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 :)IRM( יאמצע חוויד ןונגנמ

 2019 – 2017 לארשי םושיי חוד
_________________________________________________________________ 

 םייאמצע םירקוח ,ןייד איגו דלפ יעור

 םיניינעה ןכות

 לארשי :םילהנמ ריצקת

I. המדקה          

II. הלועפה תינכת םושיי 

 ,הלשממה ידרשמ תדובעב תיחרזא תופתתשה יכילהת לש ףקיהה תבחרה .1
 תירוביצ הניחבמ םישיגנ ועוציבל םיעצמאהש אודיוו ךילהתה תרדחה תועצמאב

 הלשממ תוטלחה םושיי לש תוחוד לש רוביצה תעידיל האבה .2

 הלועפ תוינכת לש עוציב ידדמ יבגל םינותנ לש רוביצה תעידיל האבה .3

 הלשממה ידרשמל יזכרמ ינופלט זכרמ תמקה .4

 לש תופיקשה תרבגה – הקיקחה רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסב לש חותיפ ךשמה .5
 תינשמו תינושאר הקיקח יבגל עדימה

 תוטילפ םוצמצל תימואלה תינכתב םיעצמאה םושיי יבגל הרקבו חוויד תכרעמ תריצי .6

 הממח יזג

 תופיקשל םינוירטירק תרדגה .7

 עדימ לש ליעפ םוסרפ יבגל הקיקח ינוקית םודיק .8

 תוימוקמה תויושרב עדימה תושיגנו תיחרזאה תופתתשהה ,תופיקשה תרבגה .9
 םינפה דרשמבו

 רוביצל םינותנה יסיסב לש השגנה .10

 םייתלשממ םיתורישל קוחרמ השיג לש הרטמה םע םיהוזמה םיתוריש םודיק .11

 ריינב שומיש אלל הלשממ .12

 חותפ-רוקמ דוק .13

 החותפ הלשממל תיגטרטסאה תינכתה לש הכרעה תכרעמ תיינב .14

III. ןיינע-ילעב-הבורמ ךילהת 

IV. תורוקמו היגולודותמ 

 הלועפה תינכת םושיי ךרואל לארשי לש םיעוציבה תריקס .I חפסנ

 )IRM( יאמצע חוויד ןונגנמ לש םידדמ .II חפסנ
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 לארשי :םילהנמ םוכיס
 קוזיח ,הלשממה ידיב קזחומה עדימ יוליגב רקיעב הדקמתה לארשי לש תישילשה הלועפה תינכת

 תובר תויובייחתהש דועב .הלשממה יתורישל השיגה רופישל היגולונכטב שומישו ,תופיקשל הקיקח

 לשב הלשממה תוקיטקרפב םייתועמשמ םייונישל וליבוה אל בורל ןה ,ןאולמב וא תרכינ הדימב ומשוי

 םוסרפב לחוהש ךכב יוטיב ידיל ואבש םירכינ םייונישל האיבה 5 תובייחתה .תוכומנ תונתפאש תומר

 .ביצקתהו הקיקחה ינוקית

 

 איה )OGP( החותפה הלשממה תופתוש

 וידחי האיבמש תילאבולג תופתוש

 הרבחה יגיהנמו םייתלשממ םיטסימרופר

 תוכפוהש הלועפ תוינכת רוציל ידכ תיחרזאה

 ,תוביגמל ,)inclusive( תוללוכל תולשממ

 יאמצעה חווידה ןונגנמ .רתוי תויארחאלו

)IRM( ידכ הלועפה תוינכת לכ לע חקפמ 

 .ןהיתויובייחתהב תוכישממ תולשממש אדוול

 ,זאמ .2012 ב OGP ל הפרטצה לארשי

 הז חוד .הלועפ תוינכת שולש המשיי לארשי

 הלועפה תינכת לש םושייה תא ךירעמ

 .לארשי לש תישילשה

 הלועפה תינכת לש תיללכ הריקס

 תינכתב תויובייחתההמ תיצחממ רתוי

 ומלשוה לארשי לש תישילשה הלועפה

 תפוקת ףוסל דע ןיטולחל וא הבר הדימב

 תונתפאשה תומר לשב ,ךא .םושייה

 תוקיטקרפ יונישל עגונב ןהיתואצות ,תוכומנה

 קלח .תוילוש רקיעב ויה ,הלשממה

 תא רפשל תויושע ויה רשא תויובייחתההמ

 ןפואב עדימ יוליג ןוגכ ,עדימל רוביצה תשיג

 תלדגהו עדימה שפוח קוחל ףופכב ,םוזי

 לשממה ידי לע קזחומה עדימל השיגה

 .רבד לש ופוסב ומשוי אל ,ינוריעה

 גלזמה הצק לע .1 הלבט

 2012 :זאמ תופתתשה

 תישילשה :תרקסנ הלועפ תינכת

 םושיי :חוד גוס

 14 :תויובייחתה רפסמ

 הלועפ תינכת חותיפ

 ןכ ?ןיינע-ילעב-הבורמ םורופ ונשי םאה

 תוצעייתה :תירוביצ העפשה תמר

 ןכ :OGP ךילהתל תדגונמ הלועפ

 הלועפ תינכת ןונכת

 )OGP: 11 )79% יכרעל תויטנוולר תויובייחתה

 )7%( 1 :תובצעמ תויובייחתה

 )7%( 1 :בכוכב תונמוסמ תויהל תוילאיצנטופ תויובייחתה

 הלועפ תינכת םושיי

 0 :בכוכב תונמוסמ תויובייחתה

 )29%( 4 :ומלשוהש תויובייחתה

 )DIOG*: 1 )7% םע תויובייחתה

 0 :לופיטב *DIOG םע תויובייחתה

 חווד :תירוביצה העפשהה תמר

 אל :OGP ךילהתל דוגינב הלועפ
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 הקיקחה רגאמ לש םינותנה סיסבל םייביצקתו םייטפשמ םינוקית לש םוסרפל האיבה 5 תובייחתה

 ררשש בצמל האוושהב ,ביצקתה ךילהתלו הקיקחה תופיקשל רכינ רופיש גציימ רבדה .תסנכה לש

 אל ,תינשמ הקיקחו קוח תועצה ,ירק ,תובייחתהב ןנכותש רחא בושח עדימ ,ךא .הלועפה תינכת ינפל

  .םינותנה סיסבל ףסוותה

 ןויצל תויואר תויובייחתה .2 הלבט

 םושייה בבס ףוסב סוטטסה תובייחתהה רואית

 יבגל עדימה תופיקש תא ריבגהל .5
תינשמו תינושאר הקיקח  

 שיגנל תינשמ הקיקח יבגל עדימ ךופהל

 רתאב "הקיקחה רגאמ" תועצמאב תירוביצ

.תסנכה  

 

 םינוקיתה לכ לש םוסרפל האיבה וז תובייחתה
 ימואלה םינותנה סיסבל ביצקתה ינוקיתו םייטפשמה

 הז עדימ םוסרפ .תסנכה לש הקיקחה רגאמ לש

 תושיגנהו תופיקשה תא יתועמשמ ןפואב רפיש

 בצמל האוושהב ,ביצקתב םייונישלו הקיקח ינוקיתל

 רחא בושח עדימ ,ךא .הלועפה תינכת ינפל ררשש

 הקיקחו קוח תועצה ירק ,תובייחתהב ןנכותש

 .םינותנה סיסבל ףסוותה אל ,תינשמ

 ליעפ םוסרפ יבגל הקיקח ינוקית םדקל .8
 עדימ לש

 תא לידגיש ךכ עדימה שפוח קוח תא ןקתל

  .תויתלשממ תויושר לש יוליגה תויובייחתה

 

 לש עדימה שפוח קוח ןוקיתל הארקש וז תובייחתה
 אל ,עדימ לש םוזי יוליגל עגונב רקיעב ,לארשי

 .האלומ

 םישיגנל םינותנה יסיסב תכיפה .10
 רוביצל

 לש םינותנה יסיסב לכ לש םוזי יוליגו יופימ

 .רוביצל ,הלשממה
 

 

 רפסמ ,הכ דע .עצבתמ ןיידע וז תובייחתה םושיי

  רתאב םישיגנה הלשממה לש םינותנה יסיסב

data.gov ררשש בצמל האוושהב העברא יפ לדג 

 יחכונה רפסמה ,ךא .הלועפה תינכת תלחתה ינפל

 ןפואב ,ןיידע ךומנ וניה םישיגנ םינותנ יסיסב לש

 .תורחא תונידמל האוושהב ,יסחי

 

  IRM לש חתפמ תוצלמה שמח

 )to inform( עדימ סיסבכ שמשל תודעוימ ןה .IRM ןונכת חודב ונכוה IRM לש חתפמה תוצלמה

 2017 םינשל ןונכתה חודב .תיחכונה הלועפה תינכת םושיי תא ןווכלו האבה הלועפה תינכת חותיפל

 :תואבה תוצלמהה תא ללכ IRM ה ,לארשי לש 2019 –

 .OGP ךילהת לע חקפל ידכ )השדח הלשממ תמקה רחאל( םיהובגה םיגרדב תיטילופ הכימת סייגל תוסנל

 .םיפתתשמל קמונמ הנעמ קפסלו ןיינע-ילעב-הבורמ םורופב תוצעייתה תושיגפ שולש תוחפל םייקל

 OGP ה ךילהת תא ומאתיו וליבויש ,הרבחו לשממל ףגאה ןוגכ תורחא הלשממ תויושר לוקשל
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 לש הבילה יכרע יפ לע הלשממה תולהנתהב םייונישל וליבוי תוידיתע תויובייחתה םאה טוריפב ןוחבל

OGP תירוביצ תוירחאו ,תיחרזא תופתתשה ,עדימל השיג לש. 

 עדימה שפוח קוח תא רפשלו יללכ ןפואב תוידיתע תויובייחתהב תויפיצפס תורטמו תופיאש רתוי לולכל

 .יפיצפס ןפואב

 

 םירבחמה לע

 ילהנמ טפשמל הצרמ אוה דלפ .לארשיב םילעופה םייאמצע םירקוח םה ןייד איגו דלפ יעור

)administrative( העונתה לש רבעשל ר"ויו רוטקרידו ,סקירטש םייח םש לע םיטפשמל רפס תיבב 

 .העונתה לש רבעשל יטפשמ ץעויו ןיד ךרוע אוה ןייד .לארשיב עדימה שפוחל

 

 דצמ תוישממ תויובייחתה חיטבהל תדעוימ )OGP( החותפה הלשממה תופתוש

 םותרלו ,תותיחשב םחליהל ,םיחרזא לש חוכ יופייל ,תופיקש םודיקל תולשממ

 )OGP )IRM ה לש יאמצעה חווידה ןונגנמ .לשממה קוזיחל תושדח תויגולונכט

 רפשלו ןיינעה ילעב ןיב גולאיד םדקל ידכ תוימואל הלועפ תוינכת לש םושייהו חותיפה תא ךירעמ

   .תוירחאה תא
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 המדקה .1

 יגיהנמו םייתלשממ םיטסימרופר וידחי האיבמש תילאבולג תופתוש איה החותפה הלשממה תופתוש

 .תויארחאו תוביגמ ,תוללוכ רתויל תולשממ תוכפוהש הלועפ תוינכת רוציל ידכ תיחרזאה הרבחה

 םילשהל ידכ םישדח םידעצ תוהזל ,םימייק םיצמאמ לע ססבתהל תויושע הלועפ תינכת תויובייחתה

 OGP לש יאמצעה חווידה ןונגנמ .ןיטולחל שדח םוחתב הלועפ םוזיל וא ,עוציב ךלהמב ןניהש תומרופר

)IRM( הרבחה .תויובייחתהל םאתהב תלעופ הלשממהש אדוול ידכ הלועפה תוינכת לכ לע חקפמ 

 םאה טילחהלו ןהלש תומדקתהה תא ןוחבל ידכ תוכרעהב םישמתשמ הלשממב םיגיהנמו תיחרזאה

 .םדא ינב לש םהייח לע ועיפשה תולועפה

 שמשל שקבמ IRM ה .וז הכרעה ועציבש ,ןייד איגלו דלפ יעורל רבח OGP לש יאמצעה חווידה ןונגנמ

 לש אלמ רואית ךרוצל .תוידיתע תויובייחתה לש םושייהו חותיפה יבגל םייקה גולאידל עדימ סיסבכ

 :ב רקב ,IRM ה תייגולודותמ

mechanism-reporting-https://www.opengovpartnership.org/about/independent. 

 .2019 – 2017 ל לארשי לש תישילשה הלועפה תינכת לש םושייה תא הסכמ הז חוד

 םיבבס ינש .תיטילופ תואדו רסוח לש הפוקתב המייתסה לארשי לש תישילשה הלועפה תינכת

 השדח הלשממ תמקהל איבהל וחילצה אל ,2019 רבמטפסבו לירפאב תויללכ תוריחב לש םיפוצר

 םושיא יבתכ ושגוה ןורחאה רושעב הלשממה שאר דגנכ .הנש ךותב ישילש בבס ינפב תבצינ לארשיו

 תויושרהמ קלח ובכיע םהמ תעבונה תיטילופה תואדווה רסוחו הלא םיעוריא 1.המרמו דחוש לע

 ןניאש הלאו תועגונש הלא( תוירוביצה ןהיתולטמ עוציבב OGP תויובייחתה ולטוה ןהילע תויתלשממה

 .)OGP ל תועגונ

 ,הלשממה יכילהת ל/ש תושיגנה רופישב רקיעב הדקמתה לארשי לש תישילשה הלועפה תינכת

 םייגולונכט םישודיח תמיתרו תוינידמ יכילהתב רוביצה לש תוברועמה תרבגה ;חותפ עדימו תופיקש

 תוינידמ ימוחת המכ הכישמה תישילשה הלועפה תינכת .רוביצל הלשממה יתוריש תא רפשל תנמ לע

 תויובייחתהה ןונכת לש םיחנומב ןהלש תונורסחהמ קלחמ הלבסו ,תומדוק הלועפ תוינכתמ

 אלו םומע ןפואב תוחסונמ ויה תורחאש דועב ,תונתפאש תורסח ויה תויובייחתההמ תובר .תונתפאשו

 ןאולמב וא הבר הדימב ומשוי תויובייחתההמ קלחש דועב .OGP ה יכרעל הרישי הרוצב תויטנוולר ויה

 תולבגומ ויה תויתלשממה תוקיטקרפה יוניש לש םיחנומב ןהלש תואצותה ,הלועפה תינכת ףוסל דע

 .יללכ ןפואב

1 “Israeli PM Benjamin Netanyahu indicted for bribery and fraud” The Guardian 21 November 2019,  

-bribery-for-indicted-netanyahu-benjamin-minister-prime-https://www.theguardian.com/world/2019/nov/21/israeli
 and 
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II. הלועפה תינכת םושיי 

 ינש "?הלשממה תחיתפל המרג איה םאה"ו "תובייחתהה תמלשה" תא ךירעמ IRM ה לש םושיי חוד

 .הלועפה תינכת בבס ףוסב תויובייחתההמ תחא לכ לש םושייב תומדקתהה לע םיססובמ הלא םידדמ

 םניהש ,"תילאיצנטופ העפשה" וא "תויטנוולר" ,"תומיא" ךרוצל תוכרעהב שדחמ קסוע וניא הז חוד

 .הז חודל II חפסנ האר ,םידדמהמ דחא לכ יבגל םיפסונ םיטרפל .IRM ןונכת תוחודב וכרעוהש םידדמ

 הריקס 2.1

 תא וניש אל תויובייחתהה בור ,הבר הדימב המלשוה לארשי לש תישילשה הלועפה תינכתש דועב

 תונתפאש רסוחמ רקיעב םרגנ רבדה .דבלב םיילוש םירופישל ואיבהש וא הלשממה תוקיטקרפ

 ,המגודל רתוי תוינתפאשה תויובייחתהה לש לבגומ םושייב וא תויובייחתהה בור לש תויוליעפב

 השיגל יוהיז תכרעמ חותיפ ,)4 תובייחתה( יתלשממ תוריש זכרמ תריצי ןוגכ תוירונימ תויוליעפ

 תורמל ,וגשוה ןלוכ )12 תובייחתה( "ריינ אלל הלשממ" תארקל תומדקתהו ,)11 תובייחתה( םיתורישל

 תרדגהו )7 תובייחתה( תופיקשל םינוירטירק תרדגהל תורחא תויובייחתה .תוירונימ תומרופר ויה ןהש

 .ןעבטמ תוימדקא הבר הדימב ויה )14 תובייחתה( החותפה הלשממה תוינידמ תדידמל היגולודותמ

 ןהש וא ,ןמושייב לחוה אל ,תובושח תומרופרל ליבוהל תולוכי ויה רשא תויובייחתההמ קלח ,ךפיהלו

 תלדגה ,)6 תובייחתה( הממח יזג לש תוטילפ לע חוויד ןה תואמגוד .דבלב תלבגומ הדימב ומלשוה

 רופישו ,)8 תובייחתה( תויתלשממ תויושר דצמ )FIOA( עדימה שפוחל קוחה לש יוליגה תויובייחתה

 .)9 תובייחתה( םינפה דרשמ ידי לע קזחומה עדימלו תוימוקמה תויושרב עדימל השיג

 םינותנה סיסבב  ,ביצקתה ינוקית םג ומכ הקיקחה ינוקית לכ לש םוסרפל איבה 5 תובייחתהש ןייצל שי

 וז תובייחתה .תמדוקה הלועפה תינכת ךלהמב רוקמב רצונש ,תסנכה לש הקיקחה רגאמ לש ימואלה

 םינוקיתהו םיקוחה ינוקית תא ןיבהלו ,לא תשגל רוביצה לש תלוכיה תא יתועמשמ ןפואב הרפיש

 ןקותמה ביצקתה תא רתוי בורקמ תוושהל רוביצל תעכ רשפאמ םינוקיתה םוסרפ ,ןכ ומכ .םייטפשמה

 הקיקחו תויתלשממ קוח תועצה תוטויט םוסרפל האיבה אל וז תובייחתה ,ךא .ירוקמה עצומה ביצקתל

 רבעמ .הקיקחל רוביצה לש השיגה תא רתוי דוע רפשל היה לוכיש רבד ,םינותנה סיסבב ,תינשמ

 רתאב הלשממה לש םינותנה יסיסבל רתוי הלודג השיגל האיבה 10 תובייחתה ,הקיקחל השיגל

data.gov, דיתעב וחתפיי םיפסונ םינותנ יסיסבש ךכל תורשפא ידכ ךות. 

 ןפואב רתוי בוט הלועפ ףותישל איבה תישילשה הלועפה תינכת לש םושייהו חותיפהש םג ןייצל שי

 יא יכ הארנ .תמדוקה תינכתל האוושהב ,תיחרזאה הרבחבו הלשממב ןיינעה ילעב ןיב ןויצל יואר

 הדימב ותחפ ,תיחרזאה הרבחה ןיבל תומשיימה הלשממה תויושר ןיב רבעב תומייק ויהש תומכסה

.ךילהתה ךרואל םידדצה ןיב םיילמרופ אל םירשק לע םיחוויד םנשיו תיתועמשמ
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 תויובייחתה 2.2

 ,הלשממה ידרשמ תדובעב תיחרזא תופתתשה יכילהת לש ףקיהה תבחרה .1
 רוביצל םישיגנ ועוציבל םיעצמאהש אודיוו ךילהתה תרדחה תועצמאב

 1:הלועפה תינכתב העפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל 

 רשא ,תיחרזא תופתתשה לש ךילהת תועצמאב הלשממה ידרשמ לש עוציבו תוטלחהה תלבק רופיש"
 הלשממה תויושר ןיב קחרמה םוצמצל םיעייסמ תיחרזא תופתתשה יכילהת .ןווגמ הרטמ להק ללוכ
 ."רתוי הפיקמ הנומת תלבק רחאל תוטלחה לבקל םירשפאמו ,תיחרזאה הרבחה ינוגראו רוביצה ןיבל

 ךרד ינבא

 .תיחרזא תופתתשה לש םיכילהת תריציל רוביצל השיגנ תנווקמ המרופטלפ חותיפ 1.1
 

 ןונכת תולוכי תונבלו תועדומה תא תולעהל ידכ תושיגפו תודיעו ,תואנדס תעצה – הרשכה 1.2
 .הכימתה תודיחיו הלשממה ידרשמ ברקב ,תיחרזא תופתתשה יכילהתל םושייו
 

 םימוחתב תיחרזא תופתתשה לש םושייו ןונכת יכילהתל היגולודותמה לש ןוכדעו הריצי 1.3
 .'וכו היצלוגר ,הדובע תוינכת ,הקיקח ללוכ ,הלשממה תוליעפ לש םינושה
 

 .םתלעפהו הלשממה יצמאמב רוביצה ףותיש לש םיכילהת תכרעהל םידדמ חוסינ 1.4
 

 .תוטלחהה תלבק יכילהת לע ועיפשיש תופתתשהה יכילהת רפסמ תלדגה 1.5

 2018 ראוני :הלחתה דעומ

 2019 ינוי :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

 תופתתשה ,עדימל השיג :יטנוולר •
 תיחרזא

 תירונימ :תילאיצנטופ העפשה •

 תרכינ הדימב :המלשה •

 ןפואב ?הלשממה תא החתפ איה םאה •
 ילוש

 

 תופתתשה יכילהת עוציבל םימדקתמ םילכב הלשממה ידרשמ תא דייצל השקיב וז תובייחתה
 תוטלחה תועצמאבו  20113 זאמ תמייק תירוביצ תופתתשה תדדועמה הלשממ תוינידמ 2.תירוביצ
 ברקב עדיב רוסחמ לשב תבכועמ תירוביצה תופתתשהה יכילהת תבחרה ,ךא 2008.4 מ רבכ הלשממ
 הנושארה הלועפה תוינכתמ קלח ויה תומוד תויובייחתה .םתוא עצבל םיכירצ רשא םידרשמ םתוא
   5.לארשי לש הינשהו

 תופתתשהה תוקיטקרפ תא רפשלו ביחרהל תנמ לע ועצובש תויוליעפה .הבר המלשוה וז תובייחתה
 ךרדה ינבא יפ לע קייודמ ןפואב ולהנתה ןה םאהל רשק אלל ,תויתועמשמ ןניה הלשממה לש תירוביצה
 םושייהש ןכתיי ,ןהלש תרדגומה ןמזה תרגסמבו ךרדה ינבאב םיננובתמ רשאכ .תובייחתהב ובצוהש
 הקשוה )1.1( תירוביצ תופתתשהל תנווקמ המרופטלפ .רהצומה ןייל-דדה רחאל השענ ןהמ קלח לש
 תופתתשה יבגל רוביצ ידבוע לש הרשכה .וז הלועפ תינכת לש חותיפה ךלהמב שומיש הב השענו
 םידבוע 30 דע םע ,2018 ל 2017 ןיב ומייקתה הלאכ תורשכה 200 כ .)1.2( המייקתה תירוביצ
 תאלעה – תואנדס לש םינוש םיגוס השולשל וקלוח ןה .תחא לכב ופתתשהש ירוביצה תורישהמ
 היכראריהב תונוש תומרב הלשממ ידבועל תודעוימ ויהו ,ןחוב ירקמ יחותינו םירושיכ חותיפ ;תועדומ
 םיארחאל ,ירדגמה ןויוושה לע םיארחאל הרשכה ןוגכ ,דחא יזכרמ אשונב ודקמתה ןקלחו( תיתלשממה
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 החתופ )1.4 ו 1.3( הכרעהל םידדמ םע היגולודותמה .)ץוח רוקימ ילהנמלו םיחקפמל ,הרשכה לע
 תוקייודמ תויחנה תללוכ איה .תירוביצ תופתתשה יכילהת לש םושיי יבגל יתלשממ םוסרפב הגצוהו

 6.תירוביצ תופתתשה יכילהת ךירעהלו םשייל ,ןנוכתהל ,ןנכתל ךיא

 רחאמ )ועצובש םיכילהתה רפסמ( הלש םושייה ףקיה יבגל עדימ לבקל השק ,1.5 ךרדה ןבא יבגל
 ףידעמ אוהש שיגדה הלשממה שאר דרשמ ,ךא .יהשלכ תיזכרמ תושרל חווד חרכהב אל הזכ עדימש
 ,םיחמומו םיהוזמ םינוגרא םע קמוע יכילהתל סחייתמ אוהשכ ,ןתומכ ינפ לע תויוצעייתהה "תוכיא" תא
 ,ןהילא סחייתהל שיש תולבגמ המכ לע עיבצהל יושע רבדה 7.רתוי םיינללוכ םיחותפ םיכילהת ינפ לע
 .אשונל תעדה לע תלבקתמ השיג גציימ אוה  ךא

 לש תואצקה ןכו תויתועמשמ ביצקת תואצקה ידי לע תכמתנ וז תובייחתהב התשענש תומדקתהה
 ועציבו הלשממה שאר דרשמב הדובעל ורכשנ הלא תורטמ ךרוצל םידבוע השימח .שונא יבאשמ
 רורב רסמ םיאטבמ ,דחיב ,הלא .םידרשמל תויחנה איצוה הלשממה שאר דרשמ ל"כנמו 8,תוכרדה
 תנמ לע בושח וניה הזכ רסמ .תוניצרב וללה םיכילהתה תא תחקול הלשממהש רוביצה יתרשמל
 .ןהל רבעמ ,בורלו תויפיצפס ךרד ינבאל רשק אלל ,הלש תא השעת תוינידמהש

 תירוביצה תוצעייתהה תוקיטקרפב םיילוש ךא םייבויח םייונישל הכ דע ליבוה תובייחתהה םושיי
-התיהש תוינידמ לש הבחרה תגציימ ,המשוי איהש יפכ תובייחתהה ,תישאר .תוביס יתשמ לארשיב
 הובג ליפורפב םיכילהת רפסמו 2008 מ הלשממ תטלחהמ תוחתפתה איה ,רמולכ .שארמ-תמייק
 לש בולישו םוריח ינמזל "תיתיב תיזח" תנכה ןוגכ םיאשונ יבגל( וז תוינידמל ףופכב רבעב ומייקתה
 הלועפ ךלהמ )לש הבחרהל דיתעב ילואו( רופישל הבורב תנווכמ התיה תובייחתהה .)היפויתאמ םילוע
 תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש הצחמל-םירוגס םיגוחל םילבגומ בורל ורתונ םיכילהתה ,תינש .םייק
 ףתוש ,םרובע יטנוולרה עדימהש ןאכמ .הרתח הלשממה םהילאש םייפיצפס םיאשונב ודקמתהש
 "םיינתוכיא"ה תירוביצה תופתתשהה םיכילהת תובישח תורמל .הלא םיגוחמ םידיחי םע רקיעב
 לש תרכינ תופתתשה רשפאל ידכ םילכ ןחבת הלשממהש םיצילממ IRM ה ירקוח ,םייביטאקורפה
 .רוביצב רתוי םיבחר םיגוח

1 16 -2019, pgs. 13 –Government OCT Authority, Open Government Action Plan for 2018  

 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
ןונכת 2 חוד  לש   16 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל   IRM שיגנ ב : , 
https://www.opengovpartnership.org/documents/israel-design-report-2017-2019/ 
3 ". הלשממה לש  םושייהו  ןונכתה  תולישמה , תולוכי  קוזיח  התרתוכש "  2011 רבמצדב , הטלחה 4028 מ 25    
האר 4 ןוכנ ל 2008 , תוינידמה  לש  טרופמ  רואיתל  . 2008 ראורבפב , הלשממ 3190 מ 24  תטלחה   Government of Israel, the 
Civil Society and the Business Community: Partnership, Empowerment and Transparency  ב שיגנ ,
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/PolicyENG.pdf 
תומדקתה 5 חודב  תובייחתה 6  האר  הנושארה  הלועפה  תינכתל   IRM ב : לארשי (2012 – 2013 ,) לש   
https://www.opengovpartnership.org/documents/israel-irm-progress-report-2012-2013 האר הינשה , תינכתל   

  :ב השיגנ ,8 תובייחתה
https://www.opengovpartnership.org/documents/israel-end-of-term-report-2015-2017-year-2/ 
6 רבמצד 2017 , הלשממה , שאר  דרשמ  תוינידמ , ןונכתל  הקלחמה  הלשממה ," תדובעב  תירוביצ  תופתתשהל  ךירדמה  האר "  
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/shituf/Documents/all%20web.pdf 
הלשממב ל 7 רשקה  תשא  ידר , ןוויס  םע  ינופלט  ןויאר   OGP.2019 רבמבונב ,  5 ,  
תודעו 8 שולש  םייק  הלשממה  שאר  דרשמ  ףסונב , הנדס . לכב  ופתתשהש  שיא  םע כ 30  ורבעוה , תואנדס  כ 200  ןוכנ ל 2017 ,  

.)לכה ךסב( הלשממ ידבוע 300 כ ופתתשה ןהבש  
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 הלשממ תוטלחה םושיי תוחוד לש רוביצב םוסרפ .2

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 תטלחה לכל ,טרופמ ןפואב 34 ה הלשממב ורבעוהש הלשממה תוטלחה םושיי יבגל עדימ םוסרפ"
 ב הלשממ תוטלחה לש םיטרופמה עוציבה ינותנ יבגל עדימל 2016 ל םוכיס חוד .תיביטרפוא הלשממ

 :אבה רושיקב שיגנ 2016 - 2015

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/mesakem210617.pdf" 

 ךרד ינבא

 .הלשממ תוטלחה לש םיטרופמ עוציב םינותנ יבגל םוכיס חוד לש םוסרפ 2.1
 

 .םינותנ ףוסיא לש ילמיטפואה טמרופה יבגל תיחרזאה הרבחה םע תוצעייתה 2.2
 

 2017 ינוי :הלחתה דעומ
 .ןכמ רחאלו וז הנשב ועצובי :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

 ,עדימל השיג :יטנוולר •
 תיחרזא תופתתשה

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 תרכינ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 ילוש ןפואב ?הלשממה

 

 תוליעפ הכישמה איה 2.הלשממה תוטלחה םושיי בצמ לע יתנש חוד םסרפל החיטבה תובייחתהה
 ב וז הלועפ תינכת תפוקת ינפל ונכוה הלאכ תוחודש רחאמ ,ןכל םדוק תמייק התיהש תיתלשממ

 2017.5 – 2016 םינשל וז הלועפ תינכת לש הפוקתה ךותב םסרופ ףסונ חוד 2016.4 בו 20153

 הלשממה 6.לארשיב יטילופה בצמה לשב ,םייתלשממ תורוקמ יפ לע ,םסרופ אל 2018 תנשל חוד
 חודהש החנהה לע תססובמ וז הנעט 7.הלועפה תינכת תפוקתל ץוחמ אצמנכ ,הרקמ לכב ,תאז האור
 םידיקפתה ילעב .2019 ינוי היהש ,הלועפה ןונכת תפוקת ףוס ינפל םסרופמ תויהל רומא היה אל
 עדימ ,דיתעבש טלחוהש םג ונייצ םה .הרהמב םסרופי הז חוד םגש םיפוצ וז תובייחתה לע םיארחאה
 ןיתמהל ילבמ ,תישענ ויבגל הכרעההש ןמזב ,הטלחה-םדק לש סיסב לע ןווקמ ןפואב םסרופי הזכ
 .םייתנשה תוחודל

 תוטלחה םושייל םידדמ ,יפיצפס ןפואב ,רוביצל שדח עדימ לש רורחשל האיבה וז תובייחתה
 זכרמה רקיעב ,חווידהו םינותנה ףוסיא תטישל עגונב תיחרזאה הרבחל הינפ התשענ .הלשממה
 םייללכ םייוניש ,ךא .תוצעייתהה תורמל הברה הנתשה אל טמרופה ךא ,לארשיב חרזאה תמצעהל
 הקיטקרפ העיצה אל תובייחתההש םושמ םיילוש ויה הלשממה תוטלחה לש סוטטסה יבגל חווידב
 .ןכל םדוק תמייק התיהש הקיטקרפה לש תויכשמה אלא ,עדימ יוליג לש השדח

1 18 -2019, pgs. 17 –Government OCT Authority, Open Government Action Plan for 2018  

2019_EN.pdf-Plan_2017-content/uploads/2018/01/Israel_Action-https://www.opengovpartnership.org/wp  

ןונכת 2 חוד  לש   17 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל   IRM. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעהב  שיגנה  ,  
3 האר :  http://www.pmo.gov.il/policyplanning/Documents/dec2015.pdf[ תירבעב ]  
4 האר :  http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm20161607.pdf[ תירבעב ]  
5 האר :  http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/dm2017.pdf[ תירבעב ]  
6. ליעל  5 מע ' האר    
7.2019 רבוטקואב ,  24 הלשממה , שאר  דרשמ  חותיפו , ןונכת  םינפ , ףגא  להנמ  רורד , יעור  םע  ינופלט  ןויאר    

                                                             



10 
 

 

 הלועפה תינכת לש עוציב ידדמ יבגל םינותנ םוסרפ .3

  1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 .הלשממה לש הדובעה תוינכת רפסב םימסרופמ רשא ,עוציבה ידדמ לכ יבגל עדימה םוסרפ"
 ומסרופ ,2016 ל הדובעה תוינכת רפס ךותמ ,דבלב םיירקיעה עוציבה ידדמ יבגל םינותנה
 :אבה רושיקב

http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf" 

 ךרד ינבא

 .2017-2018 ל הדובעה תוינכת רפסב ומסרופש עוציבה ידדמ לכ יבגל םינותנה םוסרפ 3.1

 2018 יאמ :הלחתה דעומ

   ןכמ רחאלו תיחכונה הנשב עצובי :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

 ,עדימל השיג :יטנוולר •
 תיחרזא תופתתשה

 אל :תילאיצנטופ העפשה •
 תמייק

 ןכ :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 ילוש ןפואב ?הלשממה

 

 תוינכת תמלשה תא ךירעהל ושמישש םיישממה םידדמה תא רוביצל גיצהל תדעוימ וז תובייחתה

 תובייחתהב חוודמ ןמושייש תוטלחה ןתואמ תועבונ בורל הלא הדובע תוינכת 2.הלשממה לש הדובעה

 ומסרופש ,תוחוד םתוא תא ןיבהלו ךירעהל תלבגומ תלוכי התיה רוביצל ,הלועפה תינכת ינפל .2

 .וז תובייחתה תחת ומסרופש םינותנה אלל ,2 תובייחתה תחת

 .)2018 ו 2017( תיחכונה הלועפה תינכת תפוקת ךותב םינשהמ תחא לכל ומסרופ םידדמה תוחוד

 ינשב ומכ טרופמ ןפואב אל ךא 2016,4 תנשל םסרופ המוד חוד 3.המלשוה תובייחתהה ,ךכיפל

 םיעיצמו ,םיפסונ םיבר םידדמ םיללוכ םישדחה תוחודה .וז הלועפ תינכת ךלהמב ומסרופש תוחודה

 תויללכה תוינכתל רבעמ לא תכל םיקיחרמ םה ,המגודל .הלשממה תוינכת לע רתוי טרופמ טבמ

 םה ,ןכ ומכ .םימייוסמ םירוזאל תוינכת םג םיעיצמו ,ונבייש ירוביצה רוידה תודיחי רפסמל תועגונה

 תופוקת ךרוא( "העפשה ידדמ" םג אלא )ונבנש תודיחיה רפסמ( "תויביטקודורפ ידדמ" קר אל םיללוכ

 ףסונה עדימה םע .)םהלש רוידה תודיחיל סנכיהל ,ירוביצ רויד תלבקל ורשואש םידמעומל הנתמהה

 .2016 תנשל תינכתב םידומע 204 ל האוושהב 5,םידומע 810 ב המכתסה 2019 לש תינכתה ,הזה

 ךא ,רבעב ומסרופש םידדמ לש רתוי תקדקודמ תירוביצ הניחב םירשפאמ הלא רתוי םיטרופמ םידדמ

 .הלשממה תולועפ לש תפסונ הנבה וא שדח עדימ טעמ קר םיעיצמ

1 20-2019, pgs. 19–Government OCT Authority, Open Government Action Plan for 2018 

 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעהב  חודה , לש   19 מע ' האר    
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3 תנשל 2017 : האר   http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/plan2017.pdf תנשלו 2018 :  
http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/report200519.pdf.[ תירבעב םהינש  ]  
4 האר :  http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf[ תירבעב ]  
5 האר :  http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/D2016.pdf[ תירבעב ]  
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 הלשממה ידרשמל ינופלט זכרמ תמקה .4
 
 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 

 יצורעו םינושה הלשממה יתוריש יבגל עדימ הבש ,הלשממה לש תיזכרמ הבוגתב ךרוצ שי"
 .ימצעה תורישה יצורעב שמתשהל רוביצה דודיע ידכ ךות ,רוביצל וקפוסי םתלבקל םינושה םיתורישה
 .םיכנל שיגנל תורישה תא ךופהיו ,יצורע-בר הנעמ תועצמאב ,תונוש תופשב ןתניי הנעמה

 הלשממה יתורישל תועגונה תולאשל תובושת קפסת הלשממה לש תיזכרמה ינופלטה הנעמה תכרעמ
 ,תונושה תויתלשממה תויושיה ירתאב עדימ תאיצמ ,םינווקמ םיתורישל הכימת ןתמ :ןוגכ ,םינושה
 ,תובותכ ,הדובע תועש ,רשק תריציל תויורשפא( םינושה הלשממה יתוריש יבגל יללכ עדימ ןתמ
 תויושי רפסמ לש תוברועמ םע םימשוימה םיכילהת יבגל עדימ ןתמ ,)דועו םיתוריש תלבקל םילהנ
 ."תויתלשממ

 ךרד ינבא

 הכוזה קפסה תריחב 4.1
 
 המקה 4.2

 
 הלעפה 4.3

 2017 ילוי :הלחתה דעומ

 2018 יאמ :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  עדימל השיג :יטנוולר •

 תירונימ :תילאיצנטופ העפשה •

 ןכ :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 יזכרמ ינופלט זכרמ תריצי ידי לע םיירוביצה םיתורישה ןתמ תא רפשל תדעוימ התיה וז תובייחתה
 הרומא וז תובייחתהש יסיסבה אשונה 2.םינוש םיתוריש יבגל עדימ תלבק ךרוצל םיבשות רובע דחא
 3.תילארשיה הלשממה לש היטרקוריבב תורישה לש םיכומנה םיטרדנטסה היה ,הנעמ ול תתל התיה
 תובייחתה התואש דועב .לארשי לש הנושארה הלועפה תינכתמ תובייחתה לש ךשמה התוויה איה
  .השומימל איבהל הרומא התיה וז תובייחתה ,ינופלטה זכרמה ןונכתב הדקמתה

 םינמזה חולל האוושהב ינופלטה זכרמה תקשהב בוכיע היהש דועב .האולמב המלשוה תובייחתהה
 טסוגוא( טקייורפה ףקיהב בשחתהב דחוימב ,יתועמשמ היה אל בוכיעה ,הלועפה תינכתב ירוקמה

 תוינופלט תוינפ רפסמ ידי לע ינופלטה זכרמה תא וקדב IRM ה ירקוח .)2018 יאמל האוושהב 2018
 אל המשוי תובייחתהה ,ךכ .םיפיקמ םיתוריש עיצמו הנעמ ןתונ אוהש ואצמו ,םיגיצנ םע החישו וילא
 וא עדימ יצורע חתפ אל וז תובייחתה לש םושייה ,לכה ךסב ,ךא .התוהמב םג אלא ,'הנושלכ' קר
 .םיחרזא ינפב םישדח תופתתשה

תושר 1  OCT.22 - 21 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממל  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 

2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   20 מע ' האר  תובייחתהה  לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
3. םש , 20 מעב ' רפסמ 2  םיילוש  תרעה  האר    
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 לש תופיקשה תרבגה – הקיקחה רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסב חותיפ ךשמה .5
 תינשמו תינושאר הקיקח יבגל עדימה

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 הסרגל תסנכל השגוהש הלשממה לש קוחה תעצה תטויט לש רושיק רשפאיש קשממ תיינב .א"
 ימואלה םינותנה סיסבב עדימה תגצהו ,)memorandum of law( קוחה ריכזתכ הצפוהש הנושארה
 .קוח לכל ףד לולכיש ,הקיקחה רגאמ לש

 התגצהו לארשי תנידמ יקוח ךמס לע תקקוחמה תינשמ הקיקח יבגל עדימ תלבקל קשממ תיינב .ב
 הלשממה יעוציב לע חוקיפ רשפאתש תכרעמ תיינבו ,הקיקחה רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסבב
 .קוח יפ לע תשרדנה תינשמ הקיקח תקיקחב

 .םינותנה סיסבב ותלילכ תרטמל ביצקתה יקוח יבגל שרדנה עדימה תמלשה .ג

 לע הלטנ תסנכה – לארשי תנידמ יקוח לש תנכדועמהו האלמה הסרגה לוהינל תכרעמ תריצי .ד
 הפיקמ קמוע תדובע ,ךכ ךרוצל .לארשי תנידמ יקוח לש האלמה הסרגה תא גיצהלו ןיכהל המצע
 ,האלמה הסרגה תא ןיכתש תידועייה תכרעמה תא ןייפאלו עדימו םיכמסמ ,עדימ ףוסאל ידכ העצוב
 ."התוא חתפל ליחתהל תנמ לע

 ךרד ינבא

 רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסבב תוללכנה הלשממה לש קוחה תועצה תטויט רושיק 5.1
 סיסבב ,םיקוחה יפדב עדימה תגצהו ,הלשממה ידי לע םיצפומה קוחה יריכזתל הקיקחה
 .הקיקחה רגאמ לש ימואלה םינותנה
 
 לש ימואלה םינותנה סיסבב ,לארשי תנידמ יקוח ךמס לע תקקחנה תינשמ הקיקח תגצה 5.2

 .הקיקחה רגאמ
 
 רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסבב ותגצהו עדימה תמלשהו רותיא – ביצקתה יקוח תגצה 5.3

 .הקיקחה
 
 תכרעמה תמקה תמלשה ,לארשי תנידמ יקוח לש תנכדועמהו האלמה הסרגה תגצה 5.4

 רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסבב םתגצהו הנידמה יקוח לש האלמה הסרגה תנכה תלחתהו
 .הקיקחה

 2017 ראוני :הלחתה דעומ

 2019 רבמצד :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  עדימל השיג :יטנוולר •

 תבצעמ :תילאיצנטופ העפשה •

 תלבגומ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 הבר הדימב ?הלשממה

 

 לש םינותנה יסיסבב םיחרזאל םייקה עדימה חפנ תא יתועמשמ ןפואב םדקל השקיב וז תובייחתה
 קרו ךא שיגנ היה לארשי תנידמ יקוח לש אלמה טסקטה ,םינש תורשע ךשמב 2.תימואלה הקיקחה
 סיסב החלצהב הרצי לארשי לש הנושארה הלועפה תינכתב תובייחתה .םולשתב םיתוריש תועצמאב
 הקיקח לע קר ססובמ היה םינותנה סיסב ,ךא .תסנכה רתא ךותב ,םולשת אללו חותפ הקיקח ינותנ
 ףוג תא ףיסוהל התיה וז תיחכונ תובייחתה לש תירקיעה הרטמה .תינשמ הקיקח לע אלו ,תינושאר
 תואסרגו ביצקתה יקוח ,םיקוחה תוטויט תא םג ומכ ,םינותנה סיסבל ,הזה בושחהו בחרה םיקוחה
  .ונקותש יפכ םיקוח לש תואלמ תונכדועמ
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 .לבגומ היה הלש םושייה ,ילאיצנטופ ןפואב תבצעמכ IRM ןונכת חודב הכרעוה וז תובייחתהש דועב
 חוודש יפכו ,וגשוה אל תינשמ הקיקחו הלשממה יקוח תוטויט תלילכ ירק ,תונושארה ךרדה ינבא יתש
 ןכדועמ ןווקמ עדימ םוסרפ – תורחאה ךרדה ינבא יתש 3.ינמז ןפואב ורסוה ,תסנכה רתא להנמ ידי לע
 וא אלמ ןפואב ומשוי ,ונקותש יפכ םיקוח לש תונכדועמ תואלמ תואסרגו ןקותש יפכ ביצקתה קוח יבגל
 ,רתאה להנמ יפ לע ,וז תובייחתה לש לבגומה םושייה .הלועפה תינכת תפוקת ףוס דע ,אלמ טעמכ
 ךרדה ינבא יתש לש םושייל איבהל ,תויושר יתש ןיב שרדנש בכרומה הלועפה ףותיש לש האצות אוה
 םואית שרדנ ,םיטפשמה דרשמ ךותב רצונ םסרופמ תויהל רומאש עדימהש רחאמ .תונושארה
 .תרחאל תחא תכרעממ עדימ לש הרידס המירז רשפאל תנמ לע רכינ יתוהמו ילרודצורפ ,יגולונכט
 .תינשמ הקיקחו םיקוח תוטויט םוסרפב וללה ךרדה ינבא יתש לש ןתמלשה תא ענמ הז רבדש הארנ
 
 רגאמ לש ימואלה םינותנה סיסבל ופסוותה אל ןיידע תינשמה הקיקחהו םיקוחה תוטויטש תורמל
 הקיקח ינוקית יבגל עדימה תושיגנבו תופיקשב םירכינ םירופישל הליבוה תובייחתהה ,הקיקחה
 היה ימואלה הקיקחה ינותנ סיסב ,"ונקותש יפכ" םיקוחה םוסרפ אלל ,וז הלועפ תינכת ינפל .ביצקתהו

 לעב וניהש ימלו םייטפשמה םינוקיתה יכילהת לש הבר הנבה לעב וניהש ימ רובע קרו ךא ישומיש
 תכפוה הנקותש הקיקח תפסוה .ללכ ךרדב םיכורא םניהש ,ןוקיתה יכילהת רחא בוקעל ןמזו םירושיכ
 בוט ןיבהל םישקבמ רשא הרושה ןמ םישנאל תיתועמשמ הדימב רתוי ישומישל םינותנה סיסב תא
 וניא ןיידע הז עדימ .דאמ יתועמשמ אוה םג ביצקתה ינוקית םוסרפ .םייוסמ יטפשמ בצמ וא קוח רתוי

 תיחרזאה הרבחה ינוגראל בר ךרע לעב אוה רבדה ךא םוחתה תא םיריכמ םניאש הלאל תולקב ןבומ
 ובורב היה רבעב ירוביצה חישה .ולש םושייה תנש ךרואל יטמרד ןפואב הנתשמ ביצקתה .םירקוחלו

 בורל טנמלרפה לש םיפסכה תדעווב ורשואש םינוקית .טנמלרפב ןנכותמה ביצקתה לש רושיאה ביבס
 .יטנוולר יתלבל םימייוסמ ביצקת יטירפ יבגל חוכיווה תא וכפה םה םא וליפא ,רוביצה תניחבל וכז אל
.ןקותמה ביצקתה לש רתוי הבר תירוביצ הניחב הרשפאש ךכ ידי לע הז בצמ הרפיש וז תובייחתה

תושר 1  OCT.23-26 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   23 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
3.2019 רבמבונב ,  11 רוא , - ןב ילג  "ד  וע םע  ינופלט  ןויאר    
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 תתחפהל תימואלה תינכתב םיעצמאה םושיי יבגל הרקבו חוויד תכרעמ תריצי .6

 הממח יזג תוטילפ

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 תתחפהל תוימואל תורטמ עובקל )םכסהה תא וררשאש( תונידממ שרוד זירפ לש םילקאה םכסה"
 קלחכ .תורטמה תא גישהל תנמ לע םידדמה םושיי לע הרקבו חוקיפ עצבלו הממח יזג תוטילפ
 הממחה יזג תוטילפ תא תיחפהל המצעל הרטמ העבק לארשי תלשממ ,542 'סמ הלשממ תטלחהמ
 תשדחתמ היגרנא ,היגרנאב ליעי שומישל תורטמ ועבקנ ,ףסונב .2030 דע שפנל CO2e לש ןוט 7.7 ל
 תינכת תא החסינ הלשממה ,הלא תורטמ גישהל תנמ לע .םייטרפ בכר ילכב שומישה םוצמצו

 תגשה תארקל תומדקתהה לש הרקבו חוקיפל תכרעמ .)1403 הלשממ תטלחה( תימואלה הלועפה
 .םויכ תמקומ וז הרטמ

 .)MRV( הממח יזג תוטילפ תתחפהל תורטמה תארקל תומדקתה לע חווידו הרקב תכרעמ תמקה
 םילהנ לע ,הממח יזג תתחפהל םיעצמאה םושיי לע יתנש חוקיפ לע תססובמ היהת תכרעמה
 ,דרשמה ,הז ךילהת ףקיה ךותב .)ם"ואלו הלשממל תוחוד תשגה לעו ,םיצמאמה תוכיא תכרעהל
 תא ךירעהלו תותחפהה תא בשחל תויגולודותמ םירצוי ,תילאירטסינימ ןיב הדעו לש םיגיצנ םע דחיב
 תדובעל רשפאי עדימה חותינו ףוסיא .ורדגוהש תורטמה תגשה תארקל תומדקתההו בצמב רופישה
 ."שרדנכ ,תימואלה תינכתב םייוניש תושעלו תפטוש תויהל הלשממה

 ךרד ינבא

 םילדומו םינותנ סיסב ,םינותנ ףוסיא ילכ ,חוקיפ תויגולודותמ( תכרעמה תיתשת ןונכת 6.1
 .םיברועמה הלשממה ידרשמ רושיא תלבקו )םיחותינלו תויזחתל
 
 .הלשממה ידרשממ עדימ ףוסיא 6.2

 
 .הלשממל יתנש חוד תשגה 6.3

 2016 ראוני :הלחתה דעומ

 2018 ינוי :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  עדימל השיג :יטנוולר •

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 תלבגומ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 יזג לש תוטילפ םוצמצב לארשי לש תומדקתהה לע חווידל תכרעמ רוציל השקיב תובייחתהה
 הדובע לע תססובמ התיה תובייחתהה 2.זירפ םכסה ידי לע שרדנכ ,)תומיאו חוויד ,הדידמ( הממח
 רוביצל החיתפו םוסרפו ,)עדימ ףוסיא ןוגכ( רוביצל שדח עדימ הגיצמ הניאש הלשמה לש תימינפ
 .םכסהה יפ לע שרדנ רשא יתנש חוד לש

 קפיס אל הביבסה לע הנגהל דרשמהש רחאמ ,וז תובייחתה לש םושייה תמר תא ךירעהל השק
 דע םייוסמ יתנש עדימ ללוכ דרשמה רתא .תורזוח תושקב תורמל IRM ה ירקוחל םהשלכ םינוכדע

 ו 2016 לש םייתנשה תוחודל רושיק בינה הממח יזג לע חווידל דרפנ רתאב שופיח 3.דבלב 2016
 תורמל ,םסרופ אל 2018 מ חוד 4.המאתהב ,2018 רבמבונבו 2017 יאמב ומסרופש ,2017

 היה 2018 לש חודה ,ךכ .םייתנשה תוחודה תשגהל דעומכ 2018 ינויל הסחייתה תובייחתההש
 .2019 ינוי דע םסרופמ תויהל רומא
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 עגונב דרשמה רתאב שיגנ עדימ תוחפ שיו תיחכונה הלועפה תינכת ינפל תמייק התיה וז תוליעפ
 תובייחתהה ,ךכיפל .ןכל םדוק םייק היהש המל האוושהב ,הלועפה תינכת תפוקתל יטנוולר עדימל
 עדימה תא הכפה איה .הממח יזג תוטילפ יבגל םינותנל השיגב םהשלכ םירופישל הליבוה אל המצע
 שיגנ רבכ היה הז עדימ ,ךא .זירפ םכסה ידי לע שרדנכ ,רוביצל שיגנל 2017 ו 2016 םינשל עגונה
 יבגל ןוצרמ םייפיצפס תוחוד ןוגכ ,זירפ םכסהל ףופכב ףוסאל שיש בר עדימש הארנ .ןכל םדוק
 .רוביצל שיגנ וניא ,תוישעתמ הממח יזג תוטילפ

תושר 1  OCT.27-30 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה . לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2 שיגנ ב :  https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. 
3 האר :  http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/GHG/Pages/default.aspx[ תירבעב ]  
4 האר :  https://www.neaman.org.il/Greenhouse-Gases-Reporting-Registration-System רתאב םיעיפומ  הלא  תוחוד  . 

 םע םכסהב רשקתה הרואכל רשא ,היגולונכטל ילארשיה דסומה – ןוינכטב "תימואל תוינידמ ירקחמל ןמאנ לאומש דסומ" לש
.תוחודה לש םושייהו היגולודותמה תא עצבל הלשממה  
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 תופיקשל םינוירטירק תרדגה .7

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 ילעבו תובר תוירוביצ תויושר .תונורחאה םינשב ירלופופל ךפה "תופיקש" חנומב שומישה"
 חנומה ךא .םאתהב םמצעב םילהנתמו תופיקשה יכרע םע םיהדזמ םהש וריהצה םיירוביצ םידיקפת
 תולאש ?ךרעומ תויהל ךירצ ימ ?תופיקש תכרעומ ךיא ?הפוקשל תושר ךפוה המ – לפרועמו םומע
 .הנעמ אלל ורתונ הלא

 עגרב .ןמצע תא ולהני תוירוביצה תויושרה היפלש המרונ ועבקי תופיקשל םינוירטירקה תרדגה
 ."הל תייצל רותחל ושרדיי תוירוביצה תויושרה ,עבקית המרונהש

 ךרד ינבא

 .םינוירטירקה חוסינל להונו הדובע תייגולודותמ תריצי 7.1
 
 .תומושת עיצהל רוביצה תנמזה 7.2

 
 .תופיקש תווצ ידי לע םינוידו רוביצה תורעה תריקסל הדעו 7.3

 
 .רוביצה תורעהל הטויט חוסינ 7.4

 
 .ורדגוהש םינוירטירקה רושיא 7.5

 2018 ראוני :הלחתה דעומ

 2018 רבמצד :םויס דעומ

 

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  תיחרזא תופתתשה :יטנוולר •

 תירונימ :תילאיצנטופ העפשה •

 תרכינ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 םיברועמה ןיינעה ילעב לכל תופיקש לש תפתושמ הרדגה רוציל תדעוימ התיה וז תובייחתה
 םידדמ לש דחא טס לבקל התיה הרטמה 2.םירחא תופיקש יכילהת לשו לארשי לש OGP ךילהתב
  .תונוש תויושר לש תופיקשה תמר תא ךירעהל היהי ןתינ ויפלש ,שארמ ועבקייש

 .הבר הדימב הבכעתהש תורמל ,הלועפה תינכת תפוקת ףוס דע תרכינ הדימב המשוי וז תובייחתה
 ,תורעה עיצהל רוביצה תנמזה ,ךילהתל היגולודותמ תריצי – הלש תונושארה ךרדה ינבא שולש
 2019 רבוטקוא דע ומלשוה ,רוביצהמ תורעהה תריקס לע תססובמה םינוירטירקל הטויט חוסינו
 שפוחל הדיחיה שאר ןגס יפ לע .)הלועפה תינכתב 2018 רבוטקוא דע תומלשומ תויהל תויופצ ויה(
 ךרוצל ינוציח קפס םע םכסהב רשקתהל ךרוצה ידי לע םרגנ בוכיעה ,םיטפשמה דרשמב עדימה
  3.ןמז ךרא רשא ,םושייה לש ץוח רוקימ

 לשממה ךותמ ,תופיקשה תדעווב עוצקמ ילעב םע תוצעייתה תועצמאב הרצונ היגולודותמה
 תיטרפה הרבחהו ,תיחרזאה הרבחה ינוגראו הבישח יתווצ ,הימדקאה םג ומכ ,ימוקמהו יזכרמה
 לש תופיקשה תמר תכרעהל םיירקיע םידדמ העברא לע תססובמ איה .םושייה ךרוצל הרכשנש
 תושירדל רבעמ{ תבחרומ תופיקשו ,תיביצקת תופיקש ,תילהנמ תופיקש ,"תיסיסב תופיקש"( תושר
 ,עדימה תושיגנ תא ןוחבל עצומ ,דדמ לכל .הנשמ ידדמ רפסמ םנשי דחא לכל רשאכ ,)}קוחה
 רבוטקוא תליחתב קר המסרופ רוביצה תורעהל הטויטה ,ךכיפל .ולש תוישומישהו ולש תויטנוולרה

 ןמזב שיגנ עדימ היה אל ,םוסרפב הז בוכיעב בשחתהב 4.םיטפשמה דרשמ לש רתאב 2019
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 רושיא תארקל םידעצה יבגלו ,היתואצות יבגל וא ,תירוביצה תוצעייתהה ןכות יבגל הז חוד תביתכ
 .יפוסה םינוירטירקה טס לש

 השעיי ,זא קרו תויטנוולרה הלשממה תויושר ידי לע ץמואמ תויהל רומא םינוירטירק לש יפוס טס
 אל וז תובייחתה ,וז ןמז תדוקנב ,ךכיפל .הלשממה לש םיימינפה הכרעהה ינונגנמב שומיש וב
 .תופיקשה תוינידמב רוביצה תופתתשהב וא הלשממה תופיקש תדידמב םהשלכ םייונישל הליבוה

תושר 1  OCT.31-33 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   26 מע ' האר  תובייחתהה  לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
3.2019 רבוטקואב ,  24 יקצליב , המלש  םע  ינופלט  ןויאר    
4 ןאכ : הטויטב  תופצל  ןתינ   https://www.gov.il/he/departments/news/news-8[ תירבעב ]  
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 עדימ לש ליעפ םוסרפ יבגל הקיקח ינוקית םודיק .8

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 ןתמל רבעמ ,תוירוביצה תויושרה ידי לע ליעפו יתטיש ןפואב םסרופמה ירוביצה עדימה תבחרה"
 .תויפיצפס תושקבל הבוגתכ עדימ
 

 לש ןובשחב החיקל ,ונוקיתל ךרוצהו יחכונה בצמה תניחבב ךורכ היהי וז תובייחתה יולימ
 תובייחתה לש הפיכא .הלשממה ידי לע והוזש םינורחאה םיכרצה דגנכ םימייקה םירדסהה
 הרבחל ,רוביצל רשפאתו הלשממה תופיקש תא םדקת רוביצל עדימ תצפהל תבחרומו תטרופמ
 ."בושח עדימל תושיגנ לבקל יקסעה רוטקסלו תיחרזאה

 ךרד ינבא

 .רוביצל עדימ לש השגנהל תויובייחתהה תבחרה יבגל קוחה ריכזת תצפה 8.1
 
 .םיקוחה יריכזתל תויושרה תועצמאבו רוביצה דצמ תורעה תרהבהו ירוביצה חישה תמלשה 8.2

 
 .תילאירטסינימה הקיקחה תדעו ידי לע רושיאל קוח תעצה תטויט תשגה 8.3

 2017 ינוי :הלחתה דעומ

 2018 רבוטקוא :םויס דעומ

 

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

 ,עדימל השיג :יטנוולר •
  תיחרזא תופתתשה

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 הלחה אל :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 
 

 עגונב רקיעב ,לארשי לש עדימה שפוח קוח תא ןקתל הנווכתה הלשממה ,וז תובייחתה תועצמאב
 ךלהמב ,ךא 1999.3 זאמ ףקותב היה 1998 לארשי לש עדימה שפוח קוח 2.עדימ לש םוזי יוליגל
 תורמל ,ונתשה אל תושירדהו תורדגהה ,םירוטפה ,םייסיסבה םינונגנמה ,קקוחש זאמ םינשה םירשע
 םייונישה .תומייקה תויגולונכטהו החותפה הלשממה ,תופיקשה תסיפתב ולחש םייטמרדה םייונישה
 .םימוזי םייתביבס םייוליג המכו קוחה ידי לע םיסוכמה םינוגראה ףקיהב ויה ושענש םידיחיה
 
 ,םיטפשמה תרש ,םיטפשמה דרשמב םידיקפת ילעב יפ לע .בכוכב ןמוס אל םלועמ וז תובייחתה םושיי

 ,רבעמ תלשממ התיה לארשיב ,הז חוד תביתכ ןמזב 4.םיעצומה םינוקיתל הדגנתה ,דקש תלייא
 תויחהל רחבי ידיתעה םיטפשמה רש םאה תוארל רתונ ןיידע .חתפב ויה השדח הלשממו תוריחבהו

 .וז תובייחתה
 
 דועב ,דקש הרשה ,ףקותל קוחה תסינכמ םינש םירשע ןויצל לוגע ןחלוש תדיעו ךלהמבש ןייצל שי

 םושייהש הנעט איה .ותבחרהל הדגנתה םג ,ולש םושייה םודיקל םיבאשמ תאצקהב הכימת העיבהש
 דרשמ ל"כנמ 5.םסרפל שי םיאקיטילופ ןיב ןויד לכ אלש הנייצו ,תכל קיחרה ,םימייוסמ םיטקפסאב ולש
 עדימל תובר תושקבש רחאמ ,םצמוצי ופקיהש ךכ ןקותמ תויהל ךירצ קוחהש ןעט הלשממה שאר
 ,תושקבה יפלא םע דדומתהל םישורדה םיבאשמהו ןמזהו תיטילופ וא תישיא המקנ ימעטמ תושגומ
 .ידמ דבכ לטנ םיווהמ
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 .34-34 מ"ע ,2019-2018 ל החותפ הלשממ הלועפ תינכת ,הלשממה לש OCT תושר 1
2019_EN.pdf-Plan_2017-content/uploads/2018/01/Israel_Action-https://www.opengovpartnership.org/wp 

2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   28 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
 :ב אוצמל ןתינ קוחה טסקט לש תילגנאה הסרגה תא 3

http://www.sviva.gov.il/English/Legislation/Documents/Freedom%20of%20Information%20Laws%20and%20Regulati
ons/FreedomOfInformationLaw1988.pdf 

4.2019 רבמבונב ,  5 םיטפשמה , דרשמ  הקיקחה , תקלחמב  ירוביצה  טפשמה  תביטח  שאר  גרבדנז , לייא  םע  ןויאר    
רקוח ה 5 . 2018 יאמב ,  19 היטרקומדל , ילארשיה  דסומב  לוגע  ןחלוש   IRM רתאב ןוידה  לש  םוכיסל  ןוידב . ףתתשה  דלפ  יור  , 
האר : היטרקומדל , ילארשיה  דסומה  https://www.idi.org.il/events/23371[ תירבעב ]  
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 תוימוקמה תויושרב עדימה תושיגנו תיחרזאה תופתתשהה ,תופיקשה תרבגה .9

 םינפה דרשמבו

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 עדימה תושיגנ רופיש ;תירוזאהו תימוקמה היטרקומדב תיחרזא תוברועמו תופתתשה םודיק"
 תילכלכ החימצו תונשדח דודיעו תוימוקמה תויושרב בוט לשממ רופיש ;םיבשותל םינתינה םיתורישהו

 ."תוימוקמה תויושרב
 

 ךרד ינבא
 

 .םייטנוולרה םינותנה יסיסב יופימו יוהיז 9.1
 

 .םוסרפ תרטמל םינותנה רופיש 9.2
 

 .רוביצל םישיגנל םתכיפהו םינפה דרשמ לש םינותנה יסיסב יבגל רוביצה עודיי תלחתה 9.3

 2017 ראוני :הלחתה דעומ

 האלהו 2018 ינוי :םויס דעומ

 

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  עדימל השיג :יטנוולר •

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 הלחה אל :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 
 

 םינותנ יסיסב לש םוזי םוסרפ יפלכ םיבאשמהו םיצמאמה תא ןווכל תדעוימ התיה וז תובייחתה
 החנהה 2.תוימוקמה תויושרה לש םיניינעה יבגל עדימ םג ומכ ,םינפה דרשמ ידי לע םיקזחומה
 םוימויה ייח לע רתויב תיתועמשמ העפשה תולעב ןניה ,תוירוביצ תויושרכ ,תויריעהש התיה תיסיסבה
 הלא דבלמ ,הלשממה לש םינותנה יסיסב לכ לש םוסרפלו יופימל הארק תובייחתהה .םיבשותה לש
 ליעל הראותש תובישחב בשחתהב ,ןכ יפ לע ףא 3.תומייוסמ תוביסמ ,ןתוא םסרפל תויוגייתסה שיש
 קלחב קיזחמ רשא ,םינפה דרשמב קרו ךא הדקמתה וז תובייחתה ,תוימוקמה תויושרה יבגל עדימ לש
 .הז עדיממ לודג
 

 יסיסב תא גיצמ רשא יתלשממה רתאה .הלש תויסיסבה תוחנהל תדגונמ וז תובייחתה לש האצותה
 םינפה דרשמ תא גיצמ ,ליעל הרכזוהש הטלחהה תחת ,םוזי ןפואב םיגצומה ,הלשממה לש םינותנה
 יתלשממה רתאב םישיגנ רשא םינותנ יכרעמ 761 ךותמ 4.םיפוקש תוחפ יכה םידרשמהמ דחאכ
 ידרשמ 22 ןיבמ  17 ה םוקמב גרודמל ותוא תכפוהה הדבוע ,םינפה דרשממ םה הנומש קר ,ידועייה
 ידי לע שרדנכ ,דרשמה לש םינותנה יסיסב יופימב .רוביצל םישיגנה םינותנה יכרעמ חפנב ,הלשממה
 םינותנ יסיסב 1,000 מ רתוי ךותמ והוז םינותנ יסיסב 28 קר ,וז הלועפ תינכתב 11 תובייחתה
 .םייתלשממ
 
 תוקזח תויודגנתה ויהש IRM ה ירקוחל ועידוה םיטפשמה דרשמב םידיקפת יאשונ ,תויונמדזה רפסמב
 וז תובייחתהשו ,תוימוקמה תויושרב עדימה שפוח קוח םושיי לע תיזכרמ החגשהל םינפה דרשמ דצמ
 ,ךא .ומצע דרשמה ידי לע קזחומה עדימ קר תוסכל הרומא התיה איהש רחאמ ,הרשפכ השמיש
 ישאר ,הז חוד תביתכ ינפל רצק ןמזש ,ןכ ומכ ןייצל יואר .שומימ ידכל לישבה אל הז םג ,ליעל רומאכ
 ונממ ושקיבו רבעמה תלשממב םיטפשמה רש םע ושגפנ לארשיב תוימוקמה תויושרה לש היצרדפה
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 תובקעב רשל חלשנש בתכמ יפ לע .עדימה שפוח קוחמ תוימוקמה תויושרה תריטפ תא ןוחבל
 5."ולעוהש תועצהה תא ןוחבל חיטבהו תושקבל בישקה" רשה ,היצרדפה ישאר ידי לע השיגפה
 
 וא םינפה דרשמ ידי לע םיקזחומה םינותנל תושיגנה תא התניש אל וז תובייחתה ,םושיי רדעה לשב
 .תוימוקמה תויושרה לש םיניינעה יבגל עדימל

תושר 1  OCT.37-38 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   30 מע ' האר  תובייחתהה  לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
3 אוצמל ב : ןתינ  אלמה  טסקטה  תא  רוביצל . הלשממה  לש  םינותנה  יסיסב  תחיתפ  יבגל  טסוגואמ 2016  הטלחה 1933   
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1933[ תירבעב ]  
האר 4  data.gov.il 
עדימה 5 שפוח  קוח  לוטיב  : " תוימוקמה תויושרה  לש  היצרדפה  , " יזנכשא יניב  האר : בתכמה  לש  אלמה  טסקטלו  יוסיכל   
תוימוקמה ," תויושרב  themarker.com , 2019 רבמבונב ,  7 , https://www.themarker.com/law/1.8093153[ תירבעב ]  
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 רוביצל םישיגנל םינותנה יסיסב תכיפה .10

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 םודיק לש ,םיירוביצה םיתורישבו ירוביצה רוטקסב תונשדח תעמטה דודיע לש תורטמה תרזעב"
 רוביצה ידי לע יתלשממ עדימ לש חותיפהו דוביעה ,שומישה דודיע לשו ,החותפ הלשממ לש תוינידמ
 ,רוביצל םישיגנל םייתלשממה םינותנה יסיסב לכ תכיפהל תבייוחמ לארשי תלשממ ,רוביצה תלעותלו
 קוחה ידי לע םמוסרפל לושכמ היהי אלש דבלבו יוהיזל ןתינ עדימ ליכמ אל םהלש םוסרפהש דבלבו

 .'וכו ינוחטב עדימ ,ישיא עדימ תנגה לש ןובשחב החיקל ידכ ךותו ,םיפסונ םייטנוולר םילוקיש לשב וא
 יתלשממ עדימ .םינוש םירתאבו םינוש םיטמרופב ךא ,םסרופמ יתלשממ עדימ לש הבר הדימ ,םויכ
 לדחמה תרירב תא הנשמ תובייחתהה ,רוביצל תוירחאו תופיקש םדקל תנמ לע .םסרופ אל ןיידע רחא
 .ךכל יקוח לושכמ שי םהבש םירקמ דבלמ ,חתפיהל םיכירצ הלשממה לש םינותנה יסיסב לכ –
 םירשפאמה םיטמרופב ,)data.gov.il( יזכרמ רתאב םינותנה יסיסב תא םסרפל תבייחתמ הלשממה
 ."חותפ שומישל ןוישירל ףופכב ,םניח דוביעו הדרוה

 :םיאבה םידעצה תא תללוכ תובייחתהה

 הלשממה לש םינותנה יסיסב לכ יופימ •
 2022 דע רוביצל םישיגנל םינותנה יסיסב לכ תכיפה •
 39 םישיגנל םינותנה יסיסב תכיפהל תויתנש תוינכת •
 רוביצל םישיגנל םינותנה יסיסב תכיפה םושיי לע יתנש חוד •
 רוביצה םע תוצעייתה יכילהת •
 רוביצל םישיגנל םינותנה יסיסב תא תוכפוהה תוירוביצ תויושי יבגל תוינידמ חוסינ •
 .הטלחהה םושייל עוציב דדמ תריצי  •

 ךרד ינבא

 *הכימתה תודיחיו הלשממה ידרשמב םינותנה יסיסב לכ יופימ 10.1
 80% תוחפל( *2022 דע םישיגנל םינותנה יסיסב לכ תכיפהל תיתנש בר תינכת תשגה 10.2

 יסיסב לכ תכיפהל תויתנש בר הדובע תוינכת ושיגה תודיחיהו הלשממה ידרשממ
 )רוביצל םישיגנל םינותנה

 רוביצה תורעהל הדובע תוינכת םוסרפ 10.3
 רוביצה תורעהל םאתהב הדובעה תוינכת תמאתה 10.4
 *תושיגנ דדועל הלשממה ידרשמל םיבאשמ תאצקה 10.5
 הנשה ךלהמב רוביצל םישיגנל וכפהש םינותנ יסיסב םתוא יבגל יתנש חוד םוסרפ 10.6

 *םינותנה יסיסבב שומיש יבגל חודו data.gov.il ב תמדוקה
 יסיסב תוכיאלו חותפ עדימל םינקתל תוסחייתה ללוכ ,הטלחהה םושייל עוציב דדמ תריצי 10.7

 םינותנה
 םינותנ יסיסב שקבלו םינותנה יסיסב יבגל בושמ קפסל םיחרזאל רשפאמה ןונגנמ תריצי 10.8

 SLA םע םישדח
 םישיגנל םינותנה יסיסב תא םיכפוה רשאכ תויטרפ לע הנגה/תוימינונא תוינידמ תרדגה 10.9

 רוביצל
 םינותנה יסיסב תא תוכפוהה תוירוביצ תויושי יבגל תוינידמ חוסינל עקר ךמסמ תנכה 10.10

 רוביצל םישיגנל
 םינותנה יסיסב תא תוכפוהש תוירוביצ תויושי לש אשונה יבגל תוינידמ ךמסמ חוסינ 10.11

 רוביצל םישיגנל

 .30.8.2016 מ 1933 'סמ הלשממ תטלחה יפל*

 2017 ראוני :הלחתה דעומ

 2019 ינוי :םויס דעומ
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 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

 ,עדימל השיג :יטנוולר •
  תיחרזא תופתתשה

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 תרכינ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 ילוש ןפואב ?הלשממה

 

 תא רוביצל םוזי ןפואב תולגל תשקבמ רשא ,1933 הלשממ תטלחה לש םושיי איה וז תובייחתה
 ,תויטרפל םיעגונה תוששח הלעמ םהלש םוסרפהש הלא דבלמ ,הלשממה לש םינותנה יסיסב לכ
 הלשממה לש םינותנה יסיסב לכ לש יופימ וללכ תוננכותמה תויוליעפה 2.'וכו ימואל ןוחטיב
 דע הטלחהה תא אלמ ןפואב םשייל תנמ לע ,רתיה ןיב ,רוביצה םע תוצעייתה ךילהת תקשהו

 תונשדחל תירשפאה המורתה לע רקיעב ססובמ הלשממה תטלחה ירוחאמ עינמה .2022
 3.ישפוחה קושב תומזילו

 םידיקפתה ילעב יפ לע .תונושו תובר תויושרב םיבחרנ םיעצמא תטיקנ השרד תאז תובייחתה
 יופימה תא גיצמה ץבוקהש ריכזהל שי ךא 4.ופומ םינותנה יסיסבמ 95% ,ונייאורש םייתלשממה
 תויושרה ףקיהב בשחתהב לבגומ רפסמ וניהש ,םינותנ יסיסב ףלאמ רתוי טעמ לע קר ססובמ
 תויתנש ברה תוינכתב ,םידרשמה בורו ,הלשממה יבאשמ יפ לע וצקוה םיביצקת 5.תויתלשממה
 .םישיגנל םינותנה יסיסב תא וכפה ,םהלש

 הנבממ רבעמ .תוננכותמה תויוליעפה תובכרומ לשב םושייה ךלהמב ונתשה ךרדה ינבאמ קלח
 קלחב םייוניש שרד ,יזכרמ אשונ לע ססובמה הנבמל data.gov רתא לש תושר לע ססובמה
 תובר תויוליעפ ,ןכ ומכ .םיבר םיבוכיעל איבהו םידרשמה םע הדובעה לש םירחאה םיבלשהמ
 הלא  .ומשוי אל ןיידע ,2018 לש הנושארה תיצחמב וא 2017 ףוסב םייתסהל תויופצ ויהש
 רשפאיש ןונגנמ תמקה ,הלשממ תוטלחה םושייב תומדקתה תכרעהל םינוירטירק תריצי תוללוכ
 תנמ לע ,תוימינונא לע הרימש תוינידמ תריציו םימסרופמה םינותנל בושמ קפסל םיחרזאל
 .רתוי םישיגר םניהש ,םימייוסמ םינותנ יסיסב לש םוסרפ רשפאל

 הלשממה לש םינותנה יסיסב תחיתפל הלש המורתה ,עצבתמ ןיידע וז תובייחתה םושייש רחאמ
 .data.gov רתאב םישיגנה םינותנ יסיסב 750 כ שי .הלועפה תינכת תפוקת ףוסב תילוש התיה
 ןיידע אוה ,הלועפה תינכת ינפל םייק היהש הזש הממ רתוי העברא יפ טעמכ אוה ןותנהש דועב
 ופצינ ,רתוי םיירלופופה םינותנה יכרעממ קלח .לארשי לש לדוג רדסב הלשממו הנידמ רובע ךומנ
 ילארשיה זכרמהמ םינותנ יכרעמ ללוכ ,)ףד לכב הריפסה יפ לע( רתאב םימעפ 1500 ל 500 ןיב
 תורייתה דרשממ םימושירו הרובחתה דרשממ תירוביצ הרובחתו תוסיט יבגל עדימ ,יופימל
 םיננכתמ ,המגודל( עוצקמ ילעב ידי לע םישמשמ הארנכ הלא .)'וכו תועיסנ יכירדמ ,תונולמ(
 יכרעמ לש הרקמב ומכ ,םייטרפ םיחרזאו )םיכירדמ וא תונולמל םילויט ינגראמו יופימ לש הרקמב
 תועצמאב םימעפל ,תירוביצ הרובחת יווק וא )תוקד 15 לכב םינכדעתמ רשא( תוסיט יבגל םינותנ

 ןפואב רתוי תוכשומ םיכרדב םתוא םיגיצמו הלא םינותנ יכרעמל םישגינה 'ג ידדצ לש םיתוריש
 6.ןווקמ

תושר 1  OCT ע"מ 38-42 . החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2 1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   33 מע ' האר  תובייחתהה  לש  רתוי  טרופמ  רואיתל  ליעל .  3 סמ ' םיילוש  תרעה  האר   

.ליעל  
3. הטלחהה ןושל  יפ  לע    
רבוטקוא – 4 הלשממה , שאר  דרשממ  ןר  לחר  בגה ' הלשממה , לש  רשקה  תשא  םע  תויובתכתהו  םיינופלט  תונויאר  רפסמ   

.2019 רבמבונ  
יפ 5 הלודג  התייסולכואש  הדנקב , תורחא . תונידמב  ומסרופש  םינותנה  יכרעמ  חפנ  תא  ונחב  םירקוחה  האוושה  תורטמל   

 :האר( םינותנ יסיסב 10,000 מ רתוי תמסרפמ הדבל תילרדפה הלשממה ,לארשי לש וזמ העברא
open.canada.ca/en/open-data  תמסרפמ הלשממה ,לארשי לש וזמ העבש יפ רתוי הלודג הלש הלשממהש ,הינטירבב ;)

data.gov.uk :האר( םינותנ יכרעמ 50,000 מ רתוי  ,לארשי לש וזמ השולש יפ ךרעב הלודג התייסולכואש הילרטסואב ;)
( םינותנ יסיסב 85,000 ל בורק תמסרפמ הלשממה data.gov.au  טעמ ןהמ תחא לכ לש התייסולכואש ,דנליז וינו דנלריאבו ;)
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( תחא לכ םינותנ יכרעמ 9,000 ל בורק תמסרפמ ,לארשי לש וזמ תיצחממ רתוי data.gov.ie data.gov.nz ו   םירפסמה לכ .)

.רתוי הובג תויהל יושע ,ופומש םינותנה יכרעמ לש רפסמה וליאו ,לעופב ומסרופש םינותנ יכרעמל םיסחייתמ וללה  
רתא 6 תא  המגודל  האר   madlan.co.il יטנוולרה יפרגואיג  עדימ  גיצהל  תנמ  לע  הלא  םינותנ  יכרעממ  קלחב  שמתשמ  רשא   

bus.co.il וא )תוחוודמ ן"לדנ תואקסעו רפס יתב יבגל( םיילאיצנטופ םיתב ישכורל  הרובחת לש םינותנ יכרעמ לע ססובמה 
.סובוטוא יווק יבגל עדימ קפסל תנמ לע תירוביצ  
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 םייתלשממ םיתורישל קוחרמ השיג לש הרטמה םע םיהוזמה םיתוריש םודיק .11

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 
 הלשממ יתורישל קוחרמ השיג רשפאתש חתופת תבלושמ יוהיז תכרעמ ,וז תובייחתה תרגסמב"
 תועצמאב םיתוריש ךורצל םיחרזאל רשפאת תכרעמה .תומיא לש תומר המכו םכח יוהיז תועצמאב
 םושיימ קלחכ .הלשממה ירתאבו בלושמה הלשממה רתאב ישיא רוזאב וזכוריש תונווקמ תויצקילפא
 לש םושייל ,2016 רבמצדמ תלעופ וז תכרעמשכ ,בחרויו ךישמי אטב תכרעמב שומישה ,וז תוינידמ
 רשפאיש רבד ,טפשמה יתב להנימל רבחתהל 2018 ךלהמב קשוי טולייפ ,ףסונב .ןווקמ תבותכ יוניש
 קר השיגנ תכרעמה ,םויכ( תולע אללו תולקב ,court.net תכרעמל קוחרמ תשגל ןיד יכרועו םיחרזאל
 קפסמ זכרנ םכחה סיטרכה .הילא סנכיהל ידכ שרדנ םולשתו ,תומיא תומר 4 םע םכח סיטרכ םע
 .")סיטרכה רובע םולשת אלל יוהיז לש הז גוס רשפאי שדחה תוהזה סיטרכ – ינוציח

 
 ךרד ינבא
 

 .הכוז קפס םע תורשקתה 11.1
 

 .1 בלש תכרעמ תמקה 11.2
 

 .2 בלש תכרעמ תמקה 11.3

 2018 ראורבפ :הלחתה דעומ

 2019 רבמצד םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  רורב אל :יטנוולר •

 תירונימ :תילאיצנטופ העפשה •

 תרכינ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 הלשממה יתורשל קוחרמ השיג רשפאת רשא תבלושמ יוהיז תכרעמ חתפל השקיב וז תובייחתה
 ידרשמל ישיא ןפואב תשגל ךרוצ אלל הלאכ םיתוריש תלבק רשפאי רבדה 2.םכח יוהיז תועצמאב
 תיטנוולר הניא וז תובייחתהש אצמ IRM ה לש ןונכתה חוד ,ךא .תויטנוולרה תוירוביצה תויושרה
 .תורחא תויואר תורטמל הלש תילאיצנטופה המורתה תורמל ,OGP יכרעל רישי ןפואב

 לש I בלשו זכרמ תועצמאב רחבנ םיתוריש קפס .ומלשוה תובייחתהה לש ךרדה ינבא שולשמ םייתש
 םיתוריש םישולש תוהזל תעכ רשפאמו 3ךרדל אצי ,םידיחיל םיתוריש ןתמב דקמתהש ,טקייורפה
 לטרופ ,תבותכ יוניש ,םיחותפ טפשמ תיב יצבוקל השיג םיללוכ הלאכ םיתוריש .םינוש םייתלשממ
 דקמתהש II בלש ."ילש הלשממה" תישיא המאתהל ןתינה ףדו יארשא גוריד לטרופ ,םישדח םילועל
 .2020 לש ןושארה ןועברל בכעתה ,2019 לירפאב םייתסהל רוקמב יופצ היהו ,םיקסעו םידיגאתב

תושר 1  OCT.43-45 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפה  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   35 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
הלשממה ל 3 לש  רשקה  תשא  ןר , לחר  בגה ' םע  ןויאר   OGP.2019 רבוטקוא ,  
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 ריינב שומיש אלל הלשממ .12

 1:הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 שומישל ןווקמ תרושקת ץורע קפסל ידכ התשענ הטלחהה ,הלשממה לש 1008 הטלחה תרגסמב"
 תריצי לולכת תובייחתהה ,הז הלועפ ךלהממ קלחכ .הלשממה ידרשמ םע תרושקת תרטמל ,רוביצה
 רשא ,ותריחבו חרזאה תטלחה יפ לע – תישיא ל"אוד תבותכ תועצמאב ילטיגיד תרושקת ץורע
 םג הז רדסה ביחרהל היהי ןתינ ,דיתעבו הלשממה ידרשמ לכל תימשר ל"אוד תבותככ שמשת
 םינותנ סיסב םיקת הלשממה ,וז תוינידמ םשייל תנמ לע .קוחל ףופכב ,םיפסונ םיירוביצ םיפוגל
 םע רשקתל ורחביש םיחרזא םע רשק רוציל ידכ וב ושמתשי םידרשמהש ,ל"אוד תובותכ לש יזכרמ
 תורטמל תובותכ ןתואל תועדוה חולשל הלשממה ידרשמל םג רשפאיו ,הז ץורע תועצמאב הלשממה
 וא טסקט ירסמ תחילשל חתופי תרושקת ץורע ,םויכ .חרזאה תמכסהל ףופכב ,רשק תריציו תורוכזת
 הז ךילהת ,וז המגודב ןכו ,חרזאה לש דיינה ןופלטה רפסמ שומיש ידכ ךות ,םיחרזאל םיילוק םירסמ
 ."חרזאה לש ותמכסהו ורושיאב קרו ךא םשויי
 

 ךרד ינבא
 
 .)הז הלועפ ךלהמל יטפשמ רושיא תלבקל ףופכב( תובותכ ןוילימ יצח ףוסיא 12.1
 
 .םידרשמ ינש תוחפל לש רושיק 12.2
 
 .)sending acquisitions( תושיכר חולשמ 12.3
 
 .ל"אוד תובותכל טולייפ חולשמ 12.4
 
 .ךילהתה ךשמה יבגל תוטלחה תלבקו תואצותה חותינ 12.5

 2018 ראוני :הלחתה דעומ

 2018 רבמטפס :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  רורב אל :יטנוולר •

 תירונימ :תילאיצנטופ העפשה •

 ןכ :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 ,ישיא עדימ לע ןגהל ,הלשממה תויושר ןיבל םיחרזאה ןיב תרושקתה תא רפשל השקיב וז תובייחתה
 םיחרזאל הלשממה ןיב תרושקתה לש רתוי לודג קלח תרבעה ידי לע םייתביבס םיעגפמ םצמצלו
 םיחרזאה ןיבל הלשממה תויושר ןיב תרושקתה רופיש לש וז הרטמש דועב 2.םיינורטקלא םיצורעל
 .םנושלכ OGP יכרעל רישי ןפואב תיטנוולר התיה אל וז תובייחתה ,הייואר הניה

 ופסאנ ל"אוד תובותכ ףלא תואמ שמחמ רתוי .הלועפה תינכתב ראותמכ המלשוה תובייחתהה
 תוכרעמל ורשוק תויתלשממ תויושר עברא 3.)לארשיב תרגובה הייסולכואהמ 10% ךרעב תוגציימה(
 לופכ – 4)םיינברה טפשמה יתב תכרעמו סמה תושר ,ןוכישו יוניבהו הרובחתה ידרשמ( תויטנוולרה
 .םימושר םיבשותל וחלשנ תוינויסינ ל"אוד תובותכתו ,הלועפה תינכתב הרטמכ עבקנש רפסמהמ
 עדימל תושרה רשאכ המלשוה )בקעמ יבגל תוטלחהו הכרעה( 12.5 ךרדה ןבא ,2019 לירפאב
 םיבלש לש חותינ לע תססובמה ,םיחרזאל תיתלשממ-ללכ רוויד תכרעמ הרצי ICT)( תרושקתו

 .וז תובייחתה לש רתוי םימדקומ



28 
 

 ליעי תוריש ,םיחרזאה םע תרפושמ תרושקת ןוגכ תויואר תורטמל המרת וז תובייחתה ,לכה ךסב
 ,עדימל השיגב שגרומ רופישל האיבה אל איה ,ךא .ריינ לע תססובמה תלוספה םוצמצו רתוי

 .תירוביצה תוירחאב וא ,תיחרזאה תופתתשהב

תושר 1  OCT.43-45 ע"מ החותפ ל 2018-2019 , הלשממ  הלועפ  תינכת  הלשממה , לש    
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_EN.pdf 
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   37 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
ץבוקב 3 הייוצמ  רבמבונב 2019 (  19 תרושקתו , עדימל  תושרב  םידחוימ  םיטקייורפ  להנמ  סלג , ידוא  רמ  םע  "ל  אוד תובתכתה   

.)םירקוחה תושרב  
ץבוקב 4 הייוצמ  ראוניב 2020 (  18 תרושקתו , עדימל  תושרה  הלשממו , תופיקש  להנמ  ריפוא , הדוהי  רמ  םע  "ל  אוד תובתכתה   

.)םירקוחה תושרב  
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 חותפ רוקמ דוק .13

 :הלועפה תינכתב העפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 תורטמל ,רוביצה שומישל ןווקמ תרושקת ץורע קפסל טלחוה ,1008 הלשממ תטלחה תרגסמב"

 תרושקת ץורע תריצי לולכת תובייחתהה ,הז הלועפ ךלהממ קלחכ .הלשממה ידרשמ םע תרושקת

 שמשת רשא ,ותריחב יפ לעו חרזאה תטלחה יפ לע – תישיא ל"אוד תבותכ תועצמאב ילטיגיד

 םיפוגל הז רדסה ביחרהל ירשפא היהי ,דיתעבו ,הלשממה ידרשמ לכל תימשר ל"אוד תבותככ

 לש יזכרמ םינותנ סיסב םיקל הלשממה ,וז תוינידמ םשייל תנמ לע .קוחל ףופכב ,םיפסונ םיירוביצ

 םע רשקתל ורחביש םיחרזא םע רשק רוציל תנמ לע שומיש ושעי םידרשמה ןהבש ,ל"אוד תובותכ

 הלא תובותכל תובותכת חולשל הלשממה ידרשמל םג רשפאי רשאו ,וז ץורע תועצמאב הלשממה

 חולשמל חתופי תרושקת ץורע ,תינמז וב .חרזאה תמכסהל ףופכב ,רשק תריציו תורוכזת תורטמל

 הרקמב ןכו ,חרזאה לש דיינה ןופלטה רפסמב שומיש ידכ ךות ,םיחרזאל לוק ירסמ וא טסקט ירסמ

 ."חרזאה לש ותמכסהו ורושיא םע קרו ךא םשויי הז ךילהת ,הז

  ךרד ינבא

 .)הז הלועפ ךלהמל יטפשמ רושיא תלבקל ףופכב( תובותכ 500,000 לש ףוסיא  13.1

 .תוחפל םידרשמ ינש לש רושיק 13.2

 .תושיכר חולשמ 13.3

 .ל"אודה תובותכל ןויסינ חולשמ 13.4

 .ךילהתה ךשמה יבגל הטלחה תלבקו תואצותה חותינ 13.5

 2018 ראוני :הלחתה דעומ

 2018 רבמטפס :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  עדימל השיג :יטנוולר •

 הנותמ :תילאיצנטופ העפשה •

 ןכ :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 ילוש ןפואב ?הלשממה

 

 רוביצה תא תרשל םהלש תוליגרה תולועפהמ קלחכ םיבר םידוק תוחתפמ לארשיב הלשממה תויושר
 תחא איה הלשממה ,ןכ ומכ .ןהלש םיימינפה םיניינעה תא להנלו ,וז םע וז רשקתל ,ומע רשקתלו

 םירצוי תויוכז הילע שיש הנכותב תשמתשמ הלשממהשכ 1.לארשיב רתויב םילודגה הנכותה ישכורמ
 תא הליבגמ איה ,םירצוי תויוכז ןהילע שיש תומרופטלפב שומיש ידי לע הלשמ םידוק תחתפמ וא
 וללה םידוקה ידי לע לפוטמהו הלשממה ידי לע רצונש עדימב רזוח שומיש תושעל רוביצה לש תלוכיה
 תשגל רוביצל רשפאל הננכת וז תובייחתה .רוביצה שוכרכ ספתיהל רומאש ,םמצע םידוקב וא
 רשפאל השקיב םג איה 2.הלשממה ידי לע ושכרנש תונכותלו הלשממה רובע םידוקה יבתוכ תדובעל
 .םידיחי ידי לע תוינשדחו תושדח תויצקילפא חתפל ידכ הלשממה לש םידוקה לע ססבתהל רוביצל
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 ךמסמ .ומשוי ,רתוי תולודגה תורטמל םדק תושירד ןניה רשא ,וז תובייחתה לש ךרדה ינבא יתש
 ןפואה יבגל הכרדה םע ,םסרופ חותפ דוק תנכותב שמתשהל הלשממה תויושר תא דדועמה תוינידמ
 הייחנה 3.החטבאו םירצוי תויוכז יאשונב תודקמתה ידכ ךות ,הז יונישל תוכרעמה תא ןיכהל ןתינ ובש
 ,חותפ-דוק תרזעב ורצונש ןהלש םינותנה יסיסבו הנכותה תא ףתשל ךיא תויושרה תא החנמ תפסונ
 םילהנו םימייוסמ םידוק לש םוסרפה תא רשאל תכמסומ רשא הדעו המיקמ םג איה .רוביצה םע
 4.התדובעל

 םודיק לש תוינידמ ,רתיה ןיב ,הריכזה איהש רחאמ ,החיטבמו הבושח הניה תובייחתהה לש השיגה
 שומיש יבגל היחנההו תוינידמה ךמסמל קר וסחייתה תוננכותמה ךרדה ינבא ,ךא .חותפ דוק תעמטהו

 תושרה .הלא תויוינידמ לש לעופב םושייה תא התסיכ אל תובייחתהה .הלשממב חותפ-רוקמ דוקב
 תינכתמ קלחכ בחרוהש data.gov.il רתאל )source( רוקמה תא המסרפ המצע תרושקתו עדימל
 ולש תוכרעמהמ קלחו חותפ-רוקמ תליהקב וקסע ,יופימל זכרמה ןוגכ ,תורחא תויושר .וז הלועפ
 קלחל תורישי רבחתהל תומייוסמ תומרופטלפב םיחתפמל רשפיאש תורייתה דרשמ ןוגכ ,וחתפנ
 הרצונש תוינידמה לש שרופמ םושייכ דעותש דיחיה רוקמה והז ,הכ דע 5.ולש םינותנה יסיסבמ
 ילוש ןפואב קר התניש איה ,המידק יבויח דעצ התיה וז תובייחתהש דועב ,ךכ .וז תובייחתה תועצמאב
  .הלשממה ידרשמ ידי לע שומיש השענ ובש חותפה-רוקמה דוקל רוביצה לש תרשואמה תושיגנה תא

1. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   40 מע ' , 2 סמ ' םיילוש  תרעה  האר    
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   38 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
ישאר (3 היגולונכט  להנמ   CTO הלשממה , לש  ( Open Source Solution Use Policy:שיגנ ב ,  
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/open_source_usage_policy/he/Open%20source%20usage%20policy.pdf 
ישאר (4 היגולונכט  להנמ   CTO הלשממה , לש  ( Policy Regarding the Use of Government Owned Code:שיגנ ב ,  
https://www.gov.il/he/departments/policies/government_owned_code_publishing_policy 
תועצמאב 5 שיגנ   github האר : . https://github.com/CIOIL/nopcommerce-elastic-search-plugin 
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 החותפ הלשממל תיגטרטסא תינכת לש הכרעה תכרעמ תיינב .14

 :הלועפה תינכתב העיפומ איהש יפכ תובייחתהה ןושל

 ידכ הלועפ טוקנת תיתלשממה ICT תושר ,ירוביצה תוצעייתהה ךילהתמ וקפוהש תונבותה תניחבב"

 ןה תויוצרה תואצותהש אדוות תושרה ,הזמ קלחכ .לארשיב החותפ הלשממל האצות ידדמ חסנל

 תכרעהל היגולודותמ חסנת ,ךכמ האצותכו ,ךירעהל תנווכתמ תושרהש החותפ הלשממ יכילהת

 הלשממ לש תורטמה תגשהב הלשממה לש תוליעיה תמר תא ןיבהל ןתינ היהיש ךכ ,תואצותה

 ."הלא תורטמ גישהל תנמ לע ץמאל שי הלועפ יכלהמ וליאו החותפ

 ירגתא יופימ ידכ ךות ,הכרעהה תייגולודותמ חסונתו תואצותה ידדמ ורדגוי ,וז תובייחתה תרגסמב

 םיימואלניב תורוקממ דומילל תוריז תריציו ךילהתל םישורדה םיפתושה סויגו יוהיז ,הכרעהה

 .םיחמוממו

 ךרד ינבא

 .םירחבנה םידדמה יבגל הטלחה 14.1

 .הכרעה תייגולודותמ חוסינ 14.2

 .2019 ל הדובעה תינכתל בוליש 14.3

 2018 ראוני :הלחתה דעומ

 2018 רבמצד :םויס דעומ

 IRM םושיי חוד תכרעה IRM ןונכת חוד תכרעה

 ןכ :תומיאל ןתינ •

  רורב אל :יטנוולר •

 אל :תילאיצנטופ העפשה •
 תמייק

 תלבגומ הדימב :המלשה •

 תא החתפ איה םאה •
 אל ?הלשממה

 

 תוינידמ תא םתועצמאב ןוחבל היהי ןתינש םיפוקש םינוירטירק רוציל השקיב וז תובייחתה

 הלשממ לש תויוינידמל תואצות עברא הרידגה הלשממה ,וז תובייחתה ינפל .החותפה הלשממה

 ךרד ןבאכ גצומ הלא תואצות יוהיזש דועב .הלשממב תודיחאו העפשה ,עוציב ,ןומא :החותפ

 םע תוצעייתה רחאל ,הלועפה תינכת חותיפ ךלהמב ורדגוה רבכ ןה ,תובייחתהה לש 14.1

 וז תובייחתה ,12 ו 11 תויובייחתהל המודב 2017.1 ילויב OGP ה לש ןיינעה ילעב הבורמ םורופה

 2.הלש הייוארה הרטמה תורמל ,OGP ה יכרעל רישי ןפואב תיטנוולר התיה אל

 תגשה תא ךירעהל תנמ לע הדידמל םינתינה םייפיצפס םידדמ רוציל ידכ הרצונ וז תובייחתה

 םירקחמ תריקסש םיחוודמ הלשממב םידיקפת ילעב ,ךא .וללה תושקובמה תואצותה עברא

 לוקשל שיש הנקסמל םתוא וליבוה ,תורז תולשממ םע תויוצעייתה םג ומכ ,םיימואלניב םינוגראמ

 הלשממב םידיקפת ילעב ,תובייחתההמ האצותכ 3.תובייחתהה סיסבבש תוחנהה תא שדחמ

 OGP לש תוידיתע הלועפ תוינכתב תויובייחתה תלילכל םיבייוחמ ,הלועפה תינכת לע םידבועה
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 תובייחתה לכל םירופת ויהי םידדמהש ךכלו ,יתומכו יביטקייבוא ןפואב הדידמל תונתינ ויהי רשא

 םידדמ םתואו )תויוצר תואצות יוהיז( 14.1 ךרד ןבא יפ לע וטקננש תולועפב בשחתהב .דרפנב

.לבגומל בשחנ הלש םושייה ,תובייחתהה לש תשדוחמ הכרעהל וליבוה רשא

1. םש האר    
2. ליעל  1 סמ ' םיילוש  תרעה  ןונכתה , חוד  לש   41 מע ' האר  תובייחתהה , לש  רתוי  טרופמ  רואיתל    
3. הלשממה שאר  דרשמב  הלשממה  לש  רשקה  שיא  סלג , ידוא  רמ  םע  תובתכתהו  תונויאר    
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III. ןיינע-ילעב הבורמ ךילהת 

 רתוי םיבר ץמאמו ןמז ושידקה ,וז הלועפ תינכת םשייל לטוה םהילעש הלשממב םידיקפת ילעב

 ןפואב השענ הזמ לודג קלח ,ךא .תומדוק תוינכתל האוושהב תיחרזאה הרבחה םע תוצעייתהל

 ידי לע קפסב תלטומ הניאש תורמל ,תוצעייתהה לש לעופב העפשהב ןיחבהל השקו ילמרופ יתלב

 ןוידהו םימייק ויה אל הלאכ םימורופ ,םושייה ךלהמב .םיברועמה תיחרזאה הרבחה יגיצנמ קלח

 תויובייחתהב םיניינועמה םייפיצפסה םינוגראה םע ,םירוגס םיגוחב בורלו רידס אל היה

 .תויפיצפס

 הלועפה תינכת םושיי ךרואל ןיינע-ילעב הבורמ ךילהת 3.1

-co( תפתושמ-הריצי לש םינקתלו OGP ב תופתתשהל םינקתה תא ץמיא OGP ,2017 ב

creation( יבלש לכב תיחרזאה הרבחה דצמ תפתושמ-הריציבו תופתתשהב ךומתל םידעוימה 

 םישקבמ םינקתה .הלא םינקתב דומעל תופוצמ OGP ב תופתתשמה תונידמה לכ .OGP ה בבס

 תוינכת לש הריקסהו םושייה ,חותיפה ךלהמב תופתתשהה תוכיאו תונתפאשה תא תולעהל

 .OGP ה לש הלועפ

-הריציו תופתתשה תושירד ףסונב םיעבוק OGP ה לש )Articles of Governance( לוהינה יכמסמ

 תנמ לע הלש הלועפה תינכת םושייבו חותיפב ןהב דומעל הכירצ תושי וא הנידמש תפתושמ

 הרבחה תא הברע אל לארשי OGP.1 ךילהתל דוגינב הלעפ לארשי .OGP ךילהת יפ לע לועפל

 תא האור איה ובש ןפואה יבגל רורב בושמ ןתמ לש המרל דע הלועפה תינכת חותיפב תיחרזאה

 םושיי יבגל רידס דועית רוביצל העיצמ אל איהו ,CSOs)( תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש המושתה

NAP ןווקמ ןפואב. 

 ךרואל תופתתשההו תפתושמה-הריציה ינקת םושייב לארשי יעוציב לש הריקסל I חפסנ האר

 .הלועפה תינכת םושיי

 תירוביצה העפשהה תמר ]3.2[ הלבט

 )IAP2( תירוביצ תופתתשהל ימואלניבה דוגיאה לש "תופתתשהה םורטקפס" תא ץמיא IRM ה

 ינכת לע תירוביצה העפשהה לש תילאיצנטופה המרה תא הארמ הז םורטקפס OGP.2 ל עגונה

 ."הלועפ ףותיש"ל ףואשל תוכירצ תונידמה בור ,OGP ה לש חורב .הלועפה תינכת
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 תינכת חותיפ ךלהמב תירוביצה העפשהה תמר
 הלועפה

 תינכת םושיי ךלהמב
 הלועפה

 תוטלחה לבקל חוכה תא הרסמ הלשממה חוכ יופיי ןת
 .רוביצה ירבחל

  

 הלועפ ףותיש רוצ
 תעיבקב עייס רוביצהו ,יביטרטיא גולאיד היה
 .הדנ'גאה

  

 תוברועמ רוצ
 תומושת ובש ןפואה לע בושמ הנתנ הלשממה
 .ןובשחב וחקלנ רוביצה

  

  ✓  .תומושת עיצהל תורשפא התיה רוביצל ץעייתה

 עדי רוסמ
 תינכת יבגל עדימ רוביצל הקפיס הלשממה
 .הלועפה

 ✓ 

   תוצעייתה רדעה תוצעייתה רדעה

 

 הללכ ,IRM ןונכת חודב תראותמ איהש יפכ ,לארשי לש תישילשה הלועפה תינכת לש חותיפ

 חותיפהש דועב ,ךא 3.תומדוק הלועפ תוינכתל האוושהב רתוי תובוט תירוביצ תופתתשה תוקיטקרפ

 תיחרזאה הרבחה דיקפת ,תיחרזאה הרבחב ןיינע ילעבל הלשממה ןיב תויוצעייתה המכב ךורכ היה

 האצותכ .םושייה ךלהמב סנכתה אל ןיינעה-ילעב יוביר לש םורופה .רתוי לבגומ היה םושייה ךלהמב

 םינוכדע לבקל וא ,תומושת קפסל היה ןתינ םכרדש םיילמרופ םיצורע ויה אל תיחרזאה הרבחל ,ךכמ

 םיעגמל תולבגומ ויה המושתל תויונמדזהה .וז הפוקת ךלהמב ,תויובייחתה לש םושייה סוטטס יבגל

 קלח .םייטנוולר רוביצ יתרשמ ןיבל )CSOs( תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיב םיילמרופ יתלב

 7 תובייחתה ,המגודל( ןהלש םושייב תיחרזאה הרבחה לש תומושתה תא וללכ תויובייחתההמ

 םיגיצנ הללכש הדעו לש התדובע לע תמייוסמ הדימב תססובמ התיה ,"תופיקשל םינוירטירק תרדגה"

 ץוחבמ והשלכ חוקיפל תויונמדזה הריתוה אל יללכ ןפואב הלועפה תינכת ,ךא .)ןיינע ילעב רפסמ לש

  .תומושתל םוקמ םג הריתוה אל ,ךכיפלו םושייה תומדקתה לע

לש 1 םושייה  ךלהמב  עדיי " וא " חותיפ  ךלהמב  תוברועמ " רוצ  ( " תדמוע ב (1 אל  ךילהתל  דוגינב  תלעופש  הנידמ   NAP ( 2 ; )
OGP ה לש ימואלה רתאב רגאמ תדעתמו תמסרפמ ,תפסוא אל הלשממה  IRM תויחנהל םאתהב ,רתאה ףדב / 

2 “IAP2’s Public Participation Spectrum,” IAP2, 2014. 
http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdfhttp:/
/c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf 
3. ןונכתה חוד  לש   11 מע ' האר    
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VI. תורוקמו היגולודותמ 

 IRM תוחוד לכ .OGP ב תפתתשמש הנידמ לכב םיימואל םירקוח ידי לע םיבתכנ IRM ה תוחוד

 due( התואנ הדיקשו רתויב םיהובגה רקחמ ינקתש אדוול ידכ תוכיא תרקב לש ךילהת םירבוע

diligence( ומשוי.  

 לש III קלחב רתוי בר טוריפב ראותמ ,ולבקתהש תורעה בולישל ךילהה ללוכ ,הז הקידב ךילהת

 .2019 – 2017 לארשי לש ןונכתה חודבו 1םילהנה ךירדמ
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 םושיי ךרואל לארשי לש םיעוציבה תריקס .I חפסנ

  הלועפה תינכת

 :ארקמ

 ןקתב דמוע = קורי

 )ןקתב הדימע ןיא ןיידע ךא ,הז ןקתב דומעל תנמ לע וטקננ םידעצ( תומדקתהב = בוהצ

  הלועפל החכוה ןיא = םודא

 ךלהמב ןיינע-ילעב-הבורמ םורופ
 חותיפה

 ךלהמב
 םושייה

 בוהצ בוהצ OGP ךילהת לע חיגשיש םורופ שי :רצונ םורופה .א.1

 Red םודא קוחרמ וא ישיא ןפואב ,ןועבר לכב תוחפל שגפנ םורופה :תורידס .ב.1

 הנבמ תא דחיב םיחתפמ םורופה ירבח :הלועפ ףותישל טדנמ חותיפ .ג.1
 .ולש לשממהו תורבחה ,)remit( תואצקהה

 םודא םודא

 םודא םודא OGP ףדב/רתאב שיגנ לשממהו תורבחה ,תואצקהה יבגל עדימ :רוביצל טדנמ .ד.1

 יגיצנ םניאש הלאכ םגו הלשממ יגיצנ םג ללוכ םורופה :ןיינע-ילעב-הבורמ .א.2
 הלשממ

 קורי קורי

 קורי קורי הלשממ יגיצנ םניאש םיגיצנו הלשממ יגיצנ לש הווש ןוזיא ללוכ םורופה :ןויווש .ב.2

 תועצמאב םירחבנ םורופה לש הלשממהמ םניאש םירבח :הפוקש הריחב .ג.2
 ףוקשו ןגוה ךילהת

 םודא םודא

 םע הובג גרדב הלשממהמ םיגיצנ ללוכ םורופה :הלשממב הובגה גרדל גוציי .ד.2
 תוטלחה תלבקל תויוכמס

 םודא םודא

 לכמ הלועפה תינכת ךילהת יבגל גוצייו תומושת לבקמ םורופה :תוחיתפ .ד.3
 םורופל ץוחמ רחא וא תיחרזאה הרבחב ןיינע לעב

 קורי קורי

 קלחב תוחפל קוחרמ תופתתשהל תויונמדזה שי :קוחרמ תופתתשה .ה.3
 םיעוריאהו תושיגפהמ

 קורי קורי

 ,תוטלחהה יבגל םוזי ןפואב חוודמו םירסמ ריבעמ OGP םורופ :םירכזמ .ו.3
 .תיחרזאה הרבחבו הלשממב ןיינע ילעבל ולש תואצותהו תויוליעפה

 בוהצ בוהצ
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 :ארקמ

 ןקתב דמוע = קורי

 )ןקתב הדימע ןיא ןיידע ךא ,הז ןקתב דומעל תנמ לע וטקננ םידעצ( תומדקתהב = בוהצ

 הלועפל החכוה ןיא = םודא

  הלועפה תינכת םושיי

 )הלשממה רתאב OGP תשר ףד וא( ימואל OGP רתא שי :ךילהתה תופיקש .א.4
 .ימואלה OGP ךילהת לש םיטקפסאה לכ יבגל עדימ םסרופמ ובש

P 

 בוהצ

 תנמ לע ,שארמ OGP עדימב ןיינעה ילעב תא ףתשמ םורופה :שארמ דועית .ב.4
 .ךילהתה יבלש לכב ףתתשהל םינכומו עדימה תא םילבקמ םהש חיטבהל

I 

 בוהצ

 ילעב םע תועדומ תאלעהלו העגהל תויוליעפ םייקמ םורופה :תועדומ תאלעה .ג.4
 .OGP ךילהת יבגל םתא עדייל ידכ םייטנוולר ןיינע

P 

 בוהצ

 בישהל ןיינעה ילעב םע הרישי תרושקת תמדקמ הלשממה :תרושקת יצורע .ד.4
 OGP תוליעפ לש תופוקתב רקיעב ,הלועפה תינכת ךילהת יבגל תולאשל
 .תיביסנטניא

M 

 קורי

 ירוחאמ ןויגהה תא םסרפמ ןיינע-ילעב-הבורמ םורופה :קמונמ הנעמ .ה.4
 .רוביצה תורעה לש תוירקיע תוירוגטקל בישמו ולש תוטלחהה

 קורי

 OGP ףדב / רתאב םיכמסמ רגאמ תמסרפמו תפסוא הלשממה :רגאמ .א.5
 OGP ךילהתל םיעגונה םיכמסמה לכל השיגו ירוטסיה דועית קפסמ רשא ,ימואלה
 ,תוימואל הלועפ תינכת ,תוצעייתה יכמסמ )ל לבגומ אל ךא( ללוכ ,ימואלה
 תויובייחתהה םושייב הכימת יכמסמו IRM תוחוד ,הלשממה לש תוימצע תוכרעה
 .)םימוסרפ ,תושיגפל החכוה ,םינותנ יסיסבל םירושיק ,המגודל(

 בוהצ

 

 

 התוא לש ךילהתב ריכי IRM ה ,הבע ןפוגב םינמוסמה םינקתה תששב "תדמוע" הנידמ םא :הרעה

 .בכוכב ןמוסמה ךילהתכ הנידמ

  :3 ךרכ ,IRM םילהנ ךירדמ 1

https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual 
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 IRM ידדמ .II חפסנ

 ידדמ לש םוכיס ןלהל .1IRM םילהנה ךירדמב IRM רקחמב ושמישש תוטישהו םידדמה תא אוצמל ןתינ

 :IRM תוכרעה לש חתפמה

 :תומיאל תונתינ •

 ונייוצש תורטמה ,תובייחתהב ובתכנש יפכ :תמאל ידכ קיפסמ תויפיצפס אל -

 תמואת ןתמלשהש תנמ לע ןייד תויפיצפסו תוריהב ןניא ועצוהש תולועפהו

 .הכרעה ךילהת תועצמאב יביטקייבוא ןפואב

 ונייוצש תורטמה ,תובייחתהב ובתכנש יפכ :תמאל ידכ תויפיצפס קיפסמ -

 תמואת ןתמלשהש תנמ לע ,ןייד תויפיצפסו תוריהב ןניה ,ועצוהש תולועפהו

 .הכרעה ךילהת תועצמאב יביטקייבוא ןפואב

 :תויטנוולר •

 ססבתהב .OGP יכרעל תובייחתהה לש תויטנוולרה תא ךירעמ הז הנתשמ -

 תינכתב עיפומ אוהש יפכ תובייחתהה טסקט לש תקדקודמ האירק לע

 :ןה תויטנוולרה תעיבק ךרוצל תוחנמה תולאשה ,הלועפה

 תא הרפיש וא רתוי בר עדימ הלגמ הלשממה םאה :עדימל השיג •

 ?רוביצל הלגמ איהש עדימה תוכיא

 תא הרפיש וא תרצוי הלשממה םאה :תיחרזא תופתתשה •

 לע עיפשהל וא םורתל רוביצה ינפב תודמועה תויונמדזהה

 ?תוינידמ וא תוטלחה

 תא הרפיש וא תרצוי הלשממה םאה :תירוביצ תוירחא •

 םידיקפתה ילעבב תוארל רוביצה ינפב תודמועה תויונמדזהה

  ?םהיתולועפל םיארחא

 תונשדחה םאה :תוירחאו תופיקש ךרוצל תונשדחו היגולונכט •

 OGP יכרע תשולשמ דחא םע דחי ,שמשל הלוכי תיגולונכטה

 ?תוירחא וא תופיקש םודיק ךרוצל ,םירחאה

 לש תילאיצנטופה העפשהה תא ךירעמ הז הנתשמ :תילאיצנטופ העפשה •

 תינכתמ טסקטב שמתשמ IRM ה רקוח .הנושלכ המלשוה םא ,תובייחתהה

 :תנמ לע הלועפה

 ;תיתביבסה וא תיטילופה ,תיתרבחה הייעבה תא תוהזל -

 ו ;הלועפה תינכת תליחתב ווק סוטטסה תא עובקל -

 עוציבה לע עיפשת ,םשוית םא ,תובייחתהה הבש הדימה תא ךירעהל -

 .הייעבב לפטתו
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 הז הנתשמ .תומדקתההו תובייחתהה םושיי תא ךירעמ הז הנתשמ :המלשה •

 .IRM םושיי חודב ,הלועפה תינכת בבס ףוסב ךרעומ

 תדידמל רבעמ לא תכלל הסנמ הז הנתשמ ?הלשממה תא החתפ איה םאה •

 םימוחתב ,תלעופ הלשממה ובש ןפואה ךיאב תוננובתה לא ,םירצותו תוקופת

 הז הנתשמ .תובייחתהה םושיימ האצותכ ,הנתשה ,OGP יכרעל םייטנוולרה

 .IRM םושיי חודב ,הלועפה תינכת בבס ףוסב ךרעומ

 ?תואצות יפלכ תונווכומ תויובייחתה

 תויהלו תינתפאש תויהל רתוי בר לאיצנטופ תלעב הניה בכוכב ןומיסל תילאיצנטופ תובייחתה

 :תא רוריבב ראתמ רשא הזכ אוה בוט תובייחתה ןונכת .תמשוימ

 ילכ וא ילהנמ אשונ קר ראתמ אלו ?תיתביבסה וא תיטילופה ,תילכלכה הייעבה יהמ :הייעבה .1

 .)'רתא רדעה'מ רתוי ליעי רואית אוה ,'החוור יפסכ לש הנוכנ אל האצקה' ,המגודל(

 26" ,המגודל( הלועפה תינכת תליחתב תוינידמה אשונ לש ווק סוטטסה והמ :ווק סוטטס .2
 .)"םויכ תולפוטמ ןניא טפשמה תכרעמ תותיחש לע תונולתהמ זוחא

 םושיימ הפוצמה הרטמה תוגהנתהב יונישה והמ ,םייניב תוקופת ןייצל םוקמב :יוניש .3

 רתוי הקזח הרטמ איה "עדימל תושקבל תובוגתה רועיש תלפכה" ,המגודל( תובייחתהה

 .)"הבוגתל לוקוטורפ םוסרפ"מ

 בכוכב תונמוסמ תויובייחתה

 םיארוקל שיש דחוימה ןיינעה לשב ףסונ רבסהל יואר ,)✪( בכוכב תנמוסמ תובייחתה ,דחא דדמ

 תנמ לע .OGP ב תופתתשמה תויושיה / תונידמה ברקב הגספל ץורמ דודיעל ולש תוישומישהו ,וב

 :םינוירטירק רפסמב דומעל תבייח תובייחתה ,בכוכ לבקל

 תילאיצנטופ העפשה לעבו OGP יכרעל יטנוולר ,תומיאל ןתינ תויהל ךירצ תובייחתהה ןונכת •

 .ןונכתה חודב ךרעוהש יפכ .תבצעמ

 הזככ וא רכינ ןפואב השענש הזככ IRM םושיי חודב ךרעומ תויהל בייח תובייחתהה םושיי •

 .םלשוהש

 .IRM םושיי חודב ,הלועפה תינכת בבס ףוסב ךרעומ הז הנתשמ

םילהנה 1 ךירדמ   IRM , OGP ,  
https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual  
 

                                                             


