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שלך   מה ששלך   כי   



   
 

 רקע

שקלים מתקציבי ממשלה לטובת מימוש זכויותיהם של אזרחי מדינת    י מידי שנה מוקצים מיליארד

פי חוק. בין זכויות אלו ניתן למנות דמי אבטלה, דמי מילואים, הנחות  -המגיעים להם על  - ישראל  

מממש    ובארנונה ועוד זכויות נוספות רבות. אלא שאת התקציבים הללו אחוז ניכר מהאזרחים אינ

המג  הזכויות  ידיעת  העדר  המערכת  מתוך  עם  בהתמודדות  קושי  מתוך  לחילופין  או  להם,  יעות 

מובילים לכך שכסף משמעותי חוזר למדינה עקב  , החסמים הללו  למעשההבירוקרטית הסבוכה.  

  ם כזו או אחרת כבר קייזכאות  קבוע  בכדי להמידע הנחוץ לממשלה    רוביתירה מזאת,    .מימוש-אי

 .אגרי הנתונים הממשלתיים השוניםבמ

נולדה   כך  דיגיטלית    -  YouRightלצורך  לכל    אקטיביבאופן    נגישתאשר    פורצת דרךפלטפורמה 

הינו פורץ דרך בתפיסת    מיזם זה לו במימושן.    סייע תאף  ו  , פי חוק-את הזכויות המגיעות לו עלאזרח  

לאזרחים שלו ,  השירות  מ  ה עשוי  והצלחה  מדינות    דלו להוות  נוספותעבור  תחום    בקידום  , רבות 

 .כל אזרח ואזרח לטובת יוזם  י, חדשני ושירות מקצוע של זם""ממשל יו

 ת על מטר

קיימת למעשה מטרה כפולה.    פלטפורמה שתוקםל בהמשך לקושי הבירוקרטי/ארגוני שתואר לעיל,  

מהן הזכויות להן    , בקלות וללא בירוקרטיה מיותרת בפני כל אזרח  הציגהיא תוכל ל   ברובד הבסיסי 

    מידע נוסף אין צורך ב  בהןשמים  במקרים מסוי  ,ברובד הנוסףזכאי ואולי הוא איננו מודע אליהם.  

 . עות לאזרחיםאת הזכויות המגי באופן אקטיבי  ממשת ויות הרש /המדינה

  אפיין ל מנת-על ,  עבור התאמות עבור הציבור הערבי/בדואי/חרדיחשוב להדגיש כי הפלטפורמה ת**

 .  לואר סקטורים עבו יקיםדו בצע את השינויים המלו  את צרכיהם

 שיטה 

מאל   הטכנולוגי ח  ו תיפ • של  סנכרון  המידע  ישראלגרי  במדינת  השונים  הציבוריים   , 1הגופים 

 2אזרח באמצעות הקשת מס' ת.ז בלבד. זכויות ה תהצגו

קבלת  מים בהם אין צורך בבמקרים מסוי  ,כאמור  לפיה"  "ממשל יוזם  פיתוח מתודולוגיית •

   .ציפיות הללו אקטיבי תפעל למימוש הזכויות הספ , המדינה באופןמהאזרחמידע נוסף 

 

 כבר קיים היום?  המ

  ה חסר  יאה   וז   פלטפורמהוע הזכויות הלאומי" אלא ש"מנ בניית  ב  םהמדינה השקיעה כספים רבי

גה כאן, ובסופו של דבר מקשה על האזרח הפשוט לממש את  יה שהוצנותנת מענה שלם לבע   לאו

    זכויותיו.

 

 
 יים. כולל מתן מענה משפטי להעברת זכויות בין גופים ממשלת ה 1
גיה  ניית מתודולוגורמים חיצוניים נוספים ותידרש עבודה מעמיקה לבויות ב תלהכויות  זהבנה שישנן  ישנה 2

 מותאמת. 
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