשלתי; 
לממשלה;  ומצוין  חדש  אנושי  הון  להבאת  כלים  לפיתוח 

לטיפוח ולשכלול המיומנויות העסקיות של בכירי התקשוב.
תפעל  הרשות  תקשוב:  עובדי  להעסקת  מודלים  פיתוח  	

5.2.3 מנהיגות ומצוינות דיגיטלית

במערך  שירותים  ונותני  עובדים  העסקת  דרכי  להתאמת 
בממשלה  המחשוב  יחידת  לצורכי  הממשלתי  התקשוב 
שירות  נציבות  בשיתוף  תפעל  הרשות   .)Best Sourcing(
המדינה, מנהל הרכש האחראי על מכרז שירותי מחשוב 
והממונה על השכר במשרד האוצר ליצירת תמהיל פנימי 
העסקה  וישלב  המידע  מערכות  באגפי  שייושם  מיטבי, 
כזה  תמהיל  קבועה.  העסקה  לצד  וגמישה  פרויקטלית 
לצרכים  יחידות התקשוב בממשלה  את  להתאים  יאפשר 

מתמשכים, עתידיים ומשתנים.
בשיתוף  תפעל,  הרשות  דיגיטלית:  מנהיגות  פיתוח  	

לפתח  דיגיטלית",  "ישראל  הלאומי  התיאום  מטה  עם 
ולקדם את המנהיגות הדיגיטלית בקרב המנהלים, קובעי 
של  קיומה  הממשלתי.  במגזר  דעה  ומובילי  המדיניות 
הדיגיטלית  הטרנספורמציה  והפנמת  דיגיטלית  אוריינות 
בקרב גורמים אלו תגביר את השימוש באמצעים דיגיטליים 
ליישם  הרשות  תפעל  כך,  בתוך  המשרדים.  יעדי  להשגת 
אגפי  הנהלות  בקרב  "עסקית"  פרויקטלית  אוריינטציה 
מערכות מידע, על-מנת שהללו יהוו מתווכים בין הגורמים 
חוד-החנית  ויהיו  הטכנולוגיים  הגורמים  ובין  העסקיים 
בקידום פתרונות דיגיטליים. כמו כן תפעל הרשות, בשיתוף  
מנהל  של  מעמדו  לביצור  המדינה,  שירות  נציבות  עם 
אגף מערכות המידע ביחידות הממשלה כחבר סגל בכיר 
במשרד הממשלתי, גורם מוביל המהווה סמכות מקצועית 

בתחומי התקשוב והטכנולוגיות הדיגיטליות.  

כל שינוי ופיתוח עושים בראש ובראשונה - אנשים. הרשות 
רואה בהון האנושי אחד המשאבים החשובים למימוש חזונה. 

הרשות תחתור לייצר מצב שבו השירות במערך 
התקשוב בממשלה ייתפס כמקור לגאווה מקצועית. 

הרשות תפעל לפתח מסלולי הכשרה ומסלולי קידום, 
שיבטיחו כי הידע והמיומנות בתחום התקשוב בממשלה 

יותאמו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.
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הקשרים  ובחיזוק  בהשתלבות  רבה  חשיבות  רואה  הרשות 
דמוקרטיות  במדינות   )ICT( התקשוב  קהיליות  עם  המקצועיים 
ובארגונים בינלאומיים. הרשות תפעל לקידום מיצובה הבינלאומי 
העוסקים  הבינלאומיים  הארגונים  בקרב  ישראל  ממשלת  של 

במדידה ובסקירה של רמת השירותים הדיגיטליים בממשלות.
להלן סקירה קצרה של ארגונים שמולם פועלת הרשות בזירה 

הבינלאומית:

6.1 הארגון הבינלאומי של המנמ"רים בממשלות
)ICA –  Information Technology in Government Administration(

מטרתו לקדם שיתוף מידע ורעיונות בדבר ניהול יחידות מחשוב 
בממשלות  והתקשוב  המידע  בטכנולוגיית  ושימוש  ממשלתיות 
לטובת שיפור השירות הממשלתי לציבור. ארגון ICA מממש את 
מטרותיו על-ידי קיום רשת תקשורת בין חבריה הבכירים, קבוצות 
בינלאומי  שנתי  וכנס  היום  סדר  על  העולים  בנושאים  עבודה 
במדינות החברות. ממשלת ישראל, שהייתה בין מקימי הארגון, 
 ICA-חברה פעילה בו זה כחמישים שנה. נציגי ממשלת ישראל ב
הם חברים פעילים, נבחרים להנהלה הבכירה ומעורבים בעשייה 

הבינלאומית.

6.2 השותפות הבינלאומית לממשל פתוח
)Open Government Partnership(

השותפות הבינלאומית לממשל פתוח מובלת על-ידי ממשלות 
וארגוני חברה אזרחית לאומיים ובינלאומיים, ומטרתה לקדם את 
ארבעת עקרונות "הממשל הפתוח": שקיפות ודיווחיות, שיתוף 

הציבור, אחריותיות ויישום טכנולוגיות חדשניות.

פעילות 
מיצוב ישראלי בזירה העולמיתבינלאומית      

שיתופי פעולה מול ארגוני
השותפות נוסדה בשנת 2011 וחברות בה כיום 64 מדינות וארגוני תקשוב ממשלתי בינלאומיים

חברה אזרחית. ממשלת ישראל הצטרפה לשותפות בשנת 2012. 
 2012 )בשנים  פעולה  תוכניות  הוגשו שתי  הפעילות,  במסגרת 
ו-2015( מטעם ממשלת ישראל. הרשות מתאמת את תוכניות 
נוספות:  ממשלתיות  יחידות  חלק  בהן  שלוקחות  הפעולה 
היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, האגף 

לממשל וחברה במשרד ראש הממשלה וכנסת ישראל.

6.3 מדד האו"ם בפיתוח הממשל הזמין
)UN EGDI – E-Government Development-Index(

אגף טכנולוגיות המידע של האו"ם מקיים זה כמה שנים סקר 
בינלאומי:

זה מתפרסם  E-Government Development Index - EGDI. סקר 
 E-GOV-ה התפתחות  של  מצב  תמונת  ומספק  לשנתיים  אחת 
במדינות החברות באו"ם. מדד ה-EGDI משמש למדידת נכונותה 
ותקשורת  ויכולתה של המדינה להשתמש בטכנולוגיות מידע 

)ICT( לאספקת שירותים ציבוריים.
שירותים  מדד  קטגוריות:  משלוש  שווה  בצורה  מורכב  המדד 
תשתיות  מדד   ;OSI – Online Service Index  - לציבור  מקוונים 
התקשורת – TII- Telecommunication Infrastructure Index; מדד 

.HCI – Human Capital Index - ההון האנושי
מתוך  ה-13  במקום  ישראל  מדינת  מוקמה   2014 בדו"ח 
בתחום  המקוונים.  השירותים  במדד  נמדדות  מדינות   198
התפתחות שיתוף הציבור בתהליכי משילות מוקמה מדינת 

ישראל במקום ה-12.          

6.4 הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי
 OECD – Organization for Economic Co-operation and(

)Development

המדינות  לארגון  ישראל  מדינת  התקבלה   2010 בשנת 
הליברלית  הדמוקרטיה  עקרונות  את  המקבלות  המפותחות, 
במדיניות,  לדיון  פלטפורמה  הוא   OECD-ה החופשי.  והשוק 
קודים,  וגיבוש  לקשיים  פתרונות  איתור  ביצועים,  השוואת 
כיווני פעולה וסטנדרטים משותפים לביצוע מדיניות כלכלית 
יכולות המדינות  וחברתית ברמה הלאומית. במסגרת הארגון, 

6

הארגון  מדיניות  לקביעת  משמעותי  באופן  לתרום  החברות 
ולניסוח קווי פעולה משותפים.

השפעת  את  הבוחן  דו"ח  ומפרסם  סקרים  מקיים   OECD-ה
טכנולוגיות התקשוב )ICT( על הכלכלה והחברה. הדו"ח מסמן 
תחומי מפתח נדרשים במסגרת מדידה בינלאומית אפקטיבית: 
שימוש  ;)Investment in Smart Infrastructure( תשתית 
 Unleashing Creativity and( חדשנות   ;)Empowering Society(
Innovation(; פריון וצמיחה )Delivering Growth and Jobs(. הדו"ח 
מדדים  במסגרת  שונות  מדינות  של  היחסית  רמתן  את  מציג 
התקשוב  רשות  המיקוד.  תחומי  בארבעת  הכלולים  שונים 
בתחומי  העוסק   ,e-Leaders-ה בפורום  חברה  הממשלתי 

.e-Government-ה

6.5 רשת המדינות הדיגיטליות המובילות
)D5 – Network of the Most Digitally Advanced Governments in 

the World(

בנובמבר 2014 התכנסו לראשונה בלונדון נציגי חמש ממשלות, 
מהמדינות המתקדמות בתחום החדשנות הדיגיטלית: בריטניה, 
הארגון  מטרות  זילנד.  וניו  ישראל  אסטוניה,  קוריאה,  דרום 
ידע בין המדינות. במסגרת  הן לקדם שיתופי פעולה והעברת 
הארגון פועלים כמה צוותים מקצועיים לקידום נושאים שונים, 
ובהם: שכלול תהליכי רכש תקשוב ופתיחת שווקים, הכשרה 
ועוד.  נתונים  תקשורת  תשתיות  קידום  נוער,  של  דיגיטלית 

הארגון מקיים מפגש אחת לשנה. 

6.6 הבנק העולמי 
)World Bank(

פרויקטים  המקדם  מולטי-לטרלי,  גוף  הוא  העולמי  הבנק 
חדשניים במדינות המתפתחות למטרות פיתוח ומלחמה בעוני. 
בשנת 2013 השקיע הבנק בפרויקטים שהיקפם עמד על כ-56 
המידע  טכנולוגיית  בתחום  הפרויקטים  היקף  דולר.  מיליארד 
מיליארד  ל-1.7  דולר בשנת 2006  מיליון  גדל מסכום של 500 
דולר בשנת 2014. בנובמבר 2014 חתמה ממשלת ישראל הסכם 
עם הבנק העולמי בתחום התקשורת וטכנולוגיות המידע וקיימה 

שיתופי פעולה והחלפת ידע עם מדינות חברות בארגון.
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שסקרנו  הלאומיות  האסטרטגיות  והתוכניות  המקורות  אוסף 
לצורך הכנת התוכנית האסטרטגית:

הרחבת . 1  -  29.10.2014 מיום   2097 מספר  ממשלה  החלטת 
תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, עידוד חדשנות במגזר 

הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית".
העברת . 2  -  10.10.2014 מיום   2099 מספר  ממשלה  החלטת 

האוצר  ממשרד  הממשלתי  התקשוב  של  הפעולה  שטח 
למשרד ראש הממשלה.

החלטת ממשלה מספר 2495 מיום 28.04.2015 - אישור מינוי . 3
ראש רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.

החלטת ממשלה מס' 3058 מיום 27.03.2011 - הקמת יחידת . 4
מטה ותקשוב ממשלתי במשרד האוצר 

5. Ireland Government – Public Service ICT Strategy, January 
2015

6. New Zealand Government – Government ICT Strategy and 
Action Plan to 2017, June 2013

7. UK ICT Strategy, 2011
8. Welsh Government – ICT Strategy for the Public Sector in 

Wales, 2011
9. Victorian Government (Australia) ICT Strategy 2014 to 2015
10. Tasmanian Government (Australia) ICT Strategy, December 

2011
11. ICT Strategy of the German Federal Government: Digital 

Germany,
12. Digital Government: Building a 21st Century Platform to 

Better Serve the American People, May 2012
13. North South Wales (Australia) Government ICT Strategy, 

Implementation Update 2013 – 2014
14 .ICA אתר
אתר הבנק העולמי    . 15
16 .OECD-אתר ה
17 .UN EGDI-אתר ה
18 .D5-אתר ה
אתר שותפות ממשל פתוח. 19
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