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משימה פרטי פריטים

משימה שם משימה תיאור התחלה מועד סיום מועד
אחראי
משימה

מטרה עיקרי יעד פריט סוג פריט שם פריט תיאור

 שילוב יכולות
נוספות שפות

 שפות שילוב יכולות
לערבית מעבר נוספות

 2 צירוף
משרדים ספטמבר חודש עד

ל חדשים משרדים -צירוף
n1 1 חל/17 n 1 ל חל/1 ד d קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום

 4.2 לאזרח שירותים שיפור
"דיגיטלי הטמעת באמצעות

 2 צירוף
משרדים מרץ חודש עד

 gov.il עולמות והרחבת החדש
התוכן

Q1 1/201/ Q4 12/201/ זילברפרב הדיגיטלי במרחב  שירותים פיתוח תחילה",
לאזרח דיגיטליים  3 צירוף

משרדים דצמבר חודש עד

 3 צירוף
 משרדים

להצגת וממשק
יוני חודש עד

 15 פיתוח
קצה יישומי מרץ חודש עד

 גבי על חדשים שירותים פיתוח
 קצה יישומי פלטפורמת

)טפסים(

קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום
 4.2 לאזרח שירותים שיפור

"דיגיטלי הטמעת באמצעות

 20 פיתוח
קצה יישומי יוני חודש עד

q 1 1/201/ Q4 12/201/ זילברפרב הדיגיטלי במרחב  שירותים פיתוח תחילה",
לאזרח דיגיטליים  20 פיתוח

קצה יישומי דצמבר חודש עד

 20 פיתוח
קצה יישומי ספטמבר חודש עד

 60% הסבת
 השירות מנפח

גוב לתבנית
מרץ חודש עד

קצה יישומי )טפסים(הסבת קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום
 4.2 לאזרח שירותים שיפור

"דיגיטלי הטמעת באמצעות

 /0% הסבת
 השירות מנפח

גוב לתבנית
יוני חודש עד

לתבנית gov.il החדשה
q 1 1/201/ Q4 12/201/ זילברפרב הדיגיטלי במרחב  שירותים פיתוח תחילה",

לאזרח דיגיטליים
 80% הסבת

 השירות מנפח
גוב לתבנית

ספטמבר חודש עד

 85% הסבת
 השירות מנפח

גוב לתבנית
דצמבר חודש עד

 4.2 לאזרח שירותים שיפור
 "דיגיטלי הטמעת באמצעות
 שירותים פיתוח תחילה",

לאזרח דיגיטליים

תשתית הקמת אפריל חודש עד
 שירותיים תשתית הקמת
IVR חכמים קוליים Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב מדד  5 השקת
שירותים דצמבר חודש עד

 5 התאמת
 שאינם אתרים
 לאתר נכנסים

גוב

דצמבר חודש עד

 אינטרנט אתרי התאמת
 חכמים בטלפונים לגלישה

)רספונסיב(
אתרים חמישה Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

 4.2 לאזרח שירותים שיפור
 "דיגיטלי הטמעת באמצעות
שירותים פיתוח תחילה", מדד

התקשרות
והטמעת

הפלטפורמה
יוני חודש עד

לאזרח דיגיטליים  רשימת סגירת
 האתרים
 שיעברו

לרספונסיב

אפריל חודש עד

 2 פיתוח
יישומים ספטמבר חודש עד

ופיתוח שירות עמדות פריסת Q1 1/201/ Q4 12/201/ קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום
 4.2 לאזרח שירותים שיפור

"דיגיטלי הטמעת באמצעות מדד

 2 פיתוח
יישומים מרץ חודש עד

חדשים יישומים זילברפרב הדיגיטלי במרחב  שירותים פיתוח תחילה",
לאזרח דיגיטליים

 2 פיתוח
נוספים יישומים יוני חודש עד

 2 פיתוח
יישומים דצמבר חודש עד
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 מפורט אפיון
הקמה ותכנית דצמבר חודש עד 1

113959
 התשלומים שירות הקמת

תשלום שירותי והקמת החדש Q1 1/2017 Q4 12/2017 קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום
 4.2 לאזרח שירותים שיפור

"דיגיטלי הטמעת באמצעות
 עם התקשרות

ספק יוני חודש עד 1
זילברפרב הדיגיטלי במרחב שירותים פיתוח תחילה", מדד 3 פיתוח 1

חדשים לאזרח דיגיטליים תשלום שירותי דצמבר חודש עד 1
על חדשים 1

הקמה תחילת דצמבר חודש עד 1

הזדהות פלטפורמת הקמת 4.2 לאזרח שירותים שיפור התשתית הקמת ספטמבר חודש עד 1

113961 Q1 1/2017 Q4 12/2017 קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום "דיגיטלי הטמעת באמצעות 2 השקת 1113961  SSO חדשים שירותים והשקת
קיימת הזדהות תשתית על זילברפרב הדיגיטלי במרחב שירותים פיתוח תחילה", מדד שירותים דצמבר חודש עד 1

לאזרח דיגיטליים  עם התקשרות
ספק יוני חודש עד 1

 רישוי מערכת יכולות הרחבת
זמין

 קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.2 לאזרח שירותים שיפור
 "דיגיטלי הטמעת באמצעות
 שירותים פיתוח תחילה",

לאזרח דיגיטליים

II גרסא השקת יוני חודש עד 1
113962 Q1 1/2017 Q3 9/2017 מדד I גרסה השקת מרץ חודש עד 1

גרסה השקת
III ספטמבר חודש עד 1

 רשת הטמעת
 ברשת מרכבה

הממשלתית
יוני חודש עד 1

-7CO/ 18
 לרשת משרדים חיבור

אחודה ממשלתית
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

4.1 וחסכון כלכלית התייעלות 75% העברת 19
113963 Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית

זילברפרב הטמעת באמצעות תקציבי מדד מהקישורים דצמבר חודש עד 19
תקשוב טכנולוגיות והשירותים 19

2 חיבור 1
משרדים יוני חודש עד 1

3 חיבור 3 חיבור 1
דצמבר חודש עד משרדים1 1

א שלב הקמה דצמבר חודש עד 1

113966 DR אתר הקמת שנתית רב משימה Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.14 המטה של הכח בניין
יעדיו מימוש לטובת הביומטרי מדד  עם התקשרות

 הקמה ספק
ציוד והספקת

מרץ חודש עד 1

 וריכוז איסוף
 רב -תכניות

 שנתיות
 להנגשת

 בשנים מאגרים
2022 -2018

 חודש עד שוטף-
דצמבר 1

107032
 הממשלתיים מידע מאגרי מיפוי

 יישום שנתית- רב תכנית והכנת
1933 הממשלה החלטת

Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.6 כנכס" הממשלתי "המידע
 המידע- העברת שיפור

 מאגרי והנגשת הממשלתי
לציבור ממשלתיים מידע

מדד

 הנחייה כתיבת
 תכניות להכנת

 רב עבודה
 שנתיות
 להנגשת

מידע מאגרי

יוני חודש עד 1

 שוטף מעקב
 השלמת אחר
 במשרדי מיפוי

 הממשלה
הסמך ויחידות

 חודש עד שוטף-
ספטמבר 1

 לממשלה דיווח
 הפעילות על

 ב -שנעשתה
2017

דצמבר חודש עד 1

107047  הועדות פעילות הסדרת
מידע להעברת Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

 4.4 הממשלתי השירות שיפור
 "האזרח חזון ומימוש לציבור

"במרכז
מדד

 הטמעת
 המערכת

 עבודת לניהול
 הועדות
 במשרדי
הממשלה

יוני חודש עד שוטף 1

נוהל הטמעת 33
העבודה יוני חודש עד 33
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במשרדי 34

4.6 כנכס" הממשלתי "המידע

 ספק בחירת
 לתהליכי

ציבור שיתוף
יוני חודש עד 1

ציבור "שיתוף אירועי "קיום  קורו רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

תחרויות 2 קיום 1
109836 מידע מאגרי הנגשת בתחום Q1 1/2017 Q4 11/2017  המידע- העברת שיפור

מאגרי והנגשת הממשלתי מדד פיתוח דצמבר חודש עד 1
לציבור אירועי 4 קיום לציבור ממשלתיים מידע1 עם שיח 1

בר הציבור בד דצמבר חודש עד 1
האינטרס 1

 יום אירוע
פתוח ממשל דצמבר חודש עד 1

109847  הממשלה פעילות תכלול
פתוח ממשל בתחום לאומית שנתית רב תכנית Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורו רווית

זילברפרב
 3. ודרכי המשילות חיזוק

הממשלה של הפעולה

 3.7 "ממשל מדיניות קידום
 שקיפות -קידום פתוח"

 הבקרה וחיזוק שלטונית
הממשלה ביצועי על הציבורית מדד

 ביצוע דיווח
 הפעולה תכנית

 פתוח לממשל
 2015 -לשנים

2017

ספטמבר חודש עד 1

 בטכנולוגיות שימוש תוך
המידע

 אתר הקמת
פתוח ממשל מרץ חודש עד 1
 תכנית יצירת

 לאומית
 פתוח לממשל
 2017 -לשנים

2019

יוני חודש עד 1

על ופיקוח ליווי 2
8 פרויקטים 2

4.3 מדיניות הגדרת משמעותיים דצמבר חודש 2

109892
תכניות על ופיקוח ליווי ריכוז,

Q1 1/2017 Q4 12/2017 קורו רווית 4. הלאומית היכולת קידום לניהול מקצועיים וסטנדרטים במשרדי  ופרויקטים משרדיות עבודה2
משמעותיים זילברפרב הדיגיטלי במרחב בשירות התקשוב מערך מדד על מידע ריכוז 11

המדינה עבודה תכניות אפריל חודש עד 11
ה -בתחום1ץ 11

45 של 12
22 הנחיות 5

יתר של בתוקף 5
הרשות יחידות דצמבר חודש עד 6

(7 הנחיות 6
24 הנחיות 6
של בתוקף 6

חטיבת דצמבר חודש עד 6
6) המשילות 6

10 על בקרה (1 3 ראשון, ברבעון 2
לגבי משרדים ביתר ברבעוו 2

4.3 מדיניות הגדרת בתקני עמידה חודש עד הרבעונים(. 3
 ממשלתית מתודולוגיה -

ופיקוח הדרכה הפצה, כתיבה,
 קורו רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב
 לניהול מקצועיים וסטנדרטים

 בשירות התקשוב מערך
המדינה

בנושא הרשות דצמבר 3
109909 שנתי רב Q1 1/2017 Q4 12/2017 מדד  שיטת הגדרת

 לגבי הבקרה
 בתקני עמידה
 בנושא הרשות

 חיי מחזור
 מערכת

 עבודה ותוכנית
למימושה

מרץ חודש עד 1

יישום 1
המתודולוגיה 1

סיכונים לניהול דצמבר חודש עד 1
ארגונים 4ב- 1

5 ניוזלטרים הכנסת מקדים: תנאי 1
שיופצו ומעקב להפצה כלי 1

לקהיליית ע"י ניוזלטרים אחר 1
 3.6 משילות IT הגברת-
 התקשוב גורמי ביו הסינרגיה
כלל תמונה וגיבוש בממשלה

יעד :התקשוב. חודש עד זמיו. ממשל 2
״״ ״״- ״ ״ , A ל ,-״״־. , 2

109939 יחידות ביו ידע ושיתוף ניהול רו1 1 חל/17 nd 1 ל חל/1 ד קורו רווית 3. ודרכי המשילות חיזוק 8 סדנאות 4.2 רצון: שביעות יעד 2
התקשוב Q1 1/201/ Q4 12/2017 זילברפרב הממשלה של הפעולה מדד .מקצועיות חודש עד .5 מתוך  בתחום כוללת ממשלתית2

התקשוב
דצמבר 2

9 תפעול 2
ידע קהילות 4 רצון: שביעות יעד 2
ביו ופורומים חודש עד . 5 מתוך 2

משרדיים דצמבר 3
 ספק בחירת

זוכה ספטמבר חודש עד 1
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יחידות לניהול מרכזיים כלים Q1 1/2017 Q4 12/2017 קורן רווית 3. ודרכי המשילות חיזוק

 3.6 משילות IT הגברת-
 התקשוב גורמי בין הסינרגיה
 כלל תמונה וגיבוש בממשלה

 בתחום כוללת ממשלתית
התקשוב

 מכרז הוצאת
 לבחירת

ITGaaS מערכת
מרץ חודש עד 1

הממשלתיות התקשוב זילברפרב הממשלה של הפעולה  אפיון השלמת
 של מפורט

 בין תהליכים
 המשרדים

 רשות למטה
התקשוב

דצמבר חודש עד 1

3 גיוס השלמת 1
ביח 'תקנים ספטמבר חודש עד 1

השירות לשיפור 1
גיוס השלמת 2

4.7 ומצוינות מנהיגות תקנים 10 של 2
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

האנושי ההון -פיתוח דיגיטלית ברשות יוני חודש עד 3
111767  עבור מדינה עובדי וגיוס תקינה

הממשלתי התקשוב רשות Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב התקשוב בתחום מדד התקשוב 3

 בתחום הממשלהכוללת
התקשוב

 גיוס השלמת
 חדש +תקן
 ליבה תפקידי
זמין ממשל

דצמבר חודש עד 1

תקנים 2 שדרוג1 ספטמבר חודש עד 1

111791
 הון ושימור לגיוס פתרונות
 המחשוב בתחום אנושי

בממשלה
Q1 1/2017 Q3 9/2017  קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

 4.3 מדיניות הגדרת
 לניהול מקצועיים וסטנדרטים

 בשירות התקשוב מערך
המדינה

מדד

 אמצעי פיתוח
 ההון של הגיוס

 בתחום האנושי
 בנק המחשוב-

מבחנים

 ספטמבר חודש עד /
 חליפית -משימה

 הגיוס לתחום סדנאות
.למשרדים

1

3 עד חונכות-1 דצמבר חודש עד מנמ"רים1 1

 התקשוב רשות
הממשלתי 111795  מנהלי תפקיד לפיתוח תכניות

המידע מערכות אגף Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.7 ומצוינות מנהיגות
 האנושי ההון -פיתוח דיגיטלית

 התקשוב בתחום
בתחום הממשלהכוללת

מדד

 ב 'מחזור
 מובילים

 ,דיגיטליים
 א 'מחזור

 מובילים
מוניציפאליים

דצמבר חודש עד 1

התקשוב
 מנמ"רים -קורס

 של 1 מחזור
 בשיתוף קורס

המדרשה

יוני חודש עד 1

111807 השירות בתחום קורסים פיתוח Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.4 הממשלתי השירות שיפור
"האזרח חזון ומימוש לציבור מדד

 1 עומק קורס
ספציפי גוף עם דצמבר חודש עד 1

מרחוק וירטואלי(ללמידה ס )בי "במרכז  1 רוחבי קורס
ממשלתי כלל דצמבר חודש עד 1

 4.4 הממשלתי השירות שיפור
 "האזרח חזון ומימוש לציבור

"במרכז

 1 מנהלי קורס
מוקדים

 4.5 רצון: שביעות .יעד
דצמבר חודש עד 1

111808 השירות בתחום הכשרה קורסי Q1 1/2017 Q4 12/2017  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב מדד  1 פניות קורס

הציבור
 4.5 רצון שביעות .יעד
דצמבר חודש עד 1

קורסים שני רצון שביעות :יעד 1
שירות מובילי 4.3. דצמבר חודש עד 1

3 -פגישות חודש עד שוטף 1
שביעות יעד דצמבר. פנ"צ .פורום1 4.5 רצון: 1

4 פגישות חודש עד שוטף 1
 קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב

4.4 הממשלתי השירות שיפור מנהלי פורום 1
111881 ידע קהילות הפעלת Q1 1/2017 Q4 12/2017 "האזרח חזון ומימוש לציבור מדד  שביעות יעד דצמבר.

5 מתוך 4.2 .רצון: 1
"במרכז מוקדים 1

4 -פגישות חודש עד שוטף 1
מנהלי פורום  שביעות יעד דצמבר.1

4.5 .רצון: שירות .1 1

4.4 הממשלתי השירות שיפור
 דוח פרסום

2016 ספטמבר חודש עד 1

111887111887 רו1 1 חל/17 nd 1 ל חל/1 ד קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום השירות איכות מדידת5 Q1 1/201/ Q4 12/2017 זילברפרב הדיגיטלי במרחב "האזרח חזון ומימוש לציבור מדד מדידה קיום
דצמבר חודש עד שוטף 5
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"במרכז 20ב- שוטפת דצמבר חודש עד שוטף גופים5 5

 4.2 לאזרח שירותים שיפור
 "דיגיטלי הטמעת באמצעות
 שירותים פיתוח תחילה",

לאזרח דיגיטליים

 ספק בחירת
חוץ מיקור

)הזמנה(
ספטמבר חודש עד 1

111909 מרכזי ממשלתי מענה הקמת Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב מדד  מערכת הקמת

ידע ניהול יוני חודש עד 1

 התארגנות
להפעלה הספק דצמבר חודש עד 1

4.8 בממשלה בסייבר הגנה - 12 חיבור 3
111933111933 ויחידות הממשלה משרדי חיבור n1 1 חל/17 n 1 ל חל/17 d קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום על ההגנה מאמצי קידום אוצר משרדים 3

ל -הסמךSOC הממשלתי Q1 1/201/ Q4 12/201/ זילברפרב הדיגיטלי במרחב מידע ומערכות תשתיות מדד , חוץ ,משפטים דצמבר חודש עד 3
ממשלה במשרדי ,תחבורה 3

4 של מעקב 1
בקרה משרדים 1

קיום על דצמבר 1
ההנחיות 1

4.8 בממשלה בסייבר הגנה - 2
111935111935 משרדי של ובקרה הנחיה n1 1 חל/17 nd 1 ל חל/17 קורן רווית 4. הלאומית היכולת קידום על ההגנה מאמצי קידום 10 פרסום 2

הסמך ויחידות הממשלה Q1 1/201/ Q4 12/201/ זילברפרב הדיגיטלי במרחב מידע ומערכות תשתיות מדד סיכונים סקרי דצמבר חודש עד 3
ממשלה במשרדי 3

1
4 פרסום 1

הנחיות דצמבר חודש עד 1
1

 קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

4.4 הממשלתי השירות שיפור

בחירת
זוכה/חתימת

חוזה
ספטמבר חודש עד 1

111948 ממשלתית מידע שדרת Q1 1/201/ Q4 12/201/  "האזרח חזון ומימוש לציבור
"במרכז

מדד הקמת
התשתית

וייצובה
דצמבר חודש עד 1

מכרז פרסום יוני חודש עד 1
DCT ביצוע דצמבר חודש עד 1

111963 ממשלתי ענן Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.1 וחסכון כלכלית התייעלות
 הטמעת באמצעות תקציבי

תקשוב טכנולוגיות
מדד  עם התקשרות

 לביצוע ספק
**DCT תהליך

יוני חודש עד 1

3000 /50
משתמשים דצמברדצמבר /50

חדשים /50
בהתקנות /50

2 והפצת פיתוח 1
4.5 משותפים שירותים גרסאות דצמבר עד 1

112011  ופיתוח סע"ר פרויקט הרחבת
רוחביות מערכות Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית

זילברפרב
 4. הלאומית היכולת קידום

הדיגיטלי במרחב
 תשתיות -קידום ורוחביים

 תקשוב ופרויקטי טכנולוגיות
רוחביים

מדד  מערכת פיתוח
 ועדות

מידע להעברת
יוני חודש עד 1

 מערכת פיתוח
 מיתר - נוספת

ומחווה
דצמבר חודש עד 1

השלמת 2
10 הנגשת 2

המאגרים דצמבר חודש עד 3
שנבחרו 3

114689
 ממשלתיים מידע מאגרי הנגשת

 החלטת יישום - לציבור
1933 ממשלה

Q1 1/201/ Q4 12/201/  קורן רווית
זילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4.6 כנכס" הממשלתי "המידע
 המידע- העברת שיפור

מאגרי והנגשת הממשלתי מדד

 שוטף מעקב
 יישום אחר

 תוכנית
 העבודה
 להנגשת

המידע מאגרי

דצמבר חודש שוטף-עד 1

לציבור ממשלתיים מידע מובילי פורום 1
מאגרי הנגשת דצמבר חודש עד 1
 הנחיות פרסום
 ותכנון למיפוי
 מאגרי הנגשת

לציבור מידע

פברואר חודש עד 1
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מדד

 שותפות
 ופיתוח בגיבוש
 נתוני מכרז

 שירותים
 בתחום

המחשוב

דצמבר חודש עד 1

תוכניות איסוף 25
של העבודה 25

משרדי דצמבר חודש עד 25
הממשלה 25

מדד

מסמך גיבוש  
ותכנית מדיניות  

רב עבודה  
ליישום שנתית  

 ask מדיניות
once.

דצמבר חודש עד 1

משרדי הנחיית 25
הממשלה 25

הסמך ויחידות פברואר חודש עד 25
למיפוי בנוגע 25
2-4ל- סיוע 25

משרדי 25
ממשלה דצמבר חודש עד 25

תכנית ביישום 25

מדד  עיון ימי ביצוע
שנתיים שנתיים עיון ימי ביצוע 1

מדד  עיון ימי ביצוע
שנתיים שנתיים עיון ימי ביצוע 1

 4.3 מדיניות הגדרת
 4. הלאומית היכולת קידום לניהול מקצועיים וסטנדרטים

הדיגיטלי במרחב בשירות התקשוב מערך
המדינה

 4.6 כנכס" הממשלתי "המידע
 המידע- העברת שיפור

 מאגרי והנגשת הממשלתי
לציבור ממשלתיים מידע

 4.7 ומצוינות מנהיגות
 האנושי ההון -פיתוח דיגיטלית

 התקשוב בתחום
 בתחום הממשלהכוללת
 התקשוב

 4.7 ומצוינות מנהיגות
 האנושי ההון -פיתוח דיגיטלית

 התקשוב בתחום
 בתחום הממשלהכוללת
התקשוב

 קורן רווית
זילברפרב

 של ההעסקה מודלי הסדרת
המחשוב בתחום האנושי ההון

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 קורן רווית
119831 מדיניות גיבוש Q4 12/2017Q1 1/2017Ask Onceזילברפרב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 4. הלאומית היכולת קידום
הדיגיטלי במרחב

 קורן רווית
זילברפרב

 קורן רווית
Q3 9/2017Q1 1/2017זילברפרב

הדרכה מחלקת בשיתוף

הדרכה מחלקת בשיתוף

121398 לצפון שנתיים עיון ימי

 מפתחות שנתיים- עיון ימי
חרדיות


