
בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית-כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה



הגידול במספר התושבים  

לצד התפתחותן  , בכפר סבא

המהירה של טכנולוגיות  

מאיצים את המעבר  , המידע

,  לטכנולוגיות מתקדמות

,  לפיתוח המרחב העירוני

ייעול התפעול והניהול של  

הרשות המקומית ושיפור  

מתמיד בשירות הניתן  

לתושבים



מחסן הנתונים משמש את מנהלי ועובדי הארגון לקבל  
שיפור תהליכי העבודה ומתן  , החלטות מבוססות נתונים
שירות טוב יותר לתושבים

Flow עבודה מערכתBI

ETL

STG ETL

טיוב נתונים

MRR









,  קידום מדיניות שקיפות עירונית
365זירת השקיפות וData Cityפורטל 

הגברת האמון והשותפות בין   ➢
תושבי העיר לרשות

עידוד שיתופי פעולה בין הרשות  ➢
ליזמים פרטיים וקידום יוזמות  

דיגיטליות עצמאיות

ייעול תהליכי ניהול וקבלת המידע  ➢
מהרשות בבקשות פרטניות למסירת 

מידע

https://kfar-saba.datacity.org.il/
https://www.kfar-saba.muni.il/559/


הרחבת סל השירותים העירוניים  
:הניתנים באופן דיגיטלי

זימון תורים➢

טפסים מקוונים  ➢

רישום גני ילדים ובתי ספר➢

תשלומים➢

הרשמה לחוגים ואירועים➢



















פלטפורמה הנגשת  
מידע בתחומי עניין  
שונים לכל תושבי  

העיר בלחיצת כפתור  



בניית מערכת מדידה למנהלים לקידום קבלת החלטות והגדרת : מדידה ובקרה➢

הגדרת יעדים , תפוקות, (משאבים וכוח אדם)בדגש על מדידת תשומות , מדיניות
ומדידת תוצאות

דשבורדים ניהוליים–BIפיתוח כלי עבודה במערכת ➢

פרויקטים בשנה20לעובדי הרשות ופיתוח פרויקטים פיתוח BIקורס מומחי ➢

חיזוי מגמות דמוגרפיות לאוכלוסיית העיר➢









https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b95df824-57e9-44b5-b9b9-b93525102acd/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/b95df824-57e9-44b5-b9b9-b93525102acd/ReportSection62581a2d2d1138d54b21?pbi_source=PowerPoint


















https://app.powerbi.com/groups/me/reports/50dd33f9-45b4-4897-80a7-29f6fec7697d/ReportSection5f4bd8f4920e8db682e8?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/50dd33f9-45b4-4897-80a7-29f6fec7697d/ReportSectionac31a533bb5d6c45621c?pbi_source=PowerPoint






https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cb158f7e-39e9-4229-b1c7-24f7e69f9caf/ReportSection89b9cf8549e3674156ef?pbi_source=PowerPoint




פרויקט לבניית גגות נוי קהילתיים וגגות יצרניים בכפר סבא –גגות ירוקים ➢
ובכפר קאסם אשר ישמשו הן לפעילות חינוכית והן לפעילות יזמית  

משותפת  

פרויקט בתמיכת משרד האנרגיה ובשיתוף אוניברסיטת בן –חלוץ הדגמה ➢
גוריון המאפשר פיילוט ראשוני בארץ לבדיקת האפקטיביות והכלכליות של  

כחולים+ סולאריים + שילוב בין גגות ירוקים 

מערכת שליטה ובקרה של איסוף אשפה ושקילתה בעיר ויצירת מסד ➢
נתונים עדכני מהשטח

פיילוט ראשוני בארץ לבחינת טיפול חליפי בפסולת  –פרויקט טוחני אשפה ➢
אורגנית והעלאת המודעות למחזור בקרב תושבים

מערכת אופטימיזציה בניקיון ואיסוף פסולת במרחב העירוני –ספארטנס ➢



חיסכון -הטמעת טכנולוגיות לניהול מיזוג -התייעלות אנרגטית במיזוג ➢
בחשמל ובתחזוקה

אפיון ופיתוח מוצר ויישומו לצד מערכות  -ניטור קרינה בגגות סולאריים ➢
סולאריות במיוחד במוסדות חינוך

וגיבוש אסטרטגיית תשתית לעיר  ESCOמודל מימון -מעבר לתאורת לד ➢
חכמה  

אפיון מהלך מקיף לשדרוג התקשורת העירונית-סיבים אופטיים ➢

מערכת  :  פיילוט ראשוני מסוגו בישראל לניהול חכם של מרחב החנייה➢
מקומות חנייה  1400~ חניונים Wise Sight -14טכנולוגית של חברת 



הדברה ירוקה
הדברה ביולוגית מצמחי תבלין במרחב האורבני עבור נמלי אש  

ויתושים

איתור קרינה ברכבים חשמליים והיברידיים  ניהול אנרגיה

תחבורה חכמה  
בציי  , פאנל סולארי המותקן על שמשת הרכב לניטור התנהגות נהג

רכבים

בטיחות בדרכים
זיהוי מיקום כלי רכב והולכי רגל במרחב העירוני ויצירת התראה  

לסכנה אופציונלית  

ניהול אנרגיה
מכשיר לשליטה ובקרה להשגת אופטימיזציה תפעולית ואנרגטית  

של מזגנים מפוצלים במוסדות ציבור



תוכנה לניהול ובקרה של מערכות סולאריותניהול אנרגיה

אופטימיזציה של תהליכים וקבלת  

החלטות
מערכת להכנת ארגונים למצבי משבר וטיוב תהליכים ונהלים

ניהול חניה חכמה
מערכת  פקוח וניהול חניה חכמה הן עבור התושבים והן  

לניהול יעיל של הפקחים

פלטפורמת ברטרים בין עסקים קטנים
,  פלטפורמה למסחר בין עסקים קטנים באמצעות ברטרים

המאפשרת להם הן חשיפה שיווקית והן הגדלת הכנסות

תשתית תקשורת לעיר חכמה  
מערכת תקשורת חכמה המותקנת בתשתית קיימת של עמודי  

התאורה ומאפשרת הפיכת כל אזור לחכם ללא צורך בחפירה  

מערכת דוברות חכמה  
פלטפורמה לתקשורת עירונית המאפשרת אופטימיזציה של  

תושב  -ערוצי התקשורת רשות 



מגוון פתרונות נסיעה באפליקציה אחת ➢

הסעות בהזמנה לפי דרישה➢

נתונים בזמן אמת על כל נסיעה➢

מערכת ניהול ברמה העירונית והארצית➢

מאות נוסעים ממגוון חברות➢

נסיעות רכבים פרטיים 2,000-צמצום של כ➢

בחודש



מידע מלא על סטטוס ההסעה של התלמידים➢

ממשק הודעות חכם➢

נתונים בזמן אמת על כל נסיעה➢

עשרות מסלולים חכמים בניהול מחלקת הסעות➢

נהג /אפליקציית מלווה➢

עדכון קווי התלמידים בעיר באפליקציית➢


