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 , תשע"חכ"ג באלול ירושלים,
  2018, בספטמבר 3

 [עמודים 58 ]סה"כ 

 

  לכבוד

__________________ 

 [המקומית הרשות]שם 

  שלום רב,

  – 2019-2021 שניםל תמיכה בקשות להגיש ההזמנ  :הנדון
 המקומיות ברשויות מתקדמיםותחזוקה של מיזמים דיגיטליים  תפעול, שדרוג, הקמה, תכנון

 הקדמה

מטה ישראל ")להלן:  במשרד לשוויון חברתי "ישראל דיגיטלית" הלאומי המיזםמטה  .1
עידוד צמיחה כלכלית מואצת ללקידום צמצום פערים,  פועל (בהתאמה, "המשרד"ו" דיגיטלית

 ממשלה בהחלטתבאמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת.  וזאתקידום ממשל חכם וידידותי, לו
על מנכ"ל המשרד בשיתוף מנכ"ל משרד הפנים  ,היתר בין, הוטל 11.6.2017 מיום 2733' מס

שתכלול בין  ,לגבש תכנית לקידום תחום הערים החכמות בישראל ,ובהתייעצות עם גופים שונים
 ."מתקדמים דיגיטליים כלים ליישום פרויקטים ביצוע"היתר 

 תוך ביסוסה כנכס לאומי ,חדשנות ישראלית ולהובלת חיזוקפיתוח, לפועלת להחדשנות  רשות .2
 משמעותי בשגשוג המשק הישראלי.

 מקומיות רשויות לעודד המשרד מבקש, "החכמות הערים" תחוםהתכנית לקידום  במסגרת .3
שיפור איכותם של השירותים המוענקים  למען ליישם מיזמים דיגיטליים מתקדמים בישראל
תהליכי עבודה ברשויות המקומיות. המיזמים  ייעול למעןו הןהפועלים ב ולעסקים הןלתושבי

, כמו גם ליצירת מאגר "החכמה העיר"של מודל  יהיולהתוו גיבושל יתרמו שיבוצעו הדיגיטליים
לרשויות מקומיות ללמוד זו מזו ולהטמיע  יאפשרש דבר ,מתקדמים דיגיטליים מיזמים של ידע

 עם בשיתוףזו של המשרד מבוצעת  פעילות. צבריעל בסיס הניסיון שי מתקדמים דיגיטליים כלים
 . מקצועי וליווי סיוע למשרדאשר תעניק  ,רשות החדשנות

 של ותחזוקה תפעול, שדרוג ,הקמה, תכנון בעבור תמיכהלת ובזאת האפשרות להגיש בקש ניתנת .4
 תקופת)להלן: " 2021-2019 יםשנהעבור  ,ברשויות מקומיותדיגיטליים מתקדמים  מיזמים

 .להלן המפורטים לתנאים בכפוף, "(התמיכה

החשב הכללי  הוראותל בהתאם המשרד מתקציב תמיכות במתן תדון המשרד של התמיכות ועדת .5
בהתאם לקבוע  ,לעת מעת העודכנתש כפי, אחרים בגופים המדינה מתקציב תמיכותלעניין 

 .דין לכל ובהתאם במבחני התמיכה המפורטים בהזמנה זו
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 רשויות מקומיות לקבוצות  וסיווג הגדרות

 :יםהבאו/או הסיווגים ההגדרות תחולנה בקול קורא זה  .6

 :הבא המדרג לפי תסווגנה מקומיות רשויות 6.1

 כולל( תושבים 20,000אוכלוסיית הרשות המקומית מונה עד  – 1 קבוצה(; 

 תושבים  60,000תושבים ועד  20,001אוכלוסיית הרשות המקומית מונה בין  – 2 קבוצה
 )כולל(;

 תושבים 100,000תושבים ועד  60,001 ביןאוכלוסיית הרשות המקומית מונה  – 3 קבוצה 
 ;)כולל(

 תושבים 100,000אוכלוסיית הרשות המקומית מונה מעל  – 4 קבוצה. 

רשות ה תושבי מספר, לעיל 4-1 הקבוצות ןרשות מקומית לאחת מ של שייכות קביעת לצורך
רשות האוכלוסין וההגירה במסגרת הקובץ  מהפרסש הנתונים סמך עלייבחן  המקומית

 . להזמנה זו 'ג נספחמצ"ב כ, 20188.2.ביום "תושבים בישראל לפי ישובים וקבוצות גיל" 

 להלן.  9בסעיף  כמפורט –" 'א מסלול" 6.2

 להלן. 9בסעיף  כמפורט –" 'מסלול ב"

  – "מירביה הוצאותה תקציב" 6.3

 להלן.  10.2כמפורט בסעיף  – 'א מסלול עבור

 להלן. 11.3כמפורט בסעיף  – 'מסלול בעבור 

 הלשכה המרכזית לסטטסטיקה:  מדדי 6.4

כלכלית -חברתיתה"אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה  –" כלכלי-החברתי המדד"
 ביוםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ידי-עלשפורסם  כפי, "2013 בשנת יהיהאוכלוס של

2.11.2016.  

, "2015 ,מקומיות רשויות ושל יישובים שלהפריפריאליות  מדד" –" הפריפריאליות מדד"
  .16.11.2017 ביוםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ידי-על שפורסםכפי 

 אחד מן הבאים: –" מקומיות רשויות אשכול" 6.5

לחוק  2( איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות שהוקם בצו של שר הפנים לפי סעיף 1)
 . 1955-"והתשטאיגודי ערים, 

 תאגיד של והפעלה הקמה"נוהל  לפי שהוקם, מקומיות רשויות בבעלות עירוני תאגיד( 2)
ו לצ 1רשויות" של משרד הפנים ואשר ניתן לו אישור לפי סעיף  אשכול באחזקת אזורי

א לצו המועצות המקומיות, 146ו/או לפי סעיף  1980-העיריות )הקמת תאגידים(, תש"ם
()א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 11)א()63ו/או לפי סעיף  1950-התשי"א
 .1958-התשי"ח
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  התמיכה מבחני מטרות

 :הבאות המטרותלקדם את  נועדו אלה תמיכה מבחני .7

 בעליו ישימים יהיולפי מבחני התמיכה דנן  יתמכויש יגיטלייםדה מיזמיםה: 1 מטרה 
 :לאחד או יותר מהבאים להוביל במטרה ,לרשות המקומית משמעותי ערך

o ושיפור איכות חייהם יםלתושב המוענק שירותה שיפור; 

o המקומית הרשות בפעילות אפקטיביותה שיפור; 

o חברתיים פערים צמצוםו החברתית הרווחה הגדלת;  

o המקומית ברשות כלכליים צמיחה מנועי פיתוח.  

 פיתוחתשתית ל יהוו דנן התמיכה מבחני לפי יתמכויש דיגיטלייםה מיזמיםה: 2 מטרה 
 מיזמים יישוםו ייזום המשך צורךל המקומיתהרשות  בקרב ידע וניסיון ,יכולות
 .לעיל 1 מטרה את הם גם אשר יקדמו ,נוספים מתקדמים יםידיגיטל

 ברשויות  מתקדמים דיגיטליים מיזמים של ,מקווןמידע  מאגר הקמת: 3 מטרה
 דיגיטליים יזמיםלמ תמיכה מתן באמצעות וזאת ,המשרד ידי-על ,המקומיות
יכולות  בעלישהם רלוונטיים ובעלי ערך רחב לרשויות מקומיות רבות וכן  ,מתקדמים

יּות(, כך  והתרחבותגידול  ילִּ  במאגר רשות מקומית תוכל לעשות שימוש כלש)ְסָקָלבִּ
 .על מיזמים דיגיטלים הקיימים ברשויות מקומיותלימוד  לשם ,תשלום ללא המקוון

 סף תנאי

בקשה  .בלבד מקומית רשות ידי-עלשתוגש  יכול וז הזמנהפי  על 'במסלול א לתמיכה בקשה .8
 רשות)באמצעות  תומקומי תיורשו ידי-על על פי הזמנה זו יכול שתוגש 'לתמיכה במסלול ב

  .בלבד מקומיות רשויות אשכול ידי-עלאו  (להלן כהגדרתה ,מובילה

 התמיכה עקרונות

 מובהר, כי) גם יחד בשניהםהבאים או  םמסלוליהני מש אחד בכל תמיכה בקשת להגיש ניתן .9
באישור תמיכה  ואין, בנפרד יםמסלולאחד משני העבור כל  ההוצאות המירבי מוגדר תקציב

 :(השניבמסלול אחד כדי לגרוע מתקציב ההוצאות המירבי למסלול 

 בקשה רק להגיש ניתן זה' א למסלול – בודדת מקומית רשותשל  פעילותב תמיכה – 'א מסלול
  .בודדת מקומית רשות של

 זה' בלמסלול  –מקומיות  רשויות ביןפעולה  שיתוףב המתבצעת פעילותב תמיכה – 'ב מסלול
)להלן:  מקומיות רשויות שתי לפחותשל  פעולה לשיתוף המתייחסת בקשה רק להגיש ניתן

  .(בהתאמה", הפעולה משתפות המקומיות הרשויות"ו" משותפת בקשה"

הרשות המקומית שתוסכם בין הרשויות המקומיות משתפות  ידי-על תוגש משותפת בקשה
 ידי-או על "(המובילה הרשות)להלן: " התמיכה מבוקשתבעבורה  הפעילות כמובילתהפעולה 

 ,העניין לפי, או הרשות המובילה המקומיות הרשויות אשכול. מקומיות רשויות אשכול
 /תהיההיהי ,זה בכללו, כלפי המשרד בכל האחריות בקשר עם התמיכה המבוקשת ישאת/ישא
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התקשרות עם על הנפקת חשבוניות, על למשרד,  הנדרשים "חותדוה כללעל הגשת  ת/איאחר
 .ספקים וכיוצא באלה

 כחלק אם)בין בקשת תמיכה במסלול ב'  במסגרת, כי רשות מקומית יכולה להיכלל מובהר
 רשויות אשכול במסגרת אם ובין מובילה רשות באמצעות מקומיות רשויות של משותפת מבקשה

 . אחת בלבד פעם (מקומיות

 בודדת מקומית רשותשל  פעילותב תמיכה – 'א מסלול .10

כמפורט בסעיף  בשיעור ,יחסי בחלק לתמיכה זכאית מקומית רשותזה, תהיה  א' במסלול 10.1
 10.2 בסעיף המפורט יהמירב הוצאותה, מתוך תקציב בפועלהוצאותיה  מתוךלהלן,  17

 הסכום יתרת אתהעצמאיים  ממקורותיה להעמיד נדרשת המקומית הרשות כאשר, להלן
 של ותחזוקה תפעול, שדרוג, הקמה, תכנוןזאת, בעבור  .בפועל ההוצאות לעלות המשלים

 בלבד להלן 12המפורטת בסעיף  מתוך הרשימה ,מתקדמים דיגיטליים מיזמים לושהש עד
 ., כמפורט בהזמנה זוהתמיכה תנאי כלל בכפוףו

 המשרד עמידיש החלק את כוללה) 'א מסלולב מקומית רשותל המירבי ההוצאות תקציב 10.2
 :כדלקמן יהיה, (המקומית הרשות עמידתש החלק ואת

 ש"ח 500,000 עד – 1לקבוצה  המשתייכת מקומית רשות עבור; 

 חש 1,000,000 עד – 2 לקבוצה המשתייכת מקומית רשות עבור" ; 

 חש 2,000,000 עד – 3 לקבוצה המשתייכת מקומית רשות עבור"; 

 ח.ש 3,000,000 עד – 4לקבוצה  המשתייכת מקומית רשות עבור" 

 הגבוהלהיות  יכולהמבוקשת תמיכה  /םבעבורו /יםהדיגיטלי /יםהמיזמ עלותכי  ,מובהר
 אך על הרשות המקומית להציג זאת במסגרת בקשת התמיכה ,מתקציב ההוצאות המירבי

כך  ,המירבי ההוצאות תקציב על העולה סכום בכל כספית יתמוך לא המשרדו מטעמה,
במלוא סכום זה, והכל בכפוף לעמידת הרשות המקומית הרשות המקומית תישא ש

 להלן. 10.3כאמור בסעיף  ,המשרד ידי-בתכנית העבודה שאושרה על

בהתייחס לכל מיזם  ,להגיש מקומיתה רשותעל ה לפי מסלול א', התמיכה בקשת במסגרת 10.3
 :בין היתר שתכלול ,מפורטת עבודה תכנית ,תמיכה מבקשת היאדיגיטלי בעבורו 

 'א נספחלרבות לאלו המפורטים ב ,הדיגיטלי המיזם למאפייני מפורטתהתייחסות 
 המקומית הרשות של צורךל ;(המערכת ומאפייני תהליכייםהמאפיינים הכולל )להזמנה זו 

המיזם  לביצוע יעדיםל ;מהמיזם הדיגיטלי הצפויות תועלותל ;במיזם הדיגיטלי
האדם שהרשות  כוחל ;העבודה תכנית לביצוע הדרך אבניול זמניםה ללוחות ;הדיגיטלי

 הרשות של אחרות למערכות ממשקיםל ;הדיגיטלי המיזם יישום לטובתהמקומית תקצה 
מנת להגיע  עלמשלימות שעל הרשות המקומית לבצע  פעולותל ;)ככל שישנם( המקומית

 אתגרים עם התמודדותל ;במסגרת המיזם הדיגיטלי של המערכת שתוקם טבימי מיצויל
 .סייבר סיכוני עם ולהתמודדותבהיבטים של הגנה על הפרטיות;  להתמודדות; צפויים
 תכנית על, בנוסףהתמיכה.  תקופת עבורמפורט  הוצאות תקציב גם תכלולהעבודה  תכנית

, תמיכה מתבקשת בעבורה מערכת כל של המתוכנןאופן התחזוקה  את להציג העבודה
 ביחס כןו התמיכה תקופת לאורך, המערכת של ההקמה ממועד החלשלתקופה  ביחס
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כי תוכנה של תכנית העבודה ישמש בין היתר  ,יצוין. התמיכה תקופת תום שלאחר תקופהל
 למתן ניקוד למיזם הדיגיטלי שביחס אליו היא הוגשה.

 13 בסעיףוכמוגדר  כמפורט ,למיזם הסף בציון עומד נמצא דיגיטלי שמיזם לכך בכפוף
 יםמפורט םאינ ההוצאותו/או תקציב  עבודההכי תכנית  ,קבעה ועדת התמיכותלהלן, 

לא תהיה הרשות המקומית זכאית לתמיכה  – מענה מקצועי מספק ניםנות םאינ או/ו יםדי
  ועדת התמיכות. של הלהנחת דעת ,ההוצאות תקציב/או ו העבודה תכנית תיקוןלעד 

הוצאה בגובה של עד  ההוצאותלכלול בתקציב  ניתן, דיגיטלי מיזם כל עבור, כי מובהר
העסקת כוח אדם באמצעות בגין  וזאתהמיזם הדיגיטלי,  ותמעל( 20%) יםאחוז עשרים

ותכנון מעמיק של  איפיון, ייעוץ לצורך/או ו הדיגיטלי המיזם ניהולצורך ל מיקור חוץ
למיזם  המתאים הדיגיטלי / הטכנולוגי הפתרון פיוןיאזה,  ובכלל) הדיגיטלי המיזם

הוצאה גם כי  ,יודגש .אלה תמיכה במבחני, והכל בכפוף לתנאי התמיכה כמפורט (הדיגיטלי
 .על ידו כאמור לעיל ההוצאות תקציב בחינת במסגרתהמשרד  ידי-על הלאישורזו כפופה 

פיתוח יכולות ב כרוכות באלמנטים דיגיטליים ו/אועלויות שאינן כמו כן, מובהר כי 
חייבות להיות קשורות הן ו הכוללת, מעלות המיזם הדיגיטלי 50%דיגיטליות לא יעלו על 

כפוף בבעלות תרומה להצלחת המיזם הדיגיטלי, והכל כן באופן ישיר לנושא הדיגיטלי ו
 .של ועדת התמיכות הלשיקול דעת

או  המשרד ידי-עלעמידה בתכנית העבודה שאושרה כאמור  איכי  ,מובהרהסר ספק,  למען 10.4
 .תמיכהה, עלולה להביא להפסקת תשלום התמיכה מבחניביתר תנאי 

  רשויות ביןפעולה  ףשיתוב המתבצעת פעילותתמיכה ב – 'ב מסלול .11

 של בדרך אם בין – יחדיו תוזכאיפעולה  משתפות תמקומיו רשויות, תהיינה הז' ב במסלול 11.1
 רשויות אשכול ידי-על בקשה הגשת של בדרך אם וביןרשות מובילה  ידי-על בקשה הגשת

, בפועל ההוצאות מתוךלהלן,  18כמפורט בסעיף  בשיעור ,לתמיכה בחלק יחסי – מקומיות
 תות המקומייולהלן, כאשר הרשו 11.3מתוך תקציב הוצאות המירבי המפורט בסעיף 

 ותנדרש (מקומיותה רשויותהאו אשכול  המובילה הרשות)באמצעות  משתפות הפעולה
יתרת הסכום המשלים לעלות ההוצאות בפועל.  אתהעצמאיים  ממקורותיהןלהעמיד 

מיזם  של ותחזוקה תפעול, שדרוג, בעבור תכנון, הקמה, תהיהש יכול זה במסלול בקשה
, התמיכה תנאיכל בכפוף לובלבד  להלן 12בסעיף  תהמפורט מתוך הרשימה ,אחדדיגיטלי 

  .כמפורט בהזמנה זו

 כאשר, 'ב מסלול לפיבקשה  במסגרתכי לא ניתן לקבל תמיכה בעבור מיזם דיגיטלי  ,מובהר 11.2
המקומיות  הרשויותמ מי שהגישה בקשה במסגרת דומה מיזם דיגיטליבהמשרד תומך 

 המוחלט הדעת שיקול התמיכות לוועדת. 'א מסלוללפי  בקשתה במסגרתמשתפות הפעולה 
כל  תהא לא מקומית לרשות/או ו התמיכה מבקש ולגוף, דומה במיזם מדובר האם לקבוע
כי על המיזם הדיגיטלי בעבורו תתבקש תמיכה לשמש את  ,מובהר עוד .לכך בקשר טענה

 .לכל משך תקופת התמיכה הפעולה משתפותכלל הרשויות המקומיות 

 ואת המשרד עמידיש החלק את כוללה) 'ב מסלולב בקשהל המירבי ההוצאות תקציב 11.3
אם באמצעות רשות מובילה  בין ,משתפות הפעולה תוהמקומי תיוהרשו הנעמידתש החלק

תקציב ההוצאה  של סכימה לפי יקבעי( מקומיות רשויות אשכולובין אם באמצעות 
 למי הלסיווג בהתאם ,הפעולה משתפות המקומיות מהרשויות אחת כלל המוקצה
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למיזם הדיגיטלי עבורו  מיליון ש"ח 4-מ יותר לא אך ,להלן כמפורט, 1-4 מהקבוצות
 :מתבקשת התמיכה

 ח"ש 200,000עד  – 1המשתייכת לקבוצה  מקומית רשות עבור; 

 ח"ש 400,000עד  – 2המשתייכת לקבוצה  רשות עבור ; 

 ח"ש 800,000עד  – 3המשתייכת לקבוצה  רשות עבור; 

 ש"ח 1,200,000עד  – 4המשתייכת לקבוצה  רשות עבור. 

 רשויות שלוש של פעולה שיתוף עבור 'ב במסלול המוגשתמשותפת  בקשהל ביחס: דוגמאל
 נוספתורשות מקומית  1המשתייכות לקבוצה  מקומיות רשויות שתי מהן, מקומיות

 על יעמוד המוגשתהמשותפת  לבקשה ביהמיר ההוצאות תקציב, 3 לקבוצה המשתייכת
לכל אחת מהרשויות המקומיות  ההוצאות המוכרים יך תקציבהשווה לס) "חש 1,200,000

 ."ח(ש 800,000"ח + ש 200,000"ח + ש 200,000, כדלהלן: אשבדוגמ

 מתקציב גבוהה להיות יכולה תמיכה מבוקשת בעבורו הדיגיטלים המיז עלות כי, מובהר
להציג זאת  מקומיותה רשויותהאשכול  או המובילה הרשות על אך, המירבי ההוצאות

והמשרד לא יתמוך כספית בכל סכום העולה על תקציב במסגרת בקשת התמיכה, 
 /ישאתישא מקומיותה רשויותה אשכול או מובילהכך שהרשות ה המירבי,ההוצאות 

 מקומיותה רשויותהאשכול או  מובילהבמלוא סכום זה, והכל בכפוף לעמידת הרשות ה
 להלן. 11.9כאמור בסעיף  ,ידי המשרד-בתכנית העבודה שאושרה על

שלא באמצעות  ,'ב מסלול מסגרתמשותפת ב הבקש להגיש המעוניינותמקומיות  רשויות 11.4
 . לעיל כהגדרתה, המובילהביניהן את זהות הרשות  תסכמנה ,אשכול רשויות מקומיות

 ידי-עלאו  המובילה הרשות ידי-עלשתוגש אך ורק  יכול זה' ב במסלול הבקש, כי מובהר 11.5
את  נהצרפת משתפות הפעולה הרשויות המקומיות כלל כאשר ,אשכול רשויות מקומיות

 הרשות המובילה ידי-על ויוגשבקשת התמיכה ש יבטפס יםהרלוונטי מותחתימתן במקו
או  המובילה הרשותש לכך את הסכמתן נהאשרתו ,מקומיותה רשויותה אשכול ידי-על או

 שיתוףעבור  את בקשת התמיכה /יגישתגיש מקומיות, לפי העניין,הרשויות האשכול 
 . ביניהן הפעולה

 בנוסח, המשרד בפני להצהיר תדרשנה הפעולה משתפות המקומיות הרשויותיצוין, כי  עוד
 מנת על ביניהן הדרושות להסכמות הגיעו וכי פעולה שיתוף ביניהן קיים כי, המשרד שיקבע
 כלל עבור הבקשה המשותפת נשוא המתקדם הדיגיטלי המיזם של ביצועו את לאפשר

אשכול רשויות  ידי-עללבקשה המוגשת  וביחס, הפעולה משתפות המקומיות הרשויות
  .יצהיר על כך גם אשכול הרשויות המקומיות עצמו –מקומיות 

שהבקשה  ניתן כי מובהרידי אשכול רשויות מקומיות, -לבקשה משותפת המוגשת על אשר 11.6
  .דין לכל בכפוףחלק מהרשויות המקומיות החברות באשכול,  תתייחס לשיתוף פעולה בין

, ולאחר עירוני תאגידמסוג  מקומיותאשכול רשויות  ידי-על תמיכה בקשת שהוגשה ככל 11.7
, לבקשת רשות מקומית ערים איגודמועד הגשתה הוקם אשכול רשויות מקומיות מסוג 

מקומיות מסוג תאגיד עירוני, תדון ועדת התמיכות בהעברת הרשויות השנכללה באשכול 
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 שאליו לאשכול רשויות מקומיות מסוג איגוד ערים ן אותה רשות מקומיתההתחייבות בגי
 . התמיכה תנאי כלב לעמידה בכפוף והכל, מקומיתה רשותה משתייכת

 למתן התחייבות כתב, 'ב במסלולמשותפת  לבקשה תמיכה שתאושר ככל כי ,מובהר 11.8
 ההתנהלות וכל לפי העניין, ,מקומיותהרשויות האו לאשכול  המובילה לרשות יוצא תמיכה

 או אשכול הרשויות המקומיות המובילה הרשות מול בצעתת לתמיכה בקשר המשרד של
, ובכלל זה התחייבות כספית בעבור התמיכה תונפק לרשות מובילה או לאשכול בלבד

-על ובוצעיכל ההוצאה הכספית ו ספקים עם התקשרות כי, מובהרת. ומקומיהרשויות ה
מקומיות, לרבות רישום החשבוניות, ביצוע הרשויות ההרשות המובילה ו/או אשכול  ידי

 .מקומיותה רשויותה אשכול/או ו המובילההנהלת חשבונות ורישום בכרטסות הרשות 
לקיום תנאי התמיכה יהיו אחראים אשכול הרשויות המקומיות הרשות המובילה או 

 ובכלל זה למתן הדיווחים למשרד.

 רשויותה אשכול או המובילה רשותלפי מסלול ב', על המשותפת במסגרת בקשה  11.9
להגיש, בהתייחס למיזם הדיגיטלי בעבורו מבוקשת התמיכה המשותפת,  מקומיותה

 ,תכנית עבודה מפורטת שתכלול בין היתר: התייחסות מפורטת למאפייני המיזם הדיגיטלי
 ומאפייני תהליכיים מאפייניםכולל  ,להזמנה זו 'נספח אלרבות לאלו המפורטים ב

לתועלות  ;במיזם הדיגיטלי משתפות הפעולה לצורך של הרשויות המקומיות; מערכת
 המיזם לביצוע ליעדים ;הדיגיטלי מהמיזםהפעולה  משתפותהצפויות לרשויות המקומיות 

 שהרשויות האדם לכוח ;העבודה תכנית לביצוע הדרך ולאבני הזמנים ללוחות ;הדיגיטלי
)לרבות באמצעות  הדיגיטלי המיזם יישום לטובת תקצנה הפעולה משתפות המקומיות

 המקומיות הרשויות של אחרות למערכות לממשקים ;מקומיות(הרשויות האשכול 
 משתפות המקומיות הרשויות שעל משלימות לפעולות ;(שישנם)ככל  הפעולה משתפות
 המיזם במסגרת שתוקם המערכת של מיטבי למיצוי להגיע מנת על ,לבצע הפעולה

בהיבטים של הגנה על הפרטיות;  להתמודדות; צפויים אתגרים עם להתמודדות ;הדיגיטלי
 עבור מפורט הוצאות תקציב גם תכלול העבודה תכנית. סייבר סיכוני עם ולהתמודדות

 כל של המתוכנן התחזוקה אופן את להציג העבודה תכנית על, בנוסף. התמיכה תקופת
, המערכת של ההקמה ממועד שהחל לתקופה ביחס, תמיכה מתבקשת בעבורה מערכת
 . התמיכה תקופת תום שלאחר לתקופה ביחס וכן התמיכה תקופת לאורך

 הודות שייגרם במשאבים ולחיסכון היעילות למידת התייחסות העבודה תכניתתכלול  כן
 משיתוף וצמחי/לתועלת שליתרון, מקומיות רשויות בין פעולה שיתוףב שמדובר לכך

 המקומיות הרשויות לכלל כןו המקומיות בפני עצמה מהרשויות אחת לכל הפעולה
המקומיות  הרשויות כלל עבור שיבוצעו המהלכים אודות פירוטגם  וכמ ,משתפות הפעולה

כי תוכנה של תכנית העבודה ישמש בין  ,יצוין. בנפרד אחת וכל יחד – הפעולה משתפות
  היתר למתן ניקוד למיזם הדיגיטלי שביחס אליו היא הוגשה.

 13בסעיף וכמוגדר כמפורט  ,הסף למיזם בכפוף לכך שהמיזם הדיגיטלי נמצא עומד בציון
 יםמפורט םעבודה ו/או תקציב ההוצאות אינהכי תכנית  ,להלן, קבעה ועדת התמיכות

משתפות  המקומיות הרשויות תהיינה לא – מענה מקצועי מספק ניםנות םו/או אינ יםדי
אשכול  ידי-עלרשות מובילה ובין אם הוגשה  ידי-על)בין אם הבקשה הוגשה  הפעולה

 ,ההוצאותו/או תקציב  העבודה תכנית תיקוןללתמיכה עד  זכאיותרשויות מקומיות(, 
 ועדת התמיכות.  של הדעת להנחת
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 (20%) יםהוצאה בגובה של עד עשרים אחוז ,ההוצאות בתקציב לכלול ניתן, כי מובהר 11.10
ניהול צורך ל העסקת כוח אדם באמצעות מיקור חוץ בגיןוזאת מעלות המיזם הדיגיטלי, 

זה,  ובכלל) הדיגיטלי המיזם של מעמיק ותכנון איפיון, ייעוץ לצורך/או ו הדיגיטליהמיזם 
, והכל בכפוף לתנאי (למיזם הדיגיטלי המתאים הדיגיטלי / הטכנולוגי הפתרון פיוןיא

המשרד  ידי-עלכי הוצאה זו כפופה לאישורה  ,יודגש. אלה תמיכה במבחניהתמיכה כמפורט 
עלויות שאינן כמו כן, מובהר כי  במסגרת בחינת תקציב ההוצאות על ידו כאמור לעיל.

מעלות  50%פיתוח יכולות דיגיטליות לא יעלו על ב כרוכות באלמנטים דיגיטליים ו/או
כן חייבות להיות קשורות באופן ישיר לנושא הדיגיטלי והן ו הכוללת, הדיגיטליהמיזם 

 .כפוף לשיקול הדעת של ועדת התמיכותבבעלות תרומה להצלחת המיזם הדיגיטלי, והכל 

 'ב מסלול מסגרתכזכאיות לתמיכה ב שתמצאנהמקומיות משתפות פעולה  רשויות 11.11
 הרשותמנכ"ל בראשות  ,לתמיכה שרשאו הדיגיטלי מיזםה לליווי היגוי ועדת תקימנה

 נציגיםזהה של  מספר של ובהשתתפותם ,המקומיות הרשויות לאשכומנכ"ל  או המובילה
 ההיגוי ועדת. "(ההיגוי ועדת)להלן: " הפעולה משתפות המקומיות מהרשויות אחתשל כל 
עד הפחות  לכלתפעל  היאו תמיכהל ההתחייבות כתב קבלת מיום ימים 30 תוךב תוקם

 כלל חודשים לשלושה אחת של בתדירות תתכנס ההיגוי ועדתלסיום תקופת התמיכה. 
 . היגויה תועד ימשתתפ לכל נגישים יהיוש ,ישיבותיה בפרוטוקולים את ותתעד פחותה

 ,רשות מקומית מתוך שיתוף הפעולה הוצאתועדת התמיכות תהיה רשאית להורות על  11.12
או מכל טעם סביר אחר  ככל שתמצא כי יש בכך כדי לשפר את ישימות שיתוף הפעולה

כי תקציב ההוצאות המירבי יחושב ללא הסכום שיוחס לרשות המקומית שהוצאה  ,)מובן
 . כאמור(מהבקשה המשותפת 

מקומיות חייבים לדווח למשרד במקרה של הרשויות ההרשות המובילה או אשכול  11.13
הפעולה עם לפחות אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה. במקרה הפסקת שיתוף 

אשכול רשויות מקומיות עם  של כאמור של הפסקת שיתוף הפעולה של רשות מובילה או
תדון ועדת התמיכות בהמשך או  – לפחות אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה

. כל זאת, לעיל 11.12בהפסקת התמיכה, ובכלל זה יישקל מתן הוראות כאמור בסעיף 
 לעמידה מקומיותה רשויותה אשכול שלמבלי לגרוע מהאחריות של הרשות המובילה או 

 רשויות שתי בין פעולה שיתוף מתקיים שלא ככל, ספק הסר למען. התמיכה בתנאי
 . באופן עליו תורה ועדת התמיכות , תופסק התמיכהלפחות מקומיות

או ביתר תנאי  המשרד ידי-עלאי עמידה בתכנית העבודה שאושרה כאמור כי  ,מובהר 11.14
 .תמיכהה, עלולה להביא להפסקת תשלום התמיכה

  הנתמכים הדיגיטליים המיזמים

 יבוצעו רשא ,בלבד המיזמים הבאים עבור תמיכה בקשתאחד מהמסלולים ניתן להגיש  בכל .12
  :להזמנה זו 'א נספחב הקבועים למאפיינים בהתאם

  ;(GIS) גיאוגרפית מידע מערכת מבוסס החלטות וקבלת תפעול מערך .א

 ;הרשות המקומית ידי-עלקבלת ההחלטות  בתהליכי לתמיכהציבור  שיתוף מערך .ב

 ;הציבורלשימוש הרשות המקומית  שלהנגשת משאבים  .ג

 ;תאורה חכמה .ד

  ;מערכת לניהול פרויקטים .ה
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 ;הרשות המקומית ידי-על קבלת החלטות תהליכיבכלים מבוססי מידע לתמיכה  .ו

  ;פורטל כלים דיגיטליים לסיוע לעסקים .ז

 ;תרשותימערכת שליטה ובקרה  .ח

 ;חניה חכמה .ט

 ;יםרשותיניהול, תפעול ופיקוח על תהליכים ונכסים  .י

 ;לתושב והשירות הקשר לניהול אחוד דיגיטלי שירות מערך .יא

  ;("אנליטיקס וידיאו") ניתוח וידאו .יב

 ."קמפוס" -הפלטפורמה הלאומית מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס  .יג

 דיגיטלי  מיזםל האיכות ציון לקביעת המידה אמות

, תפורטנה אמות המידה לקביעת ציוני איכות עבור כל מיזם דיגיטלי שייכלל בבקשת תמיכה להלן .13
 מיזם לכל ביחס, אלה תמיכה מבחני לפי תמיכה לקבלת תנאי. האופן לבחינת אמות המידה וכן

 40%של לפחות  מינימלי קבלת ציון( 1) :יהא המסלולים,שני בכל אחד מ ,)בפני עצמו( דיגיטלי
 מינימלי ציון קבלת( 2)-ו; (עצמה בפני)מידה הת ואמאחת משלוש  כל לש היחסי למשקל ביחס

 המידה אמות כל ציוניבחישוב המשוקלל של  ,נקודות 100 מתוך נקודות 60 לפחות שלמשוקלל 
לעיל  יחד וייקרא – המשוקללוהציון המינימלי  כשלעצמה מידה אמת לכל המינימלי הציון)
 יתמךיאת ציון הסף למיזם לא  עבורשלא י דיגיטלי מיזם "(. מובהר, כילמיזם הסף ציון: "להלןו

בחן בפני עצמו ובמנותק ממיזמים דיגיטליים אחרים הכלולים בבקשת ייוכי כל מיזם דיגיטלי 
 .שישנם ככל, המקומית הרשות

 לבחינת המיזמים הדיגיטליים מידהה אמות .14

 תמיכה במסלול א'  בקשת 

 :הבאה בטבלהציון בהתאם לאמות המידה המפורטות  ינתןי דיגיטלי מיזם כלל

  המידה אמת תיבחן כיצד המידה אמת
 יחסי משקל

 100)מתוך 
 (נקודות

כמה המיזם  עד
הדיגיטלי יוצר 

 הרשות עבור ערך
 המקומית?

 לאתגרים בהתאם, הדיגיטלי יזםמה יישוםב הצורך מידת
 הקיימים

15 

40 

 הדיגיטלי מיישום המיזם ההצפוי ההישיר התועלת מידת
 במענה לצורך שהוצג

15 

 5 הדיגיטלי המיזם מיישום ההצפוי ההעקיפ התועלת מידת

 הרשות תילאסטרטגיהדיגיטלי  המיזם רלוונטיות
 המקומית

5 

 של וישימות מידת
 הדיגיטלי המיזם

 המיזם את ליישם המקומית הרשות של היכולת מידת
 בתקופת התמיכה הדיגיטלי

25 

40 
המוצג בתכנית  דיגיטליה/  הטכנולוגי פיתרוןה ישימות

 העבודה
5 
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הרשות המקומית ליישום המיזם הדיגיטלי כפי  היערכות
 בתכנית העבודה מפורטש

10 

 נוסף ערך

יּות) ההתרחבותו גידולהיכולות  ילִּ  המיזם של( ְסָקָלבִּ
 הדיגיטלי

10 
20 

 10 כללית התרשמות

 בתמיכה במסלול  בקשת ' 

 ציון בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה הבאה: יינתן דיגיטליה למיזם

 המידה אמת תיבחן כיצד המידה אמת
 יחסי משקל

 100)מתוך 
 (נקודות

כמה המיזם  עד
הדיגיטלי יוצר 

 הרשות עבור ערך
 המקומית?

מידה זו  אמת)
 לכלתיבחן ביחס 

 מקומיתרשות 
 פעולה משתפת

 יינתן כןו ,בנפרד
ניקוד כולל לכלל 

הרשויות 
 המקומיות

 (הפעולה משתפות

ביישום המיזם הדיגיטלי, בהתאם לאתגרים  הצורך מידת
 הקיימים

10 

35 

 הדיגיטלימיישום המיזם  ההצפוי הישירה התועלת מידת
 שהוצג לצורך במענה

15 

 5 הדיגיטלי המיזם מיישום הצפויה העקיפה התועלת מידת

 הרשות לאסטרטגיית הדיגיטלי המיזם רלוונטיות
 המקומית

5 

 של ישימותו מידת
 הדיגיטליהמיזם 

/ אשכול רשויות  המובילההרשות  של היכולת מידת
 התמיכה בתקופת הדיגיטליהמיזם  את הוביללמקומיות 

 משתפות המקומיות הרשויות לכלל ישים שיהיה באופן
 הפעולה

15 

35 

 תוהמקומי תיוהרשומ אחת כל של היכולת מידת
בתקופת  הדיגיטליאת המיזם  ליישם הפעולה תומשתפ

 מקומית בנפרד( רשות לכלביחס  ייבחן) התמיכה
5 

 בתכנית המוצג הדיגיטלי/  הטכנולוגי פיתרוןה ישימות
 העבודה

5 

 משתפות תוהמקומי תיוהרשומ אחת כל היערכות
 בתכנית שמפורט כפי ,הדיגיטליהמיזם  ליישוםהפעולה 

 )ייבחן ביחס לכל רשות מקומית בנפרד( העבודה
10 

 נוסף ערך
כולל מידת היעילות והחיסכון  הפעולה שבשיתוף הערך

 משיתוף כתוצאההפעולה  משתפותלרשויות המקומיות 
 הפעולה

10 30 
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יּות( של המיזם  והתרחבות גידוליכולות  ילִּ )ְסָקָלבִּ
 הדיגיטלי 

10 

 10 כללית התרשמות

ביחס לכל  ציוןקביעת  .זו להזמנה 'ב נספח ראו ,"להנ המידה לאמות ביחס הרחבהלו לפירוט .15
 תקבע אשר ,התמיכות וועדתל תועברש מקצועית לאחר קבלת המלצהמיזם דיגיטלי תתבצע 

ובהתאם תכריע בדבר עמידתו בציון  ,את ציונו הסופי של כל מיזם דיגיטלי דעתה לשיקול בהתאם
 . לעיל כהגדרתו, למיזם הסף

 םדעת שיקול לפי נדרשות בדיקות לעשות( יםחייב םאינ)אך  םרשאי/או ועדת התמיכות ו המשרד .16
פגישות עם נציגי  קיום לרבות, הדיגיטליים המיזמים יציונ שקלוללו התמיכה בקשות לבדיקת

 הרשויות המקומיות להצגת בקשות התמיכה. 

 התמיכה ישיעור

, בפועל הנתמכת הפעילות עלות מתוך, 'א במסלולהשתתפות המשרד בגין בקשת תמיכה  שיעור .17
 :כדלקמן יהיה

 .90% –כלכלי-החברתי דבמד 3-1 כלכלי-חברתי בדירוג מקומית רשות בורע .א

 .75% – כלכלי-החברתי במדד 5-4 כלכלי-חברתי בדירוג מקומית רשות עבור .ב

 .65% –כלכלי -במדד החברתי 7-6כלכלי -רשות מקומית בדירוג חברתי עבור .ג

 אם, ואולם, 50% – כלכלי-החברתי במדד 10-8 כלכלי-חברתי בדירוג מקומית רשות עבור .ד
 .65% – הפריפריאליות במדד 3-1 באשכולות נמצאת המקומית הרשות

, בפועל הנתמכת הפעילות עלות מתוך, 'ב במסלולהשתתפות המשרד בגין בקשת תמיכה  שיעור .18
כל אחת מהרשויות המקומיות  זכאית להםהתמיכה  ישיעור של משוקללה שיעורה בגובהיהיה 

 לעיל.  17 סעיףב הקבועים שיעוריםבהתאם ל ,הפעולה משתפות

 השיעור המשוקלל יחושב באופן הבא:

X𝑡 =
∑(𝑋𝑛 ∗ 𝑆𝑛)

∑ 𝑆𝑛
 

Xt -  שוקללמה תמיכההשיעור;  
Xn -  שמוגדר  כפיאחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה,  כלזכאית  לושיעור התמיכה

 ;לעיל 17בסעיף 
Sn - לסיווג בהתאם כל אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולהל תקציב ההוצאה המוקצה 
 .לעיל 11.3 בסעיף שמוגדר כפי, 4-1 מהקבוצות למי מקומית רשות כל של

 :'ב מסלולתמיכה בהשיעור  לחישובהיפותטית  מספרית דוגמא

רשויות מקומיות, עם הנתונים  3כי מספר הרשויות המקומיות משתפות הפעולה עומד על  נניח
 :להלן בטבלה המפורטים
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 הרשות
 המקומית

 היקף
 אוכלוסיית

 הרשות
 המקומית

 המדד
 -החברתי
 כלכלי

 מדד
 פריפריאליות

 שיעור
 תמיכהה

לו זכאית 
כל רשות 
מקומית 

סעיף  לפי
17 

(Xn) 

תקציב 
ההוצאה 
המוקצה 

 (בש"ח)
 רשות כלל

 מקומית
 סעיף לפי

11.3 (Sn) 

 התמיכה היקף
 המירבית
 האפשרית

 מקומית לרשות
' ב במסלול

 ח"שב

)לצרכי חישוב  
 התמיכה שיעור

 במיזם
 (המשותף

 שיעור
 תמיכה

 משוקלל
 לשיתוף
 הפעולה

(Xt) 

 4 9 10,000 'א רשות
50%  

(1X) 
200,000 100,000  

 4 4 80,000 'ב רשות
75% 

(2X) 
800,000 600,000  

 5 7 120,000 'ג רשות
65% 

(3X) 
1,200,000 780,000  

 שיעור
 הוצאה
 מירבית
  מוכרת

    2,200,000 1,480,000 %67.7 

 החישוב לפי ,67.7% יהיה לעיל בדוגמה המשותפת הבקשה עבור שייקבע המשוקלל התמיכה שיעור
 :הבא

 

X𝑡 =
∑(𝑋𝑛 ∗ 𝑆𝑛)

∑𝑆𝑛
=
0.50 ∗ 200000 + 0.75 ∗ 800000 + 0.65 ∗ 1200000

200000 + 800000 + 1200000
=
1480000

2200000
 

 הסכוםלעיל,  11.3חישוב תקציב ההוצאות המירבי כאמור בסעיף  ובמסגרתהסר ספק, במידה  למען
 4כל אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה עולה על ל המוקצים ההוצאות תקציבישל כל 

 חישוב במסגרתמלש"ח, ואולם  4ההוצאות המירבי יעמוד על  תקציב אזמלש"ח למיזם הדיגיטלי, כי 
Xt  ,כאמור לעיל∑𝑆𝑛 ההוצאות תקציביכל  סךעל תוצאת  יעמוד אלא ,"חמלש 4-ל יופחת לא 

  .הפעולה משתפות מיותלכל אחת מהרשויות המקוהמוקצים 

 תמיכהה תנאי

המקומיות, בדגש על  הרשויות בין וידע מידע שיתוףל מייחס שהמשרד הרבה החשיבות לאור .19
הרשויות המקומיות  ועל מקומיות רשויות אשכולות עלם, ימערכות ומיזמים חכמים ודיגיטלי

כי זכויות היוצרים בתוצרים  ,להתחייב)בין במסלול א' ובין במסלול ב'( תמיכה  םשתאושר לה
 RFI ,RFPפיון, דרישות, י: אלרבות ,של הפעילות הנתמכת ובכלל זה במסמכים השונים שיוכנו

 הכלל מן יוצא ללא תוצריםב שימושיתאפשר  ולמשרד תוהמקומי תיולרשו שייכות תהיינהוכו', 
, ובכלל המשרד של הבלעדי דעתו שיקול לפי, ולכל מטרה אחרת אחרות מקומיות רשויות לטובת

 למשרד יועברואלו  תוצרים. זה יהא המשרד רשאי לפרסם מסמכים אלה בכל אופן שייראה לו
 לה/לו שתאושראשכול רשויות מקומיות  או, רשות מקומית בנוסף .בקשתו לפידיגיטלי  בפורמט
 בעבורו דיגיטלי מיזם כל להציגישראל דיגיטלית למטה  יסייעתסייע/ או ציגיתציג/ ,תמיכה
 שיבקש המשרד. אחרת דרךכל באו  פורום בכל תמיכה לולה/ אושרה

לפועל  ולהוציא /יותהמקומית /יותהרשות התחייבות הוא דיגיטלי במיזם תמיכה למתן תנאי .20
תקנות מכוחו, ה"( והפרטיות הגנת חוק)להלן: " 1981-"אתשמ, רטיותבכפוף לחוק הגנת הפ
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 /נהותקיים הפרטיות הגנת חוק לפי נדרש שהדבר מקום כלמאגר מידע  /נהבכלל זה כי תרשוםו
 בקשת בחינת במסגרת, כי מובהרהמידע.  /יבקשר עם מאגר המחייבות הדין הוראות כלאת 

 והתקנות הפרטיות הגנת בחוק עמידה להבטיח נוספים תנאים לקבוע רשאי המשרד, התמיכה
 .מכוחו

תינתן תמיכה לפעילות הממומנת כספית מכל מקור ממשלתי נוסף או בעד פעילות שהמשרד  לא .21
 ידי-עלמובהר כי לא תיתמך פעילות הנתמכת  ,מהאמור לגרוע מבלימשתתף בה בדרך אחרת. 

המשרד במסגרת מבחני התמיכה בהקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים 
 ברשויות מקומיות.

הרשות המקומית במסגרת  ידי-עלתינתן תמיכה עבור הוצאות כוח אדם המועסק באופן ישיר  לא .22
 .וכלליות הנהלה הוצאות עבור תמיכה תינתן לא, כןכמו  .מעביד-יחסי עובד

 פעולה/ת משתפ/שאינו שאינה מקומיות רשויות לאשכול/או ו מקומית לרשות תמיכה תינתן לא .23
 .המשרד מטעם ביקורת עם

 הפעילות ממומנת מהן המקורות כל סך אם נוסף ממקור הממומנת פעילות בעד תמיכה תינתן לא .24
 .עלותה על עולה המשרד תמיכת כולל

המקומית מגישת בקשת תמיכה במסלול א' והרשות המובילה או אשכול הרשויות  הרשות .25
 - לאחריה ובין התמיכה בתקופת בין - עמידי/עמידת' ב במסלולהמקומיות מגיש/ת בקשה 

כל אחד מהם ו/או הבוחנים  ידי-עלהמשרד ו/או מטה ישראל דיגיטלית ו/או מי שימונה  לרשות
 או פנקס, חשבונות ספר, כספי וחשבון דין, תכנית, רשומה, מסמך, פרט כל –מטעם מי מהם 

בקשר עם התמיכה, הנחוץ  /ובידה המצוי אחר נתון וכל תצהיר, ממוחשב או רגיל, מידע מאגר
 .תמיכהורך בדיקת קיום התנאים הנדרשים למתן לדעת המשרד לצ

להגדיר  )בין במסלול א' ובין במסלול ב'( אשכול הרשויות המקומיות או המקומית הרשות על .26
 תקופת כל במהלךביצוע הפעילות הנתמכת  על שיהא/תהא אחראי/ת ,/ומטעמה)אחד/ת( עובד/ת 

 הטמעה ודיווח למשרד בגין הפעילות הנתמכת.  ,שוטפת הפעלה לרבות, התמיכה

 או לאשכול הרשויות המקומיות מקומית לרשות תמיכה אישור במסגרת לקבוע רשאי המשרד .27
 תנאים לפי שיקול דעתו המוחלט.

תמיכה  /יקבללא תקבל מקומיות רשויותאו אשכול  כי רשות מקומית ,לקבוע רשאי המשרד .28
אם נמצא כי הפעילות שבוצעה לא תאמה את הקבוע  ,בעבור פעילות שאושרה לפי מבחני התמיכה

 .ו/או בתקציב ההוצאות בתכנית העבודה

  לתמיכות שיאשר לפי שיקול דעתו המוחלט.המשרד יהיה רשאי לבצע פרסום ביחס  .29

למיזם דיגיטלי ביחס  / אשכול רשויות מקומיות הרשות המקומית /יבצעשתבצע פרסום בכל .30
שלמיזם דיגיטלי שאושר לתמיכה יש ביטוי כלשהו בפרסום  ככלו ,שאושר לתמיכה על ידי המשרד

יצוין באותו  – אשכול הרשויות המקומיות/  מקומיתהרשות הכגון באתר האינטרנט של  ,לציבור
 הלאומי המיזם מטה - חברתי לשוויון המשרד ידי על ספיתכ נתמךכי המיזם הדיגיטלי  ,פרסום

 ."דיגיטלית ישראל"
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 הבקשה הגשת אופן

ובמבחני  זו בהזמנה המפורטיםבתנאים  יםעומד אשרהמשרד ו מאתלקבל תמיכה  המעוניינים .31
 םמיוחתו יםמלא םכשה, םולהגיש פיםהבקשה המצור יאת טפס למלא יםמתבקש, התמיכה שבה

הרשות  וחותמת אשכול הרשויות המקומיות או המקומית הרשות של החתימה מורשי ידי-על
 טופסעם כל המסמכים המצוינים ב יחד, כנדרשאשכול הרשויות המקומיות  או המקומית

 .)כולל( 28.10.2018 -ה"ט, תשעבחשוון  ט"י, ראשון מיוםיאוחר  לא וזאת, הבקשה

 ,www.mse.gov.il: בכתובת, חברתי לשוויון המשרד באתר למצוא ניתן התמיכה בקשת טופס את .32
 ברשויות מתקדמים דיגיטליים מיזמים של ותחזוקה תפעול, שדרוג< תכנון, הקמה,  < תמיכות
כי המשרד יפרסם באתר המשרד הודעות ביחס לתמיכה הנ"ל, והמעוניינים  ,יתכןי .המקומיות

 באתר המשרד. הפרסומיםלהגיש בקשת תמיכה אחראים לעקוב אחר 

, חכם כרטיס ידי-על דיגיטלית חתימה באמצעות "המרכב במערכת תוגשנה התמיכה בקשות .33
. https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal: בכתובת באינטרנט התמיכות לפורטל כניסה ידי-על וזאת

לשם קבלת פרטים . בפורמט שיקבע המשרד התמיכות להזין לפורטלממולאים יש את הטפסים ה
 יובל מר, דיגיטלית ישראל במטה דיגיטליים פרויקטיםבכיר  תחום למנהלניתן לפנות  ,נוספים

. במידה שהתקבלה mse.gov.il-Projects-SC@18: "לבדוא או 2532010-072: בטלפוןזנה, 
 ,הודעה שהכרטיס החכם אינו תקין או בכל בעיה הקשורה בגישה לפורטל התמיכות באינטרנט

 .02-5012443 :ניתן לפנות לטלפון

 . דיון ללא תידחה באיחור שתגיע בקשה .34

 תשומת לב, כי כדי שבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף .35
 במידהתהליך ההגשה לוודא, כי מתקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת המרכב"ה. יודגש, כי 

הבקשה תיחשב כאילו יהא רשאי לקבוע כי  המשרד –"ה במרכבלא בוצע תהליך ההגשה הסופי ו
חלה באופן בלעדי על  ,לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת תמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין

 .התמיכה בקשת גישמ

 שונות

לנציגי  הדרכה מפגש יתקיים ,10:00 שעהב ,2018באוקטובר  11ב' בחשוון תשע"ט,  ,חמישי ביום .36
"ישראל  הלאומי המיזם מטהמשרדי בנציגי אשכולות רשויות מקומיות לו/או רשויות מקומיות 

. במסגרת מפגש 28, מגדל צ'מפיון, קומה 30בני ברק, דרך ששת הימים  , בכתובת:"דיגיטלית
לשאלות המשתתפים בקשר עם  כללי יינתן מענה כןינתנו הסברים על תנאי התמיכה ויההדרכה 

Projects-SC-דוא"ל ל פנייה אמצעותאת ההגעה למפגש ההדרכה ב לתאם מראשהתמיכה. יש 

18@mse.gov.il  חוזרת)במקרה בו לא נתקבלה הודעת דוא"ל עם פרטי המבקש להשתתף 
 מר, דיגיטליים פרויקטיםבכיר  תחום למנהל, יש לפנות ההדרכה למפגש הרישום את המאשרת

 טחונייב בבידוק כרוכה להיות עשויה ההדרכה למפגש הכניסה. (072-2532010: בטלפוןזנה,  יובל
  .אם למספר הנרשמיםוכן ייתכן כי יוגבל מספר הנציגים מכל גוף מבקש תמיכה בהת

כפוף לקיומו של תקציב לנושא במסגרת תקציב  שבנדון במסגרתתמיכה  אישורכי  ,מודגש .37
 המדינה ובהתאם לגובה התקציב שיאושר לעניין זה.
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 בעניין הכללי החשב להוראות זה ובכלל, בעניין הכלליהמשרד כפופה להוראות החשב  תמיכת .38
. ניתן לעיין בהוראות אלה לעת מעת שיעודכנובגופים אחרים, כפי  המדינה מתקציב תמיכות

 .v.il/Takamwww.mof.goהמפורסמות באתר האינטרנט של החשב הכללי, בכתובת: 

 כספיים, מילולייםביצוע  חות"דו להגשת, היתר בין, כפוףהמשרד  ידי-על התשלום, כי מודגש .39
אשכול הרשויות  או גזבר הרשות המקומית ידי-עלואחרים, באופן שיקבע המשרד, חתומים 

התנאים לקבלת התמיכה. אישור סופי של  כל מולאוולאישור נציג המשרד, כי  ,המקומיות
חשבות המשרד. המשרד רשאי לדרוש כל פרט או מסמך מאת הרשות  ידי-עלהתשלום יינתן 

 / חשבוניותשכתנאי לביצוע תשלום. תשומת לב לכך,  אשכול הרשויות המקומיות או המקומית
 או המקומית לרשות ישירלתשלום שתוגשנה למשרד צריכות להיות משויכות באופן  דרישות

 . לאשכול הרשויות המקומיות

המשרד ייעשה  ידי-עלבגדר התחייבות מצד המשרד. אישור תמיכה  האינ זו הזמנהכי  ,מובהר .40
מורשי החתימה של המשרד, ולא ניתן  ידי-עלחתומה  ,אך ורק בדרך של הוצאת התחייבות בכתב

 .ה"מרכבה מערכתלהסתמך על כל מסמך או מצג אחרים, לרבות רישום ב

 
 בכבוד רב,
 יובל זנה, 

מנהל תחום פרויקטים 
 דיגיטליים
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 'א נספח

 מאפייניםפירוט ו – דיגיטלייםה מיזמיםה

 כללי

 להזמנה 12בסעיף  הכלוליםהדיגיטליים להגיש בקשה לתמיכה עבור המיזמים  ניתן 
  .בלבד מפורטים בנספח זההו

 דיגיטליים מיזמים שלושה עד לכלול ניתן 'א במסלוללאמור במבחני התמיכה,  בהתאם 
בלבד  אחדב' ניתן לכלול מיזם דיגיטלי  במסלול רשות מקומית. מטעם תמיכההת בקשב

נכלל בבקשת תמיכה של אחת מהרשויות המקומיות  ינוובלבד שהוא א ,בבקשה המשותפת
 . 'א מסלוללפי  הבקשתמשתפות הפעולה במסגרת 

 להלן המפורטים במאפיינים לעמוד תמיכה בקשת מוגשת בעבורם הדיגיטליים המיזמים על. 

 )ייושם בשינויים המחויבים במסגרת בקשה לפי מסלול ב'( דיגיטלי מיזם לכל מחייבים מאפיינים

 שינוי כניסה בלתי מורשת למערכת,  , בין היתר,ואבטחת מידע המונע ת סייברקיום מערך הגנ
, מתקפת המקומית בלתי מורשה של תכני המערכת, חדירה דרך האתר אל מערכות הרשות

  אישי וקנייני ושימוש בהם.מניעת שירות של שירותי המערכת, גניבה והפצה של מידע 

 כן,  כמוילווה באישור של יועץ אבטחת מידע בלתי תלוי.  ואבטחת המידע מערך ההגנה
מדיניות, נהלים ותהליכי אבטחת מידע והגנה על פרטיות הולמים, כולל מדיניות פרטיות 

 .המקומית היועץ המשפטי של הרשות ידי-על, יאושרו ותנאי שימוש

 והשלמה המלאה הפעלתה לשם המקומיתהנדרשים לרשות  הרישיונות ללמערכת תכלול את כה. 

 ( וכו)תפעוליות, ניהוליות  הרלוונטיות ותהארגוני המידעת והמערכת תתממשק למערכ'
 . המקומית ברשות והמתוכננות הקיימות

 העבודה תהליכי ולפי המקומית ברשות תפקידים בעלי לפי התאמות ביצוע תאפשר המערכת 
 .המקומית הרשות של

 כל מיזם דיגיטליל רצויים מאפיינים

 לרשות המקומית להיעזר  מומלץואבטחת המידע,  ת הסייברבכל הקשור למתווה מערך הגנ
 מסמך, ב)כולל יועצי אבטחת מידע( תתקשרולעשות שימוש, ואף להנחות את הספקים עמם 

ושא האחריות בארגון לבניית תכנית בנ" המגדיר מתודה סדורה לארגון"תורת ההגנה בסייבר 
ידי מערך הסייבר -עלאיומי סייבר, כפי שפורסמה  מפנילהגנה על הארגון  עבודה רב שנתית

בעדכונים  וכן, https://www.gov.il/he/Departments/Topics/11הלאומי בקישור הבא: 
 מעת לעת. הסייברידי מערך -עלת המתפרסמים הרחבובו

  בהתייחס למיזם הכולל התקנת מצלמות רשת ו/או חיבורן לרשת, מוצע לרשות לעשות שימוש
", שפרסם מערך הסייבר צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה" –סמך המלצות במ

 .https://www.gov.il/he/Departments/Policies/iotcamersהלאומי, בקישור הבא: 
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 ענן בסביבת ופועלות המוקמות למערכות עדיפות תינתן. 

 הנגשת מידע לציבור כמאגר מידע פתוח הכוללים  דיגיטליים למיזמיםעדיפות  תינתן
 .מכונה קריא טבפורמ מתעדכןה

 לכל  ביחס)אלא אם הוגדר אחרת( של מאפיינים רצויים  פירוט מובא זהא'  נספח בהמשך
, ככלל .הדיגיטלי המיזם ניקוד לצורך ישמשו והם, בנפרדאחד מהמיזמים הדיגיטליים 

מאפיינים אלה ייושמו בשינויים המחויבים ביחס למיזם דיגיטלי המוגש במסגרת מסלול א' 
 או במסגרת מסלול ב'. 
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 (GIS) גיאוגרפית מידע מערכתתפעול וקבלת החלטות מבוסס  מערך .1

  כללי תיאור

( מאפשרת ניתוח והצגת מידע מורכב )מידע אלפאנומרי GIS; )ממ"ג גיאוגרפית מידע מערכת
 הכוללת יתלועמאפשרת ליישם תפיסה תכנונית ותפ "גהממ מערכתוגיאוגרפי( על בסיס תצוגת מפה. 

מאפשרים ביצוע  באמצעותה המתבססים והתהליכים ערכתהמ. מרחבי מידע מבוססת החלטות קבלת
לתושב  ( ומתן שירותיםרשותי תוךתכנון אסטרטגי ותכנון ארוך טווח, ניהול תהליכים תפעוליים ) של

 פעולה שיתוף, לתושב ונגישות שירות, ההחלטות קבלת תהליכיניתן לשפר  ,מכך כתוצאה(. רשותי)חוץ 
 פלטפורמהופיתוח  יםרשותיוניצול משאבים  רשותי, תכנון המקומית ברשות ויחידות גורמים בין

 . "החכמה עיר"ל יותר מתקדמים יםידיגיטל לפתרונות

 הצורך תיאור

 במרחב ניהולייםמתבסס על תהליכים תפעוליים ו המקומית הרשות מפעילות מרכזי חלק 
 .המוניציפאלי הגיאוגרפי

 יכולת לצד ,במרחב המתרחשים האירועים של ויזואלית הצגהבו הבהבנ משמעותי צורך קיים 
 .שלהם הגיאוגרפית המשמעות את המשקף באופן ותופעות אירועים לבחון

 משותפת מפה סביב שונות ומערכות יחידות בין נכרוןיס כולל זה צורך. 

 לאפשר תכנון טווח  על מנת תמשמעותי אהי תרשותיה היוהבני התשתיות יתווא הבנת, בנוסף
  .ה והפיתוחיותכניות הבני רשותיארוך של המתאר ה

 אפשריות תועלות

 יםרשותיתהליכי תכנון  שיפור. 

 החלטות קבלת תהליכי שיפור. 

 ותשתיות נכסים, אירועים שלתהליכי תפעול ובקרה  שיפור. 

 המקומית ברשות שונות יחידות בין התיאום שיפור. 

 לציבור מידע שיתוף. 

 תהליכיים מאפיינים

 תהליכי דיגיטציה וטיוב מידע ביחידות המקצועיות )כולל פירוט  –ויצירת הנתונים  איסוף
 .המחלקות ובסיסי המידע בתהליך(

 (הטכנולוגיות למערכות התייחסות)כולל  הגיאוגרפי המידע וניתוח עיבוד, ניהול. 

 תיאור תהליכי העבודה והשימושים שיתבצעו במערכת – המידע של ושימוש צריכה.  

 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 שונים נתונים אלפאנומריים וגיאוגרפיים בתחומים ותהקמת שכבות מידע גיאוגרפיות הכולל 
יה, בריאות ורפואה, י)תשתיות, רישוי עסקים, חלקות וייעודי קרקע, רישוי ופיקוח על בנ

  .מידע תשכבתוך הגדרת סוגי המידע שיוצגו בכל  ,חינוך ודת, ביטחון ושעת חירום וכו'(
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 כגון יכולת הגדלת שטח מפה, קליטת והצגת תצלום אוויר,  ,בסיסיות מרכזיות תכונות שילוב
 מידע כרטיסי, קנה מידה, הפקת מפה, םעץ שכבות, מדידת מרחקים, צורות, שטחים ונפחי

לצד תצוגה ויזואלית הכוללת סרגלי כלים ופקדים, יכולת להוסיף ולהוריד  ,'דוכ נקודות על
  .שכבות מידע

 יחד באופן ויזואלי המאפשר ביצוע חיתוכים משותפים והבנת  מידע שכבות מספר הצגת
 .הדדיות השפעות

  מנגנון הניהול השולט בניהול הרשאות הצפייה יאפשר ניהול הרשאות הפעלת כפתורי התפקוד
 .במערכת, לכל קבוצת הרשאה, בהתאם להגדרות מזמין המערכת )אדמין, תפעול, צופה(

 תפעולי ממשק (API )תושב, רישוי עסקים,  ניהול, כגון) רשותיותה המערכות כלל עם כיווני דו
 .חינוך ועוד( ,רשותי, פיקוח רשותיהנדסה, פיקוח, מוקד 

  המשרד לביטחון פנים( ,למשל, )כגון ממערכות של משרדי ממשלה מידעשיתוף שכבות.  

 רשת ב הזמיניםנתונים  בסיסיכגון  ,אפשרות למשוך נתונים מבסיסי נתונים אחרים
 .אחרים במקורות או אינטרנטה

 המידע  לגביהמידע המצוי בבסיס הנתונים הגיאוגרפי והן  לגביהן  ,שאילתות לביצוע אפשרות
המצוי בבסיס הנתונים המרכזי המשרת את המערכות המילוליות ובהתאם לחיתוכים רצויים 

  .ומוגדרים

 גבי על הצגתם, רשותיותמצלמות מלמערכות המאפשרות להציג נתונים מחיישנים ו חיבור 
 .(סטטוס)מיקום,  חיווי וקבלת מפה

 (חירום שעת)תחבורה,  אמת בזמן שינויים אחרו אירועים אחר וניטור הצגה יכולת. 

 חות(.דו)מחולל  בקרה"חות דו הפקת יכולת" 

 ה כלי עם סנכרון-BI (Bussiness Intelegence )ובניית כלי  , ככל שקיים,המקומית ברשות
 .ניתוח וקבלת החלטות

 לפי צרכים מוגדרים עבור פונקציות האדמין, הגורם המתפעל  ,יישומים נוספים הטמעת
 .והצופה

 מכונה קריא בפורמט מתעדכןהמידע לציבור וליזמים כמאגר מידע פתוח  הנגשת. 

 אתגרים

 המקומית  ברשות, ללא הגדרה של תהליך רוחבי פייםיספצ לצרכים במערכת נקודתי שימוש
  .החלטות לקבלת בסיסי ניהולי ככלי

 הארגוניות המידע למערכות אינטגרציה. 

 שונות מקומיות רשויות ובין המקומיתהמידע בתוך הרשות  תחזוקתבו בניהול אחידות. 

 הגיאוגרפיות המידע מערכות בנתוני שימוש שיעשו כך ,החלטות וקבלת עבודה תהליכי הסבת. 

 המערכת של מקצועי יותר תפעול לצורך המקומית ברשות אחראי גורם של מקצועי ידע. 

 הערות

  בבקשה כי ככל שבמסגרת התמיכה שמפעיל המשרד ב ,להזמנה זו, מובהר 21בהתייחס לסעיף
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המשרד לרשות אם אישר , "הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים"ל
ית לא תוכל לקבל (, הרשות המקומGISהמקומית תמיכה בעבור מערכת מידע גיאוגרפי )

תמיכה במסגרת מבחני התמיכה דנן בעבור מיזם דיגיטלי מסוג "מערך תפעול וקבלת החלטות 
אלא אם תפרט במסגרת תכנית העבודה מדוע מדובר  ,מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית"

"הקמה, מסגרת בפעילויות שונות, ובכלל זה תפרט מה נכלל בפעילות שאושרה לתמיכה ב
של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים", מה נכלל במיזם הדיגיטלי בעבורו שדרוג ותחזוקה 

מבוקשת תמיכה במסגרת מבחני התמיכה דנן וכיצד שני הנושאים משלימים ומתממשקים 
לפי  ההחלטה באם המיזם הדיגיטלי בעבורו מבוקשת תמיכהמובהר, כי אחד עם השני. 

 הנ"ל נתונה לשיקול דעתו המוחלט של המשרד.  21עומד בתנאי סעיף  הזמנה זו

  למרכז למיפוי מוצע לפנות הנתונים הנדרשים להקמתו, בחינת ו המיזם הדיגיטליבשלב תכנון
במסגרת פרויקט מעג"ל )מיזם עזרים ישראל לקבלת רשימת השכבות שניתנות ללא עלות 

וכן לבחינת שרת המפות ככלי לביצוע פעילות בסיסית כולל איסוף נתונים , אוגרפי לחירום(יג
באזור קבוצתי במוביל, כולל הצגת נתונים מרחבים וביצוע חיתוכים ושאילתות מרחביות. 

 :או במייל 9298853-03* או 6274: פוןה תתבצע למרכז תמיכה בטליהפני
mapi_support@taldor.co.il. 

  "ככל שמיזם דיגיטלי מסוג "מערך תפעול וקבלת החלטות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית
נו המשרד יהא רשאי, אך לא חייב, להעביר את תכנית העבודה לעיו –יאושר לתמיכה 
אל, ועל הגוף מבקש התמיכה יהא לתקן את תכנית המרכז למיפוי ישר ולהתייחסותו של

המלצות שיתקבלו )אם יתקבלו( מהמרכז למיפוי ל בהתאםהעבודה ו/או תקציב ההוצאות 
  ישראל, להנחת דעתה של ועדת התמיכות.

  ,של נתוני מיפוי וקטוריים יבוצע על פי מפרט המיפוי הלאומיורישום איסוף מוצע כי כמו כן, 
 .http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/default.aspx הבא: בקישור פורטכפי שמ
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  המקומית הרשות ידי-על ההחלטות קבלת בתהליכי לתמיכהשיתוף ציבור  מערך .2

 כללי תיאור

ציבור התושבים, העסקים  המאפשרים לשלב את תובנות ,ועקביים שיטתיים, בניםמו ותהליך מערכת
 .הרשות המקומית ידי-על החלטות קבלת תהליך טובתל, המקומית ובעלי עניין אחרים ברשות

ולכן עשויים להחזיק  ,רשותיותה בעיותלהתושבים חשופים במקרים רבים ובאופן יומיומי לאתגרים ו
 יכול הציבור שיתוף תהליך .פיתרוןל םדרכי הצעתלו חשיבותן זיהוילפיון הבעיות, יבמפתחות לא

 ונושאים תחומים סביב, המקומית ברשות ההחלטות קבלת תהליך במסגרת שונים בשלבים להתקיים
 שיתוף של רמות ובמגוון (וביצוע יישום, תקנות קביעת, תקציב חלוקת, מדיניות קביעת)כגון  שונים

 (.פעולה ושיתוף היוועצות, מידע)קבלת  הציבור

 תיאור הצורך

 באמצעות  (יותר המעורב המיעוט דווקא)ולאו  הציבור שיתוף לתהליך רחב יעד קהל משיכת
 .דיגיטלית מערכת

 יםרשותילגבי בעיות, סוגיות ואתגרים  המגיע מקהל רב של תושבים מידע ועיבוד איסוף 
 .שונים בנושאים

 רשותיותתובנות מרמת השטח לגבי סוגיות ופעולות  קבלת. 

 וקהילתי רשותישל תושבים לטובת פיתוח  רתימה. 

 ממוקד נושא סביב עניין בעלי מגוון מצד ועמדות תובנות קבלת. 

 יעיל באופן השיתוף לביצוע ועקבי יעיל מנגנון יצירת.  

 אפשריות תועלות

 מידע חדש וכיווני חשיבה מגוונים. 

 חסמים שלזיהוי מוקדם של בעיות ו. 

  פיזיים ורעיונייםתקציביים,  -הגדלת משאבים. 

 וחיזוק האמון יתתהרשוהלגיטימציה למדיניות  הגברת. 

 שונים גורמים בין הציפיות תיאום שיפור. 

 המקומית הרשות בפעילות ושקיפות ביקורת, בקרה. 

 תהליכיים מאפיינים

 לרבות, המקומית ברשותותהליך מובנים לגיבוש תהליכי שיתוף ציבור  מתדולוגיה: 

o הציבור ומטרותיהם שיתוף כיתהלי ם שלסוגי הגדרת; 

o שלבי דרך, הצורך זיהוי משלבמובנים לשיתוף הציבור החל  תהליכים הגדרת 
 ;והמדידה התחקור לשלב ועד ההחלטות וקבלת השיתוף

o ברשות המקומית; ההחלטות קבלת בתהליכי הציבור תובנות שילוב מנגנון פיוןיא 

o שיתוף הציבור; לתהליך גזרה וגבולות כללים הגדרת 
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o ולשילוב התובנות לתהליך המקומית הרשות מחויבות הגדרת; 

o המקומית מטעם הרשות וכוח אדם רלוונטי גורמים מנהלים הגדרת. 

 תהדיגיטלי מערכתה מאפייני

 האל כלים שילוב ותוך באמצעותדיגיטלית אינטרקטיבית המאפשרת שיתוף ודיון  פלטפורמה:  

o אתר היוועצות מקוון; 

o פורום/קהילה; 

o קהילת ידע; 

o מדיה חברתית; 

o שולחן עגול מקוון; 

o בלוג; 

o שאלון/סקר; 

o קבוצת מיקוד. 

 הדיגיטלית בפלטפורמה נוספים אפשריים שימושים: 

o המתקיימים בשיח מגמות" )דיונים( / הציבור של"שיחה  אחר מעקב ביצוע 
  ;בפלטפורמה

o מצרפי( אגרגטיבי באופן תובנות לקבלת תשובות של סמנטי וניתוח עיבוד(; 

o ידידותיבאופן  השיתוף תהליך אתהמאפשרים לנהל  (גיימיפיקציה) מישחוק כלי 
  ;למשתמש

o הדיגיטלית במערכת להבנייה ניתנים או מובנים תהליך שלבי; 

o הרחב לציבור ונגישה קלה לשפה תחומים במגוון היוועצות מסמכי ועריכת עיבוד;  

o דומים והצעות רעיונות ואיחוד קישור, זיהוי; 

o פרסומי; קמפייןדו"חות, סטטיסטיקה ותחקור של  הפקת 

o לתהליך ומדידה בקרה מודול; 

o מכונה קריא בפורמט מתעדכןהידע לציבור וליזמים כמאגר מידע פתוח הנגשת המ. 

 כי עצם הקמת  ,מובהר .דיגיטליות שאינן ציבור לשיתוף משלימות פלטפורמותאל מול  ממשק
ואולם הפלטפורמות המשלימות  ,לתמיכה ןניתהפלטפורמות המשלימות  אל הממשק

 :במסגרת מבחני תמיכה אלה ניתנות לתמיכה אינןהמצוינות להלן 

o עגול שולחן; 

o כנס; 

o ציבור; שיתוף מפגש 

o היגוי ועדת. 
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 אתגרים

 המקומית ככלי עבודה בקרב מנהלי ועובדי הרשות ציבור שיתוףהשימוש בתהליכי  הטמעת. 

 הציבור שיתוף של נקודתי ולא שיטתי לכלי הציבור שיתוף הפיכת. 

 המקומית ברשותתהליך השיתוף כאמצעי משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות  שילוב. 

 המתקיימים. הציבור שיתוף תהליכי ואמינות איכות דברב העניין בעלי בין אמון יצירת 

 הציבור לשיתוף ודיגיטליות פיזיות מערכות בין שילוב. 
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 הציבורלשימוש  של הרשות המקומית משאבים הנגשת .3

 כלליתיאור 

, תשתיות כגון משאבים להנגיש, לתושבים או לבעלי עניין אחרים המקומית המאפשרת לרשות מערכת
 המשאבים מונגשים שבה זירה כוללת המערכת. משותף שימוש צורךל ועוד ספורט מגרשי, חדרים

 בהם ומאפשרת ליחידים או לקבוצות להגיש בקשה לשימוש ,בהם האפשרי השימוש ואופן השונים
  .המערכת יכולה לכלול גם כלים ניהוליים לנכסים באופן דיגיטלי.

 תיאור הצורך

 ומשאבים שונים  נכסיםישנם המקומית  ברשות, לתושבים ולעסקים המקומית לרשות
 ,בנייניםב חדריםב, למשלמדובר  המקומית שהשימוש בהם אינו ממוצה )עבור הרשות

 (.ספורט מגרשיוב "סיםמתנב

 לה הזמינים במשאבים שימושבו הילההק בפיתוח עניין המקומית לרשות. 

 על  פיקוחבו משותפים כללים יצירתב, הנגשהבקושי בתיאום,  לעיתים קיים ,זאת עם
 . השימוש

 תועלות אפשריות

 יםרשותיהשימוש במתקנים ומשאבים  מיצוי. 

 תושבים עבור ההזמנה תהליך פישוט. 

 המקומית. ברשות הפנאי פעילות היקף תרהגב 

 המתקנים על והבקרה השליטה יכולת שיפור. 

 תהליכיים מאפיינים

 (.וכיו"ב סדנאות חדרי, אולמות, ספורט)מגרשי  לשיתוף הניתנים יםרשותימשאבים  הגדרת 

 רצוייםהסוגי השימושים המותרים /  הגדרת. 

 בהם השימוש אופן לקביעת תהליך הגדרת. 

 השיתוף לביצוע עלות/  תקצוב מודל הגדרת. 

 לשימוש המותרים יעד קהלי הגדרת . 

  הדיגיטלית המערכת מאפייני

 פנויים םירשותית של משאבים וזמינ הצגת. 

 משתתפים מספרלפי /או פעילות ו גלפי סו של נכסים חכם לחיפוש אפשרות. 

 משאב כל עבור שימוש ותנאי עלות הצגת. 

 דיגיטלי באופן ותשלום להזמנה אפשרות. 

 המקומית לממשק עם מערכות רלוונטיות אחרות ברשות אפשרות. 
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 אתגרים

 יםרשותיה והמשאבים המתקנים הכשרת. 

 ובמשאבים הנ"ל במתקנים השימוש וניהול פיקוח. 

 מכונה קריא בפורמט מתעדכןכמאגר מידע פתוח  ,המידע לציבור וליזמים הנגשת. 
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 חכמה תאורה .4

 כללי תיאור

 םמבני ציבור, באופן המותאבזורים ציבוריים ויבא תאורה מערכות על בקרהלו לשליטהמערכת 
 מערכת ובאמצעות התאורה גופילשלוט מרחוק על וולדפוסי השימוש. המערכת מאפשרת לנטר לתפוסה 

 ככלי בנוסף לשמש יכולים התאורה עמודילווסת את היקפי השימוש לפי הצורך.  ובקרה שליטה
, חיישנים לניטור זיהום אוויר, צפיפות ורעש, מצלמות, כריזה,  WiFiתקשורת וחישה הכוללים נקודות

 . טעינה ועוד

 תיאור הצורך

  המקומית.  מהוות חלק משמעותי מתקציב הרשותהמקומיות הוצאות החשמל ברשויות 

 בזבוזל לעיתים ומביאה אופטימליתוהבקרה על הפעלת התאורה הציבורית אינה  השליטה 
כך שעמודי התאורה פועלים באופן קבוע למרות שבמקרים רבים פעילותם אינה  ,משאבים

 . כאשר יש צורך בכך( גםעשויים שלא לפעול  ,נדרשת )ובאותו אופן

 המקומית רשותלעלוית האנרגיה, עמודי החשמל פרוסים באופן רחב יחסית ברחבי ה מעבר 
  .ותקשורת ניטור, חישה כגון, נוספים םידיגיטלי לשימושיםויכולים לשמש כפלטפורמה 

  אפשריות תועלות

  חיסכון כספי בגין הפחתת צריכת האנרגיה כתוצאה מייעול מערכת התאורה ו/או מעבר
 .לד תאורתל

  הקהתחזו עבודות ייעול/או ו התאורה גופי חיי הארכתחיסכון כספי בגין. 

  התאמת דפוסי התאורה לצרכים בפועל ידי-עלשיפור השירות לתושב. 

 מערכות התאורה כפלטפורמה לשימושים בתועלות נוספות הנובעות משימוש בעמודי ו
-או שילוב נקודות תקשורת ו רשותיה מרחבבשילוב חיישנים וניטור המתרחש  כגון ,נוספים

WiFi. 

 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 התאורה עמודי על ובקרה שליטה מערכת. 

 התראות וזיהוי תקלות במערכת החשמל או התאורהבלת ק. 

 כגון מצלמות וחיישנים ,תרשותיליטה שלפלטפורמה לשילוב רכיבים חיצוניים לניהול ו. 

 קבלת התראות וזיהוי תקלות במערכת החשמל או התאורה. 

 (התקלה סוג)תקלה,  התאורהלספק חיווי על מצב  יכולת. 

  בסיס לפלטפורמה המאפשרת הצבה של מצלמות, חיישנים או נקודותWiFi  ותקשורת
  .תייריםללתושבים ו

  אחרות רשותיותתקשורת למערכות מידע ו למערכותאינטגרציה. 

 (אפשרות הפעלה עצמית בהתאם לתכניות קבועות וחיישנים )גם ללא מרכז בקרה. 
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 כללים מבוססות תכניות לפי הפעלה אפשרויות. 

 (.'וכו כיבוי, עמעום)הפעלה,  מרחוק פקודות מתן המאפשרת ענן מבוססת מרחוק הפעלה מערכת 

 לאנשים לא  גם הנגיש באופן ובקרה שליטה, הפעלה המאפשר ענני ובקרה שליטה מרכז
 .מיומנים

 הצגה של כל גופי התאורה באופן פרטנימרחוק למערכתשליטה המאפשר כניסה  ממשק ,. 

  לצד מפה בסיס על הנתונים הצגת מאפשרבאופן שממשק למערכות המידע הגיאוגרפיות 
 .נוספות מידע שכבות

 נוספותה רשותיותה והתפעול המידע למערכות ממשק. 

 וכיבוי הדלקה נתוני, אירועים"חות דו כגון גרפי באופן ותפעול בקרה"חות דו הפקת יכולת ,
 .'וכו חשמל צריכת

 אתגרים

 :מערכתבחינת האיזורים שבהם קיימת כדאיות להקמת ה איזורי יישום. 

  מודל ומקורות מימון: החלפת עמודי תאורה קיימים כרוכה בעלות כספית משמעותית ומשך
 .ואחרים ממשלתיים מימון רותמקו לבחון ישהזמן להחזר עשוי להתארך. 

 בתהליכים סינרגיה וקיימת במידה תרשותיושילוב במהלכים להחלפת תאורה  תזמון. 

 :מידת השימוש בעמודי התאורה כפלטפורמה המאפשרת שימושים נוספים  שימושים נוספים
 .מעבר לחיסכון באנרגיה

 מכונה קריא בפורמט מתעדכןלציבור וליזמים כמאגר מידע פתוח  הנגשת המידע. 
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 לניהול פרויקטים  מערכת .5

 כלליתיאור 

באופן משותף  לנהל המקומית ברשות השונים והפיקוח הביצוע, הניהול לדרגי המאפשרת מערכת
 אחר מובנה באופן ולפקח לנהל מאפשרת המערכת. הצדדים לכל ואחיד באופן מתואם ,פרויקטים

לבקרה ולמדידה, תוך ניטור  דוע הביצוע דרך, והתכנון הייזום שלבימ החל, השונים הפרויקט שלבי
 וזיהוי תקלות וחריגות.

 תיאור הצורך

 באופן המאתגר את יכולת  ,בכל זמן נתון המקומית ברשות מתנהלים פרויקטים של רחב מגוון
  .המקומית הבקרה של מנהלי הרשות

 המקומית  רשותהכוללים לעיתים מגוון רחב של שותפים ובעלי עניין מתוך  הפרויקטים
ממשלה, תושבים ועסקים(,  גורמי) המקומית ( ומחוץ לרשותבנות חברות, ברשות)מחלקות 

 היחידות שבין הסנכרון שגם כך – (מפקחים, עובדים)מנהלים,  שונות בדרגותזאת,  וגם
 .מאתגר הינו השונות

 ההתקדמות קצבעל ו הפרויקט מצב על אחידה מצב תמונת ביצירת רב קושי קיים, לסיכום 
 .שלו

 אפשריות תועלות

 שונים ובהיבטים שונות ארגוניות ברמותאחר פרויקטים  מעקב.  

 הסיכונים ניהולאחר ו ועסקיים םיאסטרטגי במדדים עמידה אחר מעקב. 

 פרויקטים ובבקרת במעקב, בליווי הקשור בכל אחידה ארגונית שפה יצירת. 

 תיעדוף,  – ובכלל זה, יםהפרויקטושיפור ביכולות הפונקציונליות בכל הקשור בתחום  פיתוח
 .קבלת החלטות וניהול סיכונים

 כתוצאה מאוטומציה של תהליכים ואינטגרציה עם  ,יםהפרויקטבעבודה בתחום  התייעלות
 .מערכות אחרות

 ואינטואיטיבי ידידותי באופן המלא הפרויקטים מכלול ואחר הבודד הפרויקט אחר מעקב ,
 .לגביהם הרלוונטיות וההחלטות אליהם הקשורים המסמכים כל כולל

 תהליכיים מאפיינים

 הפרויקטים בניהול עבודה ושגרות כללים הגדרת. 

 ומהיר אמין לדיווח רלוונטיים עניין ובעלי עובדים של רתימה. 

 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 תפעול, לתחזוקה ועד מהתכנון החל, הפרויקט של החיים שלבי לכלל הגדרות הכוללת מערכת 
 .ובקרה

 ומדדים יעדים, דרך אבני ניהוללו להגדרת אפשרות. 
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 באופן דינמי זמנים לוחות הצגת. 

 חריגים לאירועים כללים מבוססות התרעות יצירת. 

 הרלוונטיים הפרויקט מסמכי כלל של נוחה אינגרטציה. 

 ('דוכ הנדסה"ג, ממ, תושבים)ניהול  הרלוונטיות המקומית הרשות למערכות תפעולי ממשק. 

 וידידותי נוח באופן גרפיים ממשקים ריכוז. 

 השוואת עלויות מול תקציבים וזיהוי חריגות. 

 תקלות על ודיווח פגישות תיאום. 

 ומתכללת השוואתית תמונה לספק יכולת תוך במקביל פרויקטים מספר של ניהול. 

 ובקרה ניתוחמטרת ל"חות דו הפקת . 

 מוביילמחשב, טאבלט או  , לרבותהמידע למגוון מכשירים הנגשת.  

 אתגרים

 לצד השימוש במערכת ,הפרויקטים לניהול מובנים עבודה תהליכי פיוןיבא צורך. 

 הדיגיטלית במערכת השימוש הטמעת. 

 ורלוונטי עדכני מידע הטמעתלו לאספקת נוספים וגורמים שטח גורמי רתימת. 
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  הרשות המקומית ידי-על החלטות קבלת תהליכימידע לתמיכה ב ימבוסס כלים .6

  יכללתיאור 

לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות, בהתבסס על מאגרי נתונים פנימיים )של  כלים ויישום פיתוח
כלי בינה עסקית. כלים תומכי החלטה מציגים ב( וחיצוניים, תוך שימוש בשיטות והמקומית הרשות

שיפור, וכן לזורי מיקוד לטיפול ויאת תמונת המצב המעודכנת, מאפשרים תחקור של המצב וזיהוי א
הצגת שיפור לאורך זמן. לדוגמא: שיפור שירות לתושב, היערכות בנושא תשתיות ומבני ציבור 

, '(וכד ותיקים לאזרחים מרכזים"ס, מתנ, ספר תיב, ילדים)גני  המקומית ברשותלאוכלוסיות שונות 
  '.וכד עסקים רישוי(, חניה) ואכיפה ביקורת בתהליכי תמיכה, יהיגב תעדוף

 הצורךתיאור 

 החלטות קבלת לטובת בנתונים ושימוש, נתונים מבוססת מצב תמונת קבלת.  

 שלהם הגומלין יחסיהגורמים המשפיעים על תמונת המצב והשפעות  הבנת. 

 המקומית ברשות הקיימים הנתונים נכסי ומיצוי שימוש תוך זמינה נתונים תשתית יצירת. 

 בה למתרחש בנוגע המקומיתשפה משותפת ברשות  יצירת. 

 פתטמערך של ארגון מבוסס נתונים ומידע כדרך התנהלות שו יצירת. 

 תועלות אפשריות

 המקומית ברשותזמן הפקת הנתונים והתובנות  קיצור. 

 תהליכים אחר מידע ומבוסס מלא מעקב. 

 קביעת  ידי-עלתהליכים באופן מוגדר  הבנייתKPI's אחריהם ומעקב. 

 שיפור תהליכי קבלת ההחלטות. 

  המקומית תובנות לגורמים ברשותהנגשת. 

  ,תפעול ותהליכי שירותיםייעול תהליכי קבלת ההחלטות. 

 ניהול הסיכוניםיכולת יכולת השליטה והבקרה ו שיפור.  

 תהליכיים מאפיינים

 הנתונים שעליהם  ובסיסיהמקומית  ברשותתהליכי קבלת החלטות המתבצעים  מיפוי
 .התהליכים נסמכים

 איכות ואמינות תשתית הנתונים ברשות המקומית מרכזיות נתונים תשתיות מיפוי :
 . ההחלטות לקבלת כיום המשמשים

 תועלת ניתוח, יעד קהלי הגדרת: המקומית ברשות מרכזיים בתהליכים הכלים בניית מיקוד 
 .הנתונים תשתית בבניית מורכבות ובחינת צפויה

 מסקנות פקתהו תחקור תהליכי ביצוע, הנתונים לטיוב תומכים ארגוניים תהליכים הגדרת 
 .ההחלטות קבלת בתהליכי התובנות ושילוב

mailto:DIB@mse.gov.il
mailto:DIB@mse.gov.il
mailto:DIB@mse.gov.il


 

 DIB@mse.gov.il: דוא"ל, 2532002-072. טל: בני ברק,  30דרך ששת הימים 

30 Sheshet HaYamim Road, Bnei Brak. Tel: +972 (3) 7779138, E-mail: DIB@mse.gov.il 

 DIB@mse.gov.il: االلكتروني البريد ,30-7779138: هاتف .براك بني, 30 هياميم ششت شارع

   31  /58 

 

 הדיגיטלית מערכתה מאפייני

 מנותחיםהו הנמדדים הפרמטרים של וגרפי ויזואלי באופן מצב תמונת הנגשת. 

 ל ביחס פערים הצגת-KPI's חריגות ותקיימ שבהם מיקוד לאיזורי והכוונה שהוגדרו. 

 נתונים תחקור"חות דו והפקת וסטטיסטיקות ניתוחים, גרפים הפקת, תחקור יכולת 
 .הפיתרון באיזורי מיקוד המאפשרים

 לקבל התראות מותאמות אישית לכל משתמש בהתאם להגדרות  רהמאפשנהל התראות מ
 .מראשו קבעשנ

 הצפויה השפעתם וניתוח ותחזיות תרחישים ויצירת פיתוח יכולת. 

  רשותיותיכולת התממשקות תפעולית עם מערכות תפעוליות. 

 חברתיות רשתות)חיישנים,  חיצוניים ומקורות ממערכות עדכניים נתונים קליטת יכולת 
 .(וכיו"ב

 חיצוניים מידע למאגרי ממשק. 

 אתגרים

 והבשלות שלהם לשמש לקבלת החלטות המקומית איכות והיקף המידע הקיימים ברשות. 

  בקרה / מיקוד הכלים לטובת האיזורים שבהם קיים צורך בתכנון –צורך עסקי. 

  לעשות שימוש בכלים הרשות ועובדי מנהלימידת הנכונות והמסוגלות של. 

 והמחשוב התפעול יחידות של ומחויבות רתימה . 
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 לעסקים לסיוע דיגיטליים כלים פורטל .7

 כללי תיאור

 בירוקרטיים תהליכים עבורו מנגישים, מידע לעסק המספקים דיגיטליים כלים ארגז המכיל פורטל
 הדיגיטליים הכלים. חייו כל לאורך לעסק ותמיכה כלים ומספקיםשהעסק נדרש לבצע למול הרשות 

והבירוקרטיה מולו, לצד הנגשה של מידע  בעל העסקיכולים לסייע בטיוב השירותים הניתנים ל
 רלוונטי ומותאם ותמיכה במידע וקבלת החלטות. 

 הצורך תיאור

 הקשור בכל הן ,קטנים ובינוניים נתקלים בקשיים רבים בפעילותם השוטפת עסקים 
 .שלהם העסקית הפעילות תפעולבו בתכנון והן המקומית לבירוקרטיה

 ומהרגולציה הבירוקרטיים מהתהליכים הנובעות תוורגולטורי בירוקרטיות עלויות לעסקים 
 המקומית.

 נוספים בתכנון וניהול העסק, שלרשות המקומית קיים מידע  אתגרים קיימים, זאת לצד
 .רלוונטי שניתן להנגישו

 הרשות  ברחביתמיכה בעסקים למידע וכלים מספקים לתכנון ו אין המקומית לרשות
 .שלהם הנכון ובתמהילהמקומית 

 לכלכלת תורמים הם שכןהמקומית  הרשותזאת, לעסקים אלו חשיבות גבוהה עבור  לצד 
 .ועוד לתושבים מוצרים ומכירת שירותים ומתן רשותיתומית, תרבות הפנאי ההמק הרשות

 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 לסיוע בשלבים השונים של חיי העסק: שבידי הרשות המקומיתמידע  מתן 

o וכו סוג, מיקום לבחירת החלטה תומך מידע הנגשת;' 

o הנדרשים בעת הקמת המקומית למול הרשות  בירוקטיים תהליכים על מידע הנגשת
 ;עסקה

o הנדרשים בעת ניהול המקומית למול הרשות  בירוקרטיים תהליכים על מידע הנגשת
 ;או סגירת העסק

o הנדרשים המקומית למול הרשות עסקייםתהליכים בירוקרטיים ו על מידע הנגשת 
 .העסק הרחבת לצורך

 תומכי החלטה: כלים 

o  מבוססתמפת עסקים GIS בעלי העסקים;עבור  י עסקיםסוג פי-על 

o ואתגרים צרכים לגבי מהשטח מידע לקבלת עסקים סקרי. 

 והנגשת שירותים על כלל שלביהם:  רשותיים פניםתהליכים בירוקרטיים  טיוב 

o היתרים קבלת; 

o תשלומים וביצוע טפסים הגשת; 

o אחר. 
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 מקדים מידע הנגשת: 

o ותקנות צווים; 

o והנחיות טפסים; 

o מקדמי מידע; 

o של הרשות המקומית רגולטוריות דרישות; 

o קשר יצירת ואופני רלוונטיים תפקידים בעלי. 

 עסקיםרלוונטיים ל כלים הנגשת. 

 ומכרזים רכש תהליכי הנגשת. 

 מאפיינים פי על לעסקים אישית ומותאם פרואקטיבי דיווח: 

o רלוונטיים אירועים; 

o ותפעול תחזוקה עבודות; 

o עזר בחוקי שינויים. 

 אתגרים

 דיגיטליים וכלים פורטל לצד מובנים עבודה תהליכי פיוןיבא צורך; 

 נמוכה דיגיטלית אוריינות רמת עם לעיתים ,מסורתיים עסקים של רתימה; 

 מכונה קריא בפורמט מתעדכןהמידע לציבור וליזמים כמאגר מידע פתוח  הנגשת. 

  ותהער

 לרבות פורטל  עסקים רישוי בתהליך לתמיכה מקוונת מרכזית מערכת מתלהקפועל  המשרד(
לבעל העסק אשר יאפשר לו לבצע את כל התהליך בצורה מקוונת מקצה לקצה, וכן פיתוח 

 ,נותני האישורהממשלתיים ממשקים בין מערכות הרשויות המקומיות למערכות המשרדים 
לטובת העברת המידע ביניהם באופן מקוון(. לפיכך, בכל הנוגע להיבטי רישוי עסקים, 

למעט הנגשת  דיגיטליים לרישוי עסקים,לא תינתן תמיכה לפיתוח כלים  וז הזמנהבמסגרת 
 (.מאפייני המערכת הדיגיטליתמסגרת בלעייל כפי שפורטו מידע רשותי בתחום רישוי עסקים )

 להנחיות בהתאם התמיכה תקופת מהלך בכל לפעול תתחייב המקומית הרשותבאם תידרש, 
  .ורכאמ שתוקם מערכתצורך שיתוף פעולה עם הל המשרד
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 תרשותישליטה ובקרה  מערכת .8

  כללי תיאור

תחומים בהנעשה במערכות ו אודותבאופן רציף  המערכת מרכזית המאפשרת ניטור, שליטה ובקר
כגון ביטחון, שעת חירום, תחבורה, איכות אוויר, תחזוקה ועוד.  המקומית, הרשות בשטחשונים 

שונים  חיישניםמו המקומית המערכת מאפשרת קליטה, תיעוד וניתוח של מידע ממערכות הרשות
הפזורים בשטחה, הנגשת קלטים והצגתם באופן ויזואלי לטובת בקרה ופיקוח, ניתוח המידע ויצירת 

. שימושים תפעוליים ותהליכים מתקנים על שליטה ואף המקומיתהתראות המשמשות את הרשות 
 וחריגות אירועים לזהות, המקומית ברשות המתרחש אחר לנטר המקומיתאלו מאפשרים לרשות 

במהלך הפעילות השוטפת ובזמני חירום ולהתמקד בנושאים  לשמש יכולה המערכת. כך על הגיבול
  שונים, כגון ניהול אירועי ביטחון וחירום, תחבורה, תפעול ועוד.

 הצורך תיאור

 רשותיותובתשתיות ה רשותיה במרחב המתרחשים אירועים של אמת בזמן ובקרה ניטור 
, מרחב המקומית הרשותבמגוון תחומים: ביטחון, תחבורה, תשתיות מים ומבני ומתקני 

 .ועוד רשותי

 אחרים גורמים אוהמקומית  הרשות מצד ופעולות התערבות הדורשות חריגות של זיהוי 
 .רשותיה במרחב

 ותגובה לאירועים תפעוליים בשוטף ובשעת חירום שליטה. 

  אפשריות תועלות

 לאירועי ביטחון,  המקומית רשותב גורמיםה של התגובה זמן והורדת התגובה יכולת הגברת
 .אחזקה וכו'

 (משברים ניהול מערכת, סיכונים)ניתוח  האסטרטגית ברמה יכולות שיפור. 

 (והתאוששות תגובה, מוכנות)מניעה,  הטקטית ברמה יכולות שיפור. 

 אירועים אחר מעקב, משאבים חלוקת, הודעות)קבלת  האופרטיבית ברמה יכולות שיפור 
 .(ודיווחים

 םיתהליכי מאפיינים

 ארגוניים ותפעוליים נדרשים: תהליכים 

o רשותיה הבקרה מרכזהפעלה של  תפיסת; 

o מרכזיים תהליכים זרימת תרשימי; 

o לרשות מחוץ וגורמים שונות תפעוליות יחידות ביןו הבקרה מרכז בין עבודה תהליכי 
 המקומית. 
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 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 ופניות תחזוקה, רשותיות: ביטחון, התרחשויות שונים רשותייםתמונת מצב בנושאים  הצגת 
 .ועוד המקומית הרשות ברחבי וכוחות רכבים מיקומי, תחבורה, תושבים

 מרכזיות בתחומים הנבחרים רשותיותוסנכרון בין פעילויות  תיאום. 

 הכוחות תמונת והצגת החלטה מכותות מערכותב סיוע תוך ושוטפים חירום אירועי ניהול 
 .בשטח הפועלים

 סגור במעגל וידאו ומערכות מצלמות וניהול צפייה, הקלטה שירותי (CCTV). 

 קות ומערכות ניתוח תמונהיכולל שילוב אנליט רשותיותה וידאווה מערכת ניהול. 

 מערכות  -כניסות ויציאות ממתחמים  תיעודLPR (License Plate Reader). 

 לחיישנים ורכיבי  התממשקותIoT (Internet of Things) ,כגון: 

o מצלמות; 

o אוויר זיהום חיישני; 

o מים לחץ; 

o טמפרטורה; 

o רעש; 

o GPS תחבורה; 

o תנועה; 

o קרינה; 

o לחות.  

 המקומית הרשות של וחיצוניות פנימיות למערכות התממשקות: 

o רשותיותה התושב ניהול מערכות (CRM); 

o אלקטרוני דואר; 

o גיאוגרפיות מידע מערכות; 

o מצוקה לחצני; 

o והצגת האירועים בזמן אמת רשותיה הדיווח מוקד; 

o ניטור תנועה מערכות.  

 אירועים לניהול פלטפורמה: 

o נתונים המציגה( גיאוגרפית מידע"ג )מערכת ממ מערכת מבוססת מפה גתותצ 
 ;אמת בזמן ואירועים

o ניהול תהליכים  מנוע(Workflow engine); 

o חוקים מנוע. 

 חירום למערכות התממשקות: 
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o כריזה מערכות; 

o העורף פיקוד מערכות. 

 ואנליטיקה כללים מבוסס)דשבורד(  מחוונים ולוח וסיכום הנהלה חות"דו הפקת יכולת. 

 בניינים, ומשמל אנרגיה, רמזורים, מים מערכות :)כגון מערכות על מרחוק שליטה יכולת ,
 .(חירום

 מסכים פני על המצב תמונת של ויזואלית הצגה. 

 מרחוק גישה.  

 אתגרים

 רשותיותמערכות מידע ושל תשתיות חישה קיימות: מצלמות, חיישנים  קיומן. 

 למערכת השליטה והבקרה רשותיותשל מערכות  ממשקים. 

 השונות היחידות ובין המקומית ברשות עבודה תהליכי ויצירת גיבוש. 

 המקומית לרשות חיצוניים גורמים עם וממשקים עבודה תהליכי גיבוש. 

 המקומית ברשותתקשורת נדרשות בין מערכת השליטה ובקרה לבין חיישנים  תשתיות. 

  חובה דרישות

 הרשות על, במצלמותשהמיזם הדיגיטלי בעבורו מתבקשת תמיכה יכלול שימוש  ככל 
 . בגינו מידע מאגר לרשום המקומית

 בנושא 4/2012מס'  מידע מאגרי רשם להנחייתהרשות המקומית לפעול בהתאם  על ,כן כמו 
)להלן בסעיף זה:  בהן הנקלטות התמונות ובמאגרי ומעקב אבטחה במצלמות שימוש

  "(.הרשם הנחיית"

  ,נוהל לשימוש במצלמות  תכיןהמקומית  רשותבטרם תחילת הביצוע של הפרויקט, הבנוסף
"(. המצלמות נוהל: "זה בסעיף)להלן המקומית היועץ המשפטי של הרשות  ידי-עלשאושר 

 האחראי :כגון ,רשםה תהשונים הנזכרים בהנחיי לנושאים, היתר בין, יתייחס המצלמותנוהל 
, המצלמות מיקום – מצלמות הפעלת, מצלמות הצבת על ההחלטה קבלת, הנוהל יישוםעל 

 זכות, ומחיקתם הצילומים שמירת, מצלמותה הצבת על הציבור יידוע, ופונקציונליות כיסוי
, התייחסות לטכנולוגיות בהן ניתן במידע השימוש הגבלת, מידע אבטחת, המצולם של העיון

 אחרים מידע מאגרי עם מידע הצלבות לבצע/איסור אפשרותלעשות או לא לעשות שימוש, 
 . ועוד
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 חכמה חניה .9

 כלליתיאור 

לטובת מקסום משאבי החניה,  ,המקומית ברשותם זורים מרכזייימערכת לניטור זמינות החניה בא
 ניתוח, החניות מצב ניטור ידי-על וניטור וחיזוי דפוסי תחבורה ועומסים, איתור החניותייעול תהליך 

 .המקומית לרשות או לתושבים והנגשתו המידע

 תיאור הצורך

 מצוקת החניה היא אתגר עבור נהגים, תושבים ומבקרים באיזורים רבים. 

 משך הזמן לאיתור החניה מביא לתסכול. 

  נסיעות נוספות המגבירות את גודשי התנועה באיזור כולוחיפושי החניה מייצרים. 

 בזבוז זמןלהארכת משך הנסיעה גורמת לעלות כספית לנהגים ו. 

 הארכת משך הנסיעה מייצרת עלות סביבתית הנובעת בשל צריכת הדלק וזיהום האוויר. 

 רשותייש מידע מוגבל לגבי מצב החניות והתחבורה ה מקומית לרשות. 

 תועלות אפשריות

 קיצור במשכי חיפוש החניה. 

 חיסכון כספי לתושבים. 

 הפחתת גודשי תנועה. 

 הפחתת תסכול בעת חיפוש החניה. 

  תהליכיים מאפיינים

 חניות סוגי, שעות לפיהמקומית  ברשותגבולות ומקומות החניה  מיפוי. 

 (אחר, מידע הנגשת, תחבורה)ניטור  המערכת ליישום עסקיות מטרות הגדרת. 

 הדיגיטלית המערכת מאפייני

 חניונים,  כגון המקומית הרשות במרחב מוגדריםניטור מצב החניות באיזורים ל חיישנים
 .חניות רחוב

 המקומית הרשות למערכות תקשורת ומערכת תפעולי ממשק באמצעות המידע העברת. 

 המקומית רשותב החניות מצב לגבי מידע שתהנג המאפשר המקומיתדיגיטלי לרשות  ממשק 
 העירוני. ניהול מערך התחבורהבלטובת ניהול, תכנון וקבלת החלטות טובה יותר בתכנון ו

 (פרטי רכב, משאית, גלגלי דו)רכב  שונות חניות סוגי ולזהות לציין יכולת. 

 זמינות של מקומות חניה, על פי מאפייני  המציג תושבל / לנהג דיגיטלי לממשק אפשרות
  .הזכויות החניה שלו ומנגיש מסלול נסיעה לחני

 חריגים אירועים ועל אסורות חניות על כללים מבוססות התרעות ליצירת אפשרות. 
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 תנועה סיופוד החניות מצבי על יםוניתוח"חות דו ליצירת אפשרות. 

 עומסילגבי  או החניות מצב לגבי תחזיות המספקת לומדת מערכת של מתקדמות יכולות 
 .התנועה

 אתגרים

 לתופעות לא רצויות )כגון הגברת  לעודדעל מנת שלא  רשותיותה התחבורה בתכניות שילוב
 .(השימוש ברכב פרטי

 :הגדרת האיזור שבו מיושם הפתרון, כגון פארק מקומי, רחובות שבהם קיימת  איזורי יישום
 .מצוקת חניה, אחר

 הקיים ןהמגוו רלאו טכנולוגיההו פיתרוןה סוג הגדרת.  

 :משתנה לפי סוג הפתרון הטכנולוגי המיושם מערכות מידע ותקשורת. 

 מכונה קריא בפורמט מתעדכןהמידע לציבור וליזמים כמאגר מידע פתוח  הנגשת. 
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 יםרשותינכסים על , תפעול ופיקוח על תהליכים וניהול .10

 כלליתיאור 

פעילויות  בביצוע המקומיתבכלים דיגיטליים על מנת לשפר את האפקטיביות של הרשות  שימוש
ציוד בנכסים, בתהליכים פנימיים שונים, באמצעות ניטור, תפעול ומקסום של השימוש בכוח אדם, ו
תוכנות ניהול ובקרה ועוד. תהליכים אלו ברכיבי תקשורת, בשימוש בחיישנים,  ידי-על ,תשתיותבו

 בקרהלו לניטור לשמש יכולים הכלים. דומהוכ רכב ציי ניהול, רשותיכוללים איסוף פסולת, פיקוח 
 התהליכים של מחדש ותכנון עיצוב ולטובת שלהם הפעילות ודפוסי המידע לניתוח, ונכסים כלים אחר

  .והמנגונים

 תיאור הצורך

 של מתן שירות, תחזוקת תשתיות  תהליכים מגוון ומתפעלת מחזיקה המקומית ותהרש
  .וניטור ומעקב אחר נכסים

 או ו האדם כוח משאבי את ממצה שאינו ידני באופן רבים במקרים מתבצעים אלו תהליכים/
 .אופטימאלי באופןהנכסים הרשותיים 

 והתשתיות הקצה ציוד מצב, בשטח התהליכים ביצוע לגבי מוגבל מידע המקומית לרשות 
 .בפועל התהליכים ויעילות

 אפשריות תועלות

 (אחרים ומשאבים בנכסים שימוש או נסיעות)הפחתת  כספי חיסכון. 

 (ציוד או אדם כוח משאבי של יותר נכון)ניצול  תפעולית יעילות הגברת. 

 השירות הניתן לתושב איכות שיפור. 

  תהליכיים מאפיינים

 הקיים התפעולי התהליך ניתוח. 

 יעילות חוסר ונקודות בקבוק ריאצוו הגדרת. 

 תחקור מטרותל מידע איסוףלו לניטור מידע מבוססי בכלים שימוש. 

 היעילות חוסר לפיתרון נדרשות תהליכיות התאמות זיהוי. 

 הפיתרון פיתוח נדרשת ותפעולית ארגונית הערכות תרהגד. 

 ותפעול בזמן אמת מבוססי מידע לניהול התהליכים ניטור תהליכי הגדרת. 

  דיגיטליתה המערכת מאפייני

 על מצב ציוד הקצה, כלי הרכב,  מידע למתן( משקל, מיקום, מרחק)נפח,  בחיישנים שימוש
 ,לדוגמא(. מילוי סטטוס, פעילות ומידת אופן, ומסלול)מיקום  תוהתשתיאו  דםאוח הכ

המספק מידע לגבי  GPSחיישני נפח בפחי אשפה המספקים חיווי לגבי מידת מילוי הפח או 
 .מיקום גיאוגרפי עדכני של משאיות איסוף הפסולת

 צורך לפי והתאמתם החיישנים של מרחוק כיול. 
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 פרטני באופן קצה ציוד סימון (כדוגמת RFID). 

 ה במערכת או בחיישנים הנאסף המידע של ניטור מאפשרים תקשורת רכיבי-GPS  או
 .כגון עובדי הרשות או גופים רלוונטיים, תושבים ועוד ,אפשרויות דיווח על בסיס "אנושי"

 והגורמים התהליך סטטוס של הצגה המאפשרת התהליך מנהל עבור ובקרה שליטה מערכת 
 לצד, פעולות של ביצוע אי או ביצוע, בתהליך שלב, דיווחים, מיקום, מצב: הפועלים השונים

 .וקבלת תובנות בזמן אמת אופטימיזציה, נתונים ניתוח

 מסלול, סטטוס הכוללת ,בתהליך הביצוע גורם עבור רלוונטיים נתונים של ויזואלית תצוגה 
 .החלטות תומכי כלים, מיטבית או אפשרית פעולה דרך או

 עסקייםהו תפעולייםה הנתונים של וניתוח תחקור ,"חותדו הפקת יכולת. 

 קבלת החלטותלו אופטימיזציהל, לניתוח נוספים כלים של שילוב יכולת. 

 מידע מערכת, ובקרה שליטה, רשותי)מוקד  המקומית למערכות הרלוונטיות ברשות ממשקים 
 .(גיאוגרפית

 אתגרים

 הטמעה בעת המוטמנים הפחים שיעור :)כגון הקיימים התשתיות סוגי לאור התהליך יעילות 
 .(וכדומה פסולת לאיסוף חכמה מערכת של

 צורך קיים, משנה קבלני מול אל מתבצעת הפעילות בהם במקרים: ומכרזים התקשרויות 
 .הקיימים יםהמכרז של התאמהב או בשינוי

 הטכנולוגיות המערכות להטמעת מעבר ותפעולי ארגוני שינוי יצירת. 
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 לניהול הקשר והשירות לתושב אחוד דיגיטלי שירות מערך .11

  כללי תיאור

ככל הניתן, תוך שילוב כלים  והוליסטי יעיל באופןלניהול הקשר ומתן השירות לתושב  מערכת
ושירותים מתקדמים ומבוססי מידע, כך שהתושב יוכל לקבל את כלל השירותים באופן דיגיטלי, זמין 

הממשקים איתם ותוכל לנהל על קבל תמונת מצב מקיפה על תושביה ווכל לת המקומית והרשות ,ונוח
  תהליכי תפעול ומתן שירות בצורה יעילה, מתקדמת ואפקטיבית.

 הצורך  יאורת

 ישנה, מתמיד יותר וכיום, התושב עבור ישירים שירותים מגוון מספקת המקומית הרשות 
  .ואפקטיבי אישי, מהיר שירותקבל ל יהיפיצ התושבים מצד

 היתר בין הנובעים, ויעילים נוחים שירות מתן תהליכי ביצירת רבים פערים קיימים, בפועל 
 יחידות בין וסנכרון יואודות הנתונים כלל ריכוז, הוליסטי באופן התושב נתוני בבחינת מאתגר
 .השונות המקומית הרשות

 זאת, ישנם כלי שירות דיגיטליים ותהליכים מתקדמים המאפשרים התאמה אישית של  לצד
שפר את להשירות לתושב, פרואקטיביות במתן השירות, ושימוש בכלי ניתוח ותפעול על מנת 

 .השירות הניתן לתושב

 אפשריות תועלות

 המקומית. רשותפישוט הממשק בין התושב ל 

  הטיפול משךקיצור. 

 לתושב הבירוקרטי העול הקטנת. 

  תושביםשל הרצון השביעות הגדלת. 

 המקומית הרשותופישוט תהליכים בתוך  ייעול. 

 תהליכיים מאפיינים

 התושבים עבור לשיפור מרכזיים שרותיים תהליכים זיהוי. 

 באמצעים שימוש תוך לשיפור ואפשרויות בתהליכים בקבוק ריאוצוו חסמים זיהוי 
 .דיגיטליים

 ("לקוחמסע ") התושב של מבטו מנקודת שירות תהליכי של מחדש פיוןיא. 

 הסנכרון בין מערכות ותהליכי מתן שירות שונים שיפור. 

  הדיגיטלית המערכת מאפייני

 פשטות התהליכים הבירוקרטיים עבור התושב )מספר ממשקים, מספר תחנות, מספר  שיפור
 .(המקומית קליטת תושב ברשותכגון  –פעולות 

 חוזרים בדיווחים צורך שמונעבאופן  התושב על הרלוונטי הזמין המידע היקף הגדלת 
 .("Tell Us Once"מדיניות )
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 השירות לנותן הנגיש המידע אחידות ושיפור הזמינים המידע ואיכות כמויות, סוגי הגדלת 
 . האישי באיזור עצמו ולתושב לתושב

 השירות בערוצי המתבצעות פניות של הצלבה תוך ,המעגל וסגירת הטיפול זמן משך קיצור 
 .הערוצים בין תיאום תוך שונים

 בדחיפה רלוונטי מידע להנגשת פעולות (Push )התושב של אישיים למאפיינים בהתאם. 

 באופן המקצר את זמני התגובה לתושב  ,השונות רשותיותה המידע מערכות בין סנכרון הגברת
 .או משפר את איכות המידע המוצג לו

 תהליך בתוך ינטציהיאור, התהליך מצב לגבי חיווי ומתן השירות תהליך בהירות הגדלת 
 .והתהליך הצפוי תהמטפל היחידה, השירות

 יתקצר הפעולות ביצוע שזמן כך השירות מתןממשקי המשתמש בתהליך  שיפור. 

 עצמי לשירות תהליכים העברת (Self Service). 

 ריםאתג

 המקומית ברשותבין מערכות מידע שונות  אינטגרציה. 

 נםפיויכח אדם לניתוח תהליכים וצרכים וא. 

 המקומית ברשות מחלקה או טופס ממוקדת ולא לקוח ממוקדת תפיסה. 
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 ("אנליטיקס וידאו") וידאוניתוח  .12

 כללי תיאור

לטובת ניטור, בקרה, יצירת התראות  רשותיותמערכת לניתוח צילומי וידיאו המתבססת על מצלמות 
ביטחון,  :ועוד. המערכת מאפשרת להפיק תועלת מרבית ממערך המצלמות הקיים, בתחומים כגון

 .המידע ואבטחת התושבים של הפרטיות הגנת על שמירה כדי תוך והכל, תחבורה, תפעול ועוד

 תיאור הצורך

 המקומית ברשותניטור אחר המתנהל בקושי בפיקוח ו. 

 שימוש מוגבל במערך המצלמות הקיים. 

 תקציביםבצמצום פערים תפעוליים עקב מחסור בכח אדם ו. 

 תועלות אפשריות

 חיסכון כספי, ייעול מערך כוח האדם רשותיהגברת יעילות מערך הפיקוח והביטחון ה(). 

  ביטחוןההגברת תחושת. 

  כגון תחבורה ,ים נוספיםרשותיניטור ובקרה של מערכי פיקוח וניטור. 

 המקומית רשותשיפור יכולת התגובה של מערכים שונים ורלוונטיים ב. 

 שימוש במידע הנאסף ככלי לקבלת החלטות. 

  כימות אפקטיביות פריסת תשתיות חדשות )למשל, מדידת מרחק בין רכבים לפני ואחרי
 .(הפריסה

 הגברת וודאות דיווחים והפחתת מתן דיווחי שווא לצוותי השטח. 

  מאפיינים תהליכיים

 תעדוף הגדרת תהליכים תפעוליים שבהם תשולב המערכת. 

 פיון מחדש של התהליכים הנדרשים על מנת לשלב את המערכתיא . 

 מאפייני המערכת הדיגיטלית

 מתן התראות לאירועים חריגים בזמן אמת . 

 אפשרות לתחקור אירועי עבר. 

 יצירת התראות לפי כללים מוגדרים . 

 יכולת זיהוי מתקדמות: 

o רכב יסוג, רכבים תנועת, רכב מספרי זיהוי;  

o זיהוי מפגעי כביש ודרך; 

o זיהוי התקהלויות או אירועים חריגים אחרים; 
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o זיהוי פנים, חיפוש אדם לפי מאפיינים שונים בתקופת זמן מסוימת; 

o נטושים זיהוי חפצים. 

 חות מידע"תיעוד סטטיסטי והפקת דו. 

 ניטור אירועים ספציפיים.  

 אתגרים

 מידע ואבטחת פרטיות הגנת על שמירה. 

 הגנת הפרטיות בתחום רגולטוריות בהנחיות עמידה. 

 קיום מערך מצלמות ואופן הפריסה שלו. 

 תשתיות ומערכות תקשורת נדרשות בשל עלות שידורי הווידאו בזמן אמת. 

  במערכתיכולת לעשות שימוש אפקטיבי  –חיבור למערך התפעולי והביצועי. 

  סוג השימוש הנדרש במצלמות והתוצאות  – המקומית הרשותהתאמה לצורך העסקי של
 .הרצויות

  עסקית/ אפשרות התממשקות למצלמות בבעלות פרטית. 

  חובה דרישות

 שימוש בנושא 4/2012מס'  מידע מאגרי רשם להנחייתבהתאם  תפעלהמקומית  הרשות 
 הנחיית)להלן בסעיף זה: " בהן הנקלטות התמונות ובמאגרי ומעקב אבטחה במצלמות

 "(.הרשם

  נוהל לשימוש במצלמות  תכין המקומית רשות, ההדיגיטלי המיזםבטרם תחילת הביצוע של
"(. המצלמות נוהל)להלן בסעיף זה: " המקומיתהיועץ המשפטי של הרשות  ידי-עלשאושר 

 האחראי :כגון רשם,הת השונים הנזכרים בהנחיי לנושאים, היתר בין, יתייחסנוהל המצלמות 
, המצלמות מיקום – מצלמות הפעלת, מצלמות הצבת על ההחלטה קבלת, הנוהל יישוםעל 

 זכות, ומחיקתם הצילומים שמירת, מצלמותה הצבת על הציבור יידוע, ופונקציונליות כיסוי
, התייחסות לטכנולוגיות בהן ניתן במידע השימוש הגבלת, מידע אבטחת, המצולם של העיון

 אחרים מידע מאגרי עם מידע הצלבות לבצע/איסור אפשרותלעשות או לא לעשות שימוש, 
 .ועוד
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 "קמפוס" -הלאומית  הפלטפורמה על בסיס עירוני דיגיטלי למידה מתחם .13

  כללי תיאור

  הכולל קורסים דיגיטליים וכלי למידה  –דיגיטלי ופיזי  –למידה משולב  מתחםהפעלת
 קורסים מגוון יכלולמותאמים אישית לקהלי יעד שונים ברשות המקומית. מערך הלמידה 

לצד מרחב חדשנות פיזי, המאפשר  המקומית, לקהלי יעד שונים ברשות ,מקוונות והכשרות
יכול  הדיגיטלי . המיזם"(המתחם)להלן: " לשלב מפגשי פנים אל פנים בתוך תהליך הלמידה

הנגשת קורסים אקדמיים  :לשמש למטרות עירוניות שונות ועבור קהלי ידע שונים, כגון
לתושבים, הכשרות מקצועיות של עובדים ברשות המקומית, העשרה של הגיל השלישי, קורסי 

תהליך  מרכז פעילות קיים ברשות המקומית. בתוךהעשרה לציבור הרחב ועוד. המתחם יוקם 
מפגשי  יתקיימובמסגרתו  ,מרחב חדשנות דיגיטלי ייעודימתחם אשר יהווה בצע בתיהלמידה 

לצד למידה  ,באלה וכיוצא שיח קבוצות, למידה קבוצותפנים הכוללים דיונים, -אל-פנים
  .)מחשב, לפטופ, טאבלט או טלפון חכם( יםאמצעי קצה דיגיטלי באמצעות

 מטה ישראל דיגיטלית, פלטפורמת  של פתוחה קודה פלטפורמת המשרד מעודד שימוש
)להלן:  https://campus.gov.ilהלאומי ללמידה דיגיטלית, הפועלת באתר  המיזם – "קמפוס"

 (. , לפי העניין"הפלטפורמהו" "קמפוס"

o במסגרתו, החינוך בתחוםמטה ישראל דיגיטלית  של דגל פרויקט הוא קמפוס מיזם 
גופי ציבור מובילים )כגון  עם בשיתוף , בין היתר,דיגיטליים קורסים מפותחים

העבודה והרווחה, משרד  י ממשלה דוגמתהמועצה להשכלה גבוהה, צה"ל, משרד
 משרד החינוך, משרד הכלכלה ועוד(. 

o הנות יל לכולל קורסים דיגיטליים רבים ומציע לציבור הרחב בישרא קמפוס מיזם
. הקורסים המוצעים בפלטפורמה מיומנויות המוצעות שלשל ידע ו ניכרמעושר 

מגוונים ונעים בטווח שבין קורסים אקדמיים מעמיקים דרך הכשרות מקצועיות ועד 
 להציע קמפוס מיזם צפוי 2018 שנת השכלה כללית. עד לסוףרכישת  ואלימודי שפה 

  קורסים שונים ומגוונים. 150-למעלה מ

 יש להתייחס למיקום המתחם שבכוונת הרשות המקומית להעמיד במסגרת תכנית העבודה ,
תועמד לטובת המיזם וכן  רשא, לתשתית המחשבים הקיימת ברשות המקומית זה עבור מיזם

המתחם יהיה נגיש באופן מלא, בהתאם לקבוע בחוק לקהלי יעד רלוונטיים להפעלת המתחם. 
 קנות מכוחו. ולת 1988-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

  כי  ,מובהר)מסלול ב'( לעיל, 11.10 )מסלול א'( ובסעיף 10.3בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף
 בתנאירק  ,בגין תשתית פיזיתבפועל ה לקבל תמיכה במסגרת מיזם דיגיטלי זה ניתן יהי

יצוין,  .מערך הלמידה החל לפעול באופן סדיר על פי תכנית העבודה שאישרה ועדת התמיכותש
כי עלות התשתית הפיזית היכולה להיות מוכרת לתמיכה לעניין מיזם דיגיטלי זה, לא תכלול 
בכל מקרה עלויות הכרוכות במבנה המתחם, לרבות עלויות הכרוכות באיתור, בשכירות, 
בשיפוץ ו/או בהסבה של מבנה רשותי למתחם, אלא מדובר בעלויות הנובעות מההצטיידות 

  כגון מחשוב, ריהוט ותשתית אינטרנט. הפיזית של המתחם,

 במתחםניתן יהיה להפעיל זה,  דיגיטלי במסגרת מיזם ( הכשרות משולבותBlended Learning )
מפלטפורמות למידה הלקוחים מפלטפורמת קמפוס או המבוססות על קורסים מקוונים 

 הגם קורסים המבוססים על למיד במתחםניתן יהיה להפעיל כמו כן,  .אחרותדיגיטלית 
, מובהרמכלל הפעילות במתחם.  30%בלבד, ובלבד שהיקף פעילות זה לא יעלה על  פרונטלית

  .דנן התמיכה מבחני במסגרת ייתמכו לא בלבד פרונטליים קורסים מקרה בכל כי
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 ( לא יכלול הוצאות העבודה מתכנית)חלק  המפורט ההוצאות תקציבכי ככלל,  מובהר
 שאין לו קשר ללימוד דיגיטלי. ,פרונטלי ללימוד שותהמשמ

 תיאור הצורך

 והעשרה ידעולפעילויות  להכשרות המקומיתנגישות בקרב אוכלוסיות שונות ברשות  קשיי, 
 : סיבות מגווןבשל 

o גיאוגרפי מרחק; 

o כלכליים קשיים; 

o פריפריאליים איזוריםפרט בב וכמות לגודל יתרון העדר;  

o קצה בציוד מחסור; 

o ושפה נגישות קשיי; 

o איכותיים תכניים העדר. 

 דיגיטלי באופן או בלבד פיזי באופןהמתבצעות  הכשרות בביצוע ויעילות אפקטיביות חוסר 
 ;למידה מקוונת(חדשני הכולל גם )למול היתרונות שבשילוב למידה במרחב פיזי  בלבד

 ספציפיים יעד קהלי המאפייניםלצרכים  דוגמאות: 

o אחרים תושבים או תיכון תלמידי עבור אקדמיים קורסים; 

o אלה לתכנים נגישות שאינן עובדים קבוצות עבור מקצועיות הכשרות; 

o שלישי גיל עבור ולמידה העשרה. 

 תתועלות אפשריו

 המקומית. ברשות שונים והכשרה למידה תהליכי של אפקטיביות הגברת 

 המקומית.  ברשות שונים והכשרה למידה תהליכי של וחיסכון ייעול 

  ,ההוראה ברשות הרחבת יכולות הרחבת מגוון ואופני ההכשרה לעובדי הרשות המקומית
 . שלהם האפקטיביות ושיפור הכשרה תהליכי ייעולהמקומית )מורים ומנהלים(, 

 שיאפשר באופן , אחרים יעד לקהלי או המקומית רשותיצירת נדבך אקדמי לתלמידי התיכון ב
  ות וקיצור מסלול הקבלה למוסדות אקדמיים.צבירת נקודות זכות אקדמי

 וייעול מתן השירות על רשות המקומיתשיפור רמת האוריינות הדיגיטלית של אוכלוסיית ה-
 ידי הרשות המקומית כתוצאה מכך. 

  בקהילה ומעורבות הכשרה, העשרה לצרכימתן מענה לצרכי אוכלוסיית הגיל השלישי. 

  ידי הצעת ערך של הכשרות -על המקומית תברשומענה לאוכלוסייה דורשת התעסוקה
 וקורסים מקצועיים מגוונים ורבים.
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 מאפיינים תהליכיים

 עשרההוה הידע, ההכשרה בתחומי עירוניים צרכים והגדרת זיהוי: 

o (אחר, כללית אוכלוסייה, עירייה עובדי"ס, ביה תלמידי, שלישי)גיל  יעד קהלי; 

o (;ועוד מקצועית הכשרה, כללי ידע, דיגיטלית)אוריינות  היעד קהלי בקרב צורך 

o  המקומיתמיפוי המערכות העירוניות הרלוונטיות לתהליכי הלמידה בתוך הרשות 
)מחלקת משאבי אנוש, מחלקת תרבות, מחלקת חינוך, מחלקת נוער, מחלקת 

 רווחה(.

 מיפוי הקורסים הדיגיטליים הרלוונטיים לאוכלוסיות היעד ולצרכים שנבחרו. 

 על סמך ניתוח קהלי היעד והביקושים  ,מרכזיים לימודיים מודולים של ותעדוף החלטה
 .שלהם לעומת היצע הקורסים הקיים

 הנדרשים המשאבים והיקפי העבודה לתכנית כבסיס הביקושים להיקף צפיו ראשוני ניתוח. 

 למרחב  וובחינת הסבת מתאיםפיון במסגרתו יתבצע איתור מרחב עירוני פיזי יביצוע תהליך א
  .חדשנות

  אוכלוסיות היעד הערך עבורבניית תכנית עבודה שנתית המאפשרת מקסום של.  

 מאפייני המערכת הדיגיטלית

 המנגישה מערכי מידע דיגיטליים הכוללת ערכת  ,קמפוס לפלטפורמת חיבורLMS  מערכת(
 אשר: open edXניהול למידה( המבוססת על טכנולוגיית 

o  :מאפשרת לכל לומד את האלמנטים הבאים 

 לוח בקרה אישי הכולל את כל הקורסים הנלמדים; 

 הכולל מעקב אחר ביצועים וציונים ,ציר התקדמות אישי – ביחס לכל קורס; 

 מאגר תעודות אישי ביחס לכל קורס שהסתיים בהצלחה. 

o את האלמנטים הבאים מאפשרת למנחה המלווה את הקורס: 

 לרבות נתוני צפייה בסרטונים,  ,בקרת איכות ביחס ללומדים בקורס
 ;מעורבות בפורומים, למידה פעילה ופתרון רכיבי תרגול

 לוח ציונים והתקדמות בקורס; 

  ניהול תקשורת שוטפת עם הלומדים באמצעות פורומים ודוא"ל מתוך
 .המערכת

 המאפשר בנייה של מודלים מותאמים לצרכי  ,מובייל, המותאם גם לאתר אינטרנט הקמת
  .(התכנון בשלב המרכזיים המודולים להגדרת)בהתאם מית המקוהרשות 

 החדשנות במרחב הלמידה קבוצות לניהול דיגיטלית פלטפורמה הקמת.  

 דיגיטליות ומערכות קצה אמצעי הכולל קיים מרחב של הסבה או חדשנות מרחב הקמת 
 .(קצה אמצעי)כולל  הנדרשים הלמידה תהליכי ביצוע את תוהמאפשר תומכות
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 אתגרים 

 (ספר בתי)לדוגמא,  לה ומחוצההמקומית אגפים בתוך הרשות עם פעולה עם יחידות ו שיתופי . 

 המקומית הרשות לאוכלוסיית הרלוונטיים וצרכים תוכן בעלות עבודה תכניות יצירת . 

  העוסק באוכלוסייה זו  העירוני הגוףנדרשת הובלת של  –ביחס לאוכלוסיית הגיל השלישי
והתייחסות ייעודית לנדבכי האוריינות הדיגיטלית  )מח' רווחה, תרבות, אירועים וכו'(

 . הכלולה בלמידה

 המקומית רתימה ומחויבות של יחידות התפעול והמחשוב ברשות . 

 המתחם. המקומית ייעודי במרחב ציבורי עם נגישות מרכזית לתושבי הרשות מתחם הקצאת 
 .וקבוצתית אישית למידה והן פרונטלית למידה הן זמנית בו יאפשר

 הכנסות מודל יצירת . 
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 נספח ב' 

 ומתן קווים מנחים פירוט – למיזמים האיכות ציונילבחינת  מידה אמות

והמפורטות  למבחני התמיכה 13הקבועות בסעיף המידה  אמותעל בסיס  תיבחנהתמיכה הבקשות 
 . בנספח ב' זה להלן

אשכול  או המקומית ועל הרשות ,המשרד ו/או מי מטעמו ידי-על מקצועית תיבחנה המידה אמות
 הם לבחינת הבקשה.ל דרושכל מידע נוסף ה םלהעמיד לרשות הרשויות המקומיות

 להחילו ויש 'א במסלול תמיכה לבקשתלאמות המידה  בהתייחס נכתב להלן הפירוטיצוין, כי ככלל 
  '.ב במסלול המידה לאמות בהתאמה

 ?המקומית הרשות עבור ערךכמה המיזם הדיגיטלי יוצר  עד

 שאותו בא המיזם הפער – ביישום המיזם הדיגיטלי, בהתאם לאתגרים הקיימים הצורך מידת 
מידת ה"פגיעה" הנגרמת מהיעדר פתרון, או לחלופין, ; הקיים המצב מול אל ,למלא הדיגיטלי

 ;המוצעהדיגיטלי בהיעדר המיזם  ,, נכון להיוםהמקומית הקושי של התושבים או של הרשות
מהם התנאים בשטח  ;ומדוע הפגיעה נגרמת היקפו של קהל זהמה  ,"הנפגע"מיהו קהל היעד 

 באמצעות יישום המיזם המקומית הרשותיצירת ערך עבור להמייצרים הזדמנות לשיפור ו
  .הדיגיטלי

 הערכים  – מיישום המיזם הדיגיטלי במענה לצורך שהוצג ההצפוי הישירה התועלת מידת
חיסכון כספי, קיצור זמני המתנה  )לדוגמא:המקומית  ברשותלייצר  הדיגיטלי שצפוי המיזם

, אופן ההשפעה על קהל היעד אל מול הצורך ;וכו'( אישית או נסיעה, שיפור תחושת ביטחון
לכך )לדוגמא: מהו גודל קהל היעד הצפוי, מה גודל הרווח עבורו( ופירוט אופן המדידה 

 .(KPI's –הצפויה )לדוגמא: מדדי ביצוע 

 הדיגיטלי  המיזם שצפוי הערכים – הדיגיטלי המיזם מיישום הצפויה העקיפה התועלת מידת
האופן שבו צפוי ובכלל זה  ,שהוצג לצורך מענה בגדר אינםר שא ,המקומית ברשות לייצר

שירותים  של אודיגיטליים לחזק את יכולת ההוצאה לפועל של מיזמים  הדיגיטלי המיזם
במילים אחרות, . המקומית בעלי ערך ישיר לתושב או לרשותשיהיו גם הם  אחרים, נוספים

נוספים  דיגיטליים שירותיםלבסיס לפתרונות ו הדיגיטלי באיזה אופן מהווה המיזםיש לבחון 
כדוגמה לתועלות עקיפות )באופן כללי( נציין חיזוק יכולות ברשות המקומית להוצאה  .בעתיד

לפועל של פרויקטים דיגיטליים, פיתוח שיטות עבודה, הגברת הקשר הדיגיטלי עם התושבים 
הליכי קבלת ההחלטות ת, הגדלת השקיפות בפעילות הרשות המקומית, התבססות ברשות

 וכיוצא באלה.  רשות המקומית על מידע דיגיטליב

 האופן שבו מתקיים המיזם  – המקומית הרשות לאסטרטגייתהדיגיטלי  המיזם רלוונטיות
)או תהליך תכנוני  המקומית רשותבאסטרטגיים החשיבה התכנון וההליכי כחלק מ הדיגיטלי

להשגת מטרות מרכזיות של התכנית  הדיגיטלי והאופן שבו מסייע המיזם ,משמעותי אחר(
 .המקומית האסטרטגית של הרשות

 המיזם הדיגיטלי של ישימותו מידת

 תקופתמסגרת ב במלואו הדיגיטלי המיזם את ליישםהרשות המקומית  של היכולת מידת 
 בחנויי זה בכלל .באופן מוצלח ויעיל הדיגיטלייכולת להוציא לפועל את המיזם ה – התמיכה

 אדם כוח; הקודם הניסיון היקף; ניסיון קודם של הרשות המקומית :פרמטרים דוגמת
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; אמצעים דיגיטליים תשתיתיים שכבר יושמו המקומית ברשות הקיים ניסיון ובעל רלוונטי
אמצעי קשר דיגיטלי עם התושבים/עסקים,  הפעלתכגון אתר אינטרנט,  ,ברשות המקומית

 ברשות יושמו שכבר מתקדמים דיגיטליים אמצעים; תושבים פניות לניהול מערכת
על כל שלביו, חלוקת התקציב,  הדיגיטלי תיאור תכנית העבודה ליישום המיזם ;המקומית

בהיבטים  המקומיתמודל ניהולי אחראי היישום, השלכת ישום ומימוש הפתרון על הרשות 
 .תפקידיםההארגוניים ובעלי 

o אשכול רשויות  המובילה המקומית הרשות של היכולת מידת – 'ב מסלולביחס ל /
 לכלל ישים שיהיה באופן התמיכה בתקופת הדיגיטליהמיזם  את להובילמקומיות 
 הדיגיטלייכולת להוציא לפועל את המיזם ה – הפעולה משתפות המקומיות הרשויות

אשכול של  או המובילה הרשות: ניסיון קודם של ייבחנו זה בכללבאופן מוצלח ויעיל, 
 הקיים ניסיון ובעל רלוונטי אדם כוח; הקודם הניסיון היקף; מקומיותהרשויות ה
; תיאור תכנית העבודה ליישום מקומיותה רשויותה אשכולבהמובילה או  רשותב

 .י אחראי היישוםעל כל שלביו, חלוקת התקציב, מודל ניהול הדיגיטלי המיזם

 איכות תכנית העבודה  – המוצג בתכנית העבודה דיגיטלי/ ה הטכנולוגי פיתרוןה ישימות
 נדרש .בהיבט של הבנת הפיתרון הטכנולוגי / הדיגיטלי שייושם במסגרת המיזם הדיגיטלי

, הדיגיטלי פירוט המערכות הטכנולוגיות שבהן צפוי להיעשות שימוש במסגרת המיזם
 . ת האלטרנטיבותויתרונות וחסרונות לעומ הדיגיטליהתאמתן לצורך הקיים ולאופי המיזם 

 כפי שהיא מוצגת בתכנית העבודה  ,הרשות המקומית ליישום המיזם הדיגיטלי היערכות– 
הרשות המקומית  התמודדותהרשות המקומית כפי שהיא עולה מבקשת התמיכה.  מחויבות

 היערכות)כגון  הדיגיטליסוגי האתגרים המרכזיים האפשריים במהלך יישום המיזם עם 
התארכות היישום, תופעות לוואי ומימוש מוצלחים, קשיי מימוש, אירגונית להטמעה 

אבטחת סיכוני סייבר,  ם של(, לצד היבטי, חריגות כספיות ועודשליליות כתוצאה מהיישום
מידע ושמירה על פרטיות, ותיאור הפעולות שינקטו על מנת להפחית או למנוע את הסיכונים 

 . או לאפשר התמודדות עם אירועים לא צפויים

 נוסף ערך

  תיאור האופן שבו ניתן להרחיב  – הדיגיטלי המיזם של( ביליות)סקל והתרחבות גידוליכולות
פיק עבור רשויות מקומיות אחרות, לה עשויאת פעילות המיזם הדיגיטלי ואת התועלות שהוא 

בעל  דיגיטליהרחבה זו. מיזם לטובת לעומת כמות המשאבים הנדרשים להיות מושקעים 
הוא כזה שניתן להרחיב את היקף פעילותו או את התועלות  ותגבוהול והתרחבות יכולות גיד

יש לבחון  ,מקריטריון זה, תוך השקעת כמות משאבים נמוכה באופן יחסי. כחלק הטמונות בו
, כגון ממשקים גידול והתרחבותמאפשרים הגורמים קיומם של חסמים להתרחבות לעומת 

שימוש בפלטפורמת תוכנה  ,(APIעם מערכות אחרות )הדיגיטלי תפעוליים של מערכות המיזם 
 לציבור מידע בהנגשת עדיפות תינתןכן  (.Open Sourceושימוש בקוד פתוח ) מבוססת ענן

 .מכונה קריא בפורמט, ומתעדכן פתוח מידע כמאגר

 זה ובכלל, התמיכה מבקשת כללית התרשמות –)מסלול א' ומסלול ב'(  כללית התרשמות 
 את/ הרשות המובילה / אשכול הרשויות המקומיות  המקומית הרשות הציגה שבו מהאופן

 .התמיכה מבקשת שעולים נוספים ערכיםו, הפרטים עם ההתמודדותאת , הדברים מכלול

o תיאור האופן שבו שיתוף  –שבשיתוף הפעולה  הערך – מסלול ב'ביחס ל ,בנוסף
הפעולה מועיל ומסייע לאתגרים של כלל הרשויות המקומיות משתפות הפעולה, 
מידת החיסכון וההתייעלות הנוצרים הודות לשיתוף הפעולה, מידת ניצול היתרונות 
היחסיים של כל אחת מהרשויות המקומיות משתפות הפעולה לטובת שיתוף 
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רפי על שיתוף הפעולה, השפעת המצב הקיים הפעולה, ההשפעות של המרחק הגיאוג
בכל רשות מקומית על שיתוף הפעולה, מידת ההתאמה של המיזם הדיגיטלי, באופן 

 המוצע בתכנית העבודה, למודל של שיתוף פעולה. 
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 ' גנספח 

 2.8.2018 יוםנתונים ל – "גיל וקבוצות ישובים לפי בישראל"תושבים 

 

 תושבים פרמס רשותהשם  מספר סידורי

 8,034 אבו גוש 1

 13,393 אבו סנאן 2

 14,446 אבן יהודה 3

 55,468 פחם-אום אל 4

 31,375 אופקים 5

 37,488 אור יהודה 6

 20,854 אור עקיבא 7

 9,322 אורנית 8

 13,296 אזור 9

 66,739 אילת 10

 14,660 אכסאל 11

 8,166 בטוף-אל 12

 11,004 אל קסום 13

 2,261 אלונה 14

 3,734 אליכין 15

 47,136 אלעד 16

 8,413 אלפי מנשה 17

 3,908 אלקנה 18

 13,138 אעבלין 19

 11,037 אפרת 20

 20,375 אריאל 21

 252,138 אשדוד 22

 15,501 אשכול 23

 152,723 אשקלון 24

 29,414 גרביה-באקה אל 25

 22,955 באר טוביה 26

 24,196 באר יעקב 27

 220,182 שבעבאר  28

 8,377 מרג'-בוסתאן אל 29

 9,964 נוג'ידאת-בועיינה 30

 6,596 בוקעאתא 31

 9,911 מכסור-ביר אל 32

 6,088 בית אל 33
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 5,270 בית אריה 34

 12,073 בית ג'ן 35

 6,999 בית דגן 36

 19,854 בית שאן 37

 124,976 בית שמש 38

 59,182 ביתר עילית 39

 203,903 בני ברק 40

 7,655 בני עי"ש 41

 10,706 בני שמעון 42

 15,518 גבעת עדה-בנימינה 43

 10,702 בסמ"ה 44

 7,927 בסמת טבעון 45

 8,385 בענה 46

 8,434 ברנר 47

 158,476 בת ים 48

 20,706 מכר-ג'דיידה 49

 6,394 ג'ולס 50

 10,383 ג'לג'וליה 51

 14,863 זרקא-ג'סר א 52

 3,312 )גוש חלב(ג'ש  53

 12,029 ג'ת 54

 18,928 גבעת זאב 55

 26,573 גבעת שמואל 56

 62,633 גבעתיים 57

 26,317 גדרה 58

 5,161 גדרות 59

 17,985 גולן 60

 24,776 גוש עציון 61

 28,079 גזר 62

 24,071 גן יבנה 63

 6,178 גן רווה 64

 20,173 גני תקווה 65

 17,361 כרמל-דאלית אל 66

 10,474 דבוריה 67

 12,510 אסד-דייר אל 68

 10,607 דייר חנא 69

 38,806 דימונה 70

 33,037 דרום השרון 71
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 31,932 הגלבוע 72

 19,437 הגליל העליון 73

 12,774 הגליל התחתון 74

 64,230 הוד השרון 75

 3,788 הערבה התיכונה 76

 4,371 הר אדר 77

 9,357 הר חברון 78

 106,145 הרצליה 79

 13,733 זבולון 80

 24,696 זכרון יעקב 81

 7,117 זמר 82

 8,450 זרזיר 83

 4,947 חבל אילות 84

 5,808 חבל יבנה 85

 22,690 חבל מודיעין 86

 102,347 חדרה 87

 211,120 חולון 88

 18,364 חוף אשקלון 89

 31,785 חוף הכרמל 90

 12,436 חוף השרון 91

 16,672 חורה 92

 6,505 חורפיש 93

 321,283 חיפה 94

 10,260 חצור הגלילית 95

 5,205 חריש 96

 48,568 טבריה 97

 6,742 זנגריה-טובא 98

 14,348 טורעאן 99

 43,623 טייבה 100

 26,555 טירה 101

 23,944 טירת כרמל 102

 33,871 טמרה 103

 6,646 ג'ת-יאנוח 104

 4,397 יבנאל 105

 48,321 יבנה 106

 31,784 מונוסון-יהוד 107

 9,218 יואב 108

 1,709 יסוד המעלה 109
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 19,195 יפיע 110

 24,958 יקנעם עילית 111

 10,773 ירוחם 112

 984,208 ירושלים 113

 15,723 ירכא 114

 12,100 כאבול 115

 3,856 היג'א-כאוכב אבו אל 116

 10,311 כוכב יאיר 117

 16,555 כסיפה 118

 8,704 סמיע-כסרא 119

 5,704 חג'אג'רה-טבאש-כעביה 120

 3,798 כפר ברא 121

 6,216 כפר ורדים 122

 10,875 כפר יאסיף 123

 22,400 כפר יונה 124

 3,429 כפר כמא 125

 22,479 כפר כנא 126

 19,909 כפר מנדא 127

 109,219 כפר סבא 128

 23,720 כפר קאסם 129

 18,946 קרעכפר  130

 2,445 כפר שמריהו 131

 4,642 כפר תבור 132

 53,688 כרמיאל 133

 23,317 לב השרון 134

 6,704 להבים 135

 81,209 לוד 136

 12,059 לכיש 137

 14,566 לקיה 138

 7,544 מבואות החרמון 139

 26,151 מבשרת ציון 140

 15,399 כרום-מג'ד אל 141

 11,303 מג'דל שמס 142

 22,839 מגאר 143

 2,011 מגדל 144

 29,134 מגדל העמק 145

 13,086 מגידו 146

 1,723 מגילות ים המלח 147
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 93,857 רעות-מכבים-מודיעין 148

 73,376 מודיעין עילית 149

 15,780 מזכרת בתיה 150

 3,919 מזרעה 151

 30,792 מטה אשר 152

 69,318 מטה בנימין 153

 55,104 מטה יהודה 154

 1,741 מטולה 155

 9,402 מיתר 156

 20,711 מנשה 157

 4,034 מסעדה 158

 3,338 מעיליא 159

 41,126 מעלה אדומים 160

 1,640 מעלה אפרים 161

 11,101 מעלה יוסף 162

 15,003 מעלה עירון 163

 24,381 תרשיחא-מעלות 164

 5,714 מצפה רמון 165

 15,378 מרום הגליל 166

 13,688 מרחבים 167

 29,718 משגב 168

 8,622 משהד 169

 65,601 נהריה 170

 6,756 נווה מדבר 171

 9,340 נחל שורק 172

 13,243 נחף 173

 48,818 נס ציונה 174

 81,677 נצרת 175

 50,316 נצרת עילית 176

 25,000 נשר 177

 37,202 נתיבות 178

 245,877 נתניה 179

 4,241 סאג'ור 180

 5,165 סביון 181

 32,117 סח'נין 182

 2,642 ע'ג'ר 183

 8,995 עומר 184

 5,812 עיילבון 185
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 8,196 עילוט 186

 13,365 עין מאהל 187

 2,350 עין קנייא 188

 56,006 עכו 189

 4,147 עמנואל 190

 14,942 עמק הירדן 191

 14,256 עמק המעיינות 192

 42,297 עמק חפר 193

 40,887 יזרעאל עמק 194

 12,515 עספיא 195

 54,273 עפולה 196

 26,004 עראבה 197

 5,580 ערבות הירדן 198

 30,757 ערד 199

 17,382 בנגב-ערערה 200

 19,871 ערערה 201

 13,198 פוריידיס 202

 3,477 פסוטה 203

 6,008 פקיעין )בוקייעה( 204

 43,341 כרכור-פרדס חנה 205

 6,651 פרדסיה 206

 265,298 פתח תקווה 207

 38,214 צפת 208

 4,831 קדומים 209

 22,472 צורן-קדימה 210

 22,932 קלנסווה 211

 8,245 קצרין 212

 41,111 קרית אונו 213

 8,047 קרית ארבע 214

 62,882 קרית אתא 215

 44,438 קרית ביאליק 216

 59,569 קרית גת 217

 18,066 קרית טבעון 218

 45,803 קרית ים 219

 5,892 קרית יערים 220

 47,723 קרית מוצקין 221

 24,990 קרית מלאכי 222

 11,324 קרית עקרון 223
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 24,484 קרית שמונה 224

 8,287 קרני שומרון 225

 8,629 ראמה 226

 55,221 ראש העין 227

 3,310 ראש פינה 228

 267,989 ראשון לציון 229

 64,183 רהט 230

 150,591 רחובות 231

 16,761 ריינה 232

 12,066 רכסים 233

 80,784 רמלה 234

 165,032 רמת גן 235

 50,894 רמת השרון 236

 7,854 רמת ישי 237

 7,441 רמת נגב 238

 87,629 רעננה 239

 6,501 גנם-אום אל -שבלי  240

 10,279 שלום-שגב 241

 16,199 שדות דן 242

 10,474 שדות נגב 243

 27,653 שדרות 244

 21,742 שוהם 245

 44,266 שומרון 246

 6,928 שלומי 247

 7,193 שעב 248

 8,475 שער הנגב 249

 11,149 שפיר 250

 41,256 שפרעם 251

 537,983 יפו -תל אביב  252

 13,641 תל מונד 253

 19,744 תל שבע 254

 1,371 תמר 255
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