
 

 

שותפות המכון באירוח וביוזמת רשות המים ו , נערךכנס יישומים סביבתיים של מדעי הנתונים

( ו'ממשק' מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה DSI) אילן-יברסיטת ברלמדעי הנתונים באונ

  ומדעי הסביבה.

המשתתפים  והאקדמי. ציבורי-המגזר הממשלתימ ,איש ואישה 150 -שתתפו למעלה מכנס הב

הסביבה, רשות המים, משרד משרד להגנת ה בדגש עלמרבית משרדי הממשלה )מ הגיעו

וכן  ממשלתייםקר מחגופי מ ,(והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משרד התחבורה ,החקלאות

אנשי אונ'  שלובנוכחות משמעותית וקרים ותלמידי מחקר מכלל המוסדות האקדמיים בארץ )ח

  בר אילן(.

מעולם מדעי הנתונים, בהם כלים תומכי החלטה וסוכנים מגוונים כלים  הוצגו במהלך הכנס

חכמים, ניתוח סדרות נתונים, ניתוח רשתות, עיבוד טקסט, לימוד מכונה וניתוח אשכולות, 

הודגם בעבודת משרדי ממשלה  ממוחשביםניתוח יישום כלי  תמונות. ידה עמוקה וניתוחלמ

 הבריאות, משרד התחבורה ורשות המים.משרד  –שונים 

אנשי הממשל  חשיפת היתהמטרת הצגת הכלים והדגמת יישומם בעבודת הממשלה, 

 םהגלו הפוטנציאלאת , והאקדמיה הבאים מתחומי ידע מגוונים הזרים לעולם מדעי הנתונים

    .עיסוקוהאפשרויות ליישמם, כל אחד בתחום  כלפי ראש' ו'פתיחתבשימוש בכלים אלו 

נ' ורשות התקשוב, מטה ישראל דיגיטלית וא "ג,המל בפאנל הנועל את הכנס, השתתפו נציגי

 ,אקדמיה וממשלה של יתוףבנוגע לש תובנות משמעותיות וכיווני מחשבהעלו  בר אילן ובו

 – היבטיםו שכבות ןמגווב

 תהדיסציפלינווראת מדע הנתונים בכלל על ידי ה ,ע העתידייםוצהכשרת אנשי המק 

  .האקדמיות

 בקורסים אקדמיים רלוונטיים ואף בניית  עים חופשייםמואנשי ממשלה כש שיתוף

  .עבורם םייעודייקורסים 

 בניית קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC's) מתאימים. 

 



 

 ושני  תואר ראשוןגמר ל עבודתעבור  ,ייעוד פרויקטים מתאימים במשרדי הממשלה

  בתחומי מדעי המחשב וההנדסה.

 לאנשי  ,קיום פורמטים המאפשרים מפגש וחשיפה הדדית של צרכים, כלים ופתרונות

 ועוד. ממשלה וחוקרים

הקרוב(  בעתידכיום )ובחלקם רשות התקשוב הציגה מספר כלים חשובים העומדים נציגת 

וניינים לטייב, לנתח ולהנגיש את . באופן כללי, משרדים המעלשימוש משרדי הממשלה השונים

בכלל לוגיסטי וטכני ולצורך קבלת מענה מקצועי,  , מוזמנים לפנות לרשותמידע שתחת ידםה

 - אלו

ר של מנתחי נתונים מנוסים, וכן כוח עז לפרויקטים הקשורים במידע העמדת תקציב ייעודי .1

  .ה"מושאלים" למשרדים לטובת ביצוע הפרויקטים

, אשר יקל את ההתקשרות BI-מכרז חבילות עבודה בתחום ה , יקודםבשנה הקרובה .2

  .בפרויקטים המקדמים נושאים אלו

הן בקרב אגפי מערכות המידע  ,( במשרדיםdata literacyחיזוק אוריינות המידע ) .3

  .וסדנאות ייעודיותהמשרדיים והן בקרב אנשי ה"ביזנס", באמצעות הדרכה 

בתחום. בהמשך השנה  תעצות בין משרדילחילופי ידע והיוו BI -קהילת ידע בתחום הניהול  .4

 מתוכננת גם הקמת קהילת משתמשים למידע פתוח. 

מנהל/ת ארכיטקטורת הנתונים  –הממשלתי  CDO-בחודשים הקרובים ייכנס לתפקידו ה .5

הממשלתית. המשמעות היא יצירת עוגן מקצועי עבור שימוש, ניהול ועיבוד המידע 

הממשלתי, לרבות קביעת תקנים למידע )בהתאם לחוק ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים, 

המאפשרת שיתוף והצלבה בין הגופים השונים  דוגמת למ"ס(, יצירת הרמוניזציה של מידע

 והגברת אמינות ועדכניות המידע.

יצירת סטנדרטים למידע  פעילות הממשלתית בתחום המידע הפתוח, לרבותהובלת ה .6

מיפוי  הנחיה מקצועית לגבי הרשות מפרסמת . כחלק מפעילות זודאטה-פתוח ומטא

 .תומכתטכנולוגית פלטפורמה  וכן מספקת והנגשת המאגרים הממשלתיים

 רטת לעיל, ניתן ופהמ מידע מפורט וסיוע מקצועי בכל הנוגע לפעילות רשות התקשובקבלת ל 

לפנות לגב' רחל רן, מנהלת תחום בכיר פרויקטים מיוחדים וקידום מדיניות, רשות התקשוב 

 (.rachelra@cio.gov.il ,6664897-02הממשלתי )

 

שמטרתו איסוף נתונים לצורך קידום תחום חשוב זה במגזר  שאלון קצרנודה למילוי 

 הציבורי בישראל.

 

 !! תוההשתתפותודה על השותפות 
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