
היום שאחריפיילוטלגיטימציה והתנגדויותבחירת מודל להתקשרותהיערכות ארגוניתמוטיבציה פנימית

דיוק ערכים ומטרות מנחיםהצוות+ הגדרת מוביל מטרות ויעדים
שיפור איכות - זיהום , סוגייה של רעש

סביבה
מדדים ואיך מודדים אותם, מטרות לפיילוט

בדיקת עלות תועלת בכמה נקודות כבסיס 

לקבלת החלטה

השוואה לחלופות אפשריות שלא נבחנובחינה מחדש של התקציבלתקשר את החדשנות בתהליך לתושביםהגדרת פרמטרים להצלחה של ההתקשרותמוביל שיש לו אחריות וגם סמכותתועלת סביבתית

משפטית, חשבות- שיתוף מחלקות הערכה ראשונית- הגדלת הכנסות לרשות 
כדי לייצר - פוטנציאל למכרז רשימה 

מכרזונים
היקף הזמן והמרחבהבנת הדבר כמנוע צמיחה לרשות

איך תפקדה - שיתוף פעולה בין המחלקות 

כל מחלקה

, גזבר, ראש עיר, ל"מנכ- רתימת דרג בכיר 

ל חברה כלכלית"מנכ

חברת - שיתוף מחזיקי עניין חיצוניים 

תקשורת, חשמל

. מכרזים מוטי מחיר יוצרים איכות נמוכה

מחיר מראש והבטחת איכות
תוצאות של כל שלב ומסקנותשותפות ציבור תלוי פרויקט?לאן ילכו הרווחים

לוודא שוב שהמקור המימוני זמיןתושבים- תועלת ציבורית 
בהיבטי - אבחנה בין ליסינג לרכישה 

ויציאה, השוואה
קביעת נהלי עבודה הלאה?האם בפיילוט אלו אותם יחסיםזמן נסיעה- ערך לתושב 

למידה גם מכשלונותבחירת מודל אפקטיבייידוע ציבור/ שיתוף תושבים מקורות המימון
איך מסיימים התקשרות אם הפיילוט לא 

עבד
מידת השימוש של התושבים

צי עירוני<--עובדי עיריהסימולציה ותיקונים- הרצת המודל גורם ממונה על נושא שיתוף הציבורתועלת-הצגת עלות
בקרה רציפה על עמידה באבני הדרך 

והתוצאות
ניתוח הסיבות לכשלון

חדשנות וקיימות
משפטיים , כלכליים- בחינת היבטים 

וביטוחיים
האם נוצרו בעיות אחרותREAL TIMEמחשבה על מודל תמרוץ לתושביםהבנת הנכונות לחשיפה לסיכון

עלויות חיצונית שלא נלקחו בחשבוןפיילוט משותף לכמה רשויותקרינה מייננתספק אחד או משולב/קבלןהכנת אומדניםאסטרטגיה של הרשות

ביטול חניותבעלות על המידע+ אבטחת מידע קביעת מדדים להצלחה?איפה זה הצליח
להראות - חשיפה ומודעות לתושב 

שהפתרון אפשרי
הצלחות חיצונית שלא צפינו

רתימה פנימה - יצירת מדיניות עירונית 

והחוצה

שילוב יחידת - הגדרת תקציב ומשאבים 

האסטרטגיה

open access -  הנגשת מידע לציבור

real time-אוןליין ב
בחינת התפקוד של כל יחידהאמצעי תשלום הפרעה במרחב הציבורי

התנגדויות ציבוריות צפויות

שיתוף , מידע, דיוור, סקרים)דוברות 

, הנגשת מידע לציבור + (בעלי עניין/ציבור

אמצעים לעידוד השימוש

/עבודה/בית<--תמהיל טעינה

חצי ציבורי/ציבורי
נכסים, חניות, עמדות? של מי הבעלותתעריף לתושב ותעריף ללקוחעלות הקמה ראשונית

מפיון עירוני עם מוטיבציה 'צ- הגדרת מוביל 

פנימית
רגילה/טעינה מהירהפרסום הנחיות מרחביות

הערך של רכב חשמלי כשהעולם הולך 

לאוטונומי
שירות לקוחות והסתכלות על הטווח הארוךסיכום של הפיילוט וקבלת החלטה  להמשך

איפה זה הולך - איתור מקומות פיזיים 

לקרות
התפתחות טכנולוגית בעולם

היערכות לתשתית מידע ומחשוב

הערכות לאכיפה

סקר תשתיות

מודל להטמעת תחבורה חשמלית ברשות מקומית

הסוגיות הקריטיות בכל שלב


