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צה"לודובראפלבאוםתומרצויגנברג,אוהדצילומים:בזמן"המזוןאתמקבליםכולםלאיבוד,הולכותלאמשפתותהאפליקציה"בעזרתחגי.אפליקצייתמשמאל:ברק.ובבניבירושליםמזוןמחלקיםצה"לחיילי

מפתיעהצלהלקרששנהפךהתחביב
המזוןסליאתלחלקלהםשמסייעתאפליקציהעבורםוהקיםלנזקקים,אוכלשמחלקיםלמתנדביםלעזוררצההניגנועם

בסגרמובילהלאופרציההמשבר,בחסותתיהפך,שהיאלעצמותיארלאהואובמהירות.ביעילות

לינז־רתני

ופעיליהודהמאבן44בןהייטקיסטהניג,ועםך-
להת־שניםכמהלפניההליטפתוח,קודבקהילת

נדב,

$TS1$,להתנדב$TS1$

$DN2$,להתנדב$DN2$בחלוקתאחרים,ישראליםאלפיעשרותכמו
הזאתההתנדבותבדיעבד,החגים.באחדלנזקקיםמזון

לאחתשתיהפךבשרשרתהראשונההחוליההיתה
קורונה.ימישלהמורכבותהלוגיסטיותהאופרציות

ולאלשםנסעתיבנתניה,כתובת"קיבלתי

גם"ראיתימשחזר.הואהמשפחה",אתמצאתי

מבליםהמזוןאתשמחלקתבעמותהשאנשים

מסובך".דיעסקזהמסלוליםבתכנונישעות
הפנאיבשעותלפתחלוגרמההזאתהקצרהההוויה

פאיירפלאיהתוכנהחברתכמנכ"לעבודתוולצר

(Firefly)הואשאותהפתוח,בקודאפליקציה

בר־מזוןשמחלקותלעמותותכתרומהמאזמספק

חבי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$.הארץ

חלו־לנקודתמגיעכשמתנדבפשוט:"המנגנון

קה

$TS1$חלוקה$TS1$

$DN2$חלוקה$DN2$הנזקקות,המשפחותעבורהמזוןאתלקהתכדי
שמוואתשלוהטלפוןאתמקלידהעמותהנציג

המ־אתלומשייכתהמערכתכפתורובלחיצת

שפחות

$TS1$המשפחות$TS1$

$DN2$המשפחות$DN2$זוקטןהכיהגיאוגרפיבטווחשמצויות

שבוקישור,עםsmsהודעתמקבלהמתנדבמזו.

יעיל,נסיעהסדרלפימסודריםהמשפחותשמות
בא־מעדכןהואהחלוקהלאחרלוויז.קישורכולל

פליקציה
$TS1$באפליקציה$TS1$

$DN2$באפליקציה$DN2$לאוהואתקלהשהיתהאונמסר,שהמזון

ותוספותעדכוניםכמומשובלתתויכולנמסר,

במ־שמדוברלמשלנוסף,מידעאוהכתובתלגבי

שפחה

$TS1$במשפחה$TS1$

$DN2$במשפחה$DN2$נוסף".לסלשזקוקהגדולה
תמונתנתוןרגעבכללקבליכולהארגוןכך,

קיבלומשפחותאילומפהעלמצב
עודומהקיבלו,לאואילוהמזוןאת

הולכותלאמשפחותהאפליקציה"בעזרתחסר.

הניג.מסבירהאוכל",אתמקבליםוכולםלאיבוד

בא־להשתמשעברועמותותועודעודהזמן,עם

פליקציה.
$TS1$.באפליקציה$TS1$

$DN2$.באפליקציה$DN2$הש־ארגונים20האחרוןהשנה"בראש

תמשו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$קשישים,שלבהםכתובות,6,500עבורבה
תענוגפשוטזהבודדים.וחייליםשואהניצולי

אומר.הואמזה",חלקלהיות

הקוד?בטתיפתהשקעתעבודהכמה
מאותכמהעליושעבדתימעריך"אניהניג:

לא־תחביבשלסוגהיהזהשנתיים.לאורךשעות

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$העבודה".שעות

בפתקיםשהשתמשורשויות"יש
המזון"לחלוקת

הפיכתהאמיתי:לדברהקדימוןרקהואזהכל

בחינםותרםהפנויבזמנופיתחשהניגהאפליקציה

פיקודינהלשבאמצעותוהמרכזילכלילעמותות

לבתיהםמזוןחלוקתשלהאדירהמבצעאתהעורף

הקורונה.בתקופתישראליםאלפיעשרותשל
מעטלאצה"לגייסהקורונהמגפתכשפרצה

למשימה.הצבאאתמזמןכברשעזבוקצינים

השת־הואמהם:אחדהיהאוריואליבמיל׳תא"ל

חרר

$TS1$השתחרר$TS1$

$DN2$השתחרר$DN2$עסקיםלאישנהפךומאזשנה14לפנימצה"ל

במי־ובמים.בחקלאותשעוסקהלטיניתבאמריקה

לואים

$TS1$במילואים$TS1$

$DN2$במילואים$DN2$הי"ר.הטיבתמפקדמשמשהוא

"הוזיהצבא:ידיעלנקראהואכחודשלפני

מס־הארץ",בכלמזוןחלוקתשללאתגרנקתי

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$.ארפשוט,ענייןכמונשמעתהמשימהאור
בושמעורביםעצוםלוגיסטיאתגרלמעשההיא

ובריאות,רווחהפנים,כמושוניםממשלהמשרדי
וכ־אזרחייםמתנדביםצה"ל,מקומיות,רשויות

מובן

$TS1$וכמובן$TS1$

$DN2$וכמובן$DN2$אוכ־קבוצותשלממגווןהקצה""משתמשי

לוסייה,
$TS1$,אוכלוסייה$TS1$

$DN2$,אוכלוסייה$DN2$סוגיכמוומגוונים,שוניםצרכיםעם

שונים.כשרויות

אפשרהלוגיסטי,האתגרגודלאתלהביןכדי

שאףתחומיםבמגווןבשגרהשעוסקארגוןלדמיין
מוט־הארגוןעלמזון.חלוקתכולללאמהםאחד

לת

$TS1$מוטלת$TS1$

$DN2$מוטלת$DN2$שוניםמסוגיםמזוןהפצתשלמשימהמעכשיו

איחסוןותנאיכשרותשלרגישויותעםומגוונים,

שזהארגוןשלכמוהפצהיכולותועםואספקה,

חלוקתעיר,לכלשמגיעותמשאיותעיסוקו:תחום

המצולםבאדיבותצילום:

1נ1ערלילדיםאלי"ןהשיקומיהחוליםביתמנכ"ליתבארי,מוריתד"ר

ארגונית(")גמישותאג׳יליותהואהזהבמצבביותרהחשובשהכלילמדתיוריכוז.קשבהפרעתעסלהטוטןשליכולתדורשזובתקופההחוליםבית"ניהול

לאשהארגוןוכתובותבתיםלאינספורמצונןמזון

שניםשלוקחשלמהתורההיאמזוןהפצתמכיר.

פיקודעלמוטלכרגעאךבה,ולהתמקצעלפתח

אחרתלילה,בןוביעילותזהאתלעשותהעורף

רעבים.יישארואנשים

האתגרמהוהמשימה,מהילהביןלשטח"יצאתי

רעב.אדםאףמשאיריםלאאיךבו.עומדיםוכיצד

מספרהאתגרים",אתהבנואחדיוםשלסיבובאחרי

ומש־לטכנולוגיהשמחוברותרשויות"פגשתיאור.

תמשות

$TS1$ומשתמשות$TS1$

$DN2$ומשתמשות$DN2$פתקיםעםשעובדותוכאלהשלב,בכלבה

אתקיבלושכולםלכךאינדיקציהלמעשהלהןואין

דבר".שלבסופוהמזון

אפליקצייתמפתחהניג,נועם
מאודגאה"הייתיחגי:

לחלוקתשימשהכשהאפליקציה
כתובותב-005,2לאנשיםמזון

סדריהגיפוופתאוםבחודש

להגידיכולאניחדשים.גודל
מביורוקרטיהשפחדאזרחבתור
לראותמדהיםהיהצבאית,
יכולתילאההתגייסות.את
האפליקציהאתלהעביר
יותר"טוביםלאנשים
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יקר/המתנדב/תשלום

כאןלחצוקצר,הדרכהלסרטון

לחלוקהמשפחות

ק"מדקות,מוערךנסיעהזמןסה"כ
רגילכהןיפהו.

00דודאלוף

רגילכהןורד?2

גןרמת17זכריה

רגילאליהואלי?3

גןרמתדודאלוף

מפהלווייןגן:מת

גניםתל

יהושע

גן)73[רמתדודאליהויו-א§וףאלי

חן־.

יצחקירו

שיכון

הטייסיםרמת

פתקים"?עםכ"עוגדותכוונתךמה
רווחה.ועובדיחייליםהיוהחלוקה"בנקודותאור:

הב־הפרטיםעםופתקהסלים,אתמקבליםמתנדבים

סיסיים:

$TS1$:הבסיסיים$TS1$

$DN2$:הבסיסיים$DN2$הםוכתובת.טלפוןמשפחה,שםפרטי,שם

אנשים.לאותםומחלקיםברכבהחבילותאתלוקחים

30כלומר,קצהנקודותאלף30אזהיוהמספרים

רשויות,ב-752מזוןסלילקבלשצריכיםאנשיםאלף

שונות".חלוקהנקודות533מתוך

רקהצרכיםהסגר,והרחבתהזמןחלוףעם
שנייוםמדילחלקנדרשהצבאוהסתבכו:הלכו

שי־כמומשליםוסלמצונןמזוןסלמארזים,סוגי

מורים

$TS1$שימורים$TS1$

$DN2$שימורים$DN2$שמאפשרמזון"זהאיש.אלףל-051ושמן

שב־להיותהסיכויאתבביתשנמצאיםלאנשים

עים

$TS1$שבעים$TS1$

$DN2$שבעים$DN2$למקום,ממקוםמשתניםהסליםלצאת.בלי
בבית.וההישארותהסגרמשךולפיכשרויותלפי

טכנו־מענהחיפשנוהללוהמורכבויותכלבגלל

לוגי

$TS1$טכנולוגי$TS1$

$DN2$טכנולוגי$DN2$שיאפשרכלישצריךהבנוהחלוקה.לעניין

שהגענונדעב-00:81יוםשכללמצבלהגיעלנו

ברשימותאדםכלשלדלתולפתחהמזוןסליעם

שבר־ראינורעב.לישוןילךלאאחדואףשלנו

שרות

$TS1$שברשרות$TS1$

$DN2$שברשרות$DN2$שלבחצותגםאפליקציה,עםעבדושלא

אתקיבלושלאאנשיםשלפעריםנשארויוםכל

כולםאפליקציהבהםשהיתהובמקומותהמזון,

אור.אומרבזמן",המזוןאתקיבלו

"חיפשתיהניג:אתפגשאורשבוהשלבהיהזה

הזאת.המוצלחתהאפליקציהאתשפיתחהאישאת

האפליקציהאת׳ראיתילו:ואמרתילהניגהתקשרתי
העו־לפיקודבהמשתמשיםכיצדלבחוןואשמחשלך

רף

$TS1$העורף$TS1$

$DN2$העורף$DN2$שייתןהיחידהכלישזההבנוהלאומית׳.ולרמה
עםבישראלהתמודדולאמעולםכישליטה,לנו

אור.מספראיש",אלףל-051מזוןחלוקת

ומ־באפליקציה,התעניין"אורכימוסיףהגיג

כיוון

$TS1$ומכיוון$TS1$

$DN2$ומכיוון$DN2$לצבא.גםאותהלתתשמחתיפתוח,קודשזה

שלוהלוגיסטיקההטכנולוגיה)אגףבאט"להחבר׳ה

לצ־שהתאימושינוייםעשוהקוד,אתאימצוצה"ל(

רכים

$TS1$לצרכים$TS1$

$DN2$לצרכים$DN2$לדרך".יצאוזהבצבאהלאומיים
האפלי־אתלקחתשצריך"הבנומפרט:אור

קציה

$TS1$האפליקציה$TS1$

$DN2$האפליקציה$DN2$לאומית,הפעלהתפישתלהולבנותהזאת
נוס־וגופיםהתקשובאגףעםיחדלאט"ל,ופנינו

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$זלי־למנועכדימידעואבטחתסייברשל

גת

$TS1$זליגת$TS1$

$DN2$זליגת$DN2$.בסיועוהמערכתעלעבדושםהאנשיםמידע

מערכתליצורהצליחוהםשעות72תוךהגיג.של

b^$1וט־בעולםהמתקדמותאחתשהיאST$טוH$1ST$

$2ND$טוH$2ND$לע־היכולתחלוקה.סוגילכלתאימה

באלפיםחגי*אפליקצייתבאמצפותשחולקושףמנות

אלף877
מרכז־ירוטליםמחוז

אלף760
חיפהמחוז

אלף739
דרוםמחוז

מנותמיליון

אלף90
מרכזאיו"טפיקוד

אלף147
ברקבני

אלף378
צפוןמחוז

אלף624
דןמחוז

*ננ1ןל-4.62

י'

צה"לדוברצילום:

בלילחגמזוןמנותאלפיעשרותשלבחלוקהמור

אפסיתהיתהואט"להגיגשלהזאתהמערכת

המערכתתקלות.בליבזהעמדנוהאפליקציהעם

פחותבהרבהמנותיותרהרבהלחלקמאפשרתגם

האפלי־בליברקבבנילילהלמשללנוהיהזמן.

קציה,

$TS1$,האפליקציה$TS1$

$DN2$,האפליקציה$DN2$בלישעותשששארךמהעם.אחדולילה

בלבד".שעתייםהשניבלילהלקחהאפליקציה,

מיליון3.6האפליקציהבאמצעותחולקוכהעד

אור:יראליבמיל׳תא'׳ל

לפתחחשבנו"בהתחלה
ואפילובפצנזנו,כזהיישום
הזאתהמשימהאתהטילו

היהזהאבלמיוחד.צוותפל

אתכשגיליתישנתיים.לוקח

וביקשתיהניגשלהאפליקציה
ולהשתמשאותהלשדרגממנו
הלאומית,ברמהבה
ירצההואמהאותושאלתי

׳חיבוקלי:פנההניגתמורתה.
מזה׳"יותרולאגדול

יבשותמנותאלף246ועודמצוננותשףמנות

משלימות.

לחלו־עמותהעכורהאפליקציהאתכשפיתחת

קת

$TS1$לחלוקת$TS1$

$DN2$לחלוקת$DN2$הצבאאתתשמשהיאאחדשיוםהאמנתמזון

ומור־חשובותהכיהלוגיסטיותהמשימותבאחת

כבות

$TS1$ומורכבות$TS1$

$DN2$ומורכבות$DN2$?שלו
שזההעובדהומבחינתיכזה,דברדמיינתי"לאהגיג:

כשהאפליקציהמאודגאההייתיגדול.תענוגהיאקרה

הנזו׳13חהבאדיבותצילום:איינמרחגי

בחודש,כתובותב-005,2לאנשיםמזוןלחלוקתשימשה
בתורלהגידיכולאניחדשים.גודלסדריהגיעוופתאום

מדהיםהיהצבאית,מביורוקרטיהפחדשנוראאזרח

התוכנהאתלהעבירקללאזהההתגייסות.אתלראות

לאנ־אותהלהעביריכולתישלאהיאוהתחושהשלך,

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$יותר".טובים

בעצמנו,כזהדברלפתחחשבנו"בהתחלהאור:
אבלמיוחד.צוותעלהזאתהמשימהאתהטילוואפילו

שלהאפליקציהאתכשגיליתישנתיים.לוקחהיהזה

בר־בהולהשתמשאותהלשדרגממנווביקשתיהגיג

מה

$TS1$ברמה$TS1$

$DN2$ברמה$DN2$,תמורתה.ירצההואמהאותושאלתיהלאומית

מזה"׳.יותרולאגדול׳חיבוקלי:ענההוא

חגי","אפליקצייתקוראיםהחדשהלאפליקציה
בינואר,שנפטראיינמר,חגיהגיג,שלאחיינושםעל
הדרך",כללאורךהשראהבשביליהיה"הוא.23בגיל
בצופיםפעילספורט,עושההיה"הואהגיג.אומר

שלוהלבהשניםעםולצערישירות,לשנתוהתנדב

מלאכותי.לבשלהשתלהלאחרנפטרוהואנחלש

בהם.נגעשהואלמעגליםנחשפנושנפטראחרירק

וזהכךכלרביםברבדיםפעילהיהשהואגילינו

הגיג.מספרולהתנדב",לעשותלכולנוהשראהנתן

שרש־כלאתלראותאותי"מרגשמוסיף:אור

רת

$TS1$שרשרת$TS1$

$DN2$שרשרת$DN2$:האוכל,אתשמבינותההסעדהמחברותהאספקה
הזההדברבקצה.האנשיםועדהמחלקים,המשנעים,

הכיהסיפוקדברשלובסופויחד,לעבודלכולםגרם

הקטנותוהעדויותsms^הודעותאתלקבלזהגדול

לחיילים".האוכלוסייהביןהחיבורעל

המקרקעיןטמאילטכתיו"רמסילתי,חיים
המחייבות,המקרקעיןטמאותבתחוםפעולותיטמסוימים.בתחומיםהאנוטיתלמכונהתחליףטאיןהעובדהאתחידדהגםהיאאבלהטכנולוגיה,עליותרלסמוךאותנולימדהאמנםהקורונה"מגפת

זה"אתלהחליףיכולהלאהבונהאותוכנהואףבנכס,פיזיביקורלדוגמה,

עמוד 2


