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?מה זה מחקר טרנדים
.רביםבתחומיםיפהומהנכוןמהעבורנומסמלת"טרנד"המילה,כןעל.מסויימתבתקופהבציבורנפוץמנהגהוא)מגמה(טרנד

רביםמתחומיםראשיתונובעיםמקיפיםהטרנדים,והעיצובהאופנהעולםאלהטרנדיםאתמיידיבאופןלקשורשלנוהנטייהלמרות

.וכדומהחברה,פוליטיקה,תרבות:כמו,בחיינו

החברהאת'תופס'שמשהוזהטרנדומכאןמקבוצהחלקלהיותאנושכבנישלנוהבסיסיבצורךטבועהטרנדיםשלההצלחהסוד

הבאהטרנדלוקם,הכלללנחלתוהופךמיוחדלהרגישאולרגשמפסיקשהואברגע.מהזמןלאחר'חולפים'טרנדיםלכן.בכולםונוגע

.בהשתייכותלצורךמענהולתתלחדשהמבקש

?הקימייםהטרנדיםאתולהכירלעקובניתןאיך

אתמתוכםולזהותאליהםלהגיב,הללוהשינוייםאתלזהותהיכולת.במיוחדמהירשלנוהצריכההרגליעלהמשפיעהשינוייםקצב

,הסביבהמתחומיוחומריםמחקריםאחרעוקביםהטרנדיםחוקרי.'טרנדיםמחקר'הנקראתחוםליצירתהביאוהבאיםהטרנדים

ולנסותהאצבעאתלשיםניסיוןמתוךקהלדעתמוביליאחריומעקבויזואלייםחומריםשלבחינהלצדוהחברההרוחמדעי,פוליטיקה

.הבאהטרנדיהיהמהולהכתיבלהקדיםואףבקצבלעמודיוכלארגוןאושחברהכך,הבאהחידושיהיהמהלהעריך



?למה חשוב להכיר טרנדים בתור ארגון לשינוי חברתי
שעובדיםמיבתור.כךעלמעידהומתפשט'תופס'הואכיהעובדה.עמוקוחברתיאישיצורךעלעונהטרנד•

החברתייםהצרכיםמהלהביןלנומסייעיםטרנדים,חברתייםשינוייםלהובילומבקשיםחברתייםבארגונים

.והקיימייםהבסיסיים

מעברהרבה.עליהלהשפיעצפויומהתקופהבאותהובחברהבתרבותקורהמה,עלמגמותשלסיפורמספרטרנד•

.עיצובאולאופנה

פרוייקטיםאילובהבנהלנולסייעיכולהטרנדשלהבנה.פחותלאחשובדבררלוונטיםלהיותלנומסייעיםטרנדים•

.פועליםכארגוןאנחנוהקשרובאיזהחדשלקהללפנותאיך,לקדם



המחקרהגדרת

המידעאיסוף

הטרנדיםוזיהויהמידעעיבוד

שזוהוהטרנדיםלגביהמידעאיסוףהמשך

עלומגמותמניעיםזיהוי

)קישורלהוסיף(כאןלמצואניתןטרנדיםמחקרמתבצעאיךעלמלאפירוט*

שלבי מחקר טרנדים



מחקר טרנדים בניהול קהילה
תפקידיםבעלישמחזיקיםומגווניםרביםלתפקידיםנרדףשםנהיהקהילהניהול

באזזלמילתהפכה'קהילה'המילה.כאחדחברתייםאועסקיים,בארגוניםשונים

להתייחסבאמתמבליולרובנגמריםבלתיכמעטבהקשריםבהשמשתמשים

.קהילהממנהלהנדרשיםולכישוריםלצורך,למשמעויות

לאחראך,אובייקטיביתבצורההטרנדיםאתלהציגראשיתמבקשהטרנדיםמחקר

עלללמודניתןממנוביקורתימבטתוךהקיימיםהטרנדיםאתלהציגאבקשמכן

קהילהמניהולללמודהיאהמטרה.חברתייםבארגוניםהקהילהמנהלתפקיד

.להיותהפךהקהילהניהולשטרנדוממההשונותבדיסיצפלינות

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



?אז מה זה ניהול קהילה
מנהלי'המושג.)גיימינג(המחשבמשחקיבעולםשהחלתחוםהואקהילהניהול

Game-העלחל'קהילות Master)שחקניםמרוביבמשחקים)המשחקאשפי.

היכרותוהייתה,בעצמםבמשחקשחקניםהיוהם,מנהליםהיותםלמרות,כלומר

הכירוהם.הקהילהמתוךוצמחוכשחקניםהחלוהם.השחקניםיתרלביןבינםהדדית

ואף.לשאלותולענותבעיותלפתורגםהיהתפקידםאךאישיתחוויהתוךהמשחקאת

.המשחקיםחברותקשרתוךהשחקניםלצרכיוהתאמתוהמשחקלפיתוח,מכךיותר

.תפקידםעםומזוהיםמוכריםהיוהם

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



כיוםקהילהניהול
פיתוח,לקוחותלניהולנרדףשםהואקהילהניהולהשיווקיםבעולמותכיוםאולם

מעגללהרחבתכהזדמנותנתפסקהילהניהולשלהרעיון.ועודציבוריחסי,עסקי

להיותהחל”קהילהניהול“שבההנקודההייתהזו.בארגוןהתומכיםאוהלקוחות

לאחר.)בהתחלהבפייסבוקבעיקר(החברתיותברשתות’לקוחותשירות‘עםמזוהה

קהילהניהולשבעולםאףעל.)מעורבות(engagementהבאזזמילתנכנסהמכן

,ועודציבוריחסי,תוכןיצירת,אסטרטגיפיתוחבתוכושמשלבלתפקידהתפתח

.'לקוחותשירות'ברמתעדייןנשארבישראל

.קהילהלמנהלהמעונייןכללהפוךהמבקשיםרביםקורסיםקיימים,מהטרנדכחלק

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



ניהול קהילה כיום
.הנכונההתפיסהלאזושאולינבין,הגיימינגבתחוםקהילותמנהליקמוממנולבסיסנתייחסאםאבל

רביםארגוניםאולם.משברברגעיואםביומיוםאם.שלובפעילותליגיטמציהלושתיתןקהילהצריך,חברתיאועסקי,ארגוןכל

ובנייתקשרשלהמשמעותאתהסוףעדמביניםלא,צורךבכךמרגישיםכולםהקייםהטרנדובלחץ,הזהבאפיקלהשקיעשבוחרים

.טובזאתעושיםלאכאשרהמשמעותמה,מכךיותראו.ארגוןתומכתקהילה

אתשואליםכאשר,בזה'נופלים'רביםעסקייםארגונים.עצמולארגוןרקלא.ולקהילהלארגוןמשותפתמטרהלקדםבאקהילהמנהל

,הקצבאתשקובעתהיאהקהילה-להביןחשוב.'לקהילהלתתיכולאניערךאיזה'במקום',לארגוןלתתיכולקהילהניהולמה'עצמם

בתוךפעולותלעשותאלא,הארגוןכלפילהרגישואיךלהתנהלאיך,לחשובמהלקהילהלהכתיביכוללאארגון.עצמהבפנייישותהיא

,כלומר.הקהילהעםהקשראתלהובילבארגוןהנכוניםלאנשיםלתת,חשובפחותולא.חוץכלפיוהמחוייבותהאמוןאתשיגבירועצמו

שלחיבורתחושתשיוצרכזהאבל,במיוחדקטןבשינוימדוברכללובדרך.פעולהדרכי/גישהלשנותהארגוןמצדוכנותגמישותנדרשת

.שקורהלמההקהילה

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



הגדרת המחקר

המחקר , שנראה כי ניהול קהילה טרם התגבש לכדי מושג ברור וחד משמעימכיוון

-בתחומים בהם קיים ניהול קהילה 2019מה הטרנדים הצפויים בשנת יבקש להבין 

.גיוס משאבים ובעולם המוניציפלי, השיווקי עסקיעולם , החברתיותבמדיות 

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



איסוף מידע
,community:המיליםאחרבגוגלחיפוש• community management, engagement, social trends 2019,social

media trends 2019, marketing trends 2019

pintersestבאתרדומותבמיליםחיפוש•

'קהילה'המילהתחתיורקוניוברלין,אביבתלעיריותשלפייסבוקודפיבאתריחיפוש•

-קולאורי(תהפוליטיווהתנועותהחברתיהשינויבזירתקהילהעםלעבודההנוגעבכלישראליםקהלדעתמוביליאחרימעקב•

)וכדומהתורינועכשיוהזהבתור/גיברלטרקפה–טובולאופיר,החדשיםהליכונדניקים–מאיריליאור,מחזקים

VOCE,מיליגנטוןרד'ריצ,קונרלה'אנג–קהילהבניהולואתריםמרכזייםבלוגיםקריאת•

.מוגבלהואולכן,לבדערכתיל"הנהמידעאיסוףאת.תובנותולזקקהממצאיםעלביחדלחשוב,ביותררחבהתמונהלקבלבשביל,אחדמאדםיותרשיעשהכדאיוהעיבודהמידעחיפוששלבאת*
Lifshitz_e@hotmail.com:אליתפנואםאשמחנוספיםלמקורותרעיונותלכםישאם

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



לפעולאיך'אמיתיים'קהילותמנהליהמנחיםומומחיםבלוגים-טרנדאנטי

storytelling-לengagement-מ

הוירטואליבמרחבוחברתיותפוליטיותתנועותהקמת

וירטואליותקהילותשלפיזייםמפגשים

בוידיאושימוש

טכנולוגיתבצורהקהילתימידעושיתוףאיסוף–'חכמהעיר'

טרנדים

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



איך לפעול' אמיתיים'מומחים המנחים מנהלי קהילות 

מנהלתפקידאתויזואליתלהמחישמניסיוןכחלק
עלבעיקרדגשששמיםרביםתרשימיםקיימים,הקהילה
.'וירטואליתקהילהמנהל'ל'קהילהמנהל'ביןהשוואה

אישכלושלא'קהילהמנהלבאמתמהו'לומרכניסיון
.ככזהעצמואתלהגדיריכולשיווק

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=community
%20manager&rs=typed&term_meta[]=community%7Ct

yped&term_meta[]=manager%7Ctyped

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

ניסיוןבעליקמו,buzzword-והתייחסות למושג כ) אנטי טרנד(כחלק מניסיון להתנגד לטרנד של ניהול קהילה 
על אדם של אנשים–הדגש . מנהל קהילה טוב' באמת'ומומחיות המבקשים להגדיר מיהו 

אינפוגרפיקות המנסות להמחיש ויזואלית מה 
נדרש ממנהל קהילה

מובילי דעת קהל בתחום ניהול קהילה 
ברשתות החברתיות

ויועציםפוסטיםכותבים,מצייציםברשתותמומחים
הנדרשיםהכישוריםומהקהילהמנהלזהמיעלבפועל

.בעצמםקהילהסביבםליצורמבקשיםאלו.ממנו
.ועודמיליגנטוןרד'ריצ,קונורלה'אנג–לדוגמא

https://twitter.com/communitygirl?ref_src=twsrc%5Egoo
gle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

העוסקים בהתנגדות למושג הרווח של  בלוגים
ניהול קהילה

עלהשארביןשקמהלמדיההפכועצמםבפניבלוגים
יששבוכמקום.בפייסבוקהקהילהלמושגהתנגדות

כותביםמומחיםבבלוגיםגם.איכותיתוכן'באמת'
ההתנגדותעלבדגשקהילהמנהלמיהועלבאריכות
.פייסבוקקבוצותלמנהלי

https://medium.com/21st-century-marketing/fun-fact-
facebook-groups-are-not-communities-and-you-are-

not-necessarily-a-community-manager-1b9ce7d2ab8f

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=community%20manager&rs=typed&term_meta%5B%5D=community%7Ctyped&term_meta%5B%5D=manager%7Ctyped
https://twitter.com/communitygirl?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://medium.com/21st-century-marketing/fun-fact-facebook-groups-are-not-communities-and-you-are-not-necessarily-a-community-manager-1b9ce7d2ab8f


storytelling-לengagement-מ

בחייםשקורהמהאתכביכוללחשוףסטוריפונקצייתשלמהותה
אתיספרמותג/שעסקלכךהכוונההשיווקיבהקשר.האמיתיים

כיום.אליומתחבריםשלקוחותדבר',העינייםמגובה'שלוהסיפור
בכךבפונקציהשימוששעושיםרביםואמניםעסקיםיש

שלהםמהאינטרקציההסטוריאתשמעליםאלוהםשהלקוחות
מבקששלושבהופעותאדםעומרלמשל.אומן/החברהעם

אתההופעהממהלךתוכןולהעלותטלפוניםלהוציאמהקהל
ונוצרמהחוויהמהותיחלקמרגישיםשהםכך,שלהם'סטורי'ה

.החברתיותברשתותרעש
https://www.instagram.com/p/BbMXuCVlrdI/?hl=en&taken-

by=omeradam10

Engagementמעבר  (את מידת המעורבות של קהילת גולשים בתכנים של קבוצת פייסבוק המתארתמילההיא
יצרנילמעשההםהקהילהחבריבו,storytellingהחדשה היא לייצר יותר תוכן של המגמה.)likeללחיצה על 

.מותג/חברה/מובילי הטון ובכך חשים תחושת אחריות למוצר, בעצמםהתוכן

באינסטגרם  storyשימוש בפונקציית 
חוויה/וויזואליציה של השימוש במוצר

מנהלי,מסוימתתקופהקיימתפייסבוקשקבוצותלאחר
עלהמספרפוסטלהעלותמחבריהןמבקשיםקהילה
לתת,להכירבכדיאם.לבשומה/היוםעשומה/עצמם

פוסטיםשרשורנוצרכך.וכדומהאחריםלחבריםהשראה
.הקהילהידיעלומובל,רבתוכןהממלא

קישורשמתילא,סגורותהןפייסבוקקבוצותשלרובמכיוון*

יצירת תוכן מותאם אישית על ידי מציאות  
רבודה

שלהפרסונזליציהענייןהואמשמעותישיווקיטרנד
יכול,רבודהמציאותאפליקציותבאמצעותלמשל.לקוחות
ובכך,אישיתמותאםמוצר/פרסומתלעצמולייצרהלקוח

עלשנאסףוידעפרסומותמכלולקבוצה/לחברהנוצר
.הקהילהחברישלהשוניםלצרכיםהמותאם,הלקוחות

https://www.searchenginejournal.com/augmented-reality-
marketing-strategy/254765/

חברי  /משתמשים/הלקוחותשלפרסונליזציה
פוסטים אישייםשרשורבאמצעותהקבוצה

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

https://www.instagram.com/p/BbMXuCVlrdI/?hl=en&taken-by=omeradam10
https://www.searchenginejournal.com/augmented-reality-marketing-strategy/254765/


הקמת תנועות פוליטיות וחברתיות במרחב הוירטואלי

והקהילההתמיכהאתשגילולאחראשרפייסבוקקבוצות
קדימהצעדלקחתהחליטו,חלקשמרגישההגדולה
ראשכללבדרך.'מחזקים'–למשל.לתנועהולהפוך

ומרבית,איתההמזוהההשםהואקהילה/הקבוצה
.ממנומגיעיםהמשמעותייםהתכנים

אאוטטייםממגזיןכתבה

'  דרישה'להביא לשינוי תפיסתי דרך /להניע לפעולה/תנועות פוליטיות וחברתיות המבקשות לגייס תומכים לרעיון
לתמוך  , לבצע פעולה ממוקדמת ופשוטה, לעקוב ולשתף תכנים–מאוד פשוטה מחברי הקבוצה הוירטואלית 

הקבוצות פעולות ליצירת תחושת שייכות לרעיון. כספית

קבוצות פייסבוק ההופכות לתנועה  
פוליטית/אזרחית

פוליטית שמקבלת כוח רב  /אזרחיתתנועה
ברשתות החברתיות

הוירטואליתבזירהנכוןשפועלתפוליטיתתנועה
מגייסתודרכה,)וכדומהטוויטר,המוניםגיוס,פייסבוק(

שמובילמיהואהתנועהראשכללבדרך.נוספיםחברים
אתומביעשמייצגכמי,הפייסבוקבקבוצתהתכניםאת

–למשל.היוםשבסדרסוגיותעלהתנועהעמדות
.'החדשיםהליכודניקים'

https://www.facebook.com/newlikud/

לפעולההנעהידיעלעשייה חברתית בפועל
קפייסבובקבוצת

במרחבשלהןהפעולהשעיקרחברתיותתנועות
שונותברמותחבריהשללפעולההנעהדרך.הפייסבוקי

,)נקודתיתעזרההמבקשיםמשימתייםפוסטים,כלומר(
קבוצתלמשל.ממששלוחברתיתפיסתילשינוילהביא

.'מנגדעומדותלא'הפייסבוק

https://www.facebook.com/groups/aidingWomeninProstitution/

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

https://timeout.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://www.facebook.com/newlikud/
https://www.facebook.com/groups/aidingWomeninProstitution/


יהפיזבמרחבהוירטואליתהקבוצהמפגש

נדייז'מרצמייצרת,מותגשללסוגשהופכתהקבוצה
אינטרקציהיוצרהדבר.לקבוצהשייךמילדעתהמאפשר

כמולמשלכאשר,האמיתיבמרחבחבריהביןיומיומית
רכבעללהשאיריכולקבוצהחבר',פגוםאבא'בקבוצת

לסטיקרבניגוד,המדבקה.כלשהוופר'צאחרחברשל
.הומורכללבדרךתכלול,רגיל

https://www.facebook.com/AbbaPagum/

היכרות אישית בין החברים  . קהילה וירטואלית לא עומדת בפני עצמה ולכן קיים טרנד המפגשים הפיזיים של קהילה
מפגש המבקש לתת תוכן , מתן תשורה המסמלת שייכות, בדרך כלל מדובר על אירוע חגיגי ומשמח. חשובה במיוחד

.פרגון לחברי הקהילה אחרי פעילות באירוע משמעותי וכדומה, )למשל ייעוץ(כלשהו 

מדבקה לרכב המנכיחה במרחב הפיזי את 
השייכות לקבוצה

אירוע גדול וחד פעמי לחברי הקבוצה

בעקבותקבוצהלחברילפרגןהמבקשוגדולחגיגיאירוע
לרעיוןהשקהמסיבת–למשל.חיצוניאופנימיאירוע
,כנסבמסגרתבתחוםמקצועאנשיעםמפגש,חדש

.וכדומהלקבוצההמתקשרבינלאומייוםלכבודאירוע
מנהלותידיעלשאורגןהאישהיוםלכבודאירוע–למשל
'והסביבהירושלמיותאמהות'קבוצת

העירמקולכתבה

מפגש של חלק קטן מחברי הקהילה במסגרת  
מספר אירועים קטנים יותר

לקייםטרנדיש,והחגייגיםהגדוליםלמפגשיםמעבר
הדגש.פיקניקכמו,קלילהובאווירהקטניםמפגשים

ביןוהשיחותהאישיתההיכרותעלהואכאלהבמפגשים
.תוכןעלולא,הקבוצהחברי

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157649708018765&set=pb.
625268764.-2207520000.1538857116.&type=3&theater

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

https://www.facebook.com/AbbaPagum/
https://www.kolhair.co.il/tag/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157649708018765&set=pb.625268764.-2207520000.1538857116.&type=3&theater


שימוש בוידיאו

באיכותשלוסרטוןלרשתבקלותהיוםלהעלותיכולאחדכלכיהעובדה
.מראשערוכיםולא'אותנטיים'בסרטוניםהשימושאתמגבירה,מצוינת

מהלדברקהילהמנהלשלהתייחסות,שמתרחשאירועמתוךצילום
נתפסכילמנהליההקהילהחברישלאמוןמגבירהדבר.וכדומהשאירע
בבחירותטבריהעירייתלראשותמועמד,קובירון:למשל.ומשתףכאמיתי
.בפייסבוקלייבבצילוםקבועשימוששעושה,2018

https://www.facebook.com/aharon.cobi

הזמינות של מצלמות באיכות גבוהה במכשירים הסילולריים רק תגביר את השימוש בצילומי וידיאו כחלק מתקשורת  
.בין מנהלי קהילות לחברי הקהילה

’כאן ועכשיו'שימוש בסרטונים המצולמים 
(live streaming)

הדרכהבסרטונימוגברשימוש
)שימוש במשחק(וגימיפיקציה  E-learning

להגברתתובילבקלותאנימציההיוםליצורהיכולת
משחקסרטוניעלבדגשהדרכהבסרטוניהשימוש

)gaming(.רוצהמוצרסביבקהילהמנהלכאשר
מאפשר,המענהאתנותןכזהסרטון,בושימושלהנגיש
.הלאהוהפצההמשתמשיםשלתגובות

https://voicebunny.com/blog/7-video-marketing-trends-
2019/

מיילבאמצעותוידיאובסרטונייותררבשימוש

ברשתותמידעהצפתשלתחושהישבובעידןדווקא
בהםוהשימושיותררלוונטיםנהייםאימיילים,החברתיות

לגוףוידיאובצירוףיותררבשימושגםכמו.לגדולצפוי
במקום.אליוהחשיפהאתשמגדילשנמצאדבר,המייל
מנהלשלוידיאויצורף,במיילנוספתפסקהלכתוב

.הקהילהאלהמדבר'וכוהקהילה

https://www.communityfunded.com/blog/2019-trends-online-
fundraising

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

https://www.facebook.com/aharon.cobi
https://voicebunny.com/blog/7-video-marketing-trends-2019/
https://www.communityfunded.com/blog/2019-trends-online-fundraising


שיתוף ציבור טכנולוגי–' עיר חכמה'

עלהדיווחענייןהואזהמסוגבאפליקציותרווחטרנד
אפשר,העירונילמוקדלהתקשרבמקום.בעירמפגע

אזרח'להיותובכךוכיתובתמונהלהוסיףכפתורבלחיצת
אפליקציותיש.הרשותעםהתקשורתעלולהקל'טוב

כמו,האפשרויותאחתזובהןאפליקציותויש,לזהייעודית
SMARTAPPCITY

http://www.smartappcity.com/en/#!/en/servicios-2/94-
city-council/110-eventos-3

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר

שיסייעו  , בעיקר אפליקציות, קיים טרנד המבקש ליצר פלטפורמות טכנולוגיות', ערים חכמות'בשנים האחרונות וכחלק מטרנד גדול יותר בשם 
לרכז בו את כל התקשורת עם הרשות  , הרעיון הוא לאגד את כל המידע הרלוונטי לתושבים במקום אחד. בחיבור בין הרשות המקומית לתושבים

בכך  , חשוב לציין גם את ההתנגדות לטרנד של פיתוח מוצרים ייחודיים. וליצור מאגר מידע גדול על העיר והתושבים) תשלומים, בקשות, תלונות(
.ולא לגרום להם להתרגל למשהו חדש) כמו פייסבוק(שהמתנגדים טוענים שצריך לפגוש את התושבים איפה שהם נמצאים 

אפליקציות כמקור להצעות לשיפור ודיווח על  
מפגעים

הצעות  –פרסונליזציה של התושבים 
לאירועים ועסקים עירוניים לפי העדפות

באמצעותמציעותחכםתושבכרטיסכמוופלטפורמותאפליקציות
אירועי–תושבלכלאישיתמותאםתוכןלאימיילאולטלפוןהודעה
הואבהבדרךאומגוריובאיזורכבישיםחסימות,רלוונטיםתרבות

הואאביבתלעירייתשל'דיגיתל'כרטיס.וכדומהלעבודהנוסע
.לכךדוגמה

https://www.tel-
aviv.gov.il/About/Pages/community.aspx

בשנים.תכנוןבעניינילשיתוףמידמתקשרציבורשיתוף
בתקציביםשימושעלגםלשיתוףהטרנדגוברהאחרונות

ומעקבהצבעהבאמצעותזאתלעשותיותרועוד.עירוניים
הואבכךהיתרון.תושביםלפגישותלהגיעצורךמבלי,מהבית

נשמעשקולםכאלהשישמבלי,הטוןאותואתיששלכולם
למשל.יותרומייצגתרחבהתמונהמקבלתהעירייהוכך,יותר
.יורקבניוהזוהדוגמהכמו

https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/map-monday-participatory-
budgeting-new-york-city

שיתוף ציבור בעניינים תקציב מבלי לצאת 
מהבית

http://www.smartappcity.com/en/#!/en/servicios-2/94-city-council/110-eventos-3
https://www.tel-aviv.gov.il/About/Pages/community.aspx
https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/map-monday-participatory-budgeting-new-york-city


עלומגמותמניעיםזיהוי
הזהלצורךמתייחסהקהילהניהולטרנד.לקבוצהלהשתייךמחפשים,ומכאןחברתייםיצוריםאדםבני–שייךלהרגישהצורך-

.הקהילהלחבריערךשיתנומעניםשיתןכךלפעולומבקש

מתחילתושסטארטפמכיוון.טכנולוגימוצרשלבצורהכללבדרך,צורךעלמענהלתתמבקשסטארטפ–הסטארטפיםצמיחת-

שעלדבר.תומכתקהילהלייצרעליו,קיומולהמשךבהקשרגדולבטחוןחוסרקייםולרוב,)משקיעים(חיצוניתתמיכהעלמתבסס

לא,כלומר.בוהאמיתיהצורךהבנתועלהמוצרפיתוחעלללמידהמקורגםהיאשהקהילהההבנההואלאמץעודסטארטפים

עלדגששמיםסטארטפים,בנוסף.הצורךהגדרתשלהראשוניבשלבעודאלא,פיתוחובמהלךאומוצרשישאחריקהילהלגייס

.'מאיץ'שמכונהמהבמסגרת,ההתחלתיבשלבהביטחוןאתלתתבשבילבדיוק,סטארטפיםקהילתיצירת

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר



עלומגמותמניעיםזיהוי
ממקוםלא.וכדומהמצביע/תומך/לקוחלכלאישיויחסביטויעלדגש-אינדיבודואליזםמולאל–הפרסונליזציהמגמת-

.הכללבתוךהפרטאתגםשרואהאמפתיממקוםאםכי,)אינדיבידואלי('אגואיסטי'

ישרהאמתאתהאומרכזה,כאותנטינתפסציבורמנהיגאומועמדכאשר.הפוליטיבעולםמובהקבאופןמתבטא–אותנטיות-

.הזוהמגמהמתוךאותנטיותעלרבדגששמיםקהילותמנהלי.בוהתמיכהאתמגבירהדבר,בפנים

שאנוהתחושה,בושתומךלפנירעיוןאומוצרלבחוןאדםשלהיכולת.האינטרנטבגללבעיקר–ידינובהישגהידעשכלתחושה-

להשתייךשלנוהרצוןאתומכאןבהןשלנוהשהותאתמגבירה,איתםלהתווכחאףויכולים,הוירטואליותברשתותחבריםאישיתמכירים

וירטואליתלקהילה

זיהוי מניעים ומגמות על המשך איסוף המידע עיבוד המידע וזיהוי הטרנדים איסוף המידע הגדרת המחקר
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