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משברבימישירותלמתןכלים

מהותיותשאינןהגבלותעלויתור
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.Aבירוקרטייםבתהליכיםשלביםאיחוד.

.Bבשעתחיוניותשאינןבקרותעלויתור
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.Bהחופשימהשוקבטכנולוגיהשימוש

רכשללא

.Cבשלהנוצרותהזדמנויותמימוש

המשבר

עצמםלחומריםקישוריםכולל,מהכליםאחדכלעלפירוטיוצגהבאיםבשקפים

כיצדלכםלייעץוישמחו,בפועלזאתשעשובממשלהגורמיםשלקשרופרטי

.בארגוןאצלכםהכליםאתליישם

הרלוונטילשקףישירותאתכםתעביראתכםשמענייןהסעיףעללחיצה



דרךקיצורלבצעניתן,מסורבלתהליךקייםבהםבמקומות•

.מתבטליםבינייםשלבי/מאוחדיםשלביםכמהשבמסגרתו

•

מערב)אבטלהדמיקבלת:שקוצרבירוקרטילתהליךדוגמא

(התעסוקהשירותואתלאומיביטוחאת

להגישואפשר,תהליכיםקיצרהלאומיהביטוח,המשברבשל•

דיגיטלי100טופס

:הקלות/קיצוריםבהםשבוצעולתהליכיםנוספותדוגמאות•

מחלהתעודתהוצאת

(הבנייהענף) 4טופסקבלת

050-7479065הלאומיהביטוח ,שלוםירונה :קשראשת

בירוקרטייםבתהליכיםשלביםאיחוד
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https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf
https://www.themarker.com/realestate/1.8709692


גורמיםעלובקרהבפיקוחעוסקהממשלהמפעילותגדולחלק•

.במשקשונים

,מתייתרותוהבקרההפיקוחמפעילויותרבות,משברבשעת•

.בציבורההתנהגותושינויבמשקהפעילותהפחתתבשל

בעתפחותהשחשיבותןבקרהפעילויותולהפחיתלנסותיש•

כגון)להדבקההסיכוןאתהמגבירותפעילויותובמיוחד,הזו

כגון)בבתיםשהותבזמןמסוכנותאו(ופחיותבקבוקיםמיחזור

(מזיקיםהדברת

:(העבודהזרוע)מינהליתאכיפההפסקתעללהודעהדוגמא•

כאןלחץ

058-7733228העבודהזרועדית"מת ,דוד-'סולטנוביץאינה :קשראשת

משברבשעתחיוניותשאינןבקרותעלויתור
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https://www.gov.il/he/departments/news/laws-enforcement-corona


שבהםהמועדיםבכלדחייהשלכלליתמדיניותהוכרזה,רבותבמדינות•

המסמכיםכלשלתוקפםוהוארך,למדינהמהדברלמסוראדםנדרש

מועדיםדחייתחוקתזכיריצאבישראלגם.המשברסוףעדבמשק

הקורונהנגיף–שעההוראת)מינהליותופעולותלהחלטותשבחיקוק

.הזהקישורבהזמין,(החדש

המשברבתקופתעומסיםלמניעתמצויןפתרוןהינהמועדיםדחיית•

אוהתוקףפקיעתשבומקרהבכלבהלנקוטויש,הציבורעלוהקלה

כמו)פורמלימשיקולנובעמסוימתפעולהלביצועהאחרוןהמועד

בבקבוקלשימושאחרוןתאריך)מהותימצורךולא(נהיגהרישיוןתפוגת

.(חלב

להימנעכדי,האפשריביותרהמאוחרלמועדהמועדאתלדחותמומלץ•

.חוזרותמדחיות

כאןלחץ:(העבודהזרוע)מינהליתאכיפההפסקתעללהודעהדוגמא•

 :קשראנשי

050-6209106המסיםרשות ,קליימןפזית
058-7733228העבודהזרועדית"מת ,'סולטנוביץדודאינה

מועדיםדחיית
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https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFOwNQAX/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E?language=iw
https://www.gov.il/he/departments/news/laws-enforcement-corona


 ,רשמימסמךהשירותנותןבפנילהציגנדרשהשירותמבקשרבותפעמים•

זהותתעודותוהוצאתהיות.כלשהותנאיקיוםהוכחתאוהזדהותלצורךלמשל

הנוגעותבדרישותלהמעיטיש ,פיסיתנוכחותללאמתאפשרתאינהודרכונים

אצלשנפוציםחלופייםמסמכיםעללהסתמךמומלץ .המשברבזמןאלהלמסמכים

.האפשרככלרבותחלופותולאפשר ,הציבור

עבוראחתפעםלהוציאםשניתן ,גנרייםמסמכיםהםחליפייםמסמכיםשלאחרסוג•

(חיוניבעסקעובדתעודת :למשל)נרחבתאוכלוסייה

הבריאותמשרדשהוציאהגורפתהמחלהתעודתהיאתחליפילמסמךנוספתדוגמא•

אלפיעשרותעללוותרהמאפשרתיחידהתעודהזוהי .בבידודשוההכלעבור

שלפשוטהבהצהרהולהחליפם ,תעודהבהוצאתהקשוריםבירוקרטייםתהליכים

.העובד

קופתשבוהאופןהיא ,OTPבתהליךמסמך/בכרטיסשימוששללהחלפהדוגמא•

נמצאאינואואבדשלהםהחוליםקופתשכרטיסלמטופליםשירותמספקותהחולים

כאןלחץ :"כרטיסללאשירות"המכונה ,ברשותם

סביבבירוקרטיתבעיהנוצרה :תחליפייםבמסמכיםיצירתילשימושנוספתדוגמא•

שכאלהכרטיסיםמסירתעלמסויםאיסורהיהשכן)לציבורדביטכרטיסישלשליחה

כרטיסיכישאומרתדעתחוותגובשה ,המשבראתלפתורכדי .(אישיתמסירהשאינה

לשלוחמותרכךומשום ,אקטיבציהעובריםהםשבולרגעעדדביטכרטיסיאינםדביט

נוספותבדרכיםאותם

050-6209106המסיםרשות ,קליימןפזית :קשראשת

תחליפייםמסמכיםבשימוש
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https://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/forgot_card.aspx


פיזיתנוכחותדרישתללאשירותמתן

אין,('וכוטקס,ענישה,זיהוילצורך)בלבדפורמליתהיאהנוכחותדרישתכאשר

.דרמטיותהשלכותללאלנוכחותהנוגעתהדרישהעללוותרמניעה

:דוגמאות

בוועדותהמבוטחשלפיסיתנוכחותחובתעלויתור–הלאומיהביטוח•

;ותצהירטפסיםמילויבעתפיסיתנוכחותעלויתור–השיכוןמשרד•

באמצעותהזדהות

וידאושיחת•

חובתעלוויתורבדיגיטלמדעתהסכמהביצוע–הבריאותמשרד•

קלינילניסוימתנדבגיוסבמעמדהפיסיתהנוכחות

פיסיתנוכחותללאהמדינהבערבותהלוואותאישור–הכלכלהמשרד•

תצהיראימותבמעמדפיסיתנוכחותעלויתור–דיגיטליתצהיר•

:קשראנשי

050-8761886הלאומיהביטוח ,שלוםירונה

OsnatR@moch.gov.ilהשיכוןמשרד ,רחמיםאסנת

050-7061726המשפטיםמשרד ,וחקיקהייעוץ ,אופקרעותד"עו

050-6243188הבריאותמשרד ,קלינייםניסוייםאחראית ,אלהקתרין

054-8089329הכלכלהמשרדשלהדיגיטליתהתכניתמוביל ,דבבןמוטי
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מעמיקהכיווניתדותקשורתלקייםניתןכיצד
?פיסיתנוכחותעלכשמוותריםלקוחעם

בייחוד,רביםפורמלייםלאאלמנטיםבתוכוכוללפקידעםהפיסיהמפגש,רבותפעמים•

,רשמייםבמסמכיםהאמורמןיותרמפורטהסבר:פגיעהאוכלוסייהעבור "טיפים"

.הדיןמשורתלפניםשהיאוהתנהלות,המשרדשלהרשמיתבמדיניותכלוליםשאינם

אמצעיבלתימפגשלאפשריש,פיסימפגשבהיעדרגםזוהתנהלותלאפשרמנתעל•

.דיגיטליתבפלטפורמההאזרחעםמעמיק

:דוגמאות•

בבעיותלטיפוללאזרחהמתקשרפקידהכוללשלבידומוקד:התחבורהמשרד•

מורכבות

(בקרוב)אט'צ-בוידאוועדותקיום-הלאומיהביטוח•

בנקאיתבפעילותסיועלצורךלקשישיםייחודימוקד:הבנקאיתהמערכת•

בבידודהנמצאיםלאזרחיםייעודיתמיכהמוקד:(רעננהכגון)מקומיותרשויות•

שירותוקבלתהזדהותלצורךוידאובשיחותשימוש:השיכוןמשרד•

וידאובשיחותמעצרדיוני:המשפטבתיהנהלת•

הקורונהבעידןפרטיותבנושאחםקו:הפרטיותרשות•

היאאוכלוסייהעםעמוקהערוציתרבתקשורתהמאפשרתלאפליקציהדוגמה•

COMMBOXאפקליקציית עםתקשורתמאפשרתהאפליקציה.(באמפיארדלשעבר)

ומאפשרת(ועודמייל,טלפון,פייסבוק,וואטסאפ)ערוציםבמגווןקשרשיצרולקוחות

כדיתוךהלקוחעםהלקוחעבורהטופסאתלמלא,מסךושיתוףוידאושיחתלפתוח

.הטופסעלדיגיטליתלחתוםללקוחולאפשר,שיחה

01
E

http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=412771&catId=1138
https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus_ppa
https://www.commbox.io/he/about-us/


וידאושיחתבאמצעותזיהוי-השיכוןמשרד :לדוגמהמקרה

הזדהותהדורשיםשירותיםלאפשרהצליח,מילגםחברתבסיוע,השיכוןמשרד•

.הפוניםזהותאימותלצורךוידאובשיחותשימושבאמצעותמרחוק

ללקוחות,מהביתשירותנותניםהמשרדעובדי,זובשיטההשימושבזכות•

.חייםומצילים,בביתהנמצאים

רגילותוידאובשיחותמשימושנמנעיםהממשלהממשרדיבחלק,זאתלעומת•

הצפנההיעדרכגון,שונותבירוקרטיותמסיבות('וכו,וואטסאפ,זום,סקייפ)

בהכרחאינםשלהםשהמוצרים,אחריםלספקיםקודמתהתחייבותאו,נאותה

.לצורךביותרהמתאימים

ניתן,(הצפנהללא)רגילבטלפוןלאדםלטלפןשמותרכשםכי,לצייןחשוב,לכן•

ביותרהמתאיםבכלילבחורמניעהואין,מוצפןשאינובאופןוידאושיחתלבצעגם

(חינמייםהםהללומהכליםגדולוחלק)המשימהלביצוע
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מעמיקהכיווניתדותקשורתלקייםניתןכיצד
?פיסיתנוכחותעלכשמוותריםלקוחעם

http://drive.google.com/file/d/18nkmk_rM-HEcB2NHkTZT7iCSyQYg8XRt/view


:לדוגמהמקרה
?בפועלנראהזהאיך-וידאושיחתבאמצעותזיהוי-השיכוןמשרד
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OsnatR@moch.gov.ilהשיכוןמשרד ,רחמיםאסנת :קשראשת

http://drive.google.com/file/d/1KEziHdj725L_d18hcb5pQP2v5vYaYZUQ/view


לקוחעםמעמיקהכיווניתדותקשורתלקייםניתןכיצד
נוספיםהיבטים

Omniשירותילרכושניתן:(בינתחברת-הספק)שירלימרכזימכרז• Channelפלטפורמההכוללים

,אט'צלרבות,הלקוחעםכיווניתדולתקשורת SMS,אוטומציהוכןחברתיותרשתות,וואטסאפ,מייל

Chatבאמצעותשירותשל Bot.המרכזיהמכרזשלם"התכלהוראת

עםערוציתרבכיווניתדולתקשורתמערכותלרכושניתן:(קולפלוחברת-הספק)תוריםניהולמכרז•

-בהסתייםהמכרזתוקף.מיידייםומסריםוידאולרבות,הלקוח שכברמשרדיםרקכיוםולכן,10.2019

ומוצריםשירותיםדרכולרכושלהמשיךיכולים,שלוהתוקףהסתייםבטרם,המכרזדרךשירותיםרכשו

המרכזיהמכרזשלם"התכלהוראת.כאןלחץהללוהמשרדיםלרשימת.קיימותמערכותעבור

:קשראנשי

050-6207940הממשלתיהרכשמינהל ,קינסטאלון

052-8339396הממשלתיהתקשוברשות ,קורחאלי

ההזדהותבתשתיתשימושתחילהלבחוןמומלץ,השירותמקבלשלהזדהותהדורשיםהשירותיםבכל●

ההזדהותלתשתיתלהיכנסלאזרחיםשתאפשרמ"אדמערכתתושקבקרוב,כןכמו.הממשלתית

.פיזיתלהזדהותאמיןתחליףהמהווהבאופן,מיילכתובתלכלמאושרמיילהמערכתבשםולשלוח

שימושלרבות,GOV.ilבאתרלהשתמשהיכולתאתתחילהלבחוןמומלץ,חדשבאתרצורךבכל●

.GovExtraוהמיניסייטסהנחיתהדפיבפלטפורמת

הממשלתיהאישיבאזורהשירותשלשילובתחילהלבחוןמומלץ,אישיבשירותצורךבכל●

my.GOV.il.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8FVk0wqV3quVozYVE2B5x9hNojLIY0y35BqKNABhaI/edit?usp=sharing
https://www.gov.il/he
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://my.gov.il/landing/


משפטיתדעתחוות :תצהירעללחתימהחזותיתבהיוועדותשימוש
01
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המלאההדעתלחוות

כאןלחץ

https://drive.google.com/open?id=1k0SGRf_dhGdiDs8P0LZzMcMjSCYwVtz9


מקורמסמכיעלויתור

ממשלתיתמיחידההמבוקשמידע/המסמךאתלהשיגניתןשבהםבמקרים•

במקום,הממשלתיתמהיחידהישירותהמידעאתלבקשמומלץ,אחרת

Askעקרון)מהאזרח Once).דיגיטליתלישראללפנותניתןלסיוע

בהעברתהקושילאור,המשברבזמןבעייתיתהופכתמקורלמסמכיהדרישה•

.עליהלוותרמומלץולכן,למקוםממקוםאורגניחומר

בתוכםהכוללים,דיגיטלייםמסמכיםהםמקורמסמכיעבורמערכתיתחליף•

.(דיגיטליתחשבוניתכגון)מובנהתיקוףרכיב

,קיימיםמסמכיםשלסריקותעללהסתמךמומלץ,דיגיטלייםמסמכיםבהיעדר•

.בוואטסאפותמונותוידאוצילומי,מסךצילומי

:דוגמאות•

טפסיםעלהסתמכות,בוואטסאפמסמכיםהעברת:התחבורהמשרד•

מוקדןי"עטלפוניתשמולאו

מקורחשבוניותבנושאהקלה:המסיםרשות•

במקוםקורונהלבדיקתהנלוויםהמסמכיםצילום:הבריאותמשרד•

הדבקהלמניעת,לדגימותצירופם

מקורבמסמכיצורךללאושעבודמשכנתארישום:המשפטיםמשרד•

:קשראנשי

050-6212010התחבורהמשרד ,כהןגילי

050-6217715המשפטיםמשרד ,בלונדהייםזמר

054-5215146דיגיטליתישראל ,ברזיליכהןעדי
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https://www.gov.il/he/departments/news/sa250320-1


משרדיםביןמידעהעברותתהליכיקיצור

לשםהדרושיםהתהליכיםקיצורבאמצעותהיאהציבורעללהקלנוספתדרך•

.המשרדיםביןמידעהעברת

Askבגישת,לתושבאחודשירותלהעניקניתן,זובשיטה• Once.

:המשברבשלהמתאפשרותמידעלהעברותדוגמאות•

קורונהחוליאיכוניבנושאהבריאותלמשרדהמודיעיןמקהילייתמידעהעברת•

אפשרייםונדבקים

(https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4899_2020)

הנדבקיםלמספריבאשרהמקומיותלרשויותהבריאותממשרדמידעהעברת•

בשטחיהן

לרשויותהלאומיומהביטוחוההגירההאוכלוסיןמרשותמידעהעברת•

החירוםמצבעםהתמודדותלצורךבהתאםהמקומיות

:הלאומיהביטוח

https://drive.google.com/open?id=1_PnxURmssBEOFdkfjE8yqx3j4

fcKr_gy

:וההגירההאוכלוסיןרשות

https://drive.google.com/file/d/1sNKkZ5z9vPdX-

QwJVYcTHbBnQ4ECPndl/view?usp=sharing
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https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4899_2020
https://drive.google.com/open?id=1_PnxURmssBEOFdkfjE8yqx3j4fcKr_gy
https://drive.google.com/file/d/1sNKkZ5z9vPdX-QwJVYcTHbBnQ4ECPndl/view?usp=sharing


הסיכוןמזעור
פיסיחומרנדרשבהםבמקומות

:דוגמאות.השירותמןכחלקדיגיטלישאינוחומרשלהעברהנדרשת,קיצונייםבמקרים

הקורונהבדיקתממערךכחלק,בקורונהחשודותדגימותהעברת●

.(לנכהרמפהכדוגמת)השירותלמקבליאביזריםהעברת●

(אפוסטילתעודתכדוגמת)דיגיטליתחליףלהםנמצאשטרםמקורמסמכיהעברת●

:דוגמאות.הפיסיובמפגשבתנועההכרוךהסיכוןאתשימזערובאמצעיםלהשתמשמומלץ,אלהבמקרים

למשרדמחוץהמונחותייעודיותבתיבותשימוש:(התאגידיםרשות)המשפטיםמשרד

"וסעהיבדק"מתחמי:הבריאותמשרד (Drive Through)מהרכבלצאתמבליקורונהבדיקותמבוצעותבמסגרתם

שליחיםשירותיהרחבת:הבנקאיתהמערכת

050-6217715המשפטיםמשרד ,בלונדהייםזמר :קשראיש

)
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https://www.gov.il/he/departments/alerts/corona_corporations_authority
https://www.youtube.com/watch?v=LKsb6KZnrVI
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/SupervisionQandACOVID19VIRUS.aspx


משברבימישירותלמתןכלים

מהותיותשאינןהגבלותעלויתור

01

.Aבירוקרטייםבתהליכיםשלביםאיחוד.

.Bבשעתחיוניותשאינןבקרותעלויתור

משבר

.Cמסמכיםוהגשתתשלוםמועדידחיית

.Dחלופייםבמסמכיםהסתפקות

.Eפיסיתנוכחותדרישתללאשירותמתן

.Fמקורמסמכיעלויתור

.Gפיסיתבהגעההסיכוןמזעור

חיצונייםבמשאביםיצירתישימוש הציבורעםבתקשורתיצירתיות

0203

.Aישראלבדוארלשימושתחליף

.Bהציבורעםודיאלוגמידעהנגשת

.Aמגזריביןושת״פבמתנדביםשימוש

.Bהחופשימהשוקבטכנולוגיהשימוש

רכשללא

.Cבשלהנוצרותהזדמנויותמימוש

המשבר



ישראללדוארתחליפיםמציאת

לנסותעלוליםאזרחים,המשברבתקופתבדוארהציבורשלנמוךאמוןבשל•

שכרוכהוההמתנההוודאותמאילהימנעכדירקפיסישירותלקבלולהגיע

בדוארמסמכיםבקבלת

תחליפיםלמצואיש,ללשכותאזרחיםשלמיותרתמהגעהלהימנעמנתעל•

,דיגיטלייםבמסמכיםשימושכגון,ישראלבדוארלאזרחיםמסמכיםלהעברת

.ועודמקורמסמכיעלויתור,ובוואטסאפאלקטרוניבדוארשימוש

בנוסף:הנהיגהרישיוןהיאישראלדואראתהמחליףלמהלךדוגמא•

,בביתהנהיגהרישיוןאתלהדפיסכיוםניתן,הרישיוןנשיאתחובתביטולל

.שליחים/ישראלבדוארצורךואין,מהאינטרנט

ניתןאשר,(חוץבמיקור)שליחויותשירותיכיוםמציעישראלדוארגם•

לסניףהגעהדורשאשר,רגילדוארלמשלוחכתחליףבהםלהשתמש

בשרתשימושלעשותניתן,ישראלבדוארלממשלהלתשלוםכתחליף•

זמיןממשלשלהממשלתיהתשלומים

050-6212010התחבורהמשרד ,כהןגילי :קשראיש
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https://www.gov.il/he/departments/general/rishyonot


(צדדיתחד)לציבורמידעהנגשת

,מפורטמידעבקבלתדחוףצורךהציבוראצליוצרהמשבר•

.מהממשלהומדויקמעודכן

-במידעהמשברבעקבותהנגישושוניםמשרדים• GOV.IL

,ויזואליזציה,דינמיותבמפותשימושתוך,ובאתריהם

.BIואינפוגרפיקה

הסבריםהכוללוידאובסרטוןשימושנעשה,הלאומיבביטוח•

לויראליבמהירותשהפך,פשוטיםבירוקרטיים

שלוהנגשהלבחוןכדאי,גיאוגרפיאופיבעלמידעישכאשר•

(ישראללמיפויהמרכז)י"מפכליבאמצעות

,במיוחדויזואליהסברהסרטוןהוציאהבריאותמשרד•

דרךבהדבקההקייםהסיכוןאתלציבורלהבהירבמטרה

גיאורגיה,איטליהממשלותי"עאומץהסרטון-משטחים

.רבותלשפותותורגםואוקראינה

 :קשראנשי

054-6606468דיגיטליתישראל ,דייןמורן

050-6225448י"מפ ,פלוסירון

050-7479065הלאומיהביטוח ,שלוםירונה
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https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-gov
http://drive.google.com/file/d/1RyTdOGHPDyhrdl7Xe28mWFF30gpWNW9x/view
http://www.youtube.com/watch?v=U-2W6pwdgVg


דיאלוגיתבצורהלציבורמידעהנגשת

הממשלהביןאמצעיבלתיבדיאלוגמשמעותיצורךיצרהחדשהמצב•

.והציבור

עםדיאלוגשמאפשריםשוניםכליםלאווירהעלושוניםמשרדים•

ובוואטסאפ,אט'צ-בוידאו,בטוויטר,בפייסבוק–אליהםהפונים

קהילות,הציבורעםשיח-רבהמאפשריםכליםישנם,לדיאלוגבנוסף•

ייעודייםציבורשיתוףכליוכן,וכדומהוובינרים,לייבשידורי,פייסבוק

במסגרת,"שיתופים"ו"תובנות"הספקיםשמציעיםהכליםכגון

המרכזיהמכרז

בפייסבוקבלוגמעיןפרסםגרוטואיתמר'פרופ,הבריאותבמשרד•

נרחבתציבוריתלהתעניינותשזכה,עצמושלהבידודמתקופת
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054-6606468דיגיטליתישראל ,דייןמורן :קשראיש

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=16.9.0.3


רלוונטיותחירוםשעתתקנות-וידאובשיחתמשפטייםדיוניםקיום 02
B

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4903_2020


משברבימישירותלמתןכלים

מהותיותשאינןהגבלותעלויתור

01

.Aבירוקרטייםבתהליכיםשלביםאיחוד.

.Bבשעתחיוניותשאינןבקרותעלויתור

משבר

.Cמסמכיםוהגשתתשלוםמועדידחיית

.Dחלופייםבמסמכיםהסתפקות

.Eפיסיתנוכחותדרישתללאשירותמתן

.Fמקורמסמכיעלויתור

.Gפיסיתבהגעההסיכוןמזעור

חיצונייםבמשאביםיצירתישימוש הציבורעםבתקשורתיצירתיות

0203

.Aישראלבדוארלשימושתחליף

.Bהציבורעםודיאלוגמידעהנגשת

.Aמגזריביןושת״פבמתנדביםשימוש

.Bהחופשימהשוקבטכנולוגיהשימוש

רכשללא

.Cבשלהנוצרותהזדמנויותמימוש

המשבר



מתנדביםשלומגווןנרחבהיצעישנושבהמציאותיצרהחדשהמצב•

.המשברעםבהתמודדותלממשלהלסייעומסוגליםהמעוניינים

והטמעהיעיליםפתרונותלממשלהלהציעמסוגלותמסחריותחברות,כןכמו•

.משברבשעתחיוניתשהיא,זריזה

:מגזריביןפ"ושתבמתנדביםשימושהכוללותלפעילויותדוגמאות•

בקורונההמערכהעםלהתמודדותוהידעהמידעמרכזהקמת•

(ל"בצההמודיעיןמאגףמתנדביםעלהסתמכות)

050-7925400שמספרוקורונהוואטסאפמוקד• משרדשלפ"שת-

WhatsAppאפליקציית,זהבשלב.ופייסבוקהבריאות APIאינה

.נוספיםממשלהמשרדילשימושפתוחה

קורונהבנושאיאינטרנטחסרתלאוכלוסייהלמענהקוליבוטפיתוח•

(בהתנדבות,איירוקסחברת)

לפנותניתן)המודיעיןבאגףטנולוגייםממקצועותבמתנדביםהסתייעות•

.(למתנדביםלחיבורינובסקיניראל

זכויותעלמידעשלאחודהלהנגשה"זכותכל"עםפעולהשיתוף•

הקורונהבתקופת

אשר,מדטרוניקסחברתשלההנשמהמכונותשלהמקורבקודשימוש•

המשברבשלחופשילשימושלשחררוהחליטההחברה

מגזריביןושת״פבמתנדביםשימוש

niry@mse.gov.il, 050-8784284 ,דיגיטליתישראלמטה ,ינובסקיניר :קשראיש
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https://www.ynet.co.il/digital/mobile/article/S1MKjtDSI
mailto:niry@mse.gov.il


למערכתמחוץמשאביםלגיוסדוגמה
03
A



אתשהופכיםמורכבותוברמתזמןבמשךמתאפייניםבממשלהרכשתהליכי•

.משברבתקופתרלוונטייםללאחלקם

,חינמיותדיגיטליותבפלטפורמותהשימושאתהאיץהרחבהציבור,במקביל•

.בממשלהגםבהןלשימושהזדמנותשיצרמה

:רכשללאהחופשימהשוקלמוצריםלמעברדוגמאות•

טכניתותמיכה,וסקייפזוםכגוןאפליקציותבאמצעותהציבורעםשיח•

AnyDeskוTeamViewכגוןחינמיותאפליקציותבאמצעות

שלהאישיהפייסבוקפרופילבאמצעותציבורלפניותאישימענהמתן•

נבחריםציבורעובדי

,דודל,דרופבוקס,גוגלבמסמכימוגברשימוש• WIX,נוספיםומוצרים

הממשלתיתהרשתלמגבלותכבוליםשאינם

:בוידאוכולל,הציבורעםדיגיטלילקשרזמינותלאפליקציותדוגמאות•

ZOOMביותרוהנוחותמהנפוצות

WIXצדדיתחדמידעלהנגשת

HANGOUTSגוגלחברתמבית

UNICKOנמוכהדיגיטליתאוריינותעםלאוכלוסיותגםמותאמת

WhatsApp(מיילעלגםעדיף)מהאלטרנטיבותיותרומיידינפוץ

החופשימהשוקבמוצריםשימוש
רכשתהליךבביצועצורךללא

:קשראנשי

050-6212010התחבורהמשרד ,כהןגילי

050-8784284דיגיטליתישראל ,ינובסקיניר
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https://zoom.us/
https://www.wix.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.unicko.com/
https://www.whatsapp.com/


תמיכות,קוראיםקולותהואהמשברבשעתלקדםשניתןהדבריםאחד

.בקורונההמלחמהעבורספציפיבאופןהמיועדיםומסלולים

:קוראיםלקולותדוגמאות•

הקורונהלמשברפתרונותבנושאהחדשנותרשותשלקוראקול•

במשרדהראשיהמדעןשל,מחקרייםקוראיםקולות•

המדעמשרדושל,הבריאות

Healthcareמנהלת)טכנולוגיהלחברותקוראקול• Israel)

:נוספותהזדמנויות•

דרמטיתהפרעהללא,ישראלברכבתתשתיתעבודותהאצת•

רכביםלתנועת

לתנועההפרעהללאאוטונומיותובמכוניותברחפניםניסויים•

דיגיטליתללמידההמיזם:קמפוספעילותהרחבת•

מהביתעבודהשלפיילוטיםהרחבת•

משברבשעתלציבורהמסייעותבעמותותמזורזתתמיכהמסלול•

הבנקיםשלבאפליקציותהשימושעידוד•

למימושמהלכים
המשברבשלהנוצרותהזדמנויות

:קשראנשי

 050-8522544ראובןיהודה

054-4789088הבריאותמשרד ,Healthcare Israel ,גורדוןאיתי

info@campus.gov.ilדיגיטליתישראל ,קמפוס ,רביבערן
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https://innovationisrael.org.il/kol-kore-view
https://www.hum-il.com/message/0032420/
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יחדזהאתנעבור

ינובסקיניר :ותיקוניםלשיפוריםהצעות ,להערות

,niry@mse.gov.il ,דיגיטליתישראלמטה 050-8784284

mailto:niry@mse.gov.il

