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 ?המרכזיהחסם מה ?  הכאב והצורךמה היה נקודת 

ריבוי אפליקציות ומרוץ  , של שירותים דיגיטליים עידן : בעולם
 טכנולוגי

 :ברקובבני 
 ומיילהודעות ,  ווטסאפללא  –"טפשים"שימוש נרחב בטלפונים •

 

 הימנעות אידאולוגית משימוש באינטרנט•

 

 תלות גבוהה בשירותים ממלכתיים ואחרים  -2דירוג סוציואקונומי •

 

 
 ת/שירותים לתושב הנגשת: האתגר



 חסמים בצריכת שירותים שונים וזכויות בסיסיות, פער דיגיטלי<< 

What does 

Digital Divide 

look like? 



 ?  השירותאיך נראה 



 ?  השירותאיך נראה 

 אחידות
איחוד שירותים שונים  

 לעמדה אחת

 פשטות
תהליכים  , שירות בקליק

 ממשק ידידותי, ברורים

 יעילות
שעות , שירות ללא תור

שירותים  , גמישות

 "כואבים"

 שוויוניות
שירות לכל קשת  

 מידע נגיש, האוכלוסייה

 התאמה
מיקומי  , 24/6, תוכן מסונן

 מפתח לצד פריפריה

 www.flaticon.com from FreepikIcons made by Yannick, Dave Gandy,  

http://www.flaticon.com/


 שירותים עירוניים
תשלום  , טפסים ונהלים, אתר עירוני

 ארנונה ואגרות ועוד

 ממשלתייםשירותים 
דרכון  , הגשת טפסים מקוונים

רישום שם  , תעודת זהות, ביומטרי

 הנולד ועוד

 תשלום

 (בעתיד גם סריקה)הדפסת מסמכים 

 הגשת טפסים מקוונים

 מידע

 שירותים כלליים
,  זימון תור לדואר, כל זכות וביטוח לאומי

 תשלום חשבונות ועוד, לקופות חולים

 

 ?  השירותאיך נראה 

 www.flaticon.com from FreepikIcons made by Yannick, Dave Gandy,  

http://www.flaticon.com/


 ?דאטההאם יש 

 וריכוז נתונים אנליטיקס

 היקף שימוש כללי-

 פילוח שירותים מבוקשים-

 כמות הדפסה  -

 שאלון שביעות רצון  -

 

 במעקב ולמידה–פועלת שבועות ספורים << 

 



 ?  הבעיהאיך תקפתם את 

 ארגוני ותהליכי עבודה מימד

 טכנולוגי מימד

 תקציבי מימד

 תפעולי מימד

 קהילתי מימד

 

Agility  עם עבודה יסודית בלווי מומחיםיחד 



 ? לעירייחודי מה במענה 
 
 

 .  וחגיםשבתות  -פעילותשעות 
 .  תכנים מותאמים -הגנה תרבותית

 .הורדת שדה חובה מייל -התאמה דיגיטלית
 (רישום רך נולד, כל זכות, ביטוח לאומי)לפי ביקוש  -התאמת שירותים

 

 



 ?לשכפולמה ניתן 
 

 מודרותאוכלוסיות פתרון למגוון 
 עקרונות בהובלת פרויקט

 אומדן של מורכבות ותקציב
 אפיון שירותים מוניציפאליים

 

Digitally left behind. 



What about your 

Digital Backyard? 



 קצת על בני ברק

 

           

 ת/שירותים לתושב הנגשת: האתגר

:  סרטון
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