
מטה יהודה. תקשורת בונה קהילה

תקשורת ישובית ושרות לתושב

סיון כהן טופל
מנהל אגף שירות ואסטרטגיה

גילי אהרוני
מנהלת אגף מידע ותקשוב



מה  אומרים לכם המספרים הבאים?

63
6,988

15,737



הידעת?

הידעת?
63 אמיצים

מטה יודע - 6,988 משתמשים רשומים

15,737 חברים בעמוד הפייסבוק של המועצה

116 חברים בקבוצת העדכונים בטלגרם

25,000 משתמשים בקבוצות הוואצאפ השונות
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קצת עלינו...

סיון כהן טופל

גילי אהרוני
בת 45, נשואה ליעקב - חוקר במשטרת ישראל.

אמא לשלושה ילדים מקסימים: אביתר בן 16, תמר בת 18 ונעה בת 
20. תושבת נס הרים. עובדת במועצה, אוהבת אותה ונהנית מכל רגע. 

בן 45, נשוי ליערה אב לארבעה ילדים. חבר קיבוץ קרית ענבים 
)ליד מבשרת ציון( במועצה אזורית מטה יהודה. אני חי נושם ומאמין 
ברשויות המקומיות כגורם המשמעותי ביותר בחיי האזרחים במדינה. 

אוהב את המועצה ושמח על ההזדמנות לתת שירות לתושבים 
ולעובדים. אוהב את הארץ, אוהב לטייל, לא אוהב קניות ובין ריצות 

החיים משתדל לרוץ מרתון אחד בשנה.
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איך איך איך...
מדברים עם 

התושבים 
שלנו

שאלה זו 
מעסיקה אותנו 

זמן רב...
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על מה נדבר...

כלים - מטה יהודה עד אליך 
דרכי העברת המידע 

...coming soon – פורטל ועדים
מידע שימושי

חשיבותו של נושא נגישות בטכנולוגיה

אתגרים | צורך | מענה 
סוג המידע והשרותים



אוכלוסיית מטה יהודה 
מאד מגוונת וכך גם 

תחומי העניין

התושבים "טובעים" 
בתוך ריבוי המסרים, 

האירועים 
וערוצי המידע

התושבים חשים שחלק 
גדול מהאינפורמציה 

שמגיעה אליהם 
אינה רלוונטית

מתן שירותים 
בשלטון דו רובדי
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אתגרים 



מה המענה לאתגרים?

מדוע ועד מקומי צריך לייצר תקשורת 
קבועה עם התושבים ? 



מחלקת ועדי ישובים
מטה יהודה

הוועד המקומי מחבר את התושבים עם המועצה 

אתם המפתח להצלחה בקשר עם התושב!

תושב/ת
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התושבים "טובעים" בתוך ריבוי המסרים, האירועים וערוצי המידע

אמיצים

מטה יודע 

טלגרם

קבוצות ווצאפ

וואצפ מה נשמע 

פייסבוק

 SMS

YNET

מייל

טלפון

יוטיוב

אינסטגרם

טיקטוק

@
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 כלים - מטה יהודה עד אליך– דרכי העברת המידע
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צורך

מידי
אישי 
נגיש

רלוונטי
בטחון
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בואו ניגש לתכלס
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אתכם בכל הערוצים

13241

1379

444 319 271 226
מוקד וואצפ אתר אפליקצית שטח יצירת קשר אתר אפליקציה
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מטה יהודה אתכם בכל הערוצים

אמיצים

מטה יודע 

טלפון

קבוצות ווצאפ

מ'נשמע - מטה יהודה

פייסבוק

SMS בחירום  *8108
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אמיצים – אחראי מידע לציבור

העברת מידע לעד אחרון התושבים
התאמת המסרים לקהל היעד

העברת מידע חיוני מתושבי הישוב אל המועצה
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מוקד 8108*
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כמה פניות 
2019נפתחו בשנת
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

 6,999
פניות     

8,880
פניות     

11,891
פניות     

15,744
פניות     

17,173
פניות     

22,244
פניות     

נתונים השוואתיים - שימוש במוקד מועצה | סך פניות במערכת

עליה של 29.52% במספר הפניות
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נתונים השוואתיים - שימוש במוקד מועצה | סך פניות במערכת
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איזה ישוב פתח 
הכי הרבה פניות 

בשנת 2019?
)אחרי צור הדסה(
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נתונים השוואתיים - שימוש במוקד מועצה | ישובים

2566
צור הדסה 

צרעה )11.5%(
נחושה

שריגים
לוזית

גבעת יערים
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האם בשנת 
2019 היו פונים 
חדשים למוקד?
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דצמבר          נובמבר           אוקטובר         ספטמבר         אוגוסט              יולי                יוני                 מאי             אפריל              מרץ            פבברואר           ינואר

402

349

423

310

504

420

534

360

266
248

313

348

פונים חדשים לפי חודשים – סה"כ 4,477
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מטה יודע - סרטון
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מטה יודע 
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מערכת מש"ל - סרטון
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גרף התפלגות שיחות

8%
ננטשו

92%
נענו     
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מרבה קבוצות מרבה דאגה!
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מצוטטים במועצה
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מידע שעת חירום

3 שריפות גדולות 
כולל פינוי 5 ישובים

מבצע 
"חגורה שחורה"

הפעלת 
"מתווה הסעות"



איך תמצאו את המידע בקלות?

מציאת מידע שירותי

באיזה יום מפנים את הגזם

תושבים פונים אליכם ורוצים לדעת



מי הראשון שמוצא את...

מציאת מידע שימושי

מס' הסלולרי של יאיר אברהם מנהל קידום ורישוי עסקים?



שירותים מקוונים



שרותים מקוונים

תושב ניקוז סתום.     
מטפל נבדק ולא נמצא מפגע.

מי סתום??



שירותים בכל שאר הנושאים בהם אתם מוזמנים לפנות אלינו
 

ביוב // פינוי אשפה // מפגעי איכות סביבה // תיקון תאורת רחוב // גביה 
// כלבים משוטטים // מפגעים בכביש // רישוי עסקים // רישום לבתי ספר 
וגנים // מידע אודות אירועי תרבות ותיירות // רכבים נטושים // ביטחון // 
יתושים // חיות בר // תשלומים שונים // מלגות //  תיקונים במוסדות חינוך 
// אירועי חירום // הקמות רעש // סיוע לקשישים // הכוונת מבקרים // 
חיבור למשטרה // פנייה לוועדים המקומיים // לשכה משפטית // בטיחות 

// פיתוח ישובים // חקלאות // שירותי דת



 In house שירותים

פינוי פגרים  //  הקמות רעש // הדברה // מפגעים בכביש // מקוואות // 
פתיחת מקלטים // צוות חירום יישובי // פינוי עץ // כלבים משוטטים – 

הסברה  // תמרור ופסי האטה בתוך היישוב מפגעי איכות סביבה מקומיים
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אז…  
האם אנחנו        

טובים?
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)S.L.A( זמני תקן

תוך כמה זמן 
אנחנו נדרשים לטפל ב:

פניה של ביוב? 3
תיקון תאורת רחוב? 14

כלבים משוטטים? 3
תיקון בור בכביש? 90 

קבלת אישור ללימודי חוץ? 7
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משוב 2020!
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2% לא ענו
7% מעט מרוצה

9% לא מרוצה
15% מרוצה

60% מאוד מרוצה

האם תמליץ לחבריך לפנות למוקד המועצה 8108*
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האם תמליץ לחבריך לפנות למוקד המועצה  8108*

מהי מידת שביעות רצונך מיעילות 
העובדים במוקד?

מהי מידת שביעות רצונך מיעילות 
העובדים במחלקות?

מהי מידת שביעות רצונך מטיפול 
בפנייתך?

מהי מידת שביעות רצונך ממשך 
הטיפול בפנייתך?

2%

8%

75%

15%

מרוצהלא ענו
מאוד

לא
מרוצה

מרוצה

8%
6%

58%

15%

13%

מרוצהלא ענו
מאוד

מרוצה מעט
מאוד

לא
מרוצה

6%
2%

65%

19%

8%

מרוצהלא ענו
מאוד

מרוצה מעט
מאוד

לא
מרוצה

8%
2%

56%

21%

13%

מרוצהלא ענו
מאוד

מרוצה מעט
מאוד

לא
מרוצה



מטה יהודה. תקשורת בונה קהילה

אתר ישובי 
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בקרוב.... פורטל וועדים 
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מידע שימושי - עקרונות עבודה איך נותנים שירות

 לשמור על שיח מכבד גם במצבים של אי הסכמה. «
 לשמור על פרטיות המשתמשים ובני משפחותיהם «
 לא לפרסם תכנים שאינם ראויים או פוגענים «
 לא לנהל עימותים אישיים באופן פומבי «

טיפ 1. היו אדיבים «
טיפ 2. היו זמינים  «
טיפ 3. היו מתחשבים «
טיפ 4. היו מוכנים לשפר «
טיפ 5. היו מעורבים «

לקיחת יוזמה - להיות הראשון  «
תקשורת קבועה לאורך זמן «
פתיחות וכנות «
שילוב בין צורות תקשורת שונות «
מסרים פשוטים  «
פחות מילים - יותר תמונות ווידאו «
שפה מכבדת  «
עמידה בלוחות זמנים. עדכון על עיכובים «
הימנעות מהאדרה עצמית ותעמולה  «
להכיר את המסרים של המועצה «

כללים לניהול קבוצת ווטסאפכיצד מייצרים תקשורת מיטבית עקרונות עבודה איך נותנים שירות
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חשוב לדעת - נגישות

לתת מידע באופן שוויוני ולא ליצור אפלייה ולכן חשוב להבין מה זה בעצם נגישות לפי סעיף 35 לחוק הנגישות ?
נושא הנגישות בישראל מוטמע בתחומים שונים ולא רק בנושא האינטרנט כך לדוגמה מבני ציבור מחוייבים ברמפה או במעלית...

בנושא אתרי אינטרנט כל אתר שפונה לציבור בשפה העברית מחוייב בנגישות. הנגישות בעצם באה לידי ביטוי בשני אופנים. האחד קוד 
האתר והשני תוכן האתר.

מה זה אומר בעצם ?
הקוד מאפשר לתוכנות "קוראות מסך" של בעלי מוגבלויות לעבוד בצורה נכונה וללא בעיות ע"פ כל התקנים. בדרך כלל לחשוב שהסמל 
של הנגישות בראש העמוד מעיד על אתר נגיש. זה לא מדוייק ולא כתוב את זה בחוק. לרוב בעל אתרים שמים את כדי לתת כלי עזר 
לנגישות כגון הגלה/הקטנה של טקסטים, צפייה בניגודיות צבעים לכבדי ראייה וכו' אך אין זה מחייב שהאתר באמת נגיש. מאוד מומלץ 

שהספק הנבחר יתחייב בחוזה לנושא הנגישות בקוד כי זה בתחום אחריותו.
בנושא התוכן חשוב להעלות תכנים בצורה נגישה וזה אומר שאם מעלים תמונה לדוגמה בה כתוב משהו יש צורך לשלב את התוכן שבה 

בגדוך העמוד. הדבר נקרא "חלופה טקסטואלית". יש המון מידע על זה שניתן לקרוא באינטרנט כגון "הנגשת מסמכי אופיס" וכו'...



תקשורת תושבים

קיבלתם מידע מהמועצה שיש מס' חולים מאומתים בישוב
כיצד תתקשרו את האירוע? 

באילו אמצעי תקשורת תשתמשו?
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שאלות לדיון

פחות זה יותר או יותר זה פחות? 
)איך מצליחים לרכז את כל ההודעות במקום אחד(

הגעה לאוכלוסיות ללא מענה טכנולוגי

סוגית אוכלוסית השוכרים

קשר בין ועד אגודה לועד מקומי

כיצד הוועד והמועצה מתואמים במתן שרות לתושב
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הוועד המקומי מחבר את התושבים עם המועצה 


