
“If you can dream it... You can do it.”
Walt Disney

OPEN DATA



?מה קורה כשהרשויות פותחות מידע לציבור

Presenter
Presentation Notes
מוביט – נהנים מה-Web Service של משרד התחבורהבריזומטר – משתמשים במידע מתחנות ניטור ברחבי הארץYELP – משתמשים בדאטה בנוגע לביקורות תברואה של עיריית סן פרנסיקומדלן – מעשירים את המידע כל הזמן. אחת המנהלות חברה בקבוצה של הפרויקט שלנו ומסתייעת למשל במידע אודות גני שעשועים
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https://nycopendata.socrata.com/
http://daten.berlin.de/
http://data.london.gov.uk/dataset
http://opendata.bcn.cat/opendata/en
https://data.edmonton.ca/
https://data.sfgov.org/
http://opendata.emtmadrid.es/
https://open.wien.gv.at/site/open-data/
https://data.cityofchicago.org/
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מיפוי דרכים חשוכות
מיפוי פסולת במרחב  

הציבורי
מיפוי הטרדות מיניות

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1lFz-LP8zvHnuttzIZPMcYyiESHY
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LRS6BIZxjAaRzD0jDvOuo4CML7c
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gSbFHBc0c087BNFDDFIiixTp_QQ


פיילוטים במסגרת עיר דיגיטלית

Presenter
Presentation Notes
פרמטרים לבחירת הפיילוטים: �1. יעילות (צמצום עלויות, תשומות כוח אדם)�2. רלוונטיות (תושבים שהפרויקט ישמש אותם, תדירות שימוש, רלוונטיות לשיפור באיכות החיים של התושבים)3. צמצום פערים חברתיים (האם הפרויקט ישמש אוכלוסיות ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, ו/או גמלאים ו/או עולים חדשים)4. איכות חיים (מעורבות אזרחית, רווחה אישית וחברתית, סביבה, בטחון אישי, בריאות)5. פרמטרים נוספים (מידת מורכבות למימוש, מידת חדשנות בקנה מידה ארצי, יכולת שכפול לערים נוספות בישראל)6. תדמית ציבורית (פנים-עירונית, חיצונית, הד-תקשורתי מיידי)
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מטרות
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צמיחהועידוד

2019אוגוסטחודשעדכולוהפרויקטשליישוםז"לו

בחינוךדיגיטליתעיר:ובנוסף

באר שבע עיר דיגיטלית
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הקמת 
הפלטפורמה  

In-House

אפשרות  
לתושב לשליחת  

שכבות אל 
העירייה

שבילי אופניים: דוגמא

מיפוי בשיתוף  
התושבים 
בנושאים  
נבחרים

ניו  –מיפוי עצים : דוגמא
יורק

פתיחת מאגרי 
מידע עירוניים 

,  לתושבים
יזמים ובעלי 

עניין
גגות –מיניאפוליס : דוגמא

סולאריים
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http://opendata.br7.org.il/


מודד שעשה 
עבודה  

פוטוגרמטרית  
שנים  10לפני 

)אזוט. א.א(

Tech7מי שבע

צוערים לשלטון 
המקומי

החברה להגנת  
הטבע

המרכז למיפוי  
ישראל

ארגוניים-הירתמות של גורמים חוץ



מטרות העל של הפרויקט

שקיפות

הפחתת 
עומס 
תפעולי

Data 
Driven 

Innovation
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:דוגמאות לשאילתאות לפורטל

http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_list

http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=fountains

http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_search?q=רמזורים

http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_list
http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_show?id=fountains
http://opendata.br7.org.il/api/3/action/package_search?q=%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D


Mapping party עסקים להכיר:

Presenter
Presentation Notes
לזכור לדבר על השת"פ עם סיסטמטיקס ופורטל Open data של ESRI
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–חפשו בפייסבוק 
מידע פתוח באר שבע

Open data Be’er Sheva

?מה אפשר לעשות, קיים חלקית בלבד/ יש מידע שהייתי רוצה לקבל מהעירייה והוא לא קיים 
כרגע ניתן לפנות אלינו באמצעות קבוצת הפייסבוק הייעודית 

מידע פתוח באר שבע: שנפתחה לטובה הפרויקט
, ובאפשרות העירייה לפתוח אותו לרשות הציבור הרחב, במידה ואכן המידע עשוי להניב ערך

.נשמח כמובן לעשות זאת
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