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 2015עיקרי תוכנית עבודה 

חטיבת לקוחות

2014דצמבר 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

פרקליטות

תנופה•

פלילי•

קבלת נתוני , דיגטליקבלת מסמכי החקירה באופן  –ממשק משטרה •

.קבלת פרטי עדויות, חילוט ותפוסים

גדולות שים"שוגרסאות  2•

אזרחי•

צפון, דרום, ירושלים:  עלייה לאוויר מחוזות •

  שים"שוגרסאות  2•

•BI

).תוצאות וענישה(פיתוח דוח אחד נוסף . דוחות פלילי 3קבלת אישור ל •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

פניות הציבור
דגש על פיתוח טופס פניה מקוון ותמיכה בקליטת   -' שלב ב•

.שנאספו ש"שוטיפול בבקשות + הנתונים למערכת 
.צ"בפננוספות המטפלות עבודה מול יחידות תמיכה בממשק •

משרדי+ חופש המידע ממשלתי 
פניה מקוון ותמיכה בקליטת הנתונים  מערכת חדשה לרבות טופס •

.יתכן שתוקם מערכת ממשלתית רוחבית. למערכת
מינויים לוועדות

טופס פניה לרבות . או שדרוג המערכת הנוכחיתמערכת חדשה •
.מקוון ותמיכה בקליטת הנתונים למערכת

ה"תאנ
קליטה וליווי של יחידות נוספות למערכת•
שנאספו כתוצאה מביקורת   שים"שו, טיפול בתשתיות המערכת•

ועוד

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

ניהול וועדות
טיפול בתהליך החל משלב הגשת   –פיתוח מערכת חדשה •

הבקשה וכלה במעקב אחר החלטות הועדה
השתלמויות פרקליטים

שיפור  , חדשתפקיד בעלי : מימוש דרישות שנאספו –' שלב ב•
הצגת התחייבויות  , קליטת קובץ בשעונים, למינוייםתצוגה 
.ניהול משימות ועוד, כספיות

בקשות לימודים -הדרכה 
פיתוח מודול ניהול ההשתלמויות וימי עיון –' שלב ב•

חנינות
,  ס מרכזי"ממשק מול מאגר שב, ניהול משימות ותזכורות–' שלב ג•

.דוחות בקרה ופרמיות
.טיפול בשושים+ ס "שיפור הממשקים מול שב –טחונים באסירים •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

לערריםבתי דין 
.bo-שושים ב, הרחבת השירותים באתר  –' שלב ב•

עזרה משפטית
הקמת מערכת חדשה לתמיכה בפעילות המגוונת של הקשר עם  •

.הרשות הפלשתינאית
:  אקססהסבת מערכות 

השתלמויות  , משאבי אנוש, ייעוץ וחקיקה, לשכת הדובר, ל"לשכת מנכ•
!?בטחונייםאסירים , בטחון, פרקליטים

אביב –הרחבת ממשק משרד הפנים 
הרשאות פר יחידה –סוגי מידע נוספים , ע"זרים ותושבי יש•

מרכבה
הרחבת הממשק לקבלת פרטי מידע נוספים והקמת מאגר מרכזי •

.ידע המערכות השונותמפנימי שממנו ישאבו 

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

היחידה אגף לרישום והסדר מקרקעין

2015צפוי במרץ  0 גרסאסיום פריסה של  – רימון•

מתוכננות צפויות   4גרסאות מתוך  3 –) תכולה חוזית מתוכננת(גרסאות המשך •

הגרסאות כוללות הרחבה של  . 2015לעלות לאוויר בהדרגה במהלך שנת 

מודולים נוספים וממשקים מול גופים שונים

docbase-Rimon -ל docbaseTabuהסבת •

פותח שינוי במערכת חשיפת מסמכים על מנת לאפשר   –חשיפת מסמכים •

באמצעות התשתית מ"בחשיפת תיקי 

•BI –  יוקם ה 2015במהלך- DWH של רימון ויוקמו דוחות הנהלה ראשונים

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

וועדת העיזבונות

והטמעה של המערכת חדשההתקנה , המשך פיתוח•

מקצועיות  יחידות 
לשיפור והתאמת תהליכי העבודה ליחידות   שים"שופיתוח •

)שלב ב-שמאים/נוטריונים/מתווכים((
ח"פתוח רו•
פתוח חוקרים•
CITRIXפריסת •

שומת מקרקעין  

2ק "אופ•

  לקוחות/טופסי דיווח שמאים: לקוחות/מאגר שמאים•

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

נציבות תלונות על שופטים

מערכת  ויציובגרסת שושים •

CITRIXפריסת •

לאנשים עם מוגבלויות שיויוןנציבות 

פיתוח שלב ג•

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

רשות התאגידים

.פיתוח שושים במערכות חברות ועמותות•

התחלת פיתוח בראשית חברות•

פיילוט לחדר סריקה ברשות•

שדרוג שירות נסח חברה•

התחלת עבודה בפועל של בנקים וגופים נוספים מול שרותי  •

משכונות

הרחבת שירות חשיפת מסמכים גם לתיקי עמותות•

ק"המלהרחבת הגבייה של חובות חברות באמצעות •

.bi -בתחום ה ם"שושי•

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

מוקד השירות והמידע

.תמיכה בהתרחבות מוקד השירות והקמת אתר חדש בירושלים•

:כתיבת מכרז לספק שיספק•

הקמת מוקד נוסף חיצוני למשרד•

חליפת פתרונות תוכנה הנדרשים לעבודת המוקד•

עד לבחירת ספקמתן פתרונות ביניים להפעלת המוקד •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

רשות הפטנטים

להגשת בקשות מדגמים ולאיתור מדגמים  אתר אינטרנט •

.חיבור לתאנה + אתר להגשת כלל הבקשות  -סימני מסחר  •

אתר להגשת כלל הבקשות   – PCTאתר •

אפיון ופיתוח המערכת לבקשות פטנט לאומיות  •

אתר אינטרנט  להגשת בקשות בתחום  עורכי פטנטים  ובית הדין •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

האפוטרופוס הכללי הכונס הרשמי ורשם הירושה  

.איחוד והחלפת מערכת פושטי רגל ופירוקי חברות •

פיקוח על  ,  העזבוןפיתוח מערכת חדשה המאחדת את מנהלי •

.והיועץ המשפטי , האפוטרופוסים 

מערכות פיננסיות באגף האפוטרופוס הכללי והכונס  35החלפת •

סיום פרויקט  - הרשמי 

אפיון ופיתוח מערכת חילוט  •

.ומערכת הפיקוח , התממשקות לתאנה במערכות רשם הירושה •

  IVRמערך •

התאמת מערכת ההשקעות החדשה למערכות האגף •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

הסיוע המשפטי
המחוזותפריסת גרסת איחוד מאגרים בכל •
)כולל אתר חיצוני(בשנה מעבר לשתי גרסאות  – שים"שו•
מרכז –הקמת מחוז חדש •

הסנגוריה הציבורית
פרויקט מערכת סנגוריה חדשה  •
)וחיצוני+ פנימי (פורטל סנגוריה •
  BIדוחות •

3/12/2014 



בתי הדין הדרוזים
שים"שו•
שילוב תאנה במערכת•
2014מ המשך  – BIדוחות •

השרעיםבתי הדין 
  שים"שו•
שילוב תאנה במערכת•

2015עיקרי תוכנית עבודה 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

הרשות למשפט וטכנולוגיה

2015המשך פיתוח שתי גרסאות בשנת  – ן"אפיקומ•

אינטרנטאתר •

•GRC - Governance Regulatory Compliance

רכש+ תחזוקה  –מעבדה פורנזית •

בהתגבשות -מערך מודיעין תחת מחלקת פלילית •

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

על התביעהנציבות בקרה 

גרסת תכולה נוספת –נתיב •

פיתוח מערכת עבור אגף הביקורת •

3/12/2014 



 2015סריקה והדמיה 

2014דצמבר 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

האגף לרישום והסדר מקרקעין :היחידה 
תיבות   2000 -מטרה להגיע לסריקה של כ –סריקת תיקי עסקאות •

.בחודש פעילות 

האפוטרופוס הכללי :היחידה 

מטרה להגיע  -סריקת תיקי פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון •
חודשים עד לסיום   8 -תיבות בחודש למשך כ 440 -לסריקה של כ

.הפרויקט 
הסנגוריה הציבורית :היחידה 

א"סריקת תיקי סנגוריה מחוז ת•
סריקת תיקי סנגוריה מחוז מרכז  •
סריקת תיקי סנגוריה ארצית•

ש"איוט "קמ :היחידה 

סריקת תיקי רישום מקרקעין מנהל אזרחי•
פ"ראשסריקת תיק מקרקעין •

3/12/2014 

תיבות   3000 -סריקה של כ
  400 -מטרה לסרוק כ–

תיבות למשך חודשיים עד 
לסיום הפרויקט

–תיבות  400 -סריקה של כ
תיבות  34 -מטרה לסרוק כ

חודשים עד  12למשך 
לסיום הפרויקט



2015עיקרי תוכנית עבודה 

הרשות למשפט וטכנולוגיה :היחידה 
תיבות   200 -סריקה של כ -"אפיקומן"סריקת תיקי רישום למערכת •

.  לכלל הפרויקט 
עזרה משפטית :היחידה 

תיבות לכלל   100 -סריקה של כ –סריקת תיקים משפטים •
.הפרויקט 

פרקליטות מחוז חיפה :היחידה 
סריקת תיקי עובדים•

חקיקת משנה :היחידה 
.תיבות בשנה  70 -כ 2014המשך סריקה משנת •

סריקה שוטפת :היחידה 
תיקי  (תיבות בחודש לאורך כל השנה  900 -סריקה שוטפת של כ•

)כ"אפסיוע משפטי , עמותות ,משכונות , חברות, פרקליטות 

3/12/2014 



2015עיקרי תוכנית עבודה 

פרויקטים נוספים

צ להעברת דיסקים גיבויים של הסריקה  "התקנת כספת בבית מע•

.לאחסנה בכספת  DATA BANKמ 

למשרד המשפטים   גאודעשיפור מערך העברת הנתונים בין •

לארכיטקטורה של אתר משרד המשפטים תוך   גאודעהכנסת (

גישה לצוות  + הגדרת ניטור , בשרת חדש  PCהחלפה של 

.   )תשתיות

לסריקה פנימית ביחידה דיגטליתהנפקת חתימה •

3/12/2014 



2015-תכנית עבודה ל
25/11/2014: מעודכן



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

תחום פיתוח

צוות תאגידים

מערכת תפעולית חברות –בראשית 

 ק"מלהרחבות 
משכונות  –בראשית 

1.4 

שוטף –תחזוקה 

הרשות שושים במערכות 
אתר  –בראשית 
 2.1חברות 

אגרות חברות 

XRMצוות 

פריסה –אזרחי 
נצרת ודרום, ירושלים

4.2פלילי 

1.3–אזרחי 

4.4פלילי 

1.4–אזרחי 

שימוש בנתוני משטרה+  4.3פלילי 

 2אופק 

' ב צ"פנ

מודיעיןש "מח

ממונה על חופש  
נתיב המידע   א"משל

נוספות  ' ביח צ"פנ
במשרד 

חופש מידע סיום שכתוב 
תלונות שופטים

'שלב ב–ממשק משטרה 

)מערכות 8(שוטף –תחזוקה 

מינויים לוועדותסיוע משפטישמאי מכריעמינויים לוועדותסיוע משפטי
שדרוג פרסום החלטות בתי  

דין למשמורת
ש"מח



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

מקצועיות' יח

תאנהתאנה

צוות סנגוריה

Q1 בקשות בעקבות ביקורת א–
Q2 – AUDIT , הזדהות אפליקטיבית,

Q3ביקורת ב ק"מגשיפורים בממשק –

)רישום מקרקעין, הזוגיות. ר, החברות. ר, מסחרסימני (קליטה וליווי של מערכות חדשות 

ריבוי חנויות  
המשך מ  (

2014(

פיתוח מערכת חדשה

3.3 שים"שוגרסת –מקצועיות  'יח

נוטריונים ומתווכים ושמאים  –תחזוקה שוטפת  –מקצועיות ' יח

גרסת –מקצועיות רואי חשבון  'יח 4.0

שים"שוהדרכה ט"צוות רמו 4.0גרסה 3.0גרסה  

24

פטנטיםצוות 

2 פרסיל

הגשות–סימני מסחר 

אתר  PCT 'ב

בכל מערכות הפטנטים ם"שושי

אתר מאוחד

אתר  PCTהגשות–מדגמים שלב א

תחום פיתוח



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

25

  יק'צוות מג
פרויקטים

ב השלמת שלב  -פרקליטים השתלמויות 

'מגן שלב ג

 עזבונותועדת 

ניהול וועדות 

שרעיים

שלב ב  פיתוח -הדרכה 

ג חנינות שלב 

 לערריםבית דין 

נגב

דרוזים
 

אסירים

כ"אפ

 עזבונותממשק מול 

 איחוד והחלפת מערכת פושטי רגל ופירוק חברות 

חילוט החלפת מערכת 

מערכות פיננסיות  35החלפת 

תאנה–ברית הזוגיות 

כללי  שים"שו

עזבוןהחלפה ואיחוד מערכות  פיקוח אפוטרופוסים ופיקוח על מנהלי 

IVR

0מ "תחזוקה של מע

מערכת הקדשות  
שושים–

תחום פיתוח



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

26

SOAצוות 

מוסדות  
לימוד

ס"שב
שערי  

ח"מט

UIתשתיות 

Moj.Coreתשתיות 

Adobeתמיכה 

iBolt

Data Power + ESB

 -מודול הפצה 
השלמות

מזנון 
הרחבת מערכת  

 אקסס

תחום פיתוח



בקרת התביעה סמכויות השר

ניהול התוכן

דוקסנטר

התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/15

ינואר מאי

מתנותמערכת 

אפיון ובדיקות דוחות   BI   ליישומי דוקסנטר

ישראפלמערכת 

יולי

שיפורים לייעוץ וחקיקה

מאגר מאוחד –ל "סמנכ

קרקעות–ש"איוט "קמ

ניהול הארכיב 

לית"מנכלשכת גיבוי נסחים -טאבו

מאגר ידע פרקליטותהקמת הקצאת משאבים–ל "סמנכ

היתרי כניסה–ש"איוט "קמ-

פרויקטים בניהול  
התוכן

אוטומטיותבדיקות 

תחליף ל (הקמת שירותי גישה לדוקומנטום - DCC  (

iDocשדרוג 

יכולות  - OCR הרחבת שירותים –טאבו

סריקה פנימייםחדרי 
  

שירותי עריכה מתקדמים

יכולות ווידיאו פיתוח 

ל מעבר - IRM

תשתית טקסונומיהקישור סרטים ליישום

היישומיםמחולל הקמת תשתית של  

התוספותפיתוחי תשתית לפי רשימת 

שיפורי סריקה לרימוןהחתמה דיגיטלית 

רכש ולוגיסטיקה



ADOBE
וטפסים

תשתיות טפסים וטפסים שוטפים

התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/15

מאי

טופס המרות דת

שירותי עריכה מתקדמים

)2(טופסי ייעוץ וחקיקה  טופסי שומת מקרקעין

בקשות תרגום

תשתיות  
וביצועים

ב"הטמעת שו

יולי

טופסי עזיבה-טיולים 

עליית גרסאות ועדכונים

בחינת מוצרים חדשים

)3(–טופסי משאבי אנוש 

ל"טופס לשכת סמנכ

שיפור ביצועים

 ר"סעמשרד המשפטים עם פרויקט פ  "שת

טופסי טופסי)1(יעוץ וחקיקה  בקשות מארכיב ניוד -טיולים 

טופסי אגף ורישום הסדר מקרקעין 

טופסי האפוטרופוס הכללי 

ניהול התוכן



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/15

ינואר מאי

סיוע לפרויקטים  
והסבות

האפוטרופוס הכללימערכות 

סנגוריה 

יולי

יחידות מקצועיות

רימון –רישום והסדר מקרקעין 

רשות הפטנטים

רשות התאגידים

)  2אופק + השגות(שומת מקרקעין 

כללי 

ניהול התוכן



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/15

BI ) ע"שכללא דוחות  (
ינואר מאי

30

תאגידים

יולי

המשך -דרוזים 

+  תנופה פלילי 
אזרחי

BI
תחזוקה

תחזוקה ושוטף

רימון

פלילי+ אזרחי  שים"שו

2012 -הסבות ל

פרקליטות   דוקסנטרפלילי+ דוחות חדשים אזרחי 

לימוד והטמעת כלי חדש

דוחות  , )תביעות(הליך שיפוטי , בתים משותפים  -הסבות + דוחות חדשים , DWH ,S2Tאפיון 
מודול זכיינים  , מנהלים

פיתוח 

 -המשך פיתוח מ
2014

אפיון   –בראשית -דוחות חדשים
ופיתוח

חברות –אגרות 

של  in memoryלימוד והטמעת כלי 
מייקרוסופט

אפיון ופיתוח דוח תוצאות 
פלילי -וענישה



משרד ראשי

התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/15

ינואר יולימאי

סניגוריה

ט מבוססי "דוחות שכ
המשך -מרכבה

דוחות חדשים  - חשבות
  שים"שו+ 

ש דוחות  "יועמ

ע"שכללא דוחות 

פיתוח+ אפיון 

בתי דין לערערים

מדגמים –פטנטים 

מערכת מינויים



התחלה
01/01/2015

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/2015

ינואר מאי

32

עדיפות גבוהה

יולי

פורטל+ אתר –תחזוקה שוטפת 

sp2013שדרוג פורטל תשתית  תחום ניתוח+ אגף מערכות מידע +  כ"אפעבור  

אתר אינטרנט חיצוני לפרקליטות
)2016תגלוש לשנת הפעילות (

ניטור חווית משתמש

עדיפות בינונית
לאתר האינטרנט החדש שים"שו

ומוזמניםמערכת בקרת אישורי כניסה 

ט"רמושינוי אתר האינטרנט של 

ניהול פניות לקבלת  
הביטחוןשירות מאגף 



התחלה
01/01/2015

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר
סיום

31/12/2015

ינואר מאי

33

יולי

לפורטל סנגוריה שים"שועדיפות נמוכהעדיפות נמוכה
)2016הפעילות תגלוש לשנת ( 

מכרזיםפורטל לניהול והגשת  ומוזמניםמערכת בקרת אישורי כניסה 

–עזרה משפטית  -אתר אינטרנט 
שים"שו

שדרוג האתר ברוסית

עבודהפיתוח זרימות –אתר אינטרנט  פרסום מסמכי ספריה  –שושים 
 לדוקסנטרבאמצעות ממשק 



2015עבודה  תוכנית - ITחטיבת 



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

IT

כתיבה ופרסום מכרז–פקסים שדרוג תשתיות 

תקשורת

ב   IPVPNשדרוג נתבי  WAN )פרויקט ממשיך( 

החלפת פתרונות קמפוס

ACEהחלפת 

- ALOTהחלפת מערכת  WAN QoS

LANשדרוג ציוד תקשורת אקטיבי 

החלפת תשתיות פקסים

התקשרות על בסיס מכרז שפורסם 

התקשרות על בסיס מכרז  
שפורסם

התקשרות על בסיס מכרז מרכזי

התקשרות על בסיס מכרז מרכזי



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

IT

DATA 
CENTER

נהלים ותשתיות לתמיכה בתהליכים עסקיים קריטיים מאתר ה  -  DRאתר  DR

Prod-Likeהקמת סביבת 

שרתיםחדרי  קונסולודציהסיום 

הטמעת  Riverbed ב"והמשך פיתוח שו

תשתית ישנותגרסאות שדרוג 

סיטריקסהמשך פריסת 

אחסון
פתרונות אחסון וגיבוי לרשתות  

מסווגות

הרחבת נפחי אחסון 

B2Dהרחבת 

התקשרות על בסיס הרחבת מכרז



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

IT

מערכת SIEM/SOC  מתקפות כולל יכולות זיהוי Cyber   תהליך מכרז –במודל שירות

סביבת  שדרוג  DMZ

FWשדרוגי 

אבטחת מידע

החלפת 
FWSM

נתונים יישום הגנה על בסיסי 

הלבנה יישום מערכת 

MDM

מכרז סגור למפיצים

התקשרות על בסיס מכרז שפורסם 

התקשרות על בסיס מכרז שפורסם 

התקשרות על בסיס מכרז מרכזי

אישור ספק יחיד וכתיבת  
מפרט טכני



התחלה
01/01/15

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר

סיום
31/12/15

ינואר יולימאי

IT

צמצום כמות הקריאות על ידי טיפול בקטגוריות מובילות

שירות

השירותהחלפת מרכזיה במוקד 
 ם"בנארכש 

פורטל שיתוף ידע לעובדי המשרד

ITCMשדרוג או החלפת 

Service Deskהחלפת  פיתוח על בסיס   XRM

משתמש/טיוב נתוני ציוד

התקשרות על בסיס מכרז מרכזי
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