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פרקליטות

פרקליטות

תנופה אזרחי  
 2.1.1גרסה  -

תיקונים

ש מודיעין"מח

תנופה אזרחי
CRM  2016 שדרוג

שינויים ושיפורים –2.1גרסה  -תנופה אזרחי 
CRM2016המבוססים על 

גרסת שינויים   - 6.3גרסה  -תנופה פלילי 
ה"במממשק , דיגטליתיק חקירה –ושיפורים 

 -תנופה פלילי 
- 6.3.1גרסה  

תיקונים

גרסת שינויים   - 6.4גרסה  -תנופה פלילי 
ושיפורים 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

 -תנופה פלילי 
  6.2.2גרסה  

ממשק משטרה

  –אזרחי תנופה 
המשך פריסה מחוז  

פרקליטים-מרכז

–אזרחי תנופה 
פריסה מחוז 

ירושלים

–אזרחי תנופה 
פריסה מחוז 

נצרת

פריסה מחוז תל אביב–אזרחי תנופה 
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שינויים במקרקעין אונליין  
ע  "ת, תיק בקשה למידע

להסדר
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פרויקט רימון -רישום והסדר מקרקעין 

ממשק בנקים

י"ממשק מפות הסדר עם מפ

האגף לרישום  
והסדר מקרקעין

ממשק  למערכת תאנה

הסבת תיקים סרוקים

רשות /  כ"אפ(רישום במבנה אחיד 
המיסים

)ירושלים ותל אביב(ממשק אימות עיריות 

,  )ירושות(ממשק אימות במבנה אחיד , אחידנסח במבנה 
נוהל אחיד לרישום בית משותף

ענייןמידע לבעלי דיווח 

רישום  הודעה על  –בנקים 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

ממשק מקוון לרישום הערת אזהרה

בקשה לרישום תיק מרחוק
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האפוטרופוס  
הכללי

חדשהפיקוח מערכת 

התאגידיםממשק לרשם 

הכלליהאפוטרופוס 

הפיננסיתממשק מול המסלקה הקמת 

מסמכים ה"במממשק 

ים"פקלת

החילוט למשטרההקמת ממשק בין יחידת 

)כשרות משפטית(מתמשך ותומך בקבלת החלטות  כח יפויהקמת מנגנון 

לטאבוממשק 

דיונים ופתיחת תיק – ה"במממשק 

 D&Bאו   BDIפיתוח ממשק ל

הקמת ממשק לבדיקת צווי ירושה  
טאבוקיום צוואה מול /

תובענות ייצוגיות

קליטת טופס מקוון תביעות חוב 
לאומי ביטוחביטוח 

/  החדשה לתשתית הסבת תביעות חוב 
טופס

מעבר למערך רשם ירושה ארצילהשבהחברה פירוק 

עזבונות לועדתממשק 

פרעוןחוק  חדלות 

איחוד מערכת המחשוב שלח מחלקת הכספים

54תיקון 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

4/5לקליטת טופס צו כינוס + אתר הורדת טפסים 

הרחבת ממשק תשלומים באמצעות  
מזרחיבנק 

1 הלוואות שלב -עליה לאוויר 

חדשהמערכת  -חילוט
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רשות התאגידים

התאגידיםרשות 

סביבת שירותים לזכיינים

בראשית עמותות

שינויים ושיפורים מערכת בראשית חברות  
לאחר עליה לאוויר

ביטול   –לבנקים  פיתוחים
שיעבוד

פיתוח מערכת בראשית חברות חדשה

פיתוחים בעמותות מערכת  
ישנה

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית
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רשות הפטנטים

)2 פרסיל(מערכת תפעולית חדשה למחלקת פטנטים  

התאמות לחוק המדגמים החדש

הפטנטיםרשות 

שינויים ושיפורים במחלקת סימני מסחר  

שינויים ושיפורים פטנטים ישראליים
 

שינויים ושיפורים מדגמים  

-) בתי דין (הגשה מקוונת  בפני הרשם 

הגשה מקוונת בחינות ורישוי עורכי פטנטים

חיפוש סימני מסחר

PCTשינויים ושיפורים  -הגשת מדגמים  

נגישות באתרי אינטרנט   

)תלוי בייזום( -הצטרפות להאג

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

שינויים  (הדרכה 
)ושיפורים
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הסניגוריה  
הציבורית

שלב א -פיתוח מערכת חדש

הציבוריתהסניגוריה 

ממשקים לבתי 
ס"המשפט ושב

שושיםגרסת 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית
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לסיוע משפטיהאגף 

אגרות סיוע משפטי

סיוע מחוז  
מרכז

מיקור חוץ, פיקוח –שושים סיוע משפטי 

ד סיוע משפטי"אתר עו     

)נוער+ זכאות כללית(שינויים ושיפורים סיוע משפטי 

  +אתר שירות עצמי ללקוחות סיוע משפטי
טלפונישאלון למוקד  

האגף לסיוע 
משפטי

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית
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שינויים ושיפוריםגרסת  -ממונה שירות עסקי 

המשרד הראשי יחידות 

גרסת שינויים ושיפורים –משלא 

המשפטיתמערכת ליחידה לדין משמעתי בלשכה 

שינויים ושיפוריםגרסת  -צ "מערכת פנ

שינויים ושיפוריםגרסת  -המידע חופש 

הלשכה  
המשפטית

אגף תפעול  
ולוגיסטיקה

אגף הביקורת  
הפנימית

היחידה 
הממשלתית 
לחופש המידע

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

פרקליטיםהשתלמויות ח"נו, שינויים ושיפורים במערכת ניהול וועדות 

)מרכבהמול (רכש מעקב ובקרת מערכת 

)קול קורא ד"שק(מינויים לוועדות  

)שושים(הדרכה 
חטיבת ההון 

האנושי

ייעוץ וחקיקה

אתר התזכירים הממשלתי

הקמת מערכת חדשה עבור ייעוץ וחקיקה

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיוניאפרילמרץפברוארינואר יולימאי
התחלה
01/01/17

סיום
31/12/17



2017תכנית אב 

מנהלת היחידות 
מקצועיות

המקצועיותהיחידות מנהלת 

פיתוח מערכת חדשה עבור מועצת רואי חשבון

החלת בדיקות  
פלילירישום 

אינטרנטבאתרי נגישות 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

-שמאי מכריע 
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שומת מקרקעין ואגף ט "רמו

ט"רמו

2אופק  -פיתוח מערכת חדשה לאגף שומת מקרקעין

באתרי אינטרנט  נגישות 

4.4+  4.3 ט"רמושינויים ושיפורים במערכת 

אגף שומת 
מקרקעין

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית
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נוספותיחידות 

בתי הדין  
השרעיים

העזבונותמערכת ועדת 

דרוזיםדין בתי 

בתי דין שרעים

)  מגן(פיתוח מערכת חדשה 

ממשק לבית הנשיא חנינות 

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

אסירים ביטחוניים

בתי הדין  
הדרוזים

מחלקת חנינות

  שיוויוןנציבות 
זכויות

  לערריםבתי הדין 
ולביקורת  
משמורת

  העזבונותועדת 
לטובת המדינה

נגישות לאתרים

ל"מבדישירותים מקוונים מערכת 
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BIתחום 
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תאגידים  

טאבו

פרקליטות

הציבורשל פניות  crmדוחות מעקב ובקרה במערכת 

סניגוריה

דיני מקרקעין  , צים"בג, ש מודיעין"מח, אכיפה כלכלית , שים"שו+ )הסדרי טיעון דוח,מזכירות דשבורד(דוחות חדשים  –פלילי 

דוחות BI  +21אפיון ופיתוח מערכת  

המשך פיתוח –חברות 

עולמות לתחקור בכלי החדש עבור עולמות התוכן השונים   הנגשת
..  ממשקים/ הסדר / תיקים : בטאבו

)דוחות 16(דוחות פרמיה  

סיוע משפטי, יחידות מקצועיות, אגף מקרקעין, רשם הירושות: הבא בתעדוףליחידות הבאות  דשבורדים 5

סיוע משפטי
לפיצול   BIדוחות + התאמת  תהליכי גזירה 

מרכזמחוז 

מדגמים, סימני מסחר: לרשות הפטנטים דשבורדים

  crmהתאמות ל  –אזרחי
דוחות+גזירהתהליכי , 2016

חטיבת ההון  
האנושי

אגף השרות  
לציבור

רשות הפטנטים

אגף הביקורת

שמאי מכריע
מכריעשמאי  -דוחות בקרה  

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

דוחות חדשים   –אזרחי
שינויים ושיפורים+ 

פנימי

'הוק וכו-ודוחות אד שים"שו, גירסאות, טיפול בתקלות, תחזוקה

הסבות לאינפורמטיקה  

BIתחום 
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ופורטלאינטרנט תחום 
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אגף התפעול  
ולוגיסטיקה

 הבטחוןאגף 
חרום וסייבר

אגף השרות  
לציבור

אגף תכנון 
מדיניות  

ואסטרטגיה

הסנגוריה  
הציבורית

פיילוט העברת יחידות משרד המשפטים  
האחודלאתר 

חידוש אתר האינטרנט של יחידת הסיוע  
המשפטים

התאגידיםחידוש אתר האינטרנט של  רשות 

כ"אפחידוש אתר האינטרנט של  

המקרקעיןחידוש אתר האינטרנט של  יחידות 

שירותיםפיתוח תבניות 
ליחידות נותנות השרות

כנסים  , פורטל אגף טקסים
והשתלמויות

פורטל  חטיבה  הספורטפורטל  
מחודש

פורטל יחידת המכרזים הפנימי ודף המכרזים באתר   רענון
החיצונימשרד המשפטים 

ניהול כניסת מבקרים בכל אתרי משרד  הבטחוןריכוז פניות לקבלת שרות מאגף 
המשפטים

פורטל לאגף תכנון מדיניות  
ואסטרטגיה

הציבורית הסינגוריהפורטל עבור 

)תאגידים סיוע משפטי כ"אפ(זימון תורים מהאתר 

ריכוז פניות לקבלת שרות ההון האנושי

תמיכה בשינויים ותקלות באתרי התוכן

...)סיוע משפטי, אכיפה כלכלית(ד חיצוניים "תמיכה בשינויים ותקלות  בפורטלים לעו

רוטופלסהחלפת מערכת 

פנימי

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

תחום אינטרנט ופורטל
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דיגטליתישראל 

נוספיםפרויקטים דיגטלית ישראל 

ובחינת כלי ניתוב ISR-שיפור ה

גבוהה

:מקרא

רגילה

בינונית

ענן חקיקה

JUSTICE DATA GOVהמשפטיםלצרכי מחקר לכלל מאגרי המידע במשרד  data warehouseבניית 

וחיתוכיםלרבות הוספת מידע לציבור ושיפור אפשרויות איתור מידע  הגיידסטארשיפור אתר 

MOBILE
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