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הטמעההרחבהתוצאות ומסקנותביצוע פיילוטסינון ראשוניאיתור ופנייהאיפיון התוצר המבוקשהקמת תשתיותמיקוד אתגריםהגדרת תחומי חדשנות

1' אתגר מס

להבין מי מוביל - פנים ארגוניגיוס ההנהלה לנושא

להכניס , מי מחזיקי העניין, בארגון

לתוכנית העבודה בעדיפות הכי 

גבוהה

שכנוע מחלקת מחשוב להתחבר פערי ידע בין סוכן השינוי לארגון

לספקי טכנולוגיה

-שילוב המחלקה המשפטית

מציאת מנגנון חוקי שיאפשר 

עבודה מול סטארטאפים

פערים בין דוריים בתרבות רגולציה

פער בין הרשות . הארגונית

מקומית לחדשנות והמהירות של 

המגזר עסקי

מפיון להגדלת הפיילוט 'בחירת צציפיות מהפיילוט/עמידה בדרישות

בכל הרשות

עובדי הרשות - הסתגלות

והתושבים

, ציבור)לרתום את מי שמתחבר 

(שותפים

לפי - בחירת צוות מוביל רלוונטי

, לפי מקצועיות, מחויבות לאתגר

לא לפי היררכיה

מה - המחשת תועלות לעובדים

יצא להם מזה

דוגמת )פנייה לבנק מידע 

לקבלת רשימת חברות  (אקומושן

רלוונטיות

הקמת מתחם ניסויים עירוני 

אפשר באמצעות החברה )

(הכלכלית

סדנה עם כל בעלי העניין 

יצירת אקלים , רתימה, הרלוונטיים

ארגוני מכיל

בחינה מחודשת וסטטוס תכנון 

האם הפתרון , מול ביצוע הפיילוט

נותן מענה לצורך שהוגדר מראש 

או ליעדים שהוגדרו מראש

איתור תומכים בעלי השפעה 

הגורמים שהיו - לאורך הפיילוט

אקטיבים

ניצול הזדמנויות

פרסום במדיות השונות בהתאם סיורים מקצועייםמיפוי מחזיקי ענייןהצגת היתרונות

לחוק

גורם יותר - שילוב אקדמיה

אובייקטיבי

תיאום ציפיות מול החברה 

הכלכלית לגבי התהליך הצפוי

פרסום המהלךזיהוי מתנגדיםביצוע משוב מצד המשתמשים

לחשוף לאפשרויות - חינוך מקצועישיתוף ציבור

הקיימות

ייצור פורמט התקשרות ללא 

בלעדיות

היכרות עם גורמי השפעה פנים יצירת שפה משותפת

ארגוניים

מפיון כדי שיוביל 'מתן סמכות לצ

את ההטמעה

2' אתגר מס
הגדרת חזון ברור שניתן לגזור 

ממנו יעדים מדידים ומשימות

, זיהוי וחיבור תושבים- חוץ ארגוני

רשויות סמוכות, משרדי ממשלה

רתימת אגף הנדסה לספק היערכות הארגון לתגובה יעילה

משאבים

ניסוח מקצועי של - ליווי והטמעה

פרטים )הצורך והמענה הנדרש 

(כתיבת מכרז, טכניים

אל מול  (תקציב)תיעדוף בארגון אתגר משפטי ביטוחי

הלחץ של מובילי הפיילוט

תקציב ואפשרות להתנגדות 

תושבים

חוסר הבנה לגבי החשיבות של חשיפת הציבור לשינויים הצפויים

מה יצא לארגון/המהלך

איתור מתנגדים כדי לרתום או בניית תכניות עבודה

לנטרל

סיוע פנים ארגוני לכתיבת המפרט מיסוד קהילה לעבודה ייעודית

הטכני

הקמת וועדת חדשנות עירונית 

בשילוב סטטוטורי

הגעה עם מנגנון להתמודדות עם 

מים"בלת

רתימת העובדים הסוררים למהלך שימוש באמצעי תקשורתמציאת פתרונות לצמצום עלויות

בכל מיני דרכים

סיוע חוץ ארגוני לכתיבת המפרט (פוליטית)גיוס תמיכה מלמעלה הקמת צוותי עבודה משולביםתכנון אסטרטגי בתהליכי עומק

הטכני

ייצור פורמט התקשרות ללא 

בלעדיות

הובלה נכונה של התהליך 

Bottom up ושיתוף בתוצאות 

הפיילוט

מתן הטבות שימוש בפתרון החדשתכנון שיווק והסברה

סדנה פנים ארגונית להתאמת העצמת העובדים סוכני השינויזיהוי אינטרסים באתגר שלנו

המענה לצורך

הצגת התוצאות החיוביות של משוב תושבים

הפיילוט

(כמרכז תנועה מטרופוליני)חיפה תל אביברמת גןפתח תקווהרמת גןחדרהבאר שבעדימונה

קריית יםירושלים

טייבה

קריית אונו

נתניה

שוהם

משגב

נוף הגליל-נצרת עילית

נהריה

כלים להתמודדות עם 

האתגר

כלים להתמודדות עם 

האתגר

!עכשיו אצלך, תחבורה חכמה- סדנת הטמעה ברשות המקומית 

?איפה אנחנו נמצאים


