הטכנולוגיה
הופכת
אותנו
לחכמים
יותר
 <----ארי שטיינברג

היתרון המרכזי שמאפשר לכולם
להיות חכמים כיום הוא מבחר
האפשרויות שמציג הטלפון החכם.
כל אחד מחזיק בידו את האמצעי הישיר לקבלת
מידע ,עדכון על חדשות ואמצעי הדיווח הבלעדי
שמקשר אותנו לכל הרשתות החברתיות.
הטלפון החכם הופך את האזרחים לחכמים יותר
מהרשויות ,ומעמיד אתגר עצום בפני הרשויות
המקומיות ,שנדרשות לצמצם את הפערים
הטכנולוגיים ,ובמהרה .הקלות שבה אפשר להגיע
למאות אלפי אנשים בדקות ספורות היא פלא
טכנולוגי וכורח המציאות ,שעלינו לנצל ,ויפה שעה
אחת קודם.
תל אביב הייתה החלוצה הטכנולוגית שהשיקה
אפליקציה ראשונה מסוגה המאפשרת דיווח על
מפגעים ,תשלום ארנונה ,רישום לבתי הספר ואת
כלל השירותים העירוניים בלחיצת כפתור .לא
בכדי קיימת הכרה בינלאומית בעיריית ת״א
יפו כאחת מהערים החדשניות ביותר בעולם -
האפליקציה שינתה את הסטטוס קוו הקיים בין
האזרחים בעיר לרשות המקומית ,והפכה את
עיריית ת״א ל״חכמה" במלוא מובן המילה.
לנושא חשיבות ברמה הארצית .גם רשויות
הממשלה מקדמות את הדיגיטציה בישראל ,אולם
אינן מצליחות לקדם את הנושא בפועל ,ולהפוך
אותו למטרה לאומית :מטה הסייבר הלאומי,
המשרד לניהול אסטרטגי ומטה ישראל דיגיטלית
לא הבשילו לכדי פעולה כוללת.
מרכז השלטון המקומי מבקש להוביל את
הפיתוח הטכנולוגי בשלטון המקומי ,ולהשוות את
מעמד כלל הערים לת״א .חזון זה הוא בר־ביצוע,
ומסתמך על שימוש בתשתיות קיימות וזולות.
כל רשות יכולה כיום לפתח אפליקציות בעלות
מינימלית ,ולנהל את הממשק עם התושב על גבי
"ענן מידע" בעלויות מינימליות ,להבדיל מפיתוח
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תשתיות גשמיות.
זו הסיבה שמרכז השלטון המקומי בחר לערוך
את יריד החדשנות האורבנית הראשון מסוגו,
 ,MUNI-EXPOבחודש שעבר בגני התערוכה.
היריד סיפק הזדמנות עסקית נדירה למפגש
בין מפתחי הטכנולוגיות ומקבלי ההחלטות
ברשויות המקומיות ,והיווה האירוע הראשון
שמטרתו לעורר חדשנות ויצירתיות בתחומי
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התשתיות ,החינוך והרווחה ,שיפור פני העיר,
ביטחון ,תרבות וכלל תחומי החיים.
הבסיס לעיר חכמה היא למעשה השיתוף
במידע ובטכנולוגיה .שיתוף שבעידן הדיגיטציה
הוא מובן מאליו ,ולכן עלינו לעשות כל
שביכלותנו כדי לקדמו .זאת ,על ידי קיום יריד
 muni-expoגם בשנה הבאה ,אז יהפוך לבינלאומי
ויציג מגוון חברות מרחבי העולם שמתמחות
במישור המוניציפאלי וישמש כפלטפורמה לעבר
החדשנות והשינוי .כי שינוי שיתחיל ברשות
מקומית ,יורגש בכל בית בישראל.

יריד חדשנות אורבנית

הכותב הוא מ״מ מנכ״ל מרכז השלטון המקומי
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