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הבעיה

 לרשויות מקומיות אין כלים
 מתאימים למדוד את המטריקה

החשובה ביותר – התושבים עצמם

כלים קיימים בשוק, כמו סקרים טלפוניים, מפגשי שיתף ציבור ועוד הם יקרים, 
מסובכים ומספקים ערך נקודתי בלבד.



הפתרון שלנו

תובנות בזמן אמת

תצוגה מותאמת למשתמשים

 פידבק ממגוון
מקורות

311

 מנכ"ל/
ראש רשות

מנהל מחלקה

חדר בקרה 
עירוני

 ניתוח בעזרת
  אינטליגנציה
מלאכותית
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1 בעזרת מערכת 
 ZenCity

יכולים בכירי 
הרשות

להשאר עם היד על הדופק לגבי 
כל הנעשה בעיר, בזמן אמת 
ומכל מקום, ולזהות שינויים 

עוד בזמן שהם קורים.

לנתח שינויים ומגמות לאורך 
זמן לטובת תכנון ובקרת ביצוע.



תכולות המערכת

לדעת מה חשוב לתושבים - המערכת שלנו 
מאפשרת להבין בדיוק מה הנושאים המעסיקים את 

התושבים, מה חשוב להם, ומה שביעות הרצון שלהם 
מתחומי האחריות של הרשות.

מעקב אחרי השיח בכל הערוצים - אנו 
מנתחים מידע מכל ערוצי התקשורת עם ובין התושבים - 

רשתות חברתיות, מוקד עירוני וכל מקור מידע נוסף.
ניתוח בזמן אמת - התוצאות מנותחות ומסוכמות 

בזמן אמת כדי להראות את הקטגוריות, המגמות, 
והסנטימנט של השיח - במבנה המתאים לצרכי הרשות 

המקומית.

תצוגת GIS - המידע ניתן לצפייה בממשק מפה שאותו 
אפשר לשלב עם מידע GIS קיים.

ניתוח מעמיק עד רמת הסיפור הבודד - 
מצאת מגמה מעניינת? ניתן להעמיק עד רמת הסיפור 

ולהבין בדיוק מה מעסיק את התושבים.
תצוגה מותאמת לכל מחלקה - כל מחלקה 

ברשות מקבלת גישה לממשק ייעודי המציג מידע רלונטי 
למחלקה זו בלבד.

גישה מכל מכשיר - המערכת שלנו יושבת 
בענן, וניתן לגשת אליה בנוחות מהמחשב, הטאבלט או 

הסמארטפון.



מה החשיבות של הרשתות החברתיות?

מידע שנאסף
 ממוקד עירוני 

מידע שנאסף
 מרשתות חברתיות

 פי 10 יותר מידע
 מגוון נושאים

   רחב הרבה יותר
 מידע על

   שביעות רצון
 לא רק שלילי!



אז איך יוצאים לדרך?

תשלום חודשי קבוע ובר-השגה

אינטגרציה פשוטה מאוד עם 
מערכות קיימות

ערך גבוה מהיום הראשון!

מגוון אפשרויות שדרוג 
ותוספות מיוחדות

 הטבות מיוחדות למצטרפים ביריד!



אמיר עוזר,
 מפתח

 מפתח מנוסה עם היסטוריה
 של פרוייקטי תוכנה בעמותות

 ובמגזר הציבורי. מתמחה
 ביצירת ממשקי משתמש

 מותאמים. יצר את הנוכחות
 הדיגיטלית של פסטיבל

"דוקאביב" בו הוא מעורב

איל פדר,
מנכ"ל ומייסד-שותף
 מתכנן ערים ומומחה ערים
 חכמות מאוניברסיטת ת"א.

 רכז הפעילות של "מרכז
 העיר", מכון לחדשנות עירונית

 באוניברסיטה. ראש צוות
 טכנולוגי ב-8200. נסיון ניהולי

במגזר הציבורי והשלישי

דימה יארובינסקי,
מעצב

 מעצב רב תחומי, מחפש 
  פתרונות לבעיות על ידי שימוש
 בעיצוב. למד עיצוב אינטרקטיבי
  באקדמיה בצלאל, בוגר תוכנית

 המנהיגות היוקרתית "ליד"
 וממייסדי האקתון הנתונים

הראשון בארץ

עידו עברי,
  מנהל טכנולוגיה 

ומייסד-שותף
 מומחה מידע פתוח עם ניסיון

 ניהולי רב. לשעבר מוביל האגף
 הדיגיטלי בספרייה הלאומית, אותו

 הקים וניהל. לפני זה עבד ביד
 הנדיב וכמפתח מערכות

 בצ'קפוינט. תואר ראשון במדמ"ח
 מהאוניברסיטה העברית

MBAו            מאונ' ת"א

הצוות שלנו   



eyal@zencity.io ido@zencity.io

נשמח לעבוד אתכם
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