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 Estonia 28-30.5.2018במדינת   Tallinnלעיר ת עבודהסיכום נסיע
 דע העירונימנהל מינהלת הי  -זוהר שרון

 הישירים לדוגמאות( מהקישורים  ליהנות)מומלץ לקרוא את הדו"ח מהמחשב כדי 

יפו, -לעיר תל אביב  Estoniaבמדינת  Tallinn  גיעה משלחת מהעירה 2018במהלך חודש פברואר 

שונות ובין היתר הייתה לי הזכות להציג נחשפה לפעילויות Tallinn המשלחת בראשות ראש עיריית 

כפי שתבחינו בקריאת דו"ח זה אסטוניה היא מדינה מתקדמת ביותר בכל . "דיגיֵתלבפניהם את "

רמה גבוהה לאזרחים ומתן שירות בהנוגע לניהול ממשל תקין, קידום תחומים לאומיים חשובים 

את שזיהה  ל" כיוון"דיגיתֵ בהביע עניין רב  Tallinn Aas viaaTראש עיריית . דיגיטציהבאמצעות 

כתוצאה מכך נבונה. הפוטנציאל הרב בגישה שהופכת את העירייה מעירייה מגיבה לעירייה יוזמת 

וכמו כן  28.5.2018בתאריך  Tallinn -הוזמנתי להציג את דיגיֵתל בפני הנהלת העירייה המורחבת ב

 .30.5.2018-29שהתקיים בתאריכים  ""Governance for Digital Citizensלהשתתף בכנס 

 

 נקודות חשובות הבאות לידי ביטוי בדו"ח זה:
 לאומיים שאינם מתפשרים בכל קובע סטנדרטים ת אסטוניה כגוף מוביל, מנחה הממשל -

   מוש לכלל ומעניקה כלים אחידים למי לניהול מידע ומתן שירותים דיגיטליים במדינההנוגע   

 יות במדינה.הרשויות הציבוריות והעסק  

 והקלה משמעותית בביצוע כל הפעולות הנדרשות בחיי היומיום.  מרכזראיית האזרח ב -

     ם כלכליים וחברתיים נוספיםולגופי המרכזי לשלטון המקומי ןהקשר החזק והחיובי בין השלטו -

 גנריים. באמצעות שימוש באותם סטנדרטים וכלים  

 מתאפשרת הכוונה מקצועית  משתמשות באותם כלים גנריים ובכךה הרשויות המקומיות במדינה -

      .בין רשויותומערכות שיתוף מידע  ויכולת אחידה, שפה משותפת  

 

 :אסטוניהרקע על מדינת 

 
 
 

 
 

 1,400,000 -אוכלוסייתה מונה כאירופה,  בצפון ריבונית מדינה היא אסטוניה של הרפובליקה

 ובמזרח לטביה מדרום, הבלטי הים ידי על ממערב, פינלנד מפרץ ידי על בצפון היא גובלתתושבים ו

 האתנית הקבוצה .בצפון ופינלנד במערב שוודיה נמצאת הבלטי לים ורוסיה, מעבר פייפוס אגם ידי על

 .פיניקים אנשים הם - במדינה ביותר הגדולה

בין  היא 2011 משנת החל, גבוהה הכנסה ובעלת מתקדמת כלכלה עם מפותחת מדינה היא אסטוניה

 של האנושי הפיתוח במדד מאוד גבוה מדורגת היא. האירופי הכלכלות הצומחות ביותר באיחוד

 אזרח חירויות, ונמצאת בדרוגים גבוהים ביותר במדדים של חופש כלכלי[ 7] המאוחדות האומות

. ויפן סינגפור מאחורי, בעולם 3 האסטונים התיכון תלמידי את מציב PISA 2015 עיתונות. מבחן וחופש

 -ב ביותר הארוכה השנתית הלידה וחופשת חינם חינוך, אוניברסלי רפואי טיפול יש אסטוניה אזרחיל

OECD להתחיל עשויים אשר, לידה וחופשת מלא הריון של ימים 140 ניתנים באסטוניה )לאימהות 

  .הצפוי( הלידה תאריך לפני ימים 30-70

 

 לאחת והפכה, שלה והטכנולוגיה המידע -ה תחום את במהירות פיתחה המדינה העצמאות מאז

   .השירותים הדיגיטליים לאזרחבתחום  בעולם ביותר המתקדמות החברות

mailto:sharon@tel-aviv.gov.il
mailto:sharon@tel-aviv.gov.il
https://vimeo.com/102122676
https://en.wikipedia.org/wiki/Taavi_Aas
http://2018.tallinnconference.ee/?mc_cid=7bd2d10966&mc_eid=5e639cf3e8
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הדיגיטלי והשירותים  שמנחה ומפתחת את הפיתוח )lCounci Estonia-E) למדינה מועצה

     לי הלאומי.את סדר היום הדיגיטמתווה הממשלתיים ובמיוחד הדיגיטליים 

 המדינה 2014 ובשנת, באינטרנט בחירות שמקיימת הראשונה למדינה אסטוניה הפכה 2005 בשנת

 דיגיטלית גם למי שאינו תושב פיזי של העיר.  תושבות לספק הראשונה

   תקשורת ומידע דיגיטלי:

 מהאזרחים עושים בה שימוש לצורך  %94 -ממעלה לולכל תושבי אסטוניה תעודת זהות דיגיטלית  -

 הזדהות חכמה.  

 מהחזרי מס ההכנסה הוגשו    %96.3 -מהעברות הבנקאיות בוצעו באופן דיגיטלי ו %99.9 2016 -ב -

 .(!!!)אין באסטוניה צ'קיםבצורה אלקטרונית,   

 במפקד האוכלוסין בצורה אלקטרונית. 2011השתתפו בשנת מאוכלוסיית המדינה  %66 -

 1,283,700חתימות דיגיטליות בוצעו באסטוניה.  366,931,246 -, יותר מ21.4.2017 -החל מ -

 בדיקות זהויות בוצעו באופן אלקטרוני.  542,826,257 -פעילויות של תעודת הזהות הדיגיטלית ו

 התפתחויות:

 מדינה פיתחה את הה- Road-X 

 זהו פרוטוקול הוא עמוד השדרה של השירותים הדיגיטליים של אסטוניה. Road-X -ה

המאפשר החלפת נתונים מקוונים בצורה מאובטחת בין ארגונים שונים. כתוצאה מכך תושב 

ולאחר  '(וכו רישיונות, היתרים, אישורים)או בעל עסק לא נדרש לבקש נתונים מגוף מסוים 

בכפוף  מכן להעביר אותם ידנית לגוף אחר, הארגונים מחליפים את הנתונים הדרושים עצמם

  כמובן לסטנדרטים אחידים ושמירה על פרטיות הלקוח.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תשלומים במכשירים ניידים 

 ניידים מכשירים עם שונים ושירותים מוצרים עבור לשלם למשתמשים מאפשר
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 מכשירים ניידים:הות באמצעות דזה 

 באמצעות הטלפונים הניידים שלהם מאובטח באופן זהותם את לאשר יכולים משתמשים

דיגיטליים הדורשים  או מול ספקים מקוונים לבצע פעולות בבנקים נכנסים כאשר, למשל

 הזדהות חכמה, השירות הסלולרי הוא במקביל לתעודת הזהות הדיגיטלית שיש לכל תושב.

 קישור למידע נוסף

 

 :חברות ועסקים 

מרשם החברות האלקטרוני מאפשר לקבל דוחות עיתיים של חברות פעילות ובעלי עסקים 

  המקימים עסק חדש.

 לסגירת, רישום נתוני לשינוי, חדשות לרישום חברות להגיש בקשות מאפשר העסקי הפורטל

 המסחר פורטל באמצעות הוקמו באסטוניה מהחברות %95 . מהמרשם ולמחיקתן חברות

הזהות  תעודות באמצעות שלהם החברות את לרשום גם יכולים התושבים כעת. האלקטרוני

תהליך פשוט שלעיתים מתבצע  :נטרבאינט פתיחה או רישום עסק חדש .הדיגיטלית שלהם

 למידע  .אחדתוך יום 

 

 יכולים:  residents-E -תושבים מקוונים 

 מיום פחות תוך באינטרנט חברה להקים. 

 בעולם מקום מכל באינטרנט החברה את לנהל. 

 מקוונת בנקאות בשירותי ולהשתמש בנק חשבון לפתוח. 

  מס שירותי לספקי גישהלקבל. 

  אחרים ומסמכים חוזיםלהצפין ו דיגיטליתלחתום. 
 

 residency-EE -תושבות דיגיטלית

 תעודתת באמצעות דיגיטלי – תאלקטרוני תושבות להציע בעולם הראשונה המדינה היא אסטוניה

 עד. בעולם מקום מכל לעבוד העולם מרחבי ליזמים המאפשרת, הממשלה ידי על שהונפקה זהות

 .אלקטרונית תושבות לקבלת בקשה הגישו מדינות 135 -מ אנשים 18,000 מ יותר, 2017 מרץ

 

  eesti.ee המדינה פורטל

 לספק מנת על פעולהמשתפים  הממשלה והרשויות המקומיות שבה, 2003 בשנת שנפתחה סביבה

 כתובת יצרה המדינה. אחד במקום צריכים שהם והשירותים המידע את וחברות עובדים, לאזרחים

. לפרט המדינה בין תקשורת ערוץ להיות שמיועד זהות תעודת בעל משתמש כל עבור אלקטרוני דואר

 פורטל דרך אלקטרונית זמינים והרשויות המקומיות המדינה ידי על הניתנים מהשירותים %99

 .המדינה

 

 

 

 

 

 

https://www.id.ee/?lang=en&id=36881
https://www.id.ee/?lang=en&id=36881
https://www.estoniancompanyregistration.com/how-to-start-estonian-company/?gclid=EAIaIQobChMI-YLVkYK62wIVGV8ZCh1iCQFFEAAYASAAEgLxbvD_BwE
https://e-resident.gov.ee/
https://www.eesti.ee/en/
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 school-The e  -חינוך דיגיטלי

 
 %95 תכולל יאה. מקומי ממשלהו ספרה בית, ביתה את תהמחבר הספר בית ניהול מערכת

 .אסטונייםה ספר בתימ %85- ו מהתלמידים

 

 

 

 customs-tax board and e-The e  -מיסים ומכסים

 באופן דיגיטלי.מכסים את המיסים וה מאפשר ללקוחות שונים לנהל

 

 land register-The e  -נדל"ן

מלא בכל הנוגע לנדל"ן, מידע על הבעלים וכל המידע הרלוונטי על השטח, מטרתו, מתן מידע 

 מגבלות, משכון וכדומה. 

 

 The health information system -בריאות

כל ההיסטוריה כל המידע הנדרש לשימוש ע"י הרופאים והפציינטים. הפציינטים יכולים לצפות ב

הרפואית שלהם ) ביקורים, בדיקות וכדומה(, לקבוע תור לרופא ולשם עבור כך. רופאים יכולים לשתף 

מסמכים רפואיים שנוצרו במהלך טיפול בפציינט כגון צילומים רנטגן ובדיקות נוספות ולהפיק מרשמים 

זה גורם צפה במידע הרפואי אלקטרונים. כיוון שנושא הפרטיות הוא קריטי כל פציינט יכול לבדוק אי

 שלו.

 

 

 

https://www.ekool.eu/index_en.html
https://www.emta.ee/eng
http://www.rik.ee/en
http://www.etervis.ee/index.php/en/
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 :הבאיים של המדינה ניתן למצוא בקישור מידע נוסף על הפתרונות האלקטרונ

estonia.com/solutions-https://e/ 

 

 איחוד רשויות מקומיות:

רשויות  79 -רשויות מקומיות במדינה ל 213בוצע מהלך היסטורי לאיחוד  2017במהלך שנת 

 זהו מהלך שבושל במשך זמן רב תוך קשיים רבים אך בוצע כאמור בהצלחה. מקומיות בלבד.

 למידע נוסף: 

https://www.rahandusministeerium.ee/en/local-governments-and-administrative-

territorial-reform 

 

https://e-estonia.com/solutions/
https://www.rahandusministeerium.ee/en/local-governments-and-administrative-territorial-reform
https://www.rahandusministeerium.ee/en/local-governments-and-administrative-territorial-reform
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 (:(Tallinnהעיר טאלין 

טאלין היא עיר הבירה והעיר הגדולה ביותר באסטוניה. היא ממוקמת על החוף הצפוני של המדינה, 

 450,000 -ואוכלוסייתה מונה כ 2km 159.2( . שיטחה Harju)החוף של מפרץ פינלנד במחוז 

תושבים.   מחוזות. 8 -העיר מחולקת ל

 

 

 

 

 

 

 

 העיר: מטרות ברמת

  2021להיות עיר הבירה האירופאית הירוקה ביותר עד 

 ( 2017בתחרות ערי החדשנות  3-2להמשיך להיות בין הערים החדשניות ביותר באירופה) 

  (2013 -בעולם )בפעם האחרונה ב הערים האינטליגנטיות ביותר 7לחזור ולהיות בין 

 

 מטרות ברמת העירייה:

  לא האזרחיםוהעובדים רצים עם הניירות 

 מאגרי מידע ומערכות מידע עובדות עבורנו ולא אנו עובדים עבורם 

 מועסקים:

עובדים ובנוסף מועסקים עובדים בחברות עירוניות  14,000 -בעירייה מועסקים בסה"כ למעלה מ

 שותפים לעשייה היומיומית.וגופים נוספים 
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 תקציב העירייה:
מיליון אירו כאשר מרבית ההכנסה היא  683 -עמד תקציב העירייה על סכום של כ 2018בשנת 

כאן המקום להבין כי שיטת גביית המיסים העירוניים באסטוניה היא שונה מהמצב המוכר  -מהממשלה

יה את המיסים המקומיים והממשלתיים ומשפה כל לנו, המדינה היא זאת שגובה מכל תושבי אסטונ

עיר בהתאם לפרמטרים מוסכמים, בין היתר המדינה מחזירה לעיר חלק ממס ההכנסה של האזרח, 

 העירייה גובה מיסים מקומיים בלבד כגון מיסי חניה, אחזקת חיות, סגירת רחובות לאירועים ועוד.

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 תחבורה ציבורית:

)אוטובוסים, חשמליות וכדומה(, מדובר בהחלטת  !מתחבורה ציבורית חינםתושבי טאלין נהנים 

מערכת ההסעה שייכת  מידניות ממשלתית המתעדפת מערכת הסעת המונים על פני הרכב הפרטי.

לעירייה כלומר הנהגים למשל הם עובדי העירייה. התושבים נעזרים בכרטיס חכם המשמש אותם 

 בכל הנסיעות.

מקומות ברחבי  80 -בקרים שאינם תושבי טאלין ותיירים יכולים לרכוש את כרטיס הנסיעות בכמ

  העיר.
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, החינוך ועוד ניתן מידע נוסף על העיר ופעולותיה בתחומי העסקים, התיירות, החדשנות

 Facts About Tallinn 2017  בחוברת: לקרוא

 

 תצוגה והכשרה מרכז
 ,בעיר טאלין קיים אולם תצוגה והכשרה לכל הפתרונות האלקטרוניים שפותחו במדינה ובעיר

הקיימים, באתר ניתן לבקש ביקור וכן משלחות מכל העולם עברו הכשרה ונחשפו לשלל הפתרונות 

 לתאם פגישות עם גורמים רלוונטיים.

 /estonia.com/showroom-https://e  האתר:

 

 השירותים הדיגיטליים של העיר 
 לעיר שירותים דיגיטליים רבים המשרתים את כלל הלקוחות

 

 השירותים ושיתוף בין כלל המערכות הממשלתיות והמקומיותהתפיסה, פיתוח 

ם העירוניים בצמוד לראש מזכיר העירייה הינו הגורם המוביל בפועל את התפיסה ופיתוח השירותי

 .הגורמים העירוניים השונים פועלים בהתאם לתפיסת השירותים העירייה,

מיקור חוץ על ידי חברות שנבחרו  מערכות המידע והשירותים הדיגיטליים השונים מפותחים באמצעות

במכרז בהתאם למערכת ועמדו בכל הקריטריונים המחמירים של איכות, אבטחת מידע, עמידה בכל 

'. בעירייה קיים מטה דיגיטלי המלווה את המנהלים השונים בעירייה 'הסטנדרטים הממשלתיים וכו

המטה רואה את עצמו כגוף התומך  .וליווי התהליכים בכל הנוגע להעמדת דרישות לחברות הפיתוח

  התכנון של העיר( תכניותהתכניות האסטרטגיות ו את ומסייע לממש

 ( Tallinn Enterprise and Innovation Strategy 2014-2018,  2020-2014תכנית פיתוח ) 

 

 

http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Facts-about-Tallinn-2017.pdf
https://e-estonia.com/showroom/
https://www.tallinn.ee/eng/Tallinna_Arengukava_ENG_preview_veebi
https://www.tallinn.ee/est/g13475s72582
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כל הרשויות המפתחות מערכות מידע שירותיות נדרשות לעמוד  שויות:שיתוף מערכות בין ר

בצורה מאובטחת מכל מערכת בסטנדרטים הממשלתיים ובין היתר לאפשר לכל רשות לקבל מידע 

ממשלתי המאפשר החלפת נתונים מקוונים בצורה מאובטחת בין ה הפרוטוקול Road-Xבאמצעות 

 . (ארגונים שונים

 וחשובה:נקודה קריטית 
 כל רשות מקומית רשאית לקבל לשימושה את מערכת המידע שפותחה בעירייה מסוימת 

)למשל מערכת מידע שפותחה בעיריית טאלין( באמצעות פניה לחברה הטכנולוגית שפיתחה את 

המערכת עבור העירייה, ביצוע התאמות לרשות הרלוונטית וביצוע תחזוקה שוטפת ללא הצורך 

 לבצע מכרז חדש.

 הוי דיגיטלי של האזרח:זי
התעודה מאפשרת לתושב להזדהות בצורה לכל תושב תעודת זהות דיגיטלית שמנפיקה המדינה, 

 חכמה מול כלל הרשויות באופן פשוט ומהיר, לא ניתן לבצע פעולות אישיות ללא שימוש בתעודה זו.

של האזרח ניתן לבצע מיוחד למובייל המכיל את נתוני הזיהוי  SIMיש גם גרסה למובייל ובאמצעות 

 (.Number Pinפעולות ישירות מהמכשיר הנייד בצורה פשוטה ומאובטחת )נדרש רק להקיש 

  -דוגמה למערכת מידע שפותחה בעיריית טאלין

 קישור לדוגמה  מערכת למתן אישורים לאירועים ציבוריים

 
באמצעות האתר שלה בקשות לקיום אירועים במרחב הציבורי, מנהלת את הבקשה העירייה מקבלת 

 ישירות במערכת המידע ומנפיקה אישורים חתומים דיגיטלית.

 תחומים מרכזיים: 3 -המערכת עוסקת ב

 קונצרט, תערוכה, מופע וכו'( ברחוב או בפארק -אירוע ציבורי( 

 כדורגל, כדורסל וכו'( -אירוע ספורט( 

 ל בתוכו זיקוקי דינוראירוע שמכי 

 

 למערכת תצוגות ייעודיות לציבור, למארגן האירוע, ולמנהלים השונים המאשרים את האירוע.

 

 

 

 

 

 

https://akis.tallinn.ee/kaart?m=31
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כל תהליכי העבודה ואישורים בין גורמים  – פשטות

 שונים מתבצעים ישירות במערכת.
 

הבקשות מתבצעות באמצעות תבניות אחידות ולפיכך 
 פשוט מאוד להגיש בקשה.

 
בקשות שמתנגשות עם אירועים אחרים או לא עומדות 

 בקריטריונים נדחות מיידית.
 

הבקשות מגיעות ישירות לבעלי הסמכות לאשר והן 
 מאושרות באמצעות הזיהוי החכם של העובד

 
האישורים מתפרסמים ופתוחים לכלל הציבור לצפייה 

 על גבי מפה.
 

חלק גדול מהבקשות מאושרות באופן מידי והפונה 
  מקבל אישור דיגיטלי.
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 :לסיכום

 :בכנס Vabariigi Eesti המרכזיות בדבריה של נשיאת טאלין הנקודותאת  ארשה לעצמי להביא

רמת שירותים גבוהה שהאזרחים ידרשו לקבל אות, המדינה הבינה מתן העצמלאחר  -

ם שהאזרחים מקבלים מהמגזר ו בדומה לשירותיא סקנדינביההשירותים שניתנים בכדוגמת 

 , ובעצם המדינה הבינה כי היא לא יכולה להרשות לעצמה לא להיות דיגיטלית.העסקי

 

במרחב האינטרנטי  הבינה כי בעצם זה לא הוגן להשאיר את האזרחים לא מוגניםהמדינה  -

, לא ניתן כמובן לתת של התושב פרטיותולשמירה על  דיגיטלית מרכזיתויש לספק תשתית 

 ל פרטיותו שלאבל ההגנה הדיגיטלית היא בוודאי טובה יותר מההגנה ע 100%הגנה של 

 .(ניירות, קלסרים וכו')אנלוגי האזרח בעידן ה

 

ניתן היום לעבוד בעצם לחשוב על שיטת מס חדשה כאשר  ייבותחממשלות כחי והנבעידן  -

בדיהם וועקיות סעוחשיבות המיקום הפיזי של חברות כל מקום בעולם בצורה דיגיטלית מ

שעות  8שנה,  30מקום עבודה פיזי קבוע במשך להולך הולכת ופוחתת, העידן שבו עובד 

 הולך ומשתנה. ביום

 

, כיוון שאסטוני שעובד כיום מחוץ למדינה להשתנות ותמערכות החינוך צריכגם  זאתלאור  -

י אסטונים "ורוצה שילדיו יתחנכו בשיטה האסטונית וע שמור על זהותו וזהות משפחתורוצה ל

 שמעניקה המדינה. ינוך דיגיטליחיוכל לעשות זאת בקלות באמצעות 
     

הדיגיטלית מעניקה לראשונה הזדמנות אמיתית לאוכלוסיות הגרים בכפרים התשתית  -

כנס לשוק העבודה ולתת ימרוחקים, לאוכלוסיות עם מוגבלויות ועוד לקבל הזדמנות לה

 עסקיים לכל דורש. שירותים
 

כולל של כלל  ומראש בשיתוף ידיתימיש לעשות זאת  :לכל ממשלה שמתחילה בדרך זוטיפ  -

הגורמים הרלוונטים יחד עם המגזר הפרטי, יש להתחיל בשירותים שאינם דורשים רמת 

ובהדרגה לרכוש  (למשל חינוך מקוון, סיוע לאוכלוסיות במצוקה וכו')אמון גבוהה של האזרח 

  את האמון של האזרחים במערכת.

 

הפעולה מרשים את רוח המנהיגות והאמונה בדרך של נשיאת טאלין בכנס מביאים לידי ביטוי דבריה 
של מדינת אסטוניה שהבינה שכדי להקים מדינה מתקדמת ותחרותית יש לרכז את כל הגופים 

ים לקדם את המדינה ולפתח שפה דיגיטלית משותפת בדיוק כמו שפה מדוברת אחת הרלוונטים היכול
 ברמה הלאומית.

 

 

 :רלוונטייםקישורים 

 זעירה למעצמה טכנולוגיתהממשלה שהפך מדינה ראש 

 בזמן ששלחנו פקס: המדינה הקטנטנה שעושה לישראל בית ספר בטכנולוגיה

 ממשלת אסטוניההדיגיטלית של הטרנספורמציה  –DET סרטון 

 ביולי תהפוך אסטוניה למדינה הראשונה בעולם שתפעיל תחבורה ציבורית בחינם

 טוניה למעצמת אינטרנטכך הפכה אס

Facts About Tallinn 2017 

 לכל מצגות הכנס

 

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Estonia
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/29791/
https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6066506
https://www.themarker.com/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6066506
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=oD5dny1PSWk
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5265846,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5265846,00.html
https://www.themarker.com/technation/1.1772715
http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Facts-about-Tallinn-2017.pdf
http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Facts-about-Tallinn-2017.pdf
http://2018.tallinnconference.ee/slides/
http://2018.tallinnconference.ee/slides/

