
 ניהול הידע כבסיס לקשר   -דיגיתל 
 רב ערוצי עם הציבור



 שרותי תברואה 
 ,  מחזור, פינוי אשפה

 ,  ניקוי רחובות ושווקים

 .הדברת מזיקים ופינוי פגרים

 

 שיפור פני העיר  
,  טיפוחה ושמירתה של חזות העיר

טיפוח  , תחזוקת הכבישים והמדרכות

התקנת  ,ותחזוקה של פארקים וגנים

התקנת  ,אמצעי בטיחות וסימון כבישים

 .לוחות מודעות ועוד

 

 חניה עירונית  
שילוט ותמרור  , תכנון מערך החניה בעיר

הפעלת חניונים  , החניה המוסדרת

 .עירוניים ופינוי צירי תנועה

 שירות וטרינרי  
שמירה על בריאות הציבור מפני מחלות  

פיקוח על , וסכנות שמקורן בבעלי החיים

 –כל מוצרי המזון שמקורם מהחי 

 .עופות וביצים,מוצרי חלב,דגים,בשר

 שירותי רווחה
משפחות וזוגות  , ילדים ונוער במצוקה

,  קשישים, נפגעי אלימות, במצוקה

 .מכורים לסמים ועוד

 

 בריאות הציבור     
תינוקות  , קידום בריאות לנשים הרות

 .תלמידים מבוגרים וקשישים, ופעוטות

 

   חינוך

 חינוך על יסודי  , חינוך יסודי, גני ילדים

 .וחינוך מיוחד

   ספורט
אחזקה והפעלה של מרכזי ספורט  , ניהול

קיום  , פיתוח תשתיות ספורט, עירוניים

אירועים מרכזיים ופיתוח ספורט  

 .בשכונות

 

 דת 
 הקמת בתי כנסת ומקוואות

. 

 

 תרבות ופנאי 
מרכזים  , ספריות עירוניות, אירועי תרבות

 .קהילתיים ומרכזי אומנויות

 

 רישוי בנייה  
בדיקת התוכניות  , הוצאת היתרי בנייה

והכנתן לדיון בוועדת התכנון המקומית  

 .המחוזית

 פיקוח על הבנייה 
פיקוח על , אכיפת חוק התכנון והבנייה

איתור  . הבנייה והתאמתה להיתר הבנייה

הכנת כתבי אישום וביצוע צווי  , עבירות

 .הריסה

 

פיקוח על מבנים  

 מסוכנים  
איתור מבנים מסוכנים והנחייה בטיפול  

 .להסרת הסכנה

 רישוי עסקים  
הוצאת רישוי לכל העסקים הטעונים  

מתן רישיונות  , סיורים ובדיקות, רישוי

 .לשילוט ולאירועים המוניים

 

 מגוון רחב של עשיה וקשר עם הציבור -עירייה
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   יפו-אביב-עיריית תל –חזון דיגיֵתל 

 
תוך העדפת האפשרות הדיגיטלית  , תאפשר ללקוחותיה לבחור את ערוצי התקשורת הנוחים להם•

 והפעולה מרחוק

 

 תענה על צרכי מידע של משתמשים וקבוצות שונות באתר האינטרנט ובאמצעות שירותים ניידים ונייחים•

 

 תיזום מתן מידע לאזרחים•

 

 תעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ליצירת שירותים מותאמים באיכות גבוהה•

 

תאפשר ללקוחותיה להשתתף בדיאלוג דמוקרטי בנושאים חברתיים שונים באתר האינטרנט ובאמצעים  •

 נוספים

 

 בארגונים ציבוריים , תיצור קשרי עבודה אלקטרוניים עם רמות שונות בממשל•

 ובמגזר הפרטי לצורך יצירת אחידות באספקת השירותים הציבוריים ללקוחותיה

 

 תשמור על פרטיות הלקוח ותבטיח העברת מידע באופן מאובטח•



 י פתיחת ערוץ תקשורת מרכז"ע, חיזוק הקשר ותחושת השותפות
 בין העירייה לתושביה



 חכמה-לעירייה יוזמת, מגיבהמעירייה : האתגר

מגיבה: 1רמה   
 תגובה לאחר פניית תושב

 זמינה: 2רמה 

זמין ומתן אפשרות  מידע 
 לביצוע פעולות מרחוק



 חכמה-לעירייה יוזמת, מגיבהמעירייה : האתגר

 חכמה-יוזמת: 3רמה 

והטבות  מידע התאמת 
,  לצרכים אישייםבהתאם 

,  אזור מגורים, מעגל חיים
 עניין של התושבותחומי 



: המידע מופיע ונשלח לתושבים בכל מגוון הערוצים

 אזור אישי ועוד, ל"דוא, SMS, אינטרנט



מפולח אישית לפי אזור  ( SMS-דיוורים ו)מידע בדחיפה 

 ותחומי עניין



,  לתחומי ענייןאזור אישי לתושב ובו מידע ועדכונים בהתאם 

 גיאוגרפי ומצב בחייםמיקום 



,  הארנונה בצרופתוהטבות המפורסמות ממגוון הנחות חברי המועדון נהנים 

 באזור האישי ובאתר הציבורי



דמוגרפיים  , י פרמטרים גיאוגרפים"הזנת מידע אחוד לתושבים עפ

 ואישיים באמצעות עשרות יחידות עירוניות



 עדכון התושבים בהתאם לסגמנטים שונים



 עדכון התושבים בהתאם לסגמנטים שונים



 עדכון התושבים הרלוונטיים



 עדכון התושבים הרלוונטיים



 הוספת אפשרות לביצוע פעולות באזור האישי: 2014במהלך 

 הצגת יתרות ושוברי ארנונה לתשלום באזור האישי משלוח תלוש ארנונה במייל



 מועדון דיגיֵתל במספרים

  90-ב שונות מיחידות עובדים 160-כ•

  מידע מזינים ,העיר ברחבי אתרים

 לדיגיֵתל

 רושמים ,שונות מיחידות עובדים 180-כ•

  ברחבי אתרים 30-בכ למועדון תושבים

 העיר

  ,חדשים מידע פריטי 3,800-מ למעלה•

 דיגיֵתל במסגרת האינטרנט לאתר הוזנו

 לאתר בכניסות 34% של עליה חלה•

  ,2013 במהלך העירוני האינטרנט

 הקודמת לשנה בהשוואה

  הטבות מימושי ,דצמבר חודש במהלך•

  לממוצע ביחס עצמם את שילשו דיגיֵתל

 .כה עד החודשי

 

 

 מאות עובדי עירייה שותפים לתפעול השוטף של המועדון



 :  2013דצמבר 

 למועדון דיגיֵתל 50,000-רישום הלקוח ה



באמצעות פתיחת ערוצי תקשורת  , חיזוק הקשר בין העירייה לתושב•

 .מעבר לתקשורת יוזמת וחיובית עם התושב; נוספים( דיגיטליים)

 

 ,  הרחבת מעגלי התושבים שלוקחים חלק בפעילויות העירוניות•

 .כתוצאה מחשיפה גדולה יותר למידע

 

 .חיזוק תדמית העירייה כגוף מוביל וחדשני המחובר לתושבים ולטכנולוגיה•

 

 

 תועלות דיגיֵתל



למרות  : "מנהלת מרכז קהילתי רוזין מספרת, נגה שביט

אני  , שעברה רק שנה מאז שהתחלנו לעבוד עם דיגיתל

הפרסום באמצעות  . מתקשה להיזכר איך עבדנו לפני

אנחנו , לפני כל אירוע. שלנו  DNA-דיגיתל הפך לחלק מה

 .  בדיגיתלמפרסמים קודם כל 

כסף ואפילו  , חוסך עבודה, אין ספק שזה תורם לנוכ "בסה

הפחתנו את הפקת הדפוס משמעותית  : אקולוגי מאוד

לא נדפיס פליירים  , ולקראת אירוע יום השואה הקרוב

 . כלל

מספר כי בעבר מספר  , אורי פישל מרובע צפון מזרח

המשתתפים במפגשי שיתוף הציבור שערכה מינהלת  

אך , לעיתים ממש אנשים ספורים, הרובע היה קטן מאוד

בנושא פינוי   שהתקייים, במפגש שיתוף ציבור האחרון

  400 -הגיעו כ, בדיגיתלבינוי בנווה שרת ופורסם 

מה שהפך את המפגש לרלוונטי   -משתתפים בעלי עניין 

 .  ומועיל ואת ההשקעה בו לכדאית

 משתתפים במפגש שיתוף ציבור בנווה שרת   400

 מנהלים מספרים



 תודה על ההקשבה

 מועדון דיגיֵתל


