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אזרחים מצפים משירותים שממומנים מכספי המיסים להיות יעילים וקלים לשימוש ממש כמו חוויות הצרכנות הטובות ביותר. 

הטכנולוגיה שלהם, וזאת על פי כדי לאפשר זאת, על משרדים ממשלתיים לשנות את דפוס החשיבה שלהם, כמו גם את 

 מומחים ליזמות ולפסיכולוגיה, שמשתפים תובנות לגבי הצעדים להצלחה.
 

צרכנים מצפים לשירות ברמה גבוהה. לדוגמה, אפילו בתי קפה מספקים חוויית קנייה מקיפה סביב הרכישה. ממשלות שרוצות להישאר רלוונטיות 

שלהן כדי לספק חוויה חלקה יותר לאזרחים שלהן. רוב המשרדים נמצאים בשלבים שונים בתהליך  ונגישות צריכות לחדש את אופן מתן השירותים

 מינוף הטכנולוגיות שיכולות לעזור להם בתהליך המודרניזציה.

, פסיכולוגית חברתית העוסקת בהתנהגות ד"ר לירז מרגלית, אומרת "חוויה היא לא רק מילה אופנתית שאוהבים להשתמש בה"

 "כללי המשחק השתנו, ועלינו להבין מה זה אומר לשחק בעולם של חוויות דיגיטליות".בעידן הדיגיטלי ומתגוררת בישראל, 

, מטרת הממשלה נימבוסאפים מתקדמים מבחינה טכנולוגית במגזר הפרטי. כעת, באמצעות יוזמה הידועה בשם -ישראל היא ביתם של סטארט

היא להפוך את שירותיה למודרניים יותר בעזרת שימוש באותה טכנולוגיה שבה משתמשות חברות פרטיות כדי לספק מיזמים מהשורה 

 .2021 זכו בחוזה באפריל Google-ו Amazon Web Services (AWS) הראשונה.

ממשלות כמו למשל ממשלת ישראל יכולות ללמוד מהחדשנות שבמגזר הפרטי. לדוגמה, המחקר של מרגלית שבדק את שביעות רצון הצרכן 

לא עוררו , British Airways-ולא רק שיפורים טכנולוגיים. היא מצאה שחידושים, כמו למשל, מערכת בידור חדשה ב –מצא שגם החוויה חשובה 

ת בקרב הלקוחות. עם זאת, הם כן הבחינו בכך שהדיילת לא חייכה אליהם בזמן שעלו למטוס. הדיילת שהחזיקה תינוק במשך תגובות נלהבו

 שעתיים כדי לאפשר לאם לנוח זכתה בנאמנות הנצחית של האם.

"אנשים לא אחת הדרכים הטובות ביותר לעורר תגובות נלהבות בקרב הלקוחות היא להזדהות איתם באופן רגשי, לפי מרגלית. 

קונים מוצרים, אנשים לא קונים שירותים, והם בוודאי לא קונים טכנולוגיות. אנשים קונים דבר אחד בלבד: חוויות. לקוחות 

את הרגילים. על אף הקושי שבדבר, תנו ללקוחות שלכם לא פחות מהחוויות הכי יזכרו את המפגשים הטובים או הרעים, לא 

 טובות והבלתי נשכחות שביכולתכם לתת".

שם הממשלה ערכה רפורמה בשירותים הניתנים לאזרח בעזרת מה שהיא . נוקטת גישה מחודשת כלפי האזרחים, למשל, ממשלת סינגפור

מנהל דיגיטל , יו הו'ן צ'צ, AWS Institute Transformation Essentialsשל  User First, בסרט הקצר. Moments of Lifeקוראת לו גישת 

הוא אומר שדבר זה . לנטולות חיכוכים ואף למהנותמתאר שמטרתם היא להפוך את האינטראקציות עם השירותים הממשלתיים , ראשי

, באוסטרליה. אחוז מהתפעול שלה לענן 70ממשלת סינגפור התחייבה להעביר . מתאפשר רק בזכות אימוץ הממשלה את טכנולוגיית הענן

, Design Thinkingט הקצר בסר. ממשלת מדינת קווינסלנד מבינה את היתרונות שבבניית תוכניות מודרניזציה שבמרכזן הצרכים של המשתמש

, מטרת הממשלה היא להשתמש בפלטפורמת הזיהוי הדיגיטלית הלאומית, בארגנטינה. מסביר כיצד זה מתבצע, מנהל דיגיטל ראשי, כריס גו

miArgentina ,ובהודו, כדי להעניק לאזרחיה את אותה חוויה שהם מקבלים בבנקים מסחריים ,Aadhaar , מערכת הזיהוי הדיגיטלית הלאומית

מערכות זיהוי דיגיטליות . שה למגוון שירותים ציבוריים באמצעות הטלפונים הניידים שלהםמאפשרת ליותר ממיליארד אזרחים גי, של הממשלה

 ."ההזדמנות של הממשלה: זיהוי דיגיטלי"כפי שדווח ב, מאיצות את השינוי בממשלות בכל רחבי העולם

 

שרשרת , McDonald’s, לדוגמה. מקשר בין חוויית הלקוח להצלחה, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ד"ר יוסי מערביגם 

וקיצור זמן ההמתנה הוא חלק מהסיבה שבגללה , המתנה היא מטרד ללקוח. י זמני ההמתנהנקטה תפיסה מחודשת לגב, המזון המהיר העולמית

מערבי טוען כי חברות אלה מצליחות מפני שהן . הייתה השפעה ששינתה באופן משמעותי את השוק המסורתי Lyft-ו Uberלחברות מוניות כמו 

רשימה של , לפי מערבי". אולי הם רגילים להסתמך על שיטות שעבדו בעברבהם מנהלים מונעים חדשנות כי … דפוסי חשיבה מגבילים"נוטשות 

 :מחסומים להצלחה שמנהיגים בממשלה צריכים להיזהר מהם כוללת

אך דברים אלה אינם , לפעמים חברות מארגנות האקתון או הרצאה על חדשנות". מס שפתיים"חדשנות כ –היעדר אסטרטגיה  .1

 מיושמים מבחינה אסטרטגית

 תהליכים או תקציבים שנועדו לתמוך בחדשנות, כניות תמיכההיעדר תו .2

אפים שלרוב מתמקדים בהצבת הלקוח -בניגוד לסטארט, הארגונים לא מתמקדים בלקוח –חוסר הבנה של הלקוח והשוק  .3

 במקום הראשון

http://www.aws.amazon.com/institute/
https://lirazmargalit.com/
https://mr.gov.il/ilgstorefront/en/news/details/111222
https://www.life.gov.sg/
https://www.youtube.com/watch?v=n8LruTdZMGM
https://www.youtube.com/watch?v=AdD6IvtsCfQ
https://www.argentina.gob.ar/miargentina
https://uidai.gov.in/
https://d1.awsstatic.com/institute/AWS%20Institute%20Digital%20Identity%20The%20opportunity%20for%20government.pdf
https://www.yossimaaravi.com/


 

רגונית או ולעיתים קרובות המעטה בערכה של תרבות א, המחשבה שכל החדשנות תגיע משם –התמקדות יתר בטכנולוגיה  .4

 הנהגה מתאימה

המחשבה שחדשנות תבוא מתוך הארגון ובתוך כך  –( לא הומצא כאן – NIHסינדרום )התמקדות יתר בחדשנות פנימית  .5

 התעלמות מחדשנות המגיעה מבחוץ

 .מסביר מערבי", זה יעזור לרפא את סינדרום לא הומצא כאן, הכניסו חדשנות שמקורה מחוץ לארגון"

 .הוא נותן חמש עצות

זכרו שמקורה חייב להיות בצמרת הארגון ושכל המנהלים צריכים . הכינו את הקרקע לחדשנות ברמה הפרטנית וברמת הקבוצה .1

מאחר שרוב המנהלים רגילים , ייתכן שזה ייראה להם לא טבעי. לדבר את השפה ולהתאים את השיטות שלהם כדי לתמוך בה

כדי להתגבר . ת היא מאתגרת מאחר שמדובר בחקירת טריטוריה חדשהוחדשנו, לספק לעובדים שלהם סביבה מוכרת ובטוחה

 .על המנהלים לספק ודאות בתוך תהליך החדשנות, על זה

יש להפחית אותה ולגרום לה לשרת את , ואף על פי שלא ניתן להיפטר ממנה לחלוטין, בירוקרטיה היא מחסום לחדשנות .2

 .החדשנות ולא להפך

 .אפילו על ידי צירופה להצהרת הכוונות, א שלו"האסטרטגיה ברמת הארגון ולהוסיף חדשנות לדנייתכן שיהיה צורך לשנות את  .3

ניתן לכונן מועצה , כדי להוביל את האסטרטגיה הזו. יש גם צורך בפיתוח מבנים ארגוניים כדי להכניס חדשנות לתוך הארגון .4

שייתכן )לים ואנשים מחוץ לחברה עם פרספקטיבות שונות "סמנכ, ל"המנכ -לניהול מיזמים שכוללת את כל שחקני המפתח 

 (.שימנעו מהחברה לחזור על טעויות העבר

טיפוס ליישום -מפתחות אב, מעלות רעיונות, אפ שמזהות את הבעיה-שאילה מחברות סטארט –שימוש במה שעובד לאחרים  .5

 .הרעיונות הטובים ביותר ומוציאות אותו לשוק

כמו למשל , לקח כשנתיים להקים אותו והוא שימש כטיוטה לממשלות אחרות. UK Digital Marketplace-היא ה דוגמה טובה לנקודה האחרונה

מסביר איך  tuteAWS Instiהבלוג של . ממשלת אוסטרליה וקנדה שהתאימו אותו וביססו את הגרסאות שלהן לפיו בתוך מספר שבועות

 .ממשלות יכולות להשתמש בפתרונות מקור פתוח כדי להאיץ תוכניות מודרניזציה

. Education Executive Institute AWSתוכנית ר מרגלית חלקו את התובנות שלהם עם בכירים באוניברסיטת רייכמן ועם "ר מערבי וד"ד

את השירותים שלהם על ידי בכירים במגזר הציבורי ומנהלים תפעוליים יכולים ללמוד איך ממשלות ברחבי העולם משנות 

 .AWS Institute-ביקור ב

https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/
https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/how-government-use-open-source-solutions-faster-transformation-more/
https://aws.amazon.com/institute/executive-education/
https://aws.amazon.com/institute/executive-education/
https://aws.amazon.com/institute/executive-education/
https://aws.amazon.com/institute/

