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רקע למסמך זה
באפריל 2019, הובילה עמותת נובה, בסיוע מחלקת המדינה האמריקנית, סיור למידה לארה"ב בו השתתפו נציגים 
ממשרד ראש הממשלה וממספר משרדי ממשלה נוספים. במהלך הסיור נפגשו המשתתפים עם פרופ' ג'סטין 
הייסטינגס, מייסדת ומנהלת ארגון Research Impacting People's Lives) RIPL( במטרה ללמוד על הפרויקט 
החדשני שהובילה RIPL, בשיתוף עם ממשלת מדינת רוד איילנד, להקמת מסד נתונים אינטגרטיבי. המסד נועד 
לשרת את הממשלה בעיצוב והערכת מדיניות. המפגש המחיש את התועלות העצומות של מסד הנתונים לקובעי 

המדיניות ברוד איילנד, והעניק השראה לממשלת ישראל. 

נובה, כמי שליוותה את הפרויקט מתחילתו, קבלה תמיכה מהשגרירות האמריקאית לכתיבת והוצאת ידע על פרויקט 
LPIR ועל מה שניתן ללמוד ממנו בהקשר הישראלי. הידע מבוסס על סדרת וובינרים שהתקיימו במהלך שנת 2020, 
בשותפות עם הג’וינט ומשרד ראש הממשלה, בהם הציגו פרופסור הייסטינגס, גורמים בממשלת רוד איילנד ונציגים 
של ממשלת ישראל. כמו כן, מחקר בינלאומי שנערך על ידי נובה מהווה מקור נוסף למסמך זה )“בנצ’מרק בינלאומי: 

מדיניות ממשלתית בנושא הנגשת מידע מנהלי אינטגרטיבי”,2020(.

על נובה
נובה היא עמותה אשר מטרתה להפוך את המגזר הציבורי והחברתי בישראל למבוסס תוצאות, על ידי קידום היכולת 
של ארגונים חברתיים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, להשתמש בנתונים בתהליך תכנון, ניהול ומעקב אחר 

תוצאות.

נובה עובדת בשיתוף פעולה עם גופי ממשל, פילנתרופיה והמגזר העסקי, על מנת להוריד חסמים לשימוש בנתונים, 
לפתח נגישות לנתונים מנהליים, להטמיע כלים לאיסוף וניתוח נתונים ולהגדיל את המשאבים המופנים לנושא. 
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דברי פתיחה מפי השותפים לפרויקט
 פרופ’ דני פפרמן, 

הסטטיסטיקאי הלאומי ומנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, גוברת ההכרה בחשיבות השימוש במידע עדכני, 
איכותי ומפורט לשם שיפור המדיניות והגברת האפקטיביות של הפעילות הממשלתית. 
עם זאת, עד לאחרונה לא הייתה התייחסות ממוקדת לתשתיות הנדרשות על מנת שניתן 

יהיה להשתמש במידע לטובת המטרות הנ”ל. 

כגוף האמון על הסטטיסטיקה הרשמית בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס( 
אוספת ומתחזקת מידע רב, אותו היא מעבדת ומנגישה למקבלי ההחלטות, לחוקרים, 
ולציבור הרחב. עם זאת, קיימים עדיין פערים משמעותיים בין המידע הקיים כיום בלמ”ס 
ובין מה שחשוב שיהיה בו. משכך, עבודות מטה ותכנון מדיניות ממשלתיות מתבצעות לעיתים ללא מידע עדכני 

ומהימן, עם כלים מוגבלים לבחינת יעילותם. 

במסגרת טרנספורמציה דיגיטלית שעוברת הלמ”ס, ובמקביל ליישום החלטת ממשלה 4753, קידמנו בשנה האחרונה 
עבודת מטה מאומצת לבחינת הקמת אגם מידע ממשלתי בלמ”ס. האגם ייבנה באופן שיאפשר מתן מענה יעיל 

ומהיר לצרכים ההולכים וגוברים לנתונים עדכניים וממצים מתוך עולמות תוכן שונים.

אציין בהקשר זה כי למדנו רבות מהתוכנית RIPL ברוד איילנד שבארצות הברית, המנוהלת על ידי פרופסור ג’סטין 
הייסטינגס. 

לסיכום, מדובר בפרויקט אדיר, עתיר משאבים שיחייב שיתוף פעולה הדוק של כל משרדי הממשלה אך את תועלתו 
העצומה קל לראות. איך כתוב בספר תהילים, היינו כחולמים.

 אורן כהן,
סמנכ"ל ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

האם ילדים שהושמו במשפחות אומנה נרשמים ללימודים גבוהים? האם הם משתלבים 
בשוק העבודה באותו שיעור כמו ילדים מרקע דומה שלא הושמו במשפחות אומנה? כמה 

מהם התדרדרו לפשיעה?  

שירות האומנה הוא שירות חברתי שניתן על-ידי המדינה לאוכלוסיות הפגיעות ביותר. 
חובתנו כמדינה לדעת האם השירות משיג את מטרותיו ארוכות הטווח ומצליח לשלב את 
ילדי האומנה בחברה באופן מיטבי. אך למרות שרוב הנתונים הדרושים למענה על שאלות 

אלה כבר מצוי בידי המדינה, היכולת שלנו להשתמש בהם מוגבלת. 

בעידן המידע שבו אנו חיים, ברור לנו יותר מאי-פעם כי הנגישות והזמינות של נתונים היא קריטית לתכנון, לקביעת 
מדיניות ולניהול יעיל ואפקטיבי של פעולות הממשלה. 

לאור זאת, הממשלה קיבלה ב-24 בנובמבר 2019 החלטה על ‘הגברת השימוש במידע ממשלתי לצורך שיפור 
המדיניות הממשלתית והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה’. במסגרת זו הוחלט על בחינת ההקמה של 
מאגר מידע בין-תחומי אינטגרטיבי )אגם מידע( בלמ”ס. הקמת האגם נועדה ליצור תשתית נתונים רחבה, מאובטחת 

ונגישה. 

אנו תקווה כי עם הבשלת התהליך, שירות האומנה ומאות השירותים האחרים שהממשלה מספקת יוכלו ליהנות 
מתשתית זו על מנת לקבל החלטות מבוססות נתונים, לנהל את השירותים טוב יותר ולשפר את השירות לאזרח.  
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 ד”ר סיגל שלח,
מנכ”לית הג’וינט

שימוש נכון, מושכל, אחראי ואתי בדאטה יכול לקדם באופן משמעותי את איכות השירותים 
בקרב  גם  היעד  לאוכלוסיות  אימפקט משמעותי  ולייצר  יעילות המערכות  את  לפרט, 
ארגונים חברתיים וציבוריים. דרך העשייה שלנו, אנחנו בג’וינט רואים איך השימוש בדאטה 
יכול לטייב ולהעצים את העשייה בשדה – לסייע בביסוס ההחלטות והבנתן לעומק, לתרום 
לצמצום סיכונים ולהגביר אמון ושקיפות. שימוש נכון בדאטה על ידי מקבלי החלטות 
מקדם החלטות טובות יותר, הובלת שינויים רלוונטיים יותר, מיקוד בתוצאות ויצירת מענים 

ושירותים ממוקדים יותר ומדויקים יותר לפרט.

נושא הדאטה מעסיק אותנו כיום בג’וינט וברור לנו שהיכולת להוציא את המירב מהדאטה הקיים טמונה גם בשיתופיות 
פנים ובין-מגזרית. הדאטה עצמה הינה תנאי בסיס, אך היכולת להצליב מידע, לייצר שיתופי מידע ושותפויות - הינם 

תנאים נדרשים להצלחה ולהובלת תהליכי שינוי חכמים ועמוקים יותר במדינה ובחברה הישראלית. 

 הדס גבאי לרום, 
מנכ”לית נובה

כגוף המקדם את השימוש בנתונים במגזר הציבורי והחברתי בישראל, זיהינו בנובה לפני 
כשלוש שנים, שמבלי להידרש לבניית תשתיות דאטה לאומיות, המחברות בין נתונים 
ישראל לא תצליח  וברורות,  ממקורות שונים, תחת מגבלות אבטחת פרטיות סדורות 
למצות את הפוטנציאל שבשימוש בנתונים לצרכי תכנון והערכה. כאשר פנינו לפרופ’ 
הייסטינגס, שמחנו להכיר וללמוד ממובילת שינוי שעשתה ברוד איילנד את החזון שאנו 
ראינו כמתממש בישראל. לשמחתנו, הקריאה לשינוי נפלה על אוזניים כרויות מצד הלמ”ס 

ומשרד רוה”מ, ובשנתיים האחרונות נעשו מהלכים רבים לקידום הנושא. 

מעודדים מהנקודה אליה הגענו, פנינו מופנות אל העתיד. מעבודתנו בשטח עם שירותים ממשלתיים, רשויות 
מקומיות ועמותות, אנו רואים עד כמה נתונים חסרים בכל תחום בו אנו נוגעים. נובה מתמקדת כיום בבניית ידע על 
כיצד בונים מסדי נתונים אינטגרטיביים אשר באמת משרתים את האינטרס הציבורי הרחב על שלל בעלי העניין 
שבו. החלטות שנקבל היום, ישפיעו על אילו נתונים יהיו במסד, למי תהיה אליו נגישות וכיצד יתומרץ השדה לעשות 
שימוש בנתונים. כארגון מגזר שלישי, נמשיך ללוות את המאמצים לבניית אגם מידע בישראל, תוך מתן דגש על 
פרקטיקות מתקדמות מהעולם של יצירת תשתית נתונים המשרתת מגוון בעלי עניין והנותנת מענה למגוון סוגיות.  

דו”ח זה התאפשר בזכות תמיכתו הנדיבה של העם האמריקאי, באמצעות מחלקת המדינה האמריקנית ושגרירות 
ארה”ב בישראל. תוכן המסמך הנו באחריותה של נובה ואינו משקף בהכרח את עמדותיהם של מחלקת המדינה 

האמריקנית או של ממשלת ארה”ב.
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הערך של קבלת החלטות מבוססת נתונים

1 https://www.nicswell.co.uk/health-news/baby-doll-simulators-may-actually-increase-teen-pregnancy-rates 
 https://www.smh.com.au/healthcare/they-really-liked-it-failed-baby-robot-program-increased-teen-pregnancies-20160825-gr0pzn.html 

מדי שנה מושקעים בישראל מיליארדי שקלים בשירותים חברתיים ובתכניות התערבות שונות, למרות שבפועל ידוע 
מעט מאוד על מה באמת מביא שינוי לחייהן של אוכלוסיות היעד. מסדי נתונים אינטגרטיביים מעניקים לקובעי 
מדיניות ולמנהלי תכניות נגישות למידע איכותי, המאפשר להגדיר את הבעיה ומאפייניה, לתכנן את ההתערבות 

ולהעריך את השפעתה על המשתתפים בטווח הארוך.

מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים מאפשרים יצירה של מדיניות מבוססת נתונים: מדיניות המושתתת על ראיות, 
הפועלת טוב יותר למען הציבור שאותו נועדה לשרת. ההיסטוריה מראה שמדיניות המבוססת על היגיון אינטואיטיבי, 
או שנוצרה בשל צרכים נקודתיים או פוליטיים, לא בהכרח תורמת לקידום המטרה שאותה נועדה לשרת, ואף עשויה 

להזיק יותר מאשר להועיל.

נתונים יכולים לסייע לקובעי מדיניות לבחור בין חלופות מדיניות בהתבסס על ניתוח עלות/תועלת. הממשלה יכולה 
למלא תפקיד חשוב בהענקת המידע הנחוץ לאזרחים לשם קבלת החלטות מושכלות לגבי לחייהם.

קובעי מדיניות רבים מבינים כיום את חשיבותה של קבלת החלטות על בסיס נתונים. האתגר מצוי באיסוף הנתונים 
הדרושים לקבלת החלטות מדיניות במסגרת הזמנים הדרושה. קובעי מדיניות בכל הרמות מגלים לעתים קרובות 
שהמידע הנחוץ להם אינו זמין, או שאיסופו עשוי לארוך חודשים או שנים, ובשלב זה ההחלטה כבר תאבד רלוונטיות.

תוצאה מנוגדת לאינטואיציה: מקרה מהשטח

בכל הנוגע לשירותים חברתיים, לעתים קרובות האינסטינקטים שלנו בוגדים בנו. תכניות שנועדו להפחית מקרי 
הריון בקרב בנות נוער, על ידי התנסות בטיפול בבובות תינוק רובוטיות במהלך חופשת סוף השבוע, התקיימו 
במשך עשורים, ונכון לשנת 2016 היו בשימוש של יותר מ-40,000 מוסדות ברחבי העולם. במחקר שמטרתו 
היתה לבחון את האפקטיביות של התכנית, חולקו בני נוער, תלמידי בית ספר לאחת משתי קבוצות: קבוצת 
הניסוי קיבלה את הבובות האלקטרוניות, קבוצת הבקרה לא, ושתיהן השתתפו בסדרה של מפגשים חינוכיים. 
בהמשך התבסס המחקר על רישומים רפואיים כדי לעקוב אחר מקרי היריון בשתי הקבוצות עד גיל 20. בניגוד 
לציפיות, התברר כי בקבוצה שעשתה שימוש בבובות הייתה תדירות ההריונות גבוהה יותר מאשר בקבוצת 
הביקורת – כלומר, שלא זו בלבד שהתכנית לא השיגה את מטרתה, אלא שהיא אף העלתה את הסבירות לכך 
שהמשתתפות ייכנסו להיריון במהלך שנות העשרה שלהן. מקרה זה מדגיש את החשיבות שבגישה מבוססת 

ראיות1. 

https://www.nicswell.co.uk/health-news/baby-doll-simulators-may-actually-increase-teen-pregnancy-rates
https://www.smh.com.au/healthcare/they-really-liked-it-failed-baby-robot-program-increased-teen-pregnancies-20160825-gr0pzn.html
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 מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים:
כלי לקבלת החלטות מבוססות נתונים

 https://www.ripl.org/our-story/ :RIPL אתר  2

גם  )הידוע  אינטגרטיבי  מינהלי  נתונים  מסד 
כ-”אגם מידע”( מנצל מידע שנאסף כחלק מן 
הצרכים השוטפים של הממשלה לשם יצירת 
משאב קבוע שיהווה בסיס לקבלת החלטות 
מבוססות מידע, במקום להסתמך על איסוף 
מידע אד הוק בהתבסס על צרכים העולים 

מהשטח.

המדינה אוספת מידע רב על אזרחיה, לטובת 
צרכים שונים, ובמאגרי מידע נפרדים )נתוני 
שירותים  בריאות,  חינוך,  ופטירה,  לידה 
הכנסה,  המדינה,  ידי  על  הניתנים  חברתיים 
תעסוקה ועוד(. מערכת נתונים אינטגרטיבית 
אוספת את המידע על האוכלוסייה הרלוונטית 
ממקורות שונים, תחת מדיניות פרטיות ברורה 
ומפוקחת, ומאפשרת נגישות למידע הדרוש 
יש  ולהערכה.  למדידה  מדיניות,  לקביעת 
באספקת  כשמדובר  מיוחדת  חשיבות  לכך 
שירותים חברתיים, כאשר למדינה יש אחריות 

על יצירת המענים והאפקטיביות שלהם.

 RIPL - חלוץ בקבלת החלטות מבוססת
נתונים עבור הממשלה

בשנת 2015 הקימה פרופ’ ג’סטין הייסטינגס, 
בינלאומיים  ליחסים  לכלכלה,  מרצה 
בראון  באוניברסיטת  ציבורי  ולמינהל 
כלכלי  למחקר  הלאומית  ברשות  וחוקרת 
 של ארה”ב, את ארגון RIPL – אשר כונה אז
 Rhode Island Innovative Policy Lab
)המעבדה למדיניות חדשנית של רוד איילנד( 
ניתן לעשות שימוש  כיצד  – במטרה לחקור 
ממצה וארוך טווח בנתונים ובמדע כדי להפוך 
את המדיניות הציבורית ליעילה ואפקטיבית 
יותר. במסגרת הארגון, הוקמה שותפות עם 

ג’ינה  המושלת  בראשות  איילנד,  רוד  של  המושלת  משרד 
ריימונדו, לשם פיתוח מקבילה עבור השירות הציבורי למודל 
– שהיה, באותה העת, כבר מבוסס היטב בסקטור הטכנולוגי – 
הנקרא “מעבדת תובנות” )Insight lab(. “מעבדת תובנות” הוא 
מודל המשלב אנשים מתוך הארגון העסקי יחד עם חוקרים 
ולהוביל  נתונים  ולנתח  לאסוף  במטרה  באקדמיה  בכירים 

החלטות עסקיות.

היענות  את  “לשפר  למטרה  לו  שם  איילנד  ברוד  הממשל 
הממשל לאנשים שאותם הוא משרת”, באמצעות התמקדות 
ב-”פתרון בעיות, יישום פתרונות חדשניים, ושיפור הביצועים 
 RIPL וההישגים של הרשויות.”2 בהתבסס על התמחותה של

הערכת השפעתה של תכנית באמצעות שימוש בנתונים 
מינהליים אינטגרטיביים: מקרה תיאורטי

תכנית המיועדת לבני נוער מן הפריפריה, המעניקה הכנה 
ותמיכה לקראת מעבר להשכלה גבוהה, תוכל לבקש מידע 
מפולח על בני הנוער בוגרי התכנית, מספר שנים לאחר 
סיומם את התכנית. המידע יפולח על פי קריטריונים כגון 
תשתית  וכו’.  סוציו-אקונומי  מעמד  ההורים,  רקע  מגדר, 
הנתונים האינטגרטיבית תוכל לספק מידע לטווח ארוך על 
הישגי התכנית, לרבות מענה לשאלות כגון: האם הבוגרים 
שירתו בצבא או בשירות לאומי? האם רכשו השכלה גבוהה? 
לאיזו  העבודה?  בשוק  להיום,  נכון  הם משתתפים,  האם 
רמת הכנסה הגיעו? המידע ניתן ברמת הקבוצה, ולא ניתן 
להסיק ממנו על התוצאות של פרט אחד בקבוצה. בהמשך 
ניתן להשוות מידע זה למול הישגיה של קבוצת בני נוער 
בעלי מאפיינים דומים שלא השתתפו בתכנית. ההשוואה 
בין הקבוצות מבהירה את תרומתה האמיתית של התכנית 

לעתידם של הצעירים לאורך זמן.

https://www.ripl.org/our-story/
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לסייע  יכולים  ומדע  נתונים  שבהן  בדרכים 
של  חייהם  ולשיפור  המדיניות  לשיפור 
יתמקד  הפעולה  ששיתוף  הוחלט  אנשים, 
בהקמת “אגם מידע”, מסד נתונים מינהליים 
נתונים  ויישמרו  ייצברו  שבו  אינטגרטיבי, 
ממגוון רשויות המדינה במטרה להוות בסיס 
לקבלת החלטות מבוססת נתונים בידי קובעי 

המדיניות ברוד איילנד.

שינתה  )שבינתיים   RIPL שפיתחה  התהליך 

את שמה ל-Research Improving Peoples Lives, “מחקר 
לשיפור חיי אנשים”( ברוד איילנד, משמש כעת מדינות בכל 
רחבי ארה”ב ובעולם כולו. קובעי מדיניות משתפים פעולה עם 
מדענים, כלכלנים ומהנדסי נתונים בהקמת היסודות שיאפשרו 
עיצוב, שיפור והערכה שוטפים ומבוססי נתונים של המדיניות. 
אינטגרטיביים,  נתונים  שמסדי  מצאו  המערכת  משתמשי 
המבוססים על סטנדרטיזציה של ניהול הנתונים ועל כלי ניתוח 
רבי עוצמה, שיפרו את יכולותיהן של מחלקות הממשל לעבוד 
עם הנתונים שלהן עצמן – ואפשרו להן לשלב את הנתונים 

שלהן עם נתונים ממקורות אחרים.

פרספקטיבה בינלאומית

רקע קצר על הקמתם של מסדי נתונים אינטגרטיביים לאומיים:

במספר מדינות הוקמו מסדי נתונים אינטגרטיביים כמענה לסוגיית מדיניות ספציפית )או שורה של סוגיות 
כאלה(. לדוגמה, שוודיה התמודדה עם עלייה ביציאה לחופשות מחלה ארוכות, וכתוצאה מכך מגידול בעלויות 
ובמספר מקרי הפרישה המוקדמת. הממשלה מצאה שהאחריות לנתונים הסטטיסטיים, למחקר ולקביעת 
המדיניות בנוגע לקשרים שבין בריאות אוכלוסיית העובדים והיצע העבודה, התחלקה בין רשויות שונות, וכתוצאה 
מכך נוצרו פערי ידע ובעיות לא קיבלו מענה הוליסטי. כמענה לכך, הקימה ועדה בין-משרדית את “LISA”, מסד 

הנתונים לטווח ארוך לביטוח בריאות ולימודי שוק העבודה. 

של  מערכם  תועלת  להפיק  השאיפה  היה  אינטגרטיביים  נתונים  מסדי  להקמת  המניע  אחרות  במדינות 
נתונים מינהליים אינטגרטיביים, מבלי שעמדה על הפרק סוגיית מדיניות מוגדרת. בצרפת, למשל, הובילה 
של ולהרחבתה  הבריאות”  נתוני  “מוקד  של  להקמתו  מלאכותית  אינטליגנציה  בנושא  לאומית   אסטרטגיה 
Système National des Données de Santé) ,SNDS מערכת נתוני הבריאות הלאומית( במטרה להנגיש את 
נתוני הבריאות “לשירותם של רבים ככל האפשר תוך הקפדה על האתיקה ועל זכויותיהם של האזרחים”. החוק 

נועד במיוחד לתמוך בפרויקטים חדשניים בשירות המחקר על מטופלים, עובדי הרפואה ומערכת הבריאות.

בניו זילנד הסכים הקבינט שמענה לשיתוף נתונים בין רשויות יאפשר לממשלה להעניק שירותים חברתיים 
טובים יותר, והקים את “תשתית הנתונים המשולבת” )Integrated Data Infrastructure, IDI(. גורמים המחזיקים 
בנתונים, בממשלה ומחוצה לה, יכולים לפנות בבקשה שהנתונים שבידם יצורפו למסד כדי ליהנות מהחיבור בין 

המידע שלהם למידע המוחזק ב-IDI. וועדה רב סקטוריאלית קובעת קדימויות להכנסת הנתונים למסד.

 )Digital Economy Act( מספר מדינות נהנות משילוב בין הגישות.למשל, בבריטניה עבר חוק הכלכלה הדיגיטלית
במטרה לעגן פורמלית מתן נגישות לחוקרים לנתונים ממשלתיים. במסגרת החוק אף הוקם גוף בשם "מחקר 
נתונים מינהליים     ” )Administrative Data Research UK – ADR( במטרה לרכז ולקדם את האינטגרציה של 
נתונים מינהליים למטרות מחקר ופיתוח מדיניות. ה-ADR עובד עם משרדי הממשלה על הקמת מסדי נתונים 

אינטגרטיביים עבור נושאי ליבה של המדיניות, כגון הקשר בין בריאות הנפש להישגים חינוכיים.

UK



מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים 9

משרד ראש הממשלה
Prime Minister's Office

מסד נתונים מינהליים אינטגרטיבי ישראלי

לאחר הטמעתם של נתונים אודות מידת יעילותה הכללית של תכנית פיתוח כוח העבודה בהשוואה לקבוצות ביקורת באגם המידע.  3

קובעי  בקרב  ההכרה,  גברה  האחרונות  בשנים 
גישה  של  חשיבותה  בדבר  בישראל,  מדיניות 
מבוססת ראיות למדיניות. באפריל 2019 השתתפו 
נציגים של ממשלת ישראל בסיור לימודי לארה”ב, 
המדינה  ומחלקת  נובה  ידי  על  אורגן  אשר 
במטרה  רוה”מ,  משרד  בשיתוף  האמריקנית 
ללמוד על הפרויקט החדשני להקמת מסד נתונים 
רוד  ממשלת  עם   RIPL שהובילה  אינטגרטיבי 
איילנד. בעקבות ביקור זה קבעה ממשלת ישראל 
יעד – הקמת תשתית נתונים לאומית אשר תתמוך 
בהחלטות מדיניות בשתי חזיתות: ראשית, בשלבי 
התכנון, ביצירת מדיניות מבוססת נתונים; ובהמשך, 
בשלב ההערכה של הפרויקט, בבחינת יעילותה 

ומידת השפעתה של המדיניות.

 ,4753 2019 התקבלה החלטת ממשלה  ב-24 בנובמבר 
“הגברת השימוש במידע ממשלתי לצורך שיפור המדיניות 
הממשלתית והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה”. 
זו נקבע, שוועדה בין משרדית תתכנן ותעריך  בהחלטה 
את הצרכים לקראת הקמתו של מסד נתונים ממשלתי 
נועד  אשר  למחקר  חיונית  תשתית  שיהווה  אינטגרטיבי 
ולהערכת  נתונים  מבוססת  מדיניות  בעיצוב  לתמוך 
יעילותן של פעולות הממשלה. הוחלט שמסד הנתונים 
ידי  על  וינוהל  יוחזק  המידע”,  “אגם  או  האינטגרטיבי, 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס(. כמו כן נקבע כי 
הוועדה הבין משרדית תכין המלצות ביחס לדרכים שבהן 
ניתן לשפר את האופן בו מידע ממשלתי נאסף ומקוטלג 
לצרכי מדיניות, תוך מזעור החשיפה לאיומי סייבר ומקסום 
ההגנה על זכותם לפרטיות של הגורמים אשר אודותיהם 

נאסף המידע.

לוחות הזמנים הנוכחיים לגישה לנתונים- מקרים מהשטח:

הרשות המבקשת שאלת המדיניות
הזמן הנחוץ לאיסוף 

ולקבלת המידע

 כמה ניצולי שואה מקבלים כיום
סיוע בדיור ממשרד השיכון?

 משרד ראש הממשלה,
ישראל

4 חודשים

 כמה עובדי סיעוד מבוגרים זכאים ל-”מענק 
 עבודה” )מס שלילי( וכמה מהם עושים 

שימוש בהטבה זו?

 משרד ראש הממשלה, 
ישראל

שנה אחת

 מה היו השפעותיהן של תכניות 
התערבות על המוטבים?

 משרדים שונים,
ישראל

+3 שנים

 אילו אלמנטים של “תכנית פיתוח כוח העבודה 
של רוד איילנד” היו אפקטיביים ואילו לא?3

משרד העבודה וההכשרה 
המקצועית של רוד איילנד

20 דקות
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החלטת ממשלה 4753 - ההתקדמות עד כה

בהתאם  שמונתה  משרדית,  הבין  הוועדה 
למציאת   2020 במהלך  פעלה  להחלטה, 
המעשיים  מהאתגרים  לכמה  פתרונות 
הנוגעים בהקמתו של אגם מידע בישראל. 
של  הבסיסית  בתשתית  התמקד  הדיון 
אבטחת  הטכנולוגית,  התשתית   – האגם 
תהליכי  וגיבוש  הפרטיות,  והגנת  נתונים 
)משרדי  המידע  ספקי  מול  המידע  איסוף 
הממשלה(. הוועדה צפויה לפרסם בקרוב 
להחלטת  הצעה  ועמם  ממצאיה  את 
וובינרים שנערכו  ממשלה חדשה. במהלך 
הייסטינגס  פרופ’  של  הביקור  במסגרת 
בישראל, שיתפו נציגים מן הוועדה חלק מן 

המסקנות שנתקבלו עד כה:

מסד הנתונים האינטגרטיבי יכלול בתחילה נתונים המצויים . 1
כבר בידי הלמ”ס, אך יעוצב באופן גמיש אשר יאפשר לו לתת 
מענה לצרכים משתנים, לקלוט נתונים וליצור אינטגרציה של 

מידע בין תחומי תוכן שונים.

אחת המטרות היא להגביר את התדירות והעמידה בזמנים . 2
אחת  ללמ”ס.  הממשלה  ממשרדי  המידע  העברת  של 
מהפעולות המרכזיות של צוות היישום תהיה גיבוש הסכמי 
נתונים עם המשרדים ביחס לתדירות העברת המידע, שיטות 
לניקוי הנתונים, והסכמות ביחס למטרות שלשמן ניתן יהיה 
לעשות שימוש בנתונים אלה. התהליך עשוי לכלול גם יצירה 
של הסכמים ייחודיים להעברת נתונים ממשרדי הממשלה 
ללמ”ס, אשר יחליפו את “הוועדות להעברת מידע” הפועלות 

כיום.

של . 3 נגישותם  את  לשפר  למטרה  לה  שמה  הוועדה 
נגישות,  ערוצי  של  מגוון  באמצעות  לנתונים  המשתמשים 
לרבות חדרי מחקר וירטואליים המאפשרים נגישות מרחוק 

ותמיכה מורחבת בעיבודים מיוחדים.

של . 4 ובסוגיות  הטכנולוגית  בתשתית  ההתמקדות  למרות 
הגנת הפרטיות, האתגר המשמעותי ביותר להקמתו של אגם 
המידע יהיה בבניית התשתית אשר תאפשר לבעלי הנתונים 
לנהל אותם באופן התומך בשיתוף מידע, לפתח את היכולות 
של משרדי הממשלה להפיק תובנות מן הנתונים, ולהשיג 

היענות ותמיכה מרמות שונות של הממשלה.
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הקמת אגם מידע: עקרונות יסוד
יוצגו שלושה עקרונות יסוד להקמתם  להלן 
של מסדי נתונים אינטגרטיביים, בהתבסס על 

ניסיונה של פרופ’ הייסטינגס והניסיון אשר נצבר מהקמתם של 
מספר מסדי נתונים אינטגרטיביים ברחבי העולם.

עיקרון 1: מסדי נתונים אינטגרטיביים צריכים 
לשבור מחיצות

אחת המטרות של מסדי נתונים אינטגרטיביים 
הינה לשבור את המחיצות הקיימות בעבודת 
ממספר  אינטגרטיביים  נתונים  הממשלה. 
הערכת  לצורך  להידרש  עשויים  רשויות 
השפעת מדיניותה של רשות אחת על רשות 
אחרת. למשל, הערכת צרכיהם של עסקים 
מידע  של  שילוב  לדרוש  עשויה  קטנים 
מרשויות מקומיות על תשלומי מסים עירוניים 
מרשויות  נתונים  עם  עסקים,  רישוי  ונתוני 
נתונים  ותעשייה.  המס על הכנסות, עובדים 
למשל  מסוימות,  ממשלתיות  תכניות  על 
תכניות התערבות שנועדו לשפר את הנגישות 
להשכלה גבוהה, עשויים להימצא בידיהם של 
גופים  בין אם  זו,  ארגונים הפועלים למטרה 
מסחריים ובין אם מלכ”רים. יצירה של מסד 
נתונים אינטגרטיבי דורשת חשיבה מחודשת 

על “בעלות” על נתונים.

ברוד איילנד נעשתה חשיבה זו בעת שקובעי המדיניות הגדירו 
את מטרותיהם ואת צרכי הנתונים שלהם, ויכלו לדון בצרכים 
בזכות הישיבה  אלה עם ראשי מחלקות מקבילות בממשל. 
כמה  עד  לראות  בנתונים  המחזיקים  יכלו  משותף,  לשולחן 
וכיצד  הצרכים שלהם משתלבים באלה של רשויות אחרות 
זו  יוכלו ליהנות משיתוף הנתונים שבידם. עבודה  הם עצמם 
הדגישה את אופיין המשולב של תכניות ממשלתיות – הצורך 
ליצור אינטגרציה של נתונים בין רשויות שונות ואף ממקורות 
חוץ ממשלתיים, במטרה לקבל תמונה שלמה של ההשפעות 

והתוצאות של מדיניות ותכניות מסוגים שונים.

  .Statistics New Zealand בניו זילנד, תפקיד זה מתבצע בידי
של  למידע  שלהם  המידע  בין  מהחיבור  ליהנות  מנת  על 
את  להעלות  הרשויות  מחויבות  האחרים,  הממשל  גופי 
הלאומית האינטגרטיבית  הנתונים  לתשתית  שבידן   המידע 

 .)National Integrated Data Infrastructure – IDI(

ייצוג מיעוטים

הפקת תובנות מקבוצות המייצגות מיעוטים, או קבוצות בתת ייצוג, עשויה להיות בעלת חשיבות מיוחדת בשלב 
זה. למשל, ADR צפון אירלנד עבדה בשיתוף עם Stronger Together )“חזקים יותר יחד”(, רשת לקידום שוויון 
בין גזעי בצפון אירלנד, במטרה להפיק תובנות מקהילות של מהגרים ומיעוטים אתניים על נגישות לשירותי 
בריאות הנפש. ההתייעצות סייעה בשלב הראשון לזיהוי פערים, כגון הבדלים תרבותיים וחסמים לגישה לשירותי 
בריאות, העשויים להביא לכך שקהילות של מהגרים זוכות לפחות תמיכה בתחומי בריאות הנפש או לרמות 
נמוכות של ניצול זכאויות. לאור הממצאים הוחלט לעקוב אחר המרשמים לתרופות שניתנו לאוכלוסיות השונות 
אל מול הסטטוס הבריאותי שלהן. בשלב השני, נעשה שיתוף הציבור עם הקהילות כדי לתת קונטקסט לנתונים 

ולממצאים לצורך הפקת תובנות וכמו כן לקבל תמיכה ציבורית לשימוש בנתונים למטרות אלו.
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כיצד מחליטים אילו נתונים ייכללו במסד הנתונים האינטגרטיבי

זו, כמובן, שאלה של סדרי עדיפויות – אילו נתונים ייאספו בשנה או בשנים הראשונות של הפרויקט, ואילו ייאספו רק בשלב מאוחר יותר.  4

בנצ’מרק בינלאומי ]2020[, פרק 1: “קביעת תוכן אגם המידע”.  5

ממשלות אוספות כמויות גדולות של נתונים 
למסד  שנוסף  משתנה  לכל  מטרות.  למגוון 
והמשאבים  יש מחיר, בדמות הזמן  הנתונים 
הדרושים לניקוי הנתונים ולקישורם לנתונים 
אינטגרטיבי  נתונים  שמסד  משום  אחרים. 
מושתת על העיקרון של קשרים ארוכי טווח 
פרויקטליים,  אד-הוק  פתרונות  המחליפים 
היא  הנתונים  במסד  לכלול  מה  ההחלטה 
תובנות  סוגי  אילו  הקובעת  החלטה חשובה 

ניתן יהיה להפיק ממנו.4

החשובים  המשתנים  בחירת  של  התהליך 
האפקטיבי  באופן  מנוהל  למחקר  ביותר 

אינטר-דיסציפלינרי  הוא  אותו  המוביל  הצוות  כאשר  ביותר 

ורב-סקטוריאלי, אשר ביכולתו להצביע על מגוון השימושים  

זה  בצוות  הכלולים  הנציגים  מגוון  הרחבת  בנתונים.  השונים 

הנתונים המשולבים  הייתה צעד קריטי בפיתוחם של מסדי 

בצרפת, בריטניה וניו זילנד.5 

ברוד איילנד נבחרו משתני מפתח באמצעות התייעצות רחבה 

שבה היו מעורבים קובעי מדיניות, כלכלנים ומהנדסי נתונים. 

בהמשך נפגשו מנהיגי מדיניות ומדענים עם קבוצות מהקהילה 

במטרה לדון בנתונים ובניתוחים שלהם. נמצא שדיונים אלה 

אפשרו להם לקבל על עצמם קידום של מדיניות הוליסטית, 

המשלבת רשויות שונות, באופן שלא היה אפשרי בעבר.

צרפת – ייעוץ מולטי-סקטוריאלי

הרחבתו של מסד נתוני הבריאות האינטגרטיבי הצרפתי נעשתה בהתבסס על המלצותיו של צוות שהובל 
בידי שלושה מומחים: מהממשלה, מהאקדמיה ומהסקטור הפרטי. הצוות ביסס את המלצותיו על ראיונות עם 
למעלה ממאה גורמים בסקטור הציבורי והפרטי הפועלים בתחום נתוני הבריאות. מטרתו של מסד הנתונים 
האינטגרטיבי הייתה לקדם את השימוש בנתוני בריאות לטובת כלל הציבור, ועל כן כללה ההתייעצות עם 

משתמשים פוטנציאליים מכלל הסקטורים.
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עיקרון 2: על אגם המידע להתבסס על תשתית 
בטוחה עם הגנות פרטיות

6  במקרה של רוד איילנד, הם הצליחו להפחית את מספרם לאפס בכך שיצרו פסאודו זיהוי באמצעות תהליך אוטומטי.

הנתונים  מסד  בהקמת  הראשון  השלב 
יצירת  היה  איילנד  ברוד  האינטגרטיבי 
התשתית הנחוצה לאחסון מוגן של הנתונים, 
פרטיות.  והגנות  חזקה  סייבר  אבטחת  עם 
האחראית  לרשות  מעניקה  כזו  תשתית 
בעוד  בנתונים,  מלאה  שליטה  בממשלה 
מתבססת  פרטניים  נתונים  למקבצי  הגישה 

על אישור אד הוק לפי בקשת מחקר.

נגישות מוגבלת או חסימת 
נגישות למידע אישי בר זיהוי

זיהוי  העיקרון הראשון הוא שמידע אישי בר 
של  הזהות  למספר  או  לשם  המשויך  )כזה 
מורשים  משתמשים  לקומץ  רק  זמין  אדם( 
האחראים על ניהול מסד הנתונים.6 מנתונים 
הנגישים לחוקרים הוסר כל המידע המאפשר 
או  שם  )כגון  זיהוי  המאפשרים  שדות  זיהוי: 
עוברים  או  נמחקים  לאומי(  זיהוי  מספר 
הצפנה, באופן המאפשר קישור בין רשומות 
מזהה  )או  אנונימי  זיהוי  אמצעי  באמצעות 

פיקטיבי(.

“פסאודו  שעברו  נתונים  מייצר  זה  תהליך 
אנונימיזציה”, נתונים שאין בהם מזהים ישירים, 
אולם עדיין כוללים די מידע כדי שניתן יהיה 
לקשור בינם לבין המקור באמצעות שילובם 
עם נתונים ידועים אחרים. לאור הסכנה לזיהוי 
לציבור.  אלה  נתונים  לפתוח  ניתן  לא  חוזר, 
במקום זאת, משתמשות הרשויות במערכת 
משפטיים,  ארגוניים,  אמצעים  המשלבת 
טכניים וסטטיסטיים, הידועה לרוב כ-”חמשת 

הבטוחים”.

רוד איילנד: מערכת מאובטחת מבוססת ענן

ברוד איילנד פיתחה RIPL מערכת מאובטחת מבוססת ענן 
לשם החזקת הנתונים וניהולם, עם ערוץ כניסה אוטומטי 
לאינטגרציה של המידע והפיכתו לאנונימי, ותהליך אשר 
הרשומות  של  והאנונימיות  המידע  ביטחון  את  מבטיח 
בענן,  מוחזק  שהמידע  למרות  המשולבות.  המינהליות 
הממשלה שומרת לעצמה את הבעלות המלאה במידע 
ושליטה מוחלטת בגישה אליו. משתמשים יכולים לקבל 
גישה רק לנתונים הרלוונטיים לפרויקט שלהם, והנתונים 
לעולם אינו יוצאים משליטת הממשלה. לא ניתן להורידם 

או להסירם מן המרחב המוגן ללא היתרים מפורשים.

בענן  המוצעים  שהשירותים  מצאה  איילנד  רוד  ממשלת 
AWS( הצליחו לחזק את  זה, אמאזון  )במקרה  מאובטח 
מרכז  לממשל.  שהיו  הקודמים  האבטחה  פרוטוקולי 
האבטחה בודק אוטומטית התאמה להגבלות השימוש מדי 
)למשל,  מהפרוטוקולים  סטייה  כל  על  ומתריע  שעות   4
השימוש  הגבלות  את  בטעות  משנה  שעובד  במקרה 
בנתונים(. המערכת מתעדת כל אירוע של גישה לנתונים, 
באופן שמאפשר בקרה מרחוק, וניתן לקבוע התרעות ביחס 
להתנהגויות מסוימות או לסוגי נתונים. למערכת מבוססת 
ענן יש יתרונות נוספים, כגון נגישות קלה מרחוק השומרת 

על הגנת סייבר ויכולות חישוב משופרות.

טכניים,  הם  הפרטיות  להגנת  מההסדרים  שרבים  בעוד 
ודורשים ידע ייעודי בהגנת סייבר, שיטות סטטיסטיות ודיני 

הגנת פרטיות, קיימים מספר עקרונות כלליים:
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שאלה: האם השילוב של נתונים מפורטים אינו מגדיל את הסכנה לגישה לא מורשית לנתונים אישיים או לזיהוי 
חוזר של נתונים שעברו פסאודו אנונימיזציה?

תשובה: מצד אחד, במסד נתונים אינטגרטיבי, אכן ייכללו הרבה יותר נתונים מקושרים מאשר אלו בהם מחזיק 
כל משרד כשלעצמו. מצד שני, ב-RIPL מצאו כי הסיכון לגישה בלתי מורשית לנתונים אישיים או לזיהוי חוזר 
הייתה קיימת ממילא במקומות שבהם מוחזקים נתונים על מערכות מקומיות. לעתים קרובות נשמרו נתונים 
אלו על מחשבים אישיים של עובדי ציבור, ללא הצפנה נאותה או הגבלות נגישות, ולעתים הנתונים לא הושמדו 
כראוי כשהחומרה יצאה משימוש. אגם המידע, בזכות הגנת הסייבר החזקה והגבלות הנגישות, מעניק רמות הגנה 
חזקות בהרבה מאלה שרשויות או משרדי ממשלה יכולים לספק בנפרד. קיימות מספר הגנות שנועדו להבטיח 
שכל גישה לנתונים מפוקחת כראוי: גישה לנתונים שבמסד תתאפשר רק אם קיים פרויקט מאושר, והצדקה 
לכך שהנתונים המסוימים המבוקשים דרושים לצרכי פרויקט זה. כל הפלטים חייבים לעבור אישור לפני שניתן 
להורידם מהמערכת. במידה ומתברר שמישהו עושה שימוש לא ראוי בנתונים ניתן לשלול ממנו את הרשאות 

הגישה.

ניהול ערוצי נגישות – מודל “חמשת הבטוחים”

בריטניה וניו זילנד מצהירות במפורשת שהן משתמשות במודל “חמשת הבטוחים”. מדינות אחרות, למרות שאינן מציינות את שם המודל, מתבססות על אותם העקרונות.  7

השיטה לניהול הנגישות למידע פרטי בלתי 
מזוהה, שעליה מתבססות רוב הרשויות ברחבי 
הבטוחים”  “חמשת  מודל  מכונה  העולם, 
)Five Safes(.7 מודל חמשת הבטוחים מפרק 
לנתונים  לנגישות  הנוגעות  ההחלטות  את 

לחמישה מימדים נפרדים, אך קשורים ביניהם: אנשים בטוחים, 
ופלט  בטוחים,  נתונים  בטוחות,  הגדרות  בטוחים,  פרויקטים 
בטוח. רשויות בכל רחבי העולם מאפשרות לחוקרים נגישות 
למידע פרטי אינטגרטיבי רק אם מתקיימים כל תנאי “חמשת 

הבטוחים”.  

12345

אנשים בטוחים

החוקרים עוברים 
בחינה קפדנית 

ומתחייבים 
להקפדה על 

אבטחת הנתונים 
בטרם ניתנת להם 

גישה אליהם.

פרויקטים בטוחים

לשם קבלת 
גישה לנתונים 
משולבים, על 

החוקרים להציג 
פרויקט בעל 

אינטרס ציבורי 
ואשר עומד בכל 
הדרישות האתיות 

והמשפטיות.

סביבות בטוחות

מגוון של הסדרי 
אבטחה ופרטיות 

לשמירה על 
ביטחון הנתונים 

ולפיקוח על 
הגישה לנתונים, 

הגבלת שימוש לא 
מאושר ומניעת 

טעויות.

נתונים בטוחים

מן הנתונים 
מוסר כל המידע 
המאפשר זיהוי, 

והחוקרים מקבלים 
גישה רק לנתונים 

הנחוצים להם.

פלט בטוח

כל התוצאות 
הסטטיסטיות 
נבדקות כדי 

להבטיח שהן אינן 
כוללות תוצאות 

המאפשרות 
זיהוי לפני שניתן 

לשחררן.
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בסוגיית   מדינות  כיום  מנחים  אלה  עקרונות 
הנגישות למידע מינהלי, ויבואו לידי ביטוי גם 

במסדי נתונים אינטגרטיביים. 

לדוגמה, בשנת 2020, המידע העדכני ביותר שעמד לרשות הלמ”ס בנוגע להשכלה גבוהה התייחס לשנה האקדמית 2018-2019.  8

וובינר על סוגיות משפטיות הנוגעות לאגם המידע, נערך ב-10.11.2020  9

למידע נוסף על חמשת הבטוחים, ולהתמודדות עם הסוגייה 
כיצד ניתן להרחיב את הנגישות למידע תוך שמירה על עקרונות 
הפרטיות, ראו בנצ’מרק ]2020[, פרק 2: “נגישות לאגם המידע”.

)SLAs( על הנתונים להתעדכן באופן שוטף, בהתאם להסכמים מוגדרים

אחד האתגרים הניצבים בפני מקבלי החלטות 
כיום הוא נתונים לא מעודכנים. בסוגים רבים 
העומד  ביותר  העדכני  המידע  נתונים  של 
בן  הנו  המדיניות  וקובעי  החוקרים  לרשות 
שנה או שנתיים.8 נגישות למידע עדכני דורשת 
את יצירתם של תשתית והסכמים שיאפשרו 
סדיר  באופן  להתעדכן  במאגר  לנתונים 

ואוטומטי.

הנתונים  עדכון  שתדירות  מקובל  בעולם 
ביחס   – הנתונים  לסוג  בהתאם  משתנה 
לנתונים מסוימים חשוב )ואפשר( לעדכן את 
יום, בעוד  הנתונים מדי חודש או אפילו מדי 
אחת  רק  מעודכנים  אחרים  נתונים  שסוגי 
לשנה. במקרים רבים, ניתן ורצוי לעדכן את 
הנתונים לעתים קרובות יותר, אך עדכוני מידע 
העבודה  בתהליכי  כראוי  הוטמעו  לא  פשוט 

של הרשויות הציבוריות. למרות האמור, חשוב שתדירותם של 

העדכונים תוצג באופן ברור לכל המשתמשים הפוטנציאליים. 
הוועדה הבין משרדית הישראלית מצאה שההסכמים הקיימים 
ביחס להעברת מידע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינם 
ביחס  ברורים  הסכמים  של  שניסוחם  והחליטה  מספקים, 

לעדכוני המידע יהיה חלק מתהליך הקמת אגם המידע.9

דורש  המדיניות  של  הזמן  ציר  לאורך  תובנות  “הפקת 
לשימוש  נוחים  היטב,  מתועדים  יהיו  נתונים  שמשאבי 
ממושכים  עיכובים  נחסכים  כך  המחקר.  לצוותי  ונגישים 
שעשויים להיגרם כתוצאה מהצורך להקים מאפס משאבים 

חדשים עבור כל פרויקט חדש או לכל מטרה חדשה.” 

.Justine Hastings )2019), p. 8 -
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עיקרון 3: הפקת תובנות מדיניות תצא נשכרת 
מגישה משתפת 

בעת ההקמה של מסד נתונים אינטגרטיבי, 
ביצירת תשתית  הדברים, מתמקדים  מטבע 
הנתונים הדרושה. אולםאפילו בשלב מוקדם 
זה, יש להתייחס לשאלה כיצד יהפכו הנתונים 
הגולמיים לתובנות שניתן לעשות בהן שימוש 

לצורך עיצוב מדיניות.

החלטות  לקבלת  במעבר  הראשון  השלב 
מבוססת נתונים הנו הפיכת מטרות המדיניות 
לעבוד  אז  יכולים  מומחים  מדידים.  ליעדים 
אילו  לקבוע  במטרה  המדיניות  קובעי  עם 
נתונים דרושים כדי למדוד תוצאות אלו. ברוד 
השיח  את  הוביל   RIPL צוות  כאשר  איילנד, 
הזה, מצאו קובעי המדיניות שנתונים קריטיים 
קרובות  לעתים  מגיעים  ההחלטות  לקבלת 
מחוץ לרשות, מה שחיזק את הצורך בתשתית 

נתונים אינטגרטיבית בין משרדית.

גולמיים  נתונים  של  הפיכתם  תהליך  על 
אינטר-דיסציפלינרי.  צוות  הופקד  לתובנות 
אקדמיה  וחוקרי  כלכלנים  של  שיתופם 
נוספים בסיוע לפרשנות הנתונים היה חשוב 
אודות  ההבנה  את  להעמיק  בכדי  בעיקר 

לקובעי  לסייע  ובכדי  שונים  משתנים  בין  ביחסים  סיבתיות 
המדיניות לקחת בחשבון את ההשפעות הישירות והעקיפות 
של החלטותיהם. קובעי המדיניות וגופי הביצוע, אשר מכירים 
בתורם  סיפקו  השטח,  פעילות  של  והצרכים  האילוצים  את 
מידע חשוב אודות הרלוונטיות והמשמעות של שימוש במדדים 
ונתונים שונים. לאחר מכן עיצבו הצוותים טבלאות עם נתונים 
עיקריים לתהליכי קבלת החלטות אשר יקלו על הפקת תובנות 

מהירה. 

על מנת לקדם את השימוש בנתונים בצורה מושכלת, מדינות 
בהבנת  סיוע מקצועי  המידע  אגם  סיפקו למשתמשי  שונות 
הנתונים ובשימוש בהם. הסיוע כלל, בין השאר, גישה למומחים 
ממשלתי  מימון  וסטטיסטיקה(,  דאטה  ומומחי  תוכן  )מומחי 
מידע  לעיבוד  מתקדמים  לכלים  גישה  חיצוניים,  למחקרים 

והכשרות בשימוש באגם המידע.

לאחר הקמתו, יכול אגם המידע לספק מידע רלוונטי למגוון 
תכניות  של  יעילותן  בדבר  שאלות  כגון  מדיניות,  שאלות 
התערבות חברתיות קיימות, פיתוח הבנה מעמיקה ומדויקת 
יותר של אוכלוסיות היעד שתאפשר עיצוב תכניות התערבות 
טובות יותר בעתיד, חיזוי של התנהגויות המצביעות על סיכון, 

וכדומה.
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מקרה בוחן: הערכת האפקטיביות של התערבות ממשלתית: הוצאה של 4,000 דולר על בריאות התינוק 
חוסכת 68,000 דולר

בתי חולים ברוד איילנד מוציאים 4,000 דולר נוספים לכל פג שנולד במשקל נמוך מקילו וחצי על התערבויות 
כגון טיפול רפואי ואימון הורי. כדי להבין, כיצד התערבויות בגיל מוקדם יכולות להשפיע על פגים במשקל נמוך 
ממשפחות בסיכון החליטה המדינה למדוד ההשפעה ארוכת הטווח של ההתערבות על הישגיו של הילד. לצורך 
עריכת המחקר נדרש שילוב נתונים על משקל הלידה של התינוק, ההשתתפות בתכניות, ההוצאה על שירותים 
חברתיים ועל תוצאות מבחנים ורישום למכללות. זוהי כמות עצומה של נתונים מגופים ממשלתיים שונים שהיה 

כמעט בלתי אפשרי לאספם אלמלא אגם המידע.

התכנית השוותה את הישגיהם של ילדים עם משקל לידה נמוך מאוד )פחות מ-1.5 ק”ג( לאלה של ילדים 
במשקל מעט גבוה יותר )1.5-1.7 ק”ג( וגילו שהתכנית הביאה להישגים הבאים:

העלתה את תוצאות המבחנים ב-0.3-0.4 סטיות תקן בין כיתות ג’ ל-ח’;	 

  הגדילה את הרישום למכללות ב-17% ביחס לבסיס של 30% הרשמה בקרב מי שנולדו 	 
במשקל 1.5-1.7 ק”ג;

ההשקעה הראשונית הפחיתה את העלויות הכוללות של תכניות חברתיות שהושקעו בפגים ב-$68,000 	 
עד לגיל 14.

רוד איילנד, RIPL, כפי שהוצג על ידי פרופ’ הייסטינגס בוובינר
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מקרה בוחן: חיזוי הוצאות עתידיות באמצעות זיהוי אוכלוסיות בסיכון

קובעי מדיניות ברוד איילנד שמו להם למטרה להפחית את עלויות הביטוח הרפואי הציבורי )Medicaid( מבלי 
לפגוע באיכות הטיפול הרפואי. ניתוח של מחקרים קודמים העלה שחלק ניכר מהגידול בעלויות נובע ממספר 
רב של ביקורי מבוטחים בחדר מיון, ושרבים מביקורים אלה ניתנים למניעה באמצעות השקעה מוגדלת בטיפול 
ראשוני )רופאי משפחה(. למידת מכונה של הנתונים האינטגרטיביים ברוד איילנד הפיקה תחזיות ביחס למי הם 
המשתמשים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להזדקק לעלויות גבוהות בשנה הבאה, והצביעה על ארבעה סוגים של 
עלויות חדר מיון שניתן למנוע. כתוצאה מכך, יכול היה הצוות למקד את שאלת המדיניות מ-”כיצד ניתן להפחית 
את עלויות הביטוח הרפואי הציבורי מבלי לפגוע בטיפול הרפואי” ל-”אילו תכניות יכולות לסייע למבוטחים, 
אשר צפויים להזדקק לטיפול חירום בעלות גבוהה, ולהתערב באופן אפקטיבי כדי להפחית את ביקורי החירום 
העתידיים שלהם בחדר המיון”. בהמשך ניתן יוכל הצוות להציע מחקר שדה בשיתוף ארגוני שטח. אגם המידע 

יוכל לספק נתונים רלוונטים למדידת תוצאות המחקר.

הנתונים חייבים להיות מוגדרים היטב כדי שיוכלו לשמש להפקת 
תובנות

מחקר  לצרכי  מינהליים  בנתונים  שימוש 
במידע  משני  שימוש  בהגדרתו,  מהווה, 
שהופק מלכתחילה למטרות יישומיות. ייתכן 
שנתונים מינהליים לא יתויגו היטב, או ייתכן 
שהתיוג ייעשה תוך שימוש במונחים הברורים 
לאלה שעושים בהם שימוש על בסיס יומי אך 
עבור משתמשים  להבנה  להיות קשה  עשוי 
חיצוניים. על כן, כדי שהנתונים יוכלו לשמש 
צריך  אודותיהם  המידע  והערכה,  למחקר 
להיאסף באופן שיאפשר להבינו )למשל: מתן 
שמות ברורים לשדות והוספת תאריך יצירת 
הנתונים, מקור הנתונים, מטרת הנתונים וכו’(.  

של  ששיתופם  מצאה  הייסטינגס  פרופ’ 
משתמשים קבועים במידע הנו קריטי להבנת 
באופן  תועד  המידע  כאשר  הנתונים  שדות 
גרוע. הצוות הצליח לפתח ספר קידוד )ידוע 
הנתונים  את  המתאר  כמטא-נתונים(  גם 
בהתבסס על שיחות עם משתמשים קבועים. 
כדי  חיוני  היה  המשתנים  של  טוב  תיעוד 

לאפשר לאנליסטים ולשותפים במחקר לפרש את הנתונים 
באופן נכון ואמין ולעשות בהם שימוש ראוי. 

זה אודות הנתונים  לעתים קרובות מדי, ההתייחסות למידע 
היא כאל קניין אשר צריך להישאר בידיו של מפיק הנתונים, 
ידי  על  יהיה לעשות בהם שימוש אפקטיבי  בכדי שניתן  אך 
גורמים אחרים יש צורך לשתפו. ביחס למידע שנאסף ועובד 
מלכתחילה על ידי הלמ”ס, מלאכה זו הושלמה כבר במרבית 
המקרים. אולם ככל שהאגם מתרחב, ומשרדי ממשלה ורשויות 
מקומיות מתחילים לייצר מסדי נתונים אינטגרטיביים משלהם 
בהתבסס על מידע פנימי, תיעוד המטא-נתונים יקבל חשיבות.

התאמתם של נתונים יישומיים, באופן שיאפשר הפקת תובנות, 
דורש לעתים גם את ארגונם מחדש. למשל, הקשר בין תלמיד 
בנפרד  להישמר  עשוי  הסוציאלי,  לעובד  ילד  בין  או  ומורה, 
מהישגיו של הילד. קישור הנתונים עשוי לספק תובנות חדשות 
ביחס, למשל, להשפעתה של תכנית חדשה להכשרת מורים 
על הישגי הילדים. קשה מאוד להגיע לתובנות כאלה באמצעות 

כלי ניהול הנתונים המסורתיים.
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חשיבותו של שיתוף פעולה בעת הפקת תובנות

מטרתם העיקרית של אגמי מידע היא לשרת את המדיניות הציבורית. במציאות של היום, שבה תכניות חברתיות 
רבות נמסרות למיקור חוץ )רכש חברתי( או מבוצעות בשיתוף עם מלכ”רים או חברות פרטיות, הפקת תובנות 
המדיניות תהיה הכי אפקטיבית כאשר היא מבוססת על שיתוף פעולה – הן בין דיסציפלינות, והן בין הסקטורים 

השונים.

RIPL קבעה כעיקרון מנחה כי על הממשלה להושיב את האנשים יחד במטרה לפתור בעיות. חוקרים, מומחי תוכן 
וכלכלנים התנהגותיים עבדו בשיתוף פעולה עם קובעי המדיניות, ועשו שימוש בנתונים למגוון של צרכים. הייתה 

לכך חשיבות מכמה סיבות:

לא לכל רשות ציבורית ישנן היכולות הדרושות לעבודה עם נתונים. שיתוף הפעולה עם RIPL העניק את היכולות . 1
האלה, וחיזק את יכולתן של הרשויות לעבוד עם הנתונים, ליהנות מן התובנות, ולשלב תובנות אלה בתהליכי 

העבודה שלהן.
בין משרדי ממשלה קיימות מחיצות טבעיות. כל משרד מתמקד בתוצאות וברגולציה שעליהם יש לו אחריות . 2

חוקית. ממשלת רוד איילנד גילתה שלגורמים חיצוניים יש יתרון במבט על, ובזיהוי הקישוריות בין סוגיות.

לדוגמה, לפני הקמתו של אגם המידע, יכלה רשות בתי הסוהר של רוד איילנד לבחון את ההשפעה על רצדיביזם 
רק של אותן תכניות התערבות שנערכו בבתי הכלא עצמם. אולם, תכניות רצידיביזם נמצאו כאפקטיביות יותר 
כאשר הן מתמודדות עם בעיות היסוד הדוחפות אנשים לחיי פשע, כגון תעסוקה או שימוש בסמים, והן עשויות 
להמשיך מחוץ לכותלי בית הסוהר. באמצעות מעורבותם של ארגונים חוץ ממשלתיים ומומחים חיצוניים, יכלה 
הממשלה לבחון סוגייה זו באופן הוליסטי יותר ולפתח תכניות שלקחו בחשבון מגוון סיבות, וכך נתנו מענה טוב 

יותר למאבק בפשע.

כאשר שירותים חברתיים מוצאים למיקור חוץ לא די באספקת תשתית המשרתת את השלטון המרכזי בלבד. . 3
רשויות מקומיות, מלכ”רים ונותני שירותים זקוקים גם הם לנתונים לשם קבלת החלטות, כאשר הם מעצבים 
ומעריכים תכניות התערבות המופעלות על ידם. כדי לעודד שימוש כזה בנתונים, התבסס אגם המידע של 
רוד איילנד על גישת “מדע כמתן שירות”: גורמים חיצוניים מקבלים היתרים לעשות שימוש במידע על בסיס 
פרוייקטלי. השימוש בנתונים מאפשר הערכה של תכניות ופיתוח מדיניות אפקטיבית. המערכת שומרת על 

שקיפות השימוש בנתונים, כך שניתן לעקוב בקלות מי עושה שימוש באיזה מידע.
פרופ’ הייסטינגס מצאה שצוותים יכולים לעתים קרובות ליהנות מתובנות שהפיקו חוקרים אחרים. במטרה לבנות . 4

ידע חוצה סקטורים ופרויקטים, יישם הצוות תהליך סטנדרטיזציה של הידע והתיעוד שלו על כלל הפרויקטים.  
סטנדרטים אלה שותפו כחלק מהמידע המסביר כיצד לעשות שימוש באגם המידע.

באמצעות עבודה בשיתוף פעולה, הצליח הצוות מרוד איילנד להעריך את מידת האפקטיביות של תכניות, ולזהות 
את התחומים שבהם התמורה היא הגבוהה ביותר. חשוב להדגיש כי התהליך לא נועד “לתת ציונים” אלא התמקד 

בפתרון בעיות ובשיפור האפקטיביות והיעילות של תכניות התערבות.
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מבט לעתיד
אגם הנתונים הוקם מלכתחילה כדי לאפשר נגישות 
כתמיכה  שישמשו  ניתוחים  עבור  לנתונים  נוחה 
לקביעת מדיניות. אולם, מאז שהוקם ונכנס לשימוש 
שהתשתית  איילנד  ברוד  המשתמשים  גילו  שוטף 
שהוקמה יכולה לתמוך בקבלת החלטות מורכבות 
בהרבה, תוך שימוש בכלים מתקדמים לעיבוד נתונים, 
כדי  מלאכותית,  ואינטליגנציה  מכונה  למידת  כגון 
יותר ביחס  לעזור לאזרחים לקבל החלטות טובות 

לעתידם.

 מקרה בוחן:
 סיוע לתלמידים ממשפחות נמוכות 

הכנסה בקבלה למכללה

תלמידים רבים ממשפחות נמוכות הכנסה אינם 
נרשמים למכללה, למרות שהישגיהם מאפשרים 
לקבל  כאלה  תלמידים  לעודד  במטרה  זאת. 
במכללה,  ללימודים  ביחס  מושכלות  החלטות 
עשתה RIPL שימוש באגם המידע כדי להעריך 
ללמוד  הבחירה  על ההשקעה של  את ההחזר 
במכללה במגוון קריירות אפשריות. המידע כלל 
את עלות הלימודים במכללה, בהשוואה להכנסה 
העתידית הצפויה, בהתבסס על נתונים היסטוריים 
לתלמידי  נמסר  זה  מידע  מכללות.  בוגרי  של 
תיכון כדי לסייע להם לבחור באופן מושכל לאילו 

מכללות להגיש מועמדות ומה ללמוד.

צ’אט-בוט  המודל,  של  יותר  מתקדם  בפיתוח 
מבוסס אינטליגנציה מלאכותית הציע לתלמידים 
מוגדרות  דרך  אבני  מול  אל  כספיים  תמריצים 
לכל  העלות  למכללה.  הרישום  תהליך  לאורך 
שפוטנציאל  בעוד  דולר,   700 הייתה  תלמיד 
28 עמד על 11,000  ההשתכרות הנוספת בגיל 

דולר ויותר.  

כדי  המידע  באגם  שימוש  כעת  עושה  המדינה 
לבחון האם התלמידים המשתתפים אכן נרשמו 
למכללה, במטרה להעריך את מידת ההשפעה 

של התכנית על הרישום למכללות.

 מקרה בוחן: 

הסבה מקצועית בתקופת הקורונה – “נטפליקס 

להכשרה מחדש”

רוד איילנד החליטה להתמודד עם רמות האבטלה 

ממגפת  כתוצאה  במדינה,  התקדים  חסרות 

שחלק  הבנה  מתוך  מהפכנית.  בדרך  הקורונה, 

פיתחו  גדול מהמשרות שאבדו לא תחזורנה, הם 

מערכת המבוססת על “ביג דאטה” ולמידת מכונה, 

במטרה להכין אנשים טוב יותר לקראת חזרה לכוח 

העבודה ולעזור להם למצוא קריירות נדרשות, תוך 

שמירה על הכישורים ותחומי העניין שלהם. במקרה 

ובחינה  לניתוח  רק  לא  המידע  אגם  משמש  זה 

לקבלת החלטות  לסיוע  אלא  העבר,  תכניות  של 

עתידית. אגם המידע אסף מידע על בחירות קריירה 

בחירות  על  והתבסס  אנשים,  אלפי  של  קודמות 

אלה כדי להפיק המלצות למבקשי עבודה. עבור 

רבים, המחשבה על בחירת קריירה חדשה מתוך 

מגוון האפשרויות, בהתחשב בהכנסה פוטנציאלית, 

בהכשרה הנדרשת ובביקוש בשוק העבודה, היא כה 

מאיימת שהם יעדיפו להימנע משינוי, אפילו בהינתן 

אבטלה. כדי להקל על קבלת ההחלטה, מפיקה 

המערכת, אשר זכתה לכינוי “נטפליקס להכשרה 

המבוססות  קריירה  לבחירות  הצעות  מחדש”, 

על החלטות שקיבלו אחרים בעלי פרופיל דומה. 

כתוצאה מכך, משתמשים מצאו קריירות ארוכות 

טווח יותר ובמשכורות גבוהות יותר לאחר תקופת 

האבטלה. בהמשך עובדת Skills RI )“כישורים רוד 

איילנד”(, שותפות ציבורית-פרטית שלא למטרות 

רווח, עם מחפשי העבודה כדי להעניק להם סיוע 

תעסוקתי, למצוא עבורם תכניות הכשרה בעלות 

לעבודות  אותם  ולקשר  מוכחת  אפקטיביות 

מתאימה  גם  השותפות  ביותר.  להם  המתאימות 

למעסיקים את המועמדים המתאימים להם ביותר 

כדי  למערכת  בחזרה  ההצלחה  נתוני  את  ומזינה 

להמשיך ולטייב את קבלת ההחלטות בעתיד.



מסדי נתונים מינהליים אינטגרטיביים 21

משרד ראש הממשלה
Prime Minister's Office

מקורות
Justine Hastings )2019( ‘Fact-Based Policy: How Do State and Local Governments Accomplish It?”, 
The Hamilton Project.

וובינר על אגמי מידע ממשלתיים, נערך ב-22.9.2020, בהשתתפות פרופ’ דני פפרמן, הסטטיסטיקאי הלאומי ומנהל 
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