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 :26.12.21מיום  אישור פרוטוקול החלטות הישיבה הקודמת .1

 .הפרוטוקול מאושר

 .פה אחד החלטה:

 

   :תכנית הנגשה מורחבת של הארכיון .2

מבקשת מההנהלה המסמך ומשבחת את הוועדה  הצוות המקצועי הציג את הנושא ונערך דיון.

עד למועד ובמקביל לתחילת הדיון עם האוצר , עדהולו ולהעבירלהשלים את המסמך כלהלן, ו

גם מעבר לחמש הערכת עלויות תחזוקה שנתית,  להוסיף לתקציב  יש    .עדהוהוישיבתה הבאה של  

עם   מימוןהמקורות לדיון בבהצעה  ולכלול אותה (מההוצאה לשנה 20%תוספת של כ )שנים, 

 .האוצר

 :החלטות

, ובכלל זה האפשרות להשתלב הטכנולוגית  ארכיטקטורההתשתיות ועניין הלבחינת חלופות   (1)

 .של האוצר "נימבוס"בפרוייקט 

, מיקור חוץלפיתוח ולמימוש הפרויקט  במודל של   חלופהלענייין המנומק נייר עמדה  גיבוש   (2)

, ייםתפעולהיבטים עלות, העסקת כ"א, ובכלל זה בהיבטים של לעומת פיתוח ותפעול עצמי 

 .ועוד שימור ידע גמישות, 

תשלום שירות, מודל הפעלת למוכנות המערכת מבחינה מיחשובית לבחינת המשמעויות  (3)

אם מודול משמעותי התומך בניהול השירות, איסוף מידע והרחבת יכולת הגבייה,  וגבייה

יש לבחון משמעויות  בין ה .עליו החליטה המועצהמעבר לזה שט בעתיד לגבות תשלום יוחל

או  CRM- הארכיון )לעיל( או במערכת במסגרת מערכתשל מודול השירות הכללתו 

  .במערכות חלופיות אחרות

של כלל החומרים   מלאה ומידית,  להנגשה ישירה  את הצורך  הנגישות יש לבחון    בנושא היקף (4)

בחינת אלגוריתם שיעמיד באופן מקוון חלק מהחומרים ויאפשר מסירת הזמנות בארכיון, 

  פרק זמן שיקבע.לאחר 

לחלק את מימוש הפרויקט לשלבים באופן אג'ילי כך שתוצרים יונגשו לציבור בהדרגה לפי  (5)

  בתוכנית העבודה  חלוקה שתיקבע

  .פה אחדהחלטה: 

 

 :אסטרטגיה דיגיטליתסטטוס  .3

הודגש כי מדובר בהפצת תוכן של כלל התאגיד ולא   הצוות המקצועי הציג את הנושא ונערך דיון.

 רק של חטיבת הדיגיטל.
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 :החלטות

, "טאסק" בעניין אסטרטגיה דיגיטלית  לגבי המלצות חברתלעדכן  הוועדה מבקשת מהנהלה   (1)

 בפני הוועדה. הולהציג

במהלך השבועיים הקרובים )עד ליום את יו"ר הוועדה  מההנהלה לעדכןהוועדה מבקשת  (2)

 .מועד בו תהיה מוכנה להציג את עמדתהלגבי ה(, 16.2.22

 .החלטה: פה אחד  (3)

 

 :סטטוס מכרז מדידה .4

 מכרז.ב שלב הבאההוועדה קיבלה עדכון מהמנכ"ל ומהצוות המקצועי לגבי סטטוס גיבוש 

 ללא החלטות.

 

 :סטטוס תכנית עבודה טכנולוגית .5

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות הציג בפני הוועדה את סטטוס אספקת ניידת השידור, את עמדתו 

וסטטוס הכנת דוח לאספקת שירותי ענן,  "נימבוס"בפרוייקט התאגיד בעניין השתתפות 

 סיכונים.

 :החלטות

יו"ר הוועדה וסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה יפנו לאגף החשב הכללי בעניין האפשרויות  (1)

 בפרוייקט "נימבוס".להשתתפות 

אותו מכין סמנכ"ל הנדסה  ,דוח הסיכוניםאי ממצהוועדה מבקשת מההנהלה לדון ב (2)

  ישיבתה הבאה של הוועדה.ב ולהציגו ,וטכנולוגיות

 החלטה: פה אחד.

 

 

 

 

________________ 
 אהובה פיינמסר                   

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                   

 


