YouRight
כי מה ששלך שלך

אמיתי קרן

רקע
מידי שנה מוקצים מיליארדי שקלים מתקציבי ממשלה לטובת מימוש זכויותיהם של אזרחי מדינת
ישראל  -המגיעים להם על-פי חוק .בין זכויות אלו ניתן למנות דמי אבטלה ,דמי מילואים ,הנחות
בארנונה ועוד זכויות נוספות רבות .אלא שאת התקציבים הללו אחוז ניכר מהאזרחים אינו מממש
מתוך העדר ידיעת הזכויות המגיעות להם ,או לחילופין מתוך קושי בהתמודדות עם המערכת
הבירוקרטית הסבוכה .למעשה ,החסמים הללו מובילים לכך שכסף משמעותי חוזר למדינה עקב
אי-מימוש .יתירה מזאת ,רוב המידע הנחוץ לממשלה בכדי לקבוע זכאות כזו או אחרת כבר קיים
במאגרי הנתונים הממשלתיים השונים.
לצורך כך נולדה  - YouRightפלטפורמה דיגיטלית פורצת דרך אשר תנגיש באופן אקטיבי לכל
אזרח את הזכויות המגיעות לו על-פי חוק ,ואף תסייע לו במימושן .מיזם זה הינו פורץ דרך בתפיסת
השירות לאזרחים ,והצלחה שלו עשויה להוות מודל עבור מדינות רבות נוספות ,בקידום תחום
"ממשל יוזם" של שירות מקצועי ,חדשני ויוזם לטובת כל אזרח ואזרח.
מטרת על
בהמשך לקושי הבירוקרטי/ארגוני שתואר לעיל ,לפלטפורמה שתוקם קיימת למעשה מטרה כפולה.
ברובד הבסיסי היא תוכל להציג בפני כל אזרח ,בקלות וללא בירוקרטיה מיותרת מהן הזכויות להן
זכאי ואולי הוא איננו מודע אליהם .ברובד הנוסף ,במקרים מסוימים שבהן אין צורך במידע נוסף
המדינה/הרשויות תממש באופן אקטיבי את הזכויות המגיעות לאזרחים.
**חשוב להדגיש כי הפלטפורמה תעבור התאמות עבור הציבור הערבי/בדואי/חרדי ,על-מנת לאפיין
את צרכיהם ולבצע את השינויים המדויקים עבור סקטורים אלו.
שיטה
•

פיתוח טכנולוגיה לסנכרון מאגרי המידע של הגופים הציבוריים השונים במדינת ישראל,1
והצגת זכויות האזרח באמצעות הקשת מס' ת.ז בלבד2 .

•

פיתוח מתודולוגיית "ממשל יוזם" לפיה כאמור ,במקרים מסוימים בהם אין צורך בקבלת
מידע נוסף מהאזרח ,המדינה באופן אקטיבי תפעל למימוש הזכויות הספציפיות הללו.

מה כבר קיים היום?
המדינה השקיעה כספים רבים בבניית "מנוע הזכויות הלאומי" אלא שפלטפורמה זו היא חסרה
ולא נותנת מענה שלם לבעיה שהוצגה כאן ,ובסופו של דבר מקשה על האזרח הפשוט לממש את
זכויותיו.

 1הכולל מתן מענה משפטי להעברת זכויות בין גופים ממשלתיים.
 2ישנה הבנה שישנן זכויות התלויות ב גורמים חיצוניים נוספים ותידרש עבודה מעמיקה לבניית מתודולוגיה
מותאמת.
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גיוס שותפים ממגוון עולמות:
 .aמיצוי זכויות (ד"ר גילי טמיר).
 .bיזמי/עסקי.
 .cטכנולוגי/דאטה.
בדיקת כדאיות והיתכנות הפרויקט.
ביצוע סקירה מקיפה על הנושא ואיסוף נתונים ,מיפוי שירותים קיימים/בנצ'מרק.
בחינת הטכנולוגיה האפשרית עם מישהו מתחום הביג דטה.
בחינת הנושאים המשפטיים בעניין העברת מידע בין גופים ציבוריים ומתן מענה.
בניית תכנית עסקית.
מיפוי משקיעים פוטנציאליים וגיוסם.

