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?אז מה היה לנו עד כה

113
הצעות לפרויקטים  

- 2022לתוכנית  2024

4
מפגשי  
חשיפה

270
משתתפים  

במפגשי  
החשיפה

92
מתנדבים להיות  

חלק מהוועד 
המלווה לפורום

25
שותפים ומייעצים  

מהממשלה 
והחברה האזרחית

3
תכניות פעולה

רמהעב

14
התחייבויות  

בתוכנית האחרונה

1
מפגש ראשון  

לפורום המלווה
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מקבלי החלטות 
וארגונים חברתיים



?למה

כדי ליצור תכניות פעולה  
(  (inclusiveלכוללות ממשלות שהופכות 

ואחראיות יותרמגיבות 



מהו  
?הפורום המלווה



 co-creationתהליךעל דגש 
חברה אזרחית-ממשלה 

.  ואפקטיביתאמיתיתהאלה אפשרות לעבוד יחד בצורה למגזרים נותן התהליך ממשל פתוח שילווה את כשפורום ▪

משותףממשק עבודה מקדם ▪

רוחביתהסתכלות מייצר ▪

והבקרה  בתכנית העבודה מעורב ▪

בנוסף על ביצוע מעקב , מענה וליווי בשלב הכנת ויישום התכנית ופידבק איך אפשר למקד ולשפר את ההתחייבויותנותן ▪
.  שוטף



של אפקטיבי ואיכותי, תהליך קבועליצור▪
חברה אזרחית-ממשלה

ומלווה את התהליך  להבין צרכים שעולים מהשטח ▪
באופן ליצור גוף אפקטיבי שמלווה את הממשלה ▪

קבוע ונותן לו יכולת לתת לפידבק אמיתי מהציבור
של השותפים למהלךלהרחיב המעגלים ▪

מטרת 
הפורום המלווה 



הפורום המלווה מהווה מרחב  
פתוח ובטוח 

בו נציגי ממשלה וחברה אזרחית  
להיות  , לשתף, יכולים להתבטא

ערכי פעילים ולקדם את 
השותפות ומטרותיה



תפקידי הפורום



הפורום יתכנס פעם  
ויכלול נציגי ברבעון

,  חברה אזרחית, ממשלה
,  אקדמיה וגופי מחקר
. מגזר עסקי וטכנולוגי

הפורום ימשיך להתכנס  
גם אחרי הגשת התכנית  

לעדכונים

,  גופי מחקר ואקדמיה, ישמש גוף מקשר בין ארגוני חברה אזרחית▪

וגורמים נוספים שעיסוקם  גורמים מקצועיים רלבנטיים ביחידות הממשלה 

רלבנטי לתחומי פעילותו

נציגי אקדמיה  , נציגי ממשלה: לפורום ימונו נציגים מהקבוצות הבאות▪

נציגים נוספים ממגזרים אחרים , נציגי חברה אזרחית, ומכוני מחקר

שעיסוקם רלוונטי לתחומי הממשל הפתוח

חברי הפורום יכהנו בו בהתנדבות▪

אם הם לא יכולים  , חברי הפורום צריכים להתחייב לכל אחד מהמפגשים▪

חובה לשלוח מישהו אחר מהארגון, להגיע

יכתוב וימליץ על תכנית הפעולה לממשל פתוח לשנים  , הפורום ידון▪

2024-2022



תכנית הפעולה תכלול התייחסות להיבטים הבאים
להנגשת  , תוך שימוש בטכנולוגיות מידע חדשניות, הממשלתי לציבורהשירות שיפור ▪

הממשלתייםהמידע והשירותים 
בתהליכי קבלת החלטות וגיבוש מדיניות וכלים מסייעים הרחבת שיתוף הציבור ▪

בתחומםלמשרדי הממשלה בנוגע לאופן שיתוף הציבור בתהליכי תכנון וביצוע מרכזיים 
במטרה לשפר את ביצועי הממשל ולחזק את האמון השקיפות הממשלתיתגברת ה▪

השלטוןהציבורי במערכות 
זהלנושאי ממשל פתוח ולפעילות הממשלה בתחום המודעות הציבורית הגברת ▪
בפועלויוודא התכנותם אחר יישום הפרויקטים מעקב ▪
לטובת קידום תכנית הפעולה במטרה ליצור מגזריים -פעולה ביןקידום שיתופי ▪

פתוחמחויבות ושיתופי פעולה לקידום ממשל 



צוותי העבודה  
י תחומים"עפ

מפגשים

שבועות4-5מפגש מקוון של שעה וחצי אחת לשבוע למשך 
צוות העבודה יכלול נציגים  | תמה מרכזית על כמה התחייבויות י"עפכל צוות עבודה יעבוד 

כל חבר פורום מצטרף לצוות עבודה אחד  |אקדמיה ומגזר פרטי, חברה אזרחית, ממשלה
|  ניהול דיונים בקבוצה , או יותר ועוזר להניע ולקדם את התהליך לכדי הגשה ויישום

.  ההצטרפות לצוותי העבודה פתוחה לכל מי שרוצה להצטרף

תהליך  
העבודה 

| בתחוםלהתחייבויותראשוניתטיוטהיצירתעםיסתייםהעבודהתהליך
הממשלה תחזיר את הטיוטה לפורום עם , לאחר פרק זמן של עד חודשיים

הפורום יחזיר חזרה את הטיוטה לממשלה עם | תוספות ושינויים , הערות
הגשה של התוכנית לוועדת דיגיטציה וממשל פתוח בממשלה, לבסוף|הערותיו

שקיפות
שמות חברי הצוותים יעלו  | סיכומי הפגישות יעלו לאתר 

טיוטת התוכנית תהיה זמינה באתר לתגובות הציבור| לאתר 

מרץ-תחומים מתחילים לעבוד בפברוארי"עפצוותי העבודה 



?בהמשךאז מה יקרה 



מפגשי חשיפה
שני מפגשי חשיפה לחברה 

האזרחית ולמשרדי הממשלה 

אוקטובר

איסוף רעיונות
מיפוי ומחקר, מענה לסקר

-הצעות לפרויקטים ל  OGP 

הגשות מועמדות
הגשת מועמדות להשתתפות  

לתוכנית  בפורום המלווה 
הפעולה הלאומית

30.12.2021
מועד סופי להגשת ההצעות 

ומועד ההרשמה לפורום המלווה

דצמבר

תחילת ינואר

פרסום  ההצעות 
שהוגשו באתר

תקופת עבודת צוותים
פגישות צוותים לנושאים נבחרים

מאי-מרץ 

פידבק הציבור לתחומים 
שנבחרו

מרץ

חברה  , שולחן עגול ממשלה
אזרחית ועסקים

הצגת ההצעות ודיון על התחומים 
שהוצעו

בחירת תחומים
בחירת התחומים על ידי 

הפורום המלווה ופרסום באתר

מרץ-פברואר 

אמצע ינואר

הקמת פורום מלווה והכרזה  
על החברים בו 

ראשונית טיוטא
ראשונית למסמך תובנות  טיוטא

ממשלה/ להערות חברה אזרחית 

אוגוסט–יולי 

ספטמבר

הצגת התכנית 
לוועדת השרים

צמצום בירוקרטיה, לענייני דיגיטציה
ושיפור השירות הממשלתי 

עבודה על תכנית הפעולה

אוקטובר

נובמבר

הגשת התוכנית  
OGP-הלאומית ל

לאחר 
הגשת התכנית
מעקב אחרי יישום 

ח "דו, ההתחייבויות
הערכה ומדידה

של התכנית

נובמבר-אוקטובר 

OGP
תוכניתכתיבת 

-2022הפעולה לשנים 
!יוצאת לדרך2024



:ככהאז זה יקרה 

תהליך העבודה בצוותים



משפט

חינוך

בריאות

כלכלה

אקלים
סביבהו

אוכלוסיות  
מוחלשות

מידע 
וטכנולוגיה  

מגדר

מיצוי זכויות התחומים



של תוצר צוותי עבודה לטמפליטדוגמה ▪
https://docs.google.com/document/d/1fMviPwzXfBCc1-

9Zp0IpnAItifQKa4GX-tJupMioXWg/edit

2019-2018דוגמה לתכנית ההתחייבויות של ישראל ▪
https://www.opengovpartnership.org/wp-

content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_HE.pdf

https://docs.google.com/document/d/1fMviPwzXfBCc1-9Zp0IpnAItifQKa4GX-tJupMioXWg/edit
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/01/Israel_Action-Plan_2017-2019_HE.pdf


לשמוע ממכם  נשמח 
אזרחיתבין אם הם ממשלה או חברה , הציפייה שלכם מהשותפים לתהליךמה 



!תודה רבה

https://go.gov.il/OGP-Israel
ogpisrael@digital.gov.il

https://go.gov.il/OGP-Israel

