


שולחן עגול  

שירותים דיגיטליים ממשלתיים 

בשפה הערבית



סדר יום
הגעה ורישום-10:00

דוברת רשות התקשוב  | פתיחה וקצת נתונים לפני שמתחילים -10:30

קרן קציר שטיבל  , הממשלתי

שחר ברכה  , מ ראש רשות התקשוב הממשלתי"מ| דברי פתיחה -10:35

מנהל יחידת ממשל זמין  | ואזור אישי לאזרחים gov.ilאתר -10:45

יוגב שמני, ברשות התקשוב הממשלתי

,  ממשל זמין, מנהל מערך שירותים לאזרח| רקע ושאלות לדיון -11:00

אלי קורח

דיון–11:10-12:15

הפסקה להתרעננות12:15-12:25

המשך דיון12:25-13:00

מ ראש רשות התקשוב  "מ| דברי סיכום והצגת תובנות 13:00-13:30

שחר ברכה  , הממשלתי
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פילוח לפי מכשיר

לפני שמתחיליםקצת נתונים
בערבית ורשתות    gov.ilכניסות לאתר

2019מאי | חברתיות 

נקבותזכרים

חשיפה בקרב דוברי הערבית 

בפייסבוק
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פילוח משתמשים לפי גיל ומגדר
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לפני שמתחיליםקצת נתונים
בערבית ורשתות    gov.ilכניסות לאתר

2019מאי | חברתיות 

משתמשים בערבית1.4%רק : שירותי רשות האוכלוסין באמצעות האינטרנט

1,195,827

שימוש בדפים בעברית

אזרחים  

16,951מכלל האוכלוסייה

שימוש בדפים בערבית

אזרחים  

מכלל האוכלוסייה

משתמשים בערבית1.4%רק : שירותים ממשלתיים עיקריים באמצעות האינטרנט 

שימוש בדפים בעבריתשימוש בדפים בערבית
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פרונטאלי דיגיטלי
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אזור אישי  

לאזרחים

mygov
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זמין

בכל מקום 
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mygov

לעסקים



מערכת ההזדהות

ממשלתית

630,000

–עברנו את ה 

נרשמים



שירות דיגיטלי מלא

בלי להגיע ללשכה

בלי צורך להתקשר

בלי לחפש חניה

בלי לחכות בתור

רק ללחוץ על כפתור

MyGov

האזרח במרכז



 בממוצע  שניות 30מענה תוך

לשיחה

75%  מהשיחות נענות תוך

פחות מדקה

פניות ליום2,500-למעלה מ

1299



מידע כללי

ממוצע שנתי

2019לשנת 

טכניתתמיכה

ממוצע שנתי

2019לשנת 

שיחות של מענה ממשלתי נתוני

מרכזי
שיחות בנושא מידע כללי ובקשות לעזרה טכני  

gov.ilבאתר 

טלפונים בשפות אחרותטלפונים בשפה העבריתטלפונים בשפה הערבית

2.39% 6.28%

97.03% 92.5%



שירותים  

דיגיטליים  אתרי תוכן של גורמי ממשל–gov.il ,מחוץ ל-gov.il

אזור אישי

דפי שירות

טפסים מקוונים

עמדות שירות

תשלומים

מערכת הזדהות

מוקד מענה ממשלתי



גיבוש מסמך מנחה לפיתוח 

שירותים דיגיטליים בשפה  

הערבית

מיקוד וקשב



שאלה לדיון  

להגדיל את המודעות והשימוש  איך ניתן 

בשירותים דיגיטליים ממשלתיים בקרב  

?  החברה הערבית



 שירותים דיגיטליים נפוצים5זיהוי

בחירת מועצה מקומית לשיתוף פעולה

  פיתוח השירותים הנבחרים בהנגשה שפתית מתאימה כולל תהליכים

תומכים ומנחים

הנגשה ותיווך אנושי של השירותים לאוכלוסייה

בחינה ומדידה של צריכת השירותים ומיצוי התהליך

התאמה והמשך פיתוח, הסקת מסקנות

?ומה הלאה



אם אתם רוצים  

ללכת מהר

.לכו לבד

אם אתם רוצים  

להגיע רחוק

לכו  

!ביחד



תודה

GovernmentCIO@cio.gov.il

ניתן לפנות אלינו בכל נושא


