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שותפים
מיזם מוארד

שיתוף פעולה בין המשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים והג'וינט אלכא 
ו-1480.  לקידום מיצוי משאבי ממשלה סביב החלטות הממשלה 922 
משאבים  מיצוי  מנהל  בשם  המקומיות  ברשויות  חדש  תפקיד  איפיון 
והטמעת התפקיד ב-44  וליווי להתאמת  ופיתוח כלכלי, הכשרה אליו 
והאזור  הרשות  ברמת  פועלים  התפקידים  בעלי  ערביות.  רשויות 
המשאבים  מיצוי  בתחום  שינויים  וביצירת  לומדת  כרשת  ומתפקדים 

והפיתוח הכלכלי .
המדד המופיע בחוברת זו נוצר בכדי למדוד את ההתקדמות וההשפעה 

של המיזם.

המשרד לשוויון חברתי 
חיזוק חוסנה ומצבה החברתי של מדינת ישראל הינו יעד אסטרטגי שהוביל להקמת המשרד 
לשוויון חברתי. כחלק מחזונו, שואף המשרד לשוויון חברתי לפעול לחברה שוויונית בישראל 
תוך  והקהילה  הפרט  העצמת  את  המאפשרת  מציאות  וליצירת  גווניה  שלל  את  המבטאת 

צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות לכל.
הגשמת חזון זה כוללת תוכניות אסטרטגיות המקדמות שינויים משמעותיים בתחומי הפעולה 
ושוויון הזדמנויות בפריפריה  כלים  של המשרד: קידום האזרחים הותיקים העצמאיים, מתן 
וקידום  וחברתי של החברה הערבית  כלכלי  פיתוח  קידום השוויון המגדרי,  הגיאו-חברתית, 

ופיתוח האוכלוסייה הצעירה.
האזרחים  אגף  האישה,  מעמד  לקידום  הרשות  את  כוללות  חברתי  לשוויון  המשרד  יחידות 

הותיקים, הרשות הלאומית לצעירים בישראל והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית.

משרד הפנים
בשנים האחרונות, משרד הפנים מוביל מהלכים שונים באמצעות מגוון כלים לצמצום פערים 

בין הרשויות המקומיות ולשיפור השירותים שמעניקה הרשות המקומית לתושב.
משרד הפנים מקדם תהליכי פיתוח כלכלי וחיזוק ההון האנושי ברשויות מקומיות. העצמה 
 כלכלית וארגונית של הרשות המקומית, מהווה אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים של הרשות.
מיזם "מוארד" – מיצוי המשאבים ברשויות הערביות, משלב בין שני ההיבטים האלו, ומקצה כוח 
אדם איכותי נוסף לרשות, המתמקד, בין היתר, בהעלאת היקף מיצוי המשאבים הממשלתיים 

ברשויות המקומיות. 
איכות  להעלאת  להוביל  במטרה  זאת  הרשות,  של  הכלכלית  בצמיחה  מסייע  הדבר  כן,  כמו 

השירותים שאותם צורך האזרח.

הג'וינט אלכא
באלכא פועלים על פי העיקרון שמערכות טובות יותר = שירותים טובים יותר = חיים טובים 
יכולתו של השירות הציבורי בישראל לספק שירותים  יותר. תפקידו של אלכא למקסם את 

לתושבי המדינה באופן יעיל ומועיל. 
הפגיעות  שהקבוצות  להבטיח  כדי  מסורבלים  בירוקרטיים  תהליכים  לפשט  פועלים  אנחנו 
ביותר בחברה יקבלו את השירותים החברתיים להם הם זכאים וזקוקים. אנחנו עושים את זה 

בשותפות עם ממשלת ישראל. 
והמגזר  אזרחית  חברה  ארגוני  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  ממשרדי  נציגים  מכנסים  אנחנו 
העסקי לעבודה משותפת על אתגרי מערכת במטרה למצוא את הדרך הטובה ביותר לספק 

לאזרח גישה למימון ולשירותים שמהווים מפתח לשוויון חברתי.
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מדד רשותי למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי
להבטיח  בכדי  הוקם  הערביות  ברשויות  כלכלי  ופיתוח  משאבים  למיצוי  מוארד  מיזם 
מיצוי משאבים טוב יותר של הרשויות המקומיות הערביות וזאת על ידי תפקיד חדש - 

ממצה משאבים ומפתח כלכלי ברשות המקומית. 

בבסיס הרעיון כמה הנחות עבודה:
מיצוי משאבים הכרחי לחיזוק היכולת הפיננסית של הרשות המקומית. 	
מיצוי משאבים הוא שלב ראשוני והכרחי ומהווה בסיס לפיתוח כלכלי. 	
מיצוי משאבים מיטבי דורש עבודת מטה איכותית של הרשות המקומית. 	
ועבודה של משרדי  	 יסייע להגמיש שיטות תקצוב  מיצוי המשאבים,  לגבי  נתונים   איסוף 

הממשלה עם הרשויות המקומיות.  

המשרד לשוויון חברתי, משרד הפנים והג'וינט אלכא השיקו את התפקיד החדש בסוף שנת 
את  לבסס  כדי  כלים  ומגוון  ליווי  מסלולי  הכשרה,  יפתחו  הקרובות  השנים  ובמהלך   2019
התפקיד ולהבטיח את הצלחתו. כלים אלו מתאימים לשימוש של רשויות נוספות אשר ממנות 

בימים אלו ממצי משאבים ומפתחים כלכליים, אך אינם לוקחים חלק במיזם מוארד.

אנו שמחים להשיק את המדד הרשותי כלי אשר בסיסו איסוף שיטתי של נתונים, אבחון וניתוח 
תהליכים ופעולות ותרגומם לתכנית עבודה מותאמת לרשות המקומית ולממצה המשאבים 

בתחום מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.

במיצוי  יותר  להצליח  המשאבים  ולממצה  המקומית  לרשות  לסייע  נועד  הרשותי  המדד 
המשאבים העומדים לרשותו:

ונכסים בכדי  	 יכולות   לאפיין את המצב הקיים של הרשות המקומית דרך מגוון רחב של 
לאתר מפתחות להצלחה בתחום מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי.   

 יכולת לסמן מגמות של שינוי והתפתחות של הרשות במיצוי משאבים ופיתוח כלכלי, דרך  	
מדידות חוזרות שייעשו בנקודות זמן שונות בעתיד.  

ולתרגם 	 המקומית  הרשות  את  לקדם  שעשויים  מהלכים  נתונים,  סמך  על  לסמן   יכולת 
אותם לכלים קונקרטיים:  

בניית תכנית עבודה עבור הרשות על מנת להתקדם בתחום. 	 
בניית תכנית עבודה עבור הממצה, הנגזרת מתכנית העבודה של הרשות.	 

בנינו שני מדדים אשר יסייעו לתאר את השינוי שחל ברשות המקומית:

זהו  והמחוון.  המדד  יצירת  לשם  הנתונים  במילוי  אתכם  תלווה  אשר  חוברת  לפניכם 
תהליך צומח אשר דרכו נעצב את המשך הפעילות.

תודות
זמן וחשיבה רבה הושקעו במדד זה.

זמן  את  ומימנו  דחפו  אפשרו,  אשר  אלכא  הג'וינט  של  לתורמים  תודות  ובראשונה  בראש 
העבודה על המדד: 

קרן ראסל ברי, פדרציית ניו יורק, קרן גלייזר, קרן פוז, קרן סם שפיגל.
במהלך  שהצטבר  הרלוונטי  הידע  את  מאגם  כלכלי  ופיתוח  משאבים  למיצוי  הרשויות  מדד 

השנים האחרונות בתחום המוניציפאלי בג'וינט אלכא. 
תודה לצוות אזוריות ומיצוי משאבים על התובנות ובמיוחד לנטע רוזנפלד.

וויתר ולא הרפה בדרך הארוכה  ולא  תודה לצוות גשר לעתיד שליווה אותנו בכתיבת המדד 
שעשינו. צוות גשר לעתיד: טליה עומר, עדו שלם, יובל פורת, אריקה דייסון ומירב יניב.

המדד פותח ע"י גשר לעתיד והוא נשען על פיתוח ארוך שנים.
והפיתוח הכלכלי, בהסתמך על מומחיות התוכן של  המדד הותאם לעולם מיצוי המשאבים 

צוות הג'וינט אלכא: ח'אולה ריחאני, סיגל ברטל וקרן דורון כץ.

מדד המש"כ 
מתייחס  כלכלי  לשנוי  יכולות  מדד 
למשתנים ברמת הרשות והאקוסיסטם 

בו פועלת הרשות. 
המש"כ מודד שלושה מרכיבים מרכזיים: 
משילות- היכולת הניהולית והארגונית 

שותפויות- שותפים במרחב ואמון 
כלכלה- נכסים ותשתיות

מת"ר - מחוון למיצוי תקציבים רשותי 
וממצבים  המחוון מתייחס למשתנים המעצבים 
את פעילותו של ממצה המשאבים בתוך הרשות 

המקומית המשפיעים על פעולת המיצוי. 
המת"ר מודד 7 מרכיבים מרכזיים: 

1. כוחות ממצה המשאבים
2. יכולות תכנון ברשות המקומית

3. איכות מבנה ארגוני של הרשות המקומית 
4. קשרי רשות וממשל 

5. שת"פ בין מגזרי
6. פעולות מיצוי המשאבים ברשות 
7. פעולות הפיתוח הכלכלי ברשות
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הרציונל
מש״כ

הכלי מתבסס על עבודת שטח של למעלה מ-10 שנים, מתחומי 
חיים שונים, בהם זוהו 15 תחומים אליהם יש להתייחס במהלך 
ההחלטות  מקבלי  עבור  כלי  הינו  המש"כ  שינוי.  תהליך  ביצוע 
מיצוי  לטובת  הנושאים  מכלול  עם  להתמודד  בשטח  הפועלים 

מיטבי של משאבי הרשות.
 

מדוע חשוב להבין ולמדוד את המוכנות הארגונית 
למיצוי משאבי הרשות?

גם  כמו  שת"פ  אמון,  של  מידה  דורש  אפקטיבי  משאבים  מיצוי 
של  הנוחות  מנקודת  לזוז  ונכונות  ביצוע  יכולת  אסטרטגיה, 
הרשות ושל שותפיה. זהו תהליך ארוך וממושך הדורש סבלנות 
ונחישות. בכדי לוודא בתהליך הארוך שאנו מתקדמים, יש צורך 
ושלב. שלב  בכל  והאתגרים  החוזק  נקודות  את  ולהעריך   למדוד 

ידיעה  שונות,  מבט  נקודות  יש  העניין  ולבעלי  מאחר  בנוסף, 
להוות בסיס  יכול  בכלי  - שימוש  ומשלימה אודות המצב  שונה 

להסכמות והבנות רחבות על המצב והדרכים לשיפורו. 

כלי אחד המספק תשובה לשאלות רבות

עד כמה התרבות הארגונית ברשות מאפשרת השגת התוצאות המבוקשות? 	

מתי אנחנו משקיעים את מרצנו מבלי להשיג את האימפקט הרצוי? 	

מהם השיפורים שעלינו להכניס בתכניות ובתרבות הארגונית ברשות? 	

כיצד נוכל לגרום למתנגדים לשתף פעולה ולהפחית את אדישותם? 	

 באופן כללי היכן ועד כמה הגדלנו את רמת הבשלות של הרשות להתמודד עם  	
אתגרים קיימים וחדשים?  

שכיחות  שאלות  הן  שאלו  סבורים  אנו 
אולם התשובות להן, הן רק לעתים נדירות 

ברורות ופשוטות.
לגבי  הסכמות  ביצירת  מסייע  זה  מדד 

תמונת המצב והצעדים לשיפורו. 

13
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היקף
מבנה הכלי

הכלי כולל שלושה עולמות תוכן. כל עולם תוכן כולל מספר רכיבים. 
כל רכיב מוערך על סולם שכולל חמש רמות בשלות.

משילות
אחריות ואחריותיות
יעילות ויכולת ביצוע

נכונות לקחת סיכונים
עבודה על בסיס נתונים 

אסטרטגיה

שותפויות
אמון והסכמה רחבה

אקלים ארגוני ופוליטי
שותפויות

תכניות
אקוסיסטם - שותפויות לעסקים קטנים ובינוניים

כלכלה
איתנות כלכלית

תשתית ארגונית לפיתוח כלכלי
עוגנים כלכליים עתידיים-נכסים ותשתיות פיסיות

השקעות ומשקיעים
היכולת לגייס משאבים

בר קיימא 05

04

03

02

01

בשל

יציב

בפיתוח

ניצנים

שלושה עולמות תוכן

לכל ממד חמש דרגות בשלות.
דרגה 1 הינה הנמוכה ביותר, דרגה 5 הגבוהה ביותר.

חמש רמות בשלות ויכולות

משילות

שותפויות

כלכלה
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דוגמאות
דוגמא לתוצאות מש"כ

לאחר שסיימתם להפעיל את מש"כ, התוצאות יופיעו באופן אוטומטי. 
זוהי דוגמא להערכה של תכנית למיצוי משאבים.

משילות

שותפויות

כלכלה

אל  נתונים  הזנת  ידי  על  מתקבלות  התוצאות 
בצורה  מתקבלות  רשת  טבלאות  הגיליון.  תוך 

אוטומטית.

הדיון והמילוי של מש"כ לוקחים כשעתיים וחצי 
ביחס  יחסית  נמוכה  השקעה  שנה.  בחצי  פעם 

לתועלות.

עם  היכרות  רק  ודורש  "שקוף"  הוא  התהליך 
מקצועיים.  הערכה  בכישורי  צורך  אין  התכנית. 
ניתן להפעיל את המש"כ עם כל בעלי העניין או 

עם כל אחד מהם בנפרד.

התקדמות  אחר  למעקב  האידאלי  הכלי  זהו 
התכנית והצלחתה ביצירת שינוי כולל לאורך זמן.

הערכה בזמן אמת

השקעה נמוכה יחסית

שקיפות

ניתוח מגמות

תועלות
1

2

3

4

17



18

תרחישים
מתי כדאי להשתמש במש״כ?

להעריך  התכנית  ולשותפי  למלווה  לרשות,  לממצה,  מאפשר  המש"כ 
את נקודות החוזק והאתגרים הארגוניים של הרשות במיצוי המשאבים 

לטווח הקצר, הבינוני והארוך. 

המיפוי יכול לשמש בין השאר לצרכים הבאים: 

כחלק מהערכה שנתית של פיתוח היכולות והבשלות 
הארגונית של הרשות למצות משאבים

לשם בחינת סוגיות או נקודות ארגוניות ספציפיות 
במקומה של הרשות בתהליך המיצוי

כחלק ממיפוי ראשוני והערכת יכולות של הרשות

כחלק מניתוח מגמות לשם הצגת התקדמות לאורך זמן

19



לעבוד עם מש״כ
המשתתפים

ההכנה

לעבודה

התוצאות
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המשתתפים
בחירת משתתפים

המש"כ מיועד לשימוש על ידי לפחות שני אנשים. 
חשוב לדון בהיבטים ובדרגות הבשלות )התוצאה( אותם ברצונכם להקצות לכל רכיב. 

הדיון חשוב משתי סיבות:
ייתכן שהמידע המפורט לא נמצא בידי כל אחד מן האנשים המשתתפים בדיון. 	
 הדיון בין חברי הקבוצה מהווים חלק מהותי בתהליך עצמו. המש"כ מחייב העלאת  	

דוגמאות ועובדות אל פני השטח )לא בהכרח בכתב( ואינו מאפשר הסתמכות על    
דעות ותחושות בלבד.  

למי כדאי לבצע ניתוח מש"כ, וכמה אנשים רצוי שיהיו בקבוצה?
ככלל אנו ממליצים על קבוצה בת 2-5 אנשים לביצוע הערכה.

זהותם תלויה בסיטואציה ובשלב בתהליך בו אתם נמצאים. 
הצעותינו מופיעות בתרחישי הדוגמא. 

משתתפים אפשריים )בכל תצורה( הינם:
הגורמים ברשות העוסקים ישירות במיצוי משאבים 	
מנהלי מחלקות ברשות 	
נציגים של משרדי ממשלה )בד"כ ברמת המחוז( וגופים מתערבים במידה וישנם  	
תושבים המוגדרים כקובעי דעה באופן כללי או בתחום רלוונטי. 	
 בעלי עניין נוספים הרלוונטיים למיצוי משאבים )מגזר עסקי, ארגוני NGO קשורים,  	

משקיעים(  

תרחישים לדוגמא

המשתתפים המוצעיםהמצב

מיפוי ראשוני 
כחלק מתחילת התכנית

 

המרכזיים  התפקיד  ושותפי  הממצה 
שלו; גזבר, מנהלי מחלקות, ובעלי עניין 
כגון;  לרשות  מחוץ  נוספים  מרכזיים 

מנטור מלווה

הערכה
שמתפתחים  שלב  בכל 
או  מחלוקות  דעות,  חילוקי 

מתח.

הפעילו את מש"כ על כל קבוצה, השוו 
מכן לאחר  בהן.  ודונו  התוצאות   את 
במהות  ולדון  כולם  את  לקבץ  ניתן 
עובדות  על  התבססות  תוך  ההבדלים 

ולא על רגשות.

בדיקה חוזרת עם בעלי עניין
במהלך  שלב  בכל  הערכה 
דעה  לכם  יש  הפרויקט. 
בשלות  רמת  לגבי  מסוימת 
התכנית וברצונכם להשוותה 

עם דעותיהם של אחרים.

הפעילו את המש"כ על קבוצות שונות 
והשוו את התוצאות.

אתם חשים שיש
צורך בשינוי כיוון

התכנון  צוות  על  המש"כ  את  הפעילו 
ולאחר מכן הציגו את השינויים  שלכם 
המוצעים. השתמשו בעובדות שנאספו 
עליהן  הצעות  במסגרת  הצגתן  לשם 

תדונו עם אחרים.
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ההכנה
לפני שתתחילו - שיעורי בית מקדימים

מה אתם
צריכים?

אנו ממליצים על הפעולות הבאות לפני תחילת כל מחזור 
מש"כ שאתם מבצעים.

 מחשב שולחני ומקרן. אם אין ברשותכם מקרן - יהיה על    	
ולצפות  המחשב  למסך  מסביב  להתגודד  הקבוצה     

     בתוצאות.
תדפיסים של טבלאות מש"כ אם אין ברשותכם מקרן. 	
קובץ אקסל של המש"כ. 	

הסבירו
את הרעיון

הסבירו את הרעיון והציגו את דוגמת המש"כ מתוך מסמך 
זה או מתוך גליון האקסל. 

הסבירו את הגרפים ואת משמעות הצורות השונות.
ניתן לדלג על שלב 2 אם הרעיון כבר מוכר לקבוצה. 

חוקים
בסיסיים

הביאו עובדות לשם הסברת זווית הראיה שלכם.
אין להתיר ביקורת כוללנית על זוויות הראיה של אחרים.

אין צורך לדאוג לגבי התוצאות. כל תוצאה טובה. לא רק 
תוצאות של  גם  לדוגמה;  כך  במספרים שלמים.  תוצאות 

2.5 הן בסדר.

בחרו את 
ה"שחקנים"

החליטו מי הם ה"שחקנים" הראשיים בתכנית שלכם. 
המונחים בהם נשתמש במש"כ הינם:

הגורמים ברשות העוסקים ישירות במיצוי משאבים 	
מנהלי מחלקות ברשות 	
 נציגים של משרדי ממשלה )בד"כ ברמת המחוז( וגופים   	

    מתערבים במידה וישנם  
 תושבים המוגדרים כקובעי דעה באופן כללי או בתחום  	

    רלוונטי
 בעלי עניין נוספים הרלוונטיים למיצוי משאבים )מגזר  	

    עסקי, ארגוני NGO קשורים, משקיעים(

הזמן הדרוש

המש"כ  את  מפעילים  אתם  אם 
כקבוצה של 3-5 אנשים, כל התהליך 

אמור לארוך שעתיים לכל היותר. 
אם  נוסף  בזמן  צורך  שיהיה  ברור 

מתבצעת חלוקה לתתי-קבוצות. 
החומר  עם  היכרות  לאחר  כן,  כמו 
שבטבלאות המדד, משך הזמן הנדרש 

מתקצר. 

באיזו תדירות?

אנו ממליצים על הרצת המש"כ בתחילת 
בחצי  פעם  לפחות  מכן  ולאחר  התכנית 
והמדידה  ההערכה  מתהליך  כחלק  שנה 

של התכנית. 
סבורים  אנו  בהן  תכניות  קיימות  אם 
שיש צורך בשינוי מיקוד, או אם ברצוננו 
להתמודד עם דעות שונות של בעלי עניין 
לגבי כיוון פעולה מסוים, אנו משתמשים 
במש"כ כדי לסייע לנו להציף את הנושא 

באופן שלא יעורר עימותים.
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לעבודה
לעבודה! הרצת המש"כ

לביצוע הערכת המש"כ יש לפעול על פי השלבים הבאים:
 

אחד טבלאות מדד כל  עבור  מדד  טבלאות  הדפיסו 
באמצעות  אותן  הציגו  או  מהמשתתפים, 

המקרן.

התוצאות קיבעו רושם ניקוד להזנת  משקיף  או  משתתף  מנו 
לגיליון אקסל לאחר סיום כל ממד )למשל, לאחר 
לכתוב  הרושם  על  כן,  כמו  משילות(.  השלמת 

את ההערות בשורה המיועדת לכך ) באפור(.

אם דיון אותן  והתאימו  בקצרה  בתוצאות  דונו 
והתוצאות  משהו  שהחמצתם  סבורים  אתם 
להתייחס  לא  עדיף  זאת.  בעקבות  נכונות  אינן 
ההיבט  שכן  מדי,  קשיחה  בצורה  לתוצאות 
אחד  ממד  בין  היחסים  הוא  באמת  החשוב 

למשנהו.

הרלוונטי הזנת התוצאות הסבב  בעמודת  התוצאות  את  הזינו 
בגיליון האקסל של המש"כ. 

לצפות  כדי  שלכם"  "התוצאות  על  הקליקו 
הרשת  גרף  רשת.  כגרף  המוצגות  בתוצאות 

מתקבל בצורה אוטומטית. 

1

2

3

4

לדוגמא, משילות:
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התוצאות
קריאת התוצאות

אין כללי ברזל אחידים לגבי המסקנות שיש להסיק מתוך התוצאות המתקבלות.
למרות זאת, להלן מספר קווים מנחים:

זכרו שהמדד אינו קווי. אין התקדמות אוטומטית מדרגה 1 אל דרגה 2.
למשל: ניתן להגיע מדרגה 1 ישירות אל דרגה 3. דבר כזה ייחשב כהתקדמות מצוינת.

המדד פועל הן בצורה אנכית והן בצורה אופקית. 
תשאפו  שותפויות,  למשל  אחד,  בממד   2 בדרגה  נמצאים  אתם  אם  אידאלי,  באופן 
להיות בדרגה 2 גם במשילות וכלכלה. דהיינו, ככל שהצורה בגרף הרשת פרושה בצורה 
מאוזנת יותר, כך גוברים הסיכויים לכך שניתן יהיה להתקדם ללא מכשולים רבים מדי.

התחילו לדאוג אם קיימים פערים של יותר משתי דרגות בין האלמנטים.

אם התברר לכם שקיימות מספר תוצאות אקראיות, למשל, מספר רכיבים נמצאים 
בדרגה 4 בעוד רכיבים אחרים נמצאים בדרגה 2 לגבי רוב השטחים הנבדקים על ידי 
להשתמש  נסו  יציבות.  וחוסר  תנודתיות  של  רבה  מידה  קיימת  הנראה  ככל  מש"כ, 

ברכיבים ה"בשלים" יותר כיתרון עבורכם, וזכרו לשבח את הצדדים החיוביים. 

אל תתביישו. התגאו בכל מה שהצלחתם להשיג!



טבלאות המדד
משילות

שותפויות

כלכלה

לחץ כאן לטבלאות המדד

https://jdcil.sharepoint.com/sites/Moarad/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMoarad%2FShared%20Documents%2F%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%99%2F%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D&originalPath=aHR0cHM6Ly9qZGNpbC5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Zjovcy9Nb2FyYWQvRWlEa3RJOVU3c2hMa2ZwTUJ0cHc1OWdCU2VFYmRlY0RQNzZjak81SjNaWVpaQT9ydGltZT0yckJCSjJRcDJFZw&viewid=7524a5ea%2Db1a6%2D45ed%2Dbaf2%2D253c3b5e1cec
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היכולת להתנהל בשקיפות ושיתוף 

יש הכרה בחשיבות 
שקיפות התהליך. לרשות 

כלים כגון אתר/דף 
פייסבוק בהם היא יכולה 

להעביר מידע לציבור 
באופן אפקטיבי

מתקיימים תהליכי יידוע 
שוטפים של הציבור 

הרלוונטי במגוון דרכים 
לרבות שימוש ברשתות 

חברתיות

לרשות יש אפליקציה 
לתושב המאפשרת 

העברת אינפורמציה בזמן 
אמת, ודיווח על מפגעים. 

הרשות מצליחה לעמוד 
 SLA ביעד של מענה לפי
של 40-60 אחוז מהפניות

יש לרשות דרכים מובנות לקיום דיאלוג 
עם התושבים, ויש מוכנות הדדית לשמוע 

אלו את אלו

מתקיים דיאלוג מתמיד ואפקטיבי בין 
הרשות לבין התושבים, שמקדם שינויים 

בעבודת הרשות

היכולת לפתור קונפלקטים בצורה קונסטרוקטיבית

קיימת הבנה כי תהליכי 
שינוי אותם עוברת 

הרשות הם ארוכי 
טווח ועלולים לגרום 

לקונפליקטים 

קיימת הבנה בסיסית 
שפתרון הקונפליקטים 

דורש ויתורים מכל 
הצדדים המעורבים

קיימת נכונות להודות 
בקיומם של קונפליקטים, 
ויכולת לנהל אותם באופן 

חיובי 

המחוייבות לתהליכים נשמרת גם כאשר 
קיימים קונפליקטים וקשיים

קיימים מנגנונים מובנים לפתרון 
קונפליקטים, שתורמים לקידום הרשות 

ויחסיה עם הגורמים שהיו איתה 
במחלוקת

למידה מטעויות והפקת לקחים

קיימת ברשות הבנה 
שחשוב לקיים הפקת 

לקחים, אבל הדבר אינו 
מתרחש 

לקחים מופקים באופן 
ספורדי ונקודתי, כתוצאה 

מיוזמות אישיות של 
עובדים

הרשות הגדירה תהליך 
סדור להפקת לקחים 
)באילו מקרים, באיזו 

שיטה וכו'(, והוא מיושם 
חלקית

תהליך הפקת לקחים סדור מתקיים 
באופן קבוע על-פי ההגדרות

קיים מנגנון/יחידה רשותית לניהול תהליך 
הפקת הלקחים, וליישום המסקנות 

העולות בו

עבודה ברמה אזורית

קיימת ברשות הבנה 
לחשיבות השקיפות מול 

השותפים האזוריים, 
ומודעות לצרכים 
ולאילוצים שלהם 

קיימים מנגנוני יידוע 
אזוריים, ו\או קיים אשכול 

פעיל

הרשות מפגינה מחויבות 
לשותפים האזוריים ו/או 
לאשכול )במידה וקיים(, 
גם כאשר ישנם קשיים, 

קונפליקטים והתנגדויות  

קונפליקטים אזוריים מנוהלים באופן 
חיובי

הרשות ושותפויה יוצאים מגבולות 
הנוחות של השותפות ו/או האשכול 

)במידה וקיים(, ולוקחים אחריות אזורית 
משותפת 

משילות

אחריות ואחריתיות
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מיצוי ההון האנושי ברשות

רוב התפקידים/תקנים 
ברשות מאוישים

חלק מהתפקידים 
מאוישים על-ידי אנשים 

המתאימים לתפקידם

רוב התפקידים מאוישים 
על-ידי אנשים המתאימים 

לתפקידם, וקיימת 
כוונה לטייב עוד יותר 

את התאמת העובדים 
לתפקידים )הכשרה או 

החלפה(

קיימת תכנית סדורה לקידום מיצוי ההון 
האנושי ברשות, ובכלל זה טיוב ההון 

האנושי בהתאם לצרכי המערכת 

תכנית העבודה לקידום מיצוי ההון 
האנושי ברשות מיושמת וחלה עלייה 

באיכות ההתאמה של העובדים 
לתפקידיהם

המבנה הארגוני של הרשות תומך את משימותיה ובעל יכולת הסתגלות לשינוי

קיימת מודעות לצורך 
במבנה ארגוני ברור 

ומוסכם, הכולל הגדרת 
סמכויות, תחומי אחריות 

ומנגנוני עבודה משותפים 
למספר יחידות 

קיים מבנה ארגוני ברור 
ומוסכם, וברורים תחומי 

האחריות של כל אחת 
מיחידות הארגון ומנגנוני 

עבודה משותפים להן 

המבנה הארגוני תומך 
ומשרת באופן מלא את 

צרכי הרשות ויכולתה 
לבצע את משימותיה 

ביעילות

קיימת יכולת )במידת הצורך( לבצע 
התאמות תוך זמן קצר במבנה הארגוני 

ובמנגנוני העבודה המשותפים

מתבצעת התאמה מתמדת של המבנה 
הארגוני לשינויים בצרכי הארגון 

ומשימותיו

תכניות עבודה תואמות משימות וצרכים

הרשות מזהה את 
הצרכים העיקריים של 

הישוב

קיימת הבנה שהרשות 
צריכה להפנות חלק 

ממשאביה לטיפול 
בצרכים שזוהו, ובוצעה 

פעולה ראשונית בהתאם

הרשות מפנה חלק 
ממשאביה לטיפול בצרכים 

שזוהו

לרשות מדיניות ותכניות עבודה לטיפול 
בצרכים שזוהו, תוך הקצאת המשאבים 

הנדרשים לכך מתקציבה 

מדיניות הרשות ותכנית העבודה 
מתעדכנות בהתאם לשינויים בצרכים 

ביישוב וסביבתו

יעילות ויכולת ביצוע

משילות
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הרשות אוספת ומנתחת באופן שיטתי מידע ממקורות שונים, המידע המונגש לכל בעלי 
התפקידים משמש בסיס לקבלת החלטות מושכלת 

הרשות פועלת על בסיס 
דרישות המוכתבות לה 
על ידי משרדי ממשלה. 
קיימת מערכת מרכב"ה 
ולפחות אדם אחד יודע 

להפעילה 

קיימת ההבנה לצורך 
באיסוף נתונים, ניתוחם 

והנגשתם למנהלי 
היחידות לטובת קבלת 

החלטות מושכלת 

קיימים מסדי נתונים 
ומערכות מידע ארגוניות 

תומכות, ומונה איש 
מקצוע כמנהל מערכת 

מידע רשותי 

מסדי הנתונים ומערכות המידע מעודכנות 
באופן שוטף לטובת שימוש בעלי 

התפקידים

קיימת מערכת מידע רשותית השואבת 
נתונים ממערכות נוספות ומאפשרת 

ניתוח נתונים חכם, מנהלי היחידות 
משתמשים במערכת ככלי תומך החלטות

 אסטרטגיה ותכנון לטווח ארוך.
תכניות רב שנתיות מבוססות תהליך חשיבה, שיתוף ונתונים. מעקב אחר ביצוען

קיימת הבנה בסיסית של 
החשיבות בקיומו של חזון 

ברור ומוסכם

קיימת תכנית לגיבוש 
החזון. התכנית בעלת 

שלבים מוגדרים ריאליים 

נכתב או הוסכם חזון ברור, 
ואסטרטגיה נגזרת לגבי 

העתיד

החל מימוש התכנית האסטרטגית הנגזרת 
מהחזון, תוך קשר הדוק וריאלי לתקציב, 
ולתכניות העבודה הרשותי והמחלקתית 

התכנון ארוך הטווח נמשך כחלק מובנה 
בתהליכי העבודה של הרשות. לפחות 
50% מהתכנית האסטרטגית מיושמת, 
מתקיימות התאמות להמשך הביצוע, 
וקיים תהליך חשיבה לפיתוח התכנית 

הבאה

המוכנות והיכולת של מקבלי ההחלטות ברמות השונות לקחת סיכונים ולנהל אותם

קיימת מוכנות בסיסית 
לצאת מחוץ לאזור 
הנוחות )הקיפאון 

והקיבעון(

קיימת נכונות ויכולת 
להחליט ולפעול גם 

כאשר יש התנגדות מצד 
חלק מהשותפים

קיימת מוכנות ויכולת 
לקחת סיכונים מחושבים 
בתכנון מראש גם כאשר 

יש או צפויה להיות 
התנגדות ואווירה שלילית

קיימת נכונות, יכולת ואומץ לפרוץ 
מחסומים בדעת הקהל והשותפים 

קיימת נכונות של השותפים לחלוק 
סיכונים והצלחות

עבודה על בסיס נתונים

היכולת הבסיסית לתכנן את העתיד

נכונות לקחת סיכונים

משילות
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שותפויות

קיים אמון בין השותפים )תושבים, רשות, מגזר עסקי, אזור ואשכול, ממשלה(
הנשמר גם בעת מחלוקות

קיימים ניצנים של אמון 
הדדי באחת ממערכות 

 היחסים הבאות:
 * תושבים לבין עצמם

 * תושבים והרשות
 * המגזר העסקי והרשות 

* הרשות והממשלה

קיימים ניצנים של אמון 
הדדי בשתיים או יותר 

ממערכות היחסים 
 הבאות: 

 * תושבים לבין עצמם
 * תושבים והרשות

 * המגזר העסקי והרשות 
* הרשות והממשלה

קיים אמון הדדי המאפשר 
עבודה משותפת באחד או 

 יותר מהתחומים הבאים:
פיתוח כלכלי, פיתוח 

תשתיות, פיתוח חברתי, 
פיתוח תשתיות הון אנושי 

קיים אמון הדדי בין השותפים השונים, 
מתבצעים תהליכים משותפים. האמון 
שנוצר בין השותפים השונים מאפשר 

לקיחת סיכונים ויציאה מאזור הנוחות 

האמון חזק מספיק, כדי להתמודד עם 
כשלונות וטעויות ולהמשיך את שיתוף 

הפעולה. השותפים תומכים בתכניות 
הפיתוח העתידיות, מבינים ומקבלים את 

משמעויות תכניות אלו

הכרות של השותפים את הרגישויות והמגבלות הפוליטיות והארגוניות של כל אחד מהם

הרגישויות הפוליטיות 
והארגוניות של השותפים 

מופו 

השותפים מכירים את 
הרגישויות הפוליטיות 

והארגוניות אחד של 
השני

השותפים מכירים ומבינים 
את הסיבות לקונפליקטים 

ומסוגלים לראות את 
האינטרסים המשותפים

יש יכולת הכלה של קונפליקטים בין 
השותפים ואלו אינם מונעים שיתופי 

פעולה בתחומים מוסכמים

קונפליקטים נפתרים במשותף 
והאינטרסים המשותפים מתחזקים 

וגדלים

התארגנויות משותפות להשגת מטרות ויעדים מוסכמים

אין שותפויות כלל, אולם 
קיימת הבנה לחשיבותן 

קיים מיעוט שיתופי 
פעולה. גורם מתערב 

)חיצוני\ פנימי( מאתר 
שותפים פוטנציאלים 
ומחבר אותם לפעולה 

משותפת

קיימות דוגמאות 
לשותפויות בתחומים 

ופרויקטים שונים ברשות 

קיימות שותפויות במגוון תחומים, 
המייצרות שינוי הנראה לעין 

קיימות שותפויות מרובות ויציבות לאורך 
זמן, המייצרות שינוי משמעותי וחיובי

אמון והסכמה רחבה

אקלים ארגוני ופוליטי

שותפויות
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שותפויות

מעבר מפרוייקטים פשוטים עם מעט שותפים לתכניות המורכבות ממספר פרוייקטים, 
שיש להם שותפים \ בעלי עניין רבים ליצירת אימפקט

קיימים פרוייקטים 
כלכליים קצרי טווח בעלי 
תוצאות שיש להן נראות 

מסוימת והם נמצאים 
באזור הנוחות של 
השותפים השונים

קיימים מספר פרוייקטים 
קצרי טווח בעלי תוצאות 

מוגבלות, המייצרים 
תחושת שינוי בפיתוח 

הכלכלי אצל השותפים 
המעודדים המשכיות

קיימת לפחות תוכנית 
אחת ארוכת טווח 

המעודדת פיתוח כלכלי 
ומשלבת מספר פרוייקטים 

ומספר שותפים

ישנן תכניות הקשורות ומשולבות זו בזו 
ויוצרות אימפקט כלכלי המשפיע באופן 

חיובי על השותפים

ישנן תכניות ארוכות טווח המובילות 
לפיתוח כלכלי ומיישמות את רצון 

התושבים והשותפים לשינוי והתפתחות

קיימת ברשות ו/או באזור סביבה ארגונית פוליטית המעודדת אקוסיסטם ושיתופי פעולה, 
המתבססת על שיתופי פעולה בין מגזרי לטובת צמיחה ושגשוג

קיימת מודעות בסיסית 
בחשיבות שיתופי פעולה 

ויצירת אקוסיסטם 
ליציבות הכלכלית - 
חברתית של הישוב 

והאזור

קיימת מודעות לצורך 
להקדיש תשומות זמן 

ליצירת האקוסיסטם וזמן 
מופנה לטובת הצעדים 

הראשונים

קיימת תכנית מוסכמת 
ליצירת וגיבוש מערכת 

אקוסיסטם בסיסית 
בתחומים מוגדרים 

מראש, הכוללת מגזר 
עסקי, רשויות נוספות 

ופילנתרופיה

נעשות פעולות מתוך תוכנית העבודה. 
מתגבשות שותפויות ראשוניות ונוצרות 

הזדמנויות

אקוסיסטם פעיל ואפקטיבי המייצר 
צמיחה והתפתחות לישוב ולתושבים

תכניות

אקוסיסטם- שותפויות
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כלכלה

לרשות המקומית בסיס כלכלי איתן למתן שירותים נאותים לתושב בתלות מינימלית 
בשלטון המרכזי 

לרשות ההבנה שעליה 
לפעול על-מנת לקדם 

פעילות כלכלית לטובת 
שיפור השירות לתושב

רוב פעילויות מתן 
השירות לתושב נשענות 
על מקורות ממשלתיים, 

אולם נעשות פעילויות 
להגדלת המקורות 

העצמיים של הרשות 

כמחצית מההכנסות 
העצמיות של הרשות 
מופנות לטובת שיפור 

השירות לתושב

נעשות פעילויות באופן מתמיד להגדלת 
המקורות העצמיים של הרשות לטובת 

שיפור השירות לתושב

מרבית השירותים לתושב ממומנים 
מהכנסות עצמיות של הרשות, ללא תלות 

במקורות ממשלתיים

היקף הכנסות הרשות ממקורות עצמאיים

10% מהכנסות הרשות 
ממקורות עצמיים 

30% מהכנסות הרשות 
ממקורות עצמיים 

50% מהכנסות הרשות 
ממקורות עצמיים 

80% מהכנסות הרשות ממקורות עצמיים60% מהכנסות הרשות ממקורות עצמיים 

הגדלת העוגה התקציבית

עד 10% מהכנסות 
הרשות הם ממקורות חוץ 

ממשלתיים 

20% מהכנסות הרשות 
הם ממקורות חוץ 

ממשלתיים

30% מהכנסות הרשות הם 
ממקורות חוץ ממשלתיים 

40% מהכנסות הרשות הם ממקורות חוץ 
 ממשלתיים

50% ומעלה מהכנסות הרשות הם 
ממקורות חוץ ממשלתיים 

עוגן כלכלי בעל היתכנות להכנסות עבור הרשות, המבוסס על הנכסים המקומיים 
והאזוריים )נכסי הון אנושי/תשתיות/טבע ונוף/משאבי טבע או נכסים אחרים(

שעדיין לא נוצל

לא קיים מיפוי של 
תשתיות ונכסים, אולם 

קיימת הבנה בצורך לבצע 
מיפוי כזה

לאחר ביצוע מיפוי זוהו 
נכסים בעלי פוטנציאל 

לייצר תשתיות מחוללות 
הכנסה

נבנתה תכנית למימוש 
הנכסים, והוקצו המשאבים 

הדרושים לכך 

נקבע מערך ארגוני לטיפול ביישום 
התכנית 

התכנית נמצאת בביצוע לטובת הכנסות 
עתידיות לרשות

איתנות כלכלית

עוגנים כלכליים עתידיים - נכסים ותשתיות פיסיות
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קיימות השקעות ברשות באופן שוטף הן של הממשלה והן של גופים מקומיים ומשקיעים 
נוספים

קיימת הבנה ראשונית 
של הפוטנציאל הכלכלי 

 של הישוב.
 אין מיפוי נכסים ועוגנים. 

הרשות אינה מפנה זמן 
ומשאבים עבור קידום 

הנושא

קיימת הבנה של 
הפוטנציאל הכלכלי של 

 היישוב.
קיים מיפוי של עוגנים 

ונכסים פוטנציאלים 
 להשקעה.

זוהו ותועדפו עוגנים 
 המרכזיים לקידום.

קיים מיפוי של שותפים 
פוטנציאליים

קיימות תכניות לביצוע 
עבור משקיעים 

פוטנציאליים/משרדי 
ממשלה, כולל תכניות 

עסקיות ומצב סטטוטורי 
באם נדרש. התכניות 

נמצאות גם על שולחן 
מקבלי החלטות 

ממשלתיים רלוונטיים

קיימים משקיעים פוטנציאליים/משרדי 
ממשלה המעוניינים להתקדם ולפתח 

נכסים כלכליים ברשות. קיימת הסכמה 
בין המשקיעים הרלוונטים לגבי הפעולות 

הנדרשות

קיימת התנהלות שקופה מול משקיעים 
ממשלתיים ופרטיים המחויבים לתוכניות 

פיתוח ארוכות טווח. נמשכת פעילות 
שיווקית עבור פיתוח כלכלי באופן 

רציף, הכוללת פיתוח סטטוטורי, הכנת 
פרוגרמות מבוססות היתכנות כלכלית 

עסקים קטנים ובינוניים שותפים פעילים בפיתוח היישוב

קיימת הבנה ראשונית 
של הפוטנציאל הכלכלי 

הטמון בקידום שת"פ 
עם בעלי עסקים קטנים 

ובינוניים

קיים מיפוי של שותפים 
פוטנציאליים בקרב בעלי 
עסקים קטנים ובינוניים 

הוקם פורום בעלי עסקים 
קטנים ובינוניים אשר יפעל 

יחד עם הרשות. הוכנו 
תכניות לעידוד יזמים 

נוספים להשקיע במרחב 
הרשותי

פורום בעלי עסקים קטנים ובינוניים 
פעיל בנושאים אותם הרשות רוצה 

לקדם. קיימות הסכמות כיצד ממשיכים 
ומפתחים נושאים אלו לטובת הכלכלה 

והגאווה המקומית

קיימת התנהלות שקופה מול אנשי 
העסקים, ומוצאות לפועל ההסכמות

כלכלה

השקעות ומשקיעים

עסקים קטנים ובינוניים
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 תשתית ארגונית לפיתוח כלכלי - 
לרשות המקומית בסיס ארגוני איתן לטובת הפיתוח הכלכלי - 

הבסיס הארגוני מנצל את התשתיות האזוריות לטובת הכנסות כלכליות

מאויישים התפקידים 
המהווים בסיס לפיתוח 

כלכלי - מנכ"ל, גזבר, 
מהנדס. מחלקות אלה 

מתפקדות כראוי

קיימת פעילות בסיסית 
לפיתוח כלכלי באופן 

מסודר ויעיל כגון: גביית 
ארנונה, חנייה, רישוי 

עסקים ועוד

הרשות מכירה בחשיבות 
פיתוח פרויקטים כלכליים, 

והחלה בפעילות בקידום 
פרויקטים אלו

קיימת יחידה לפיתוח כלכלי המייצרת 
הכנסות משמעותיות לרשות, ותכניות 

פיתוח עתידיות

לרשות חברה כלכלית עצמאית ו\או 
הרשות שותפה לחברה כלכלית אזורית, 

המייצרת הכנסות משמעותיות הצומחות 
עם השנים

מנגנון למיצוי משאבים 

קיימת הבנה לפוטנציאל 
הטמון בפיתוח מנגנון 

לגיוס ומיצוי משאבים, 
ובכלל זה מינוי ממצה 

משאבים

עובדים ברשות עוסקים 
מדי פעם בגיוס משאבים, 

וברשות מועסק ממצה 
משאבים רשותי כעובד 
זמני/ במימון של גורם 

חיצוני לרשות

אגפי הרשות פועלים 
בסנכרון זה עם זה ועם 

ממצה המשאבים לגיוס 
ומצוי משאבים

קיים מנגנון עבודה סדור לגיוס ומיצוי 
משאבים שמתוכלל ע"י ממצה המשאבים, 

וקיימת הצלחה מסוימת בהגדלת 
ההכנסות

מנגנון גיוס ומצוי המשאבים הוטמע 
ברשות, תפקיד הממצה הוגדר כתקן 

קבוע וקיימת הצלחה בהגדלת ההכנסות

הגדלת העוגה התקציבית באמצעות שת"פ אזורי

ישנה מודעות ליכולות 
ולמשאבים האזוריים 

לטובת פיתוח כלכלי של 
הרשות

בעל תפקיד מרכזי 
ברשות ו/או ממצה 

משאבים - חבר באשכול 
האזורי, נמצא סביב 

שולחן מקבלי ההחלטות 
ועושה את המיטב 

להגדלת התקציבים 
לרשות מתוך כלל 

הפעילות האשכולית

הרשות נהנית מהפעילות 
האזורית של האשכול 

ומצליחה לייעל את 
פעילותה לטובת השירות 

לתושב

הרשות מובילה לפחות פרויקט אזורי אחד 
המניב הכנסות לרשויות במרחב. הרשות 

בבדיקה מתמדת לשיתופי פעולה אזוריים 
נוספים גם מעבר לפעילותה באשכול

הרשות מהווה שותפה מובילה ומרכזית 
בקידום פרויקטים אזוריים המובילים 

להגדלה משמעותית בהכנסות הרשות 
והאזור. הרשות נהנית מהכנסות נוספות 

המגיעות ממקורות מגוונים

היכולת לגייס משאבים

כלכלה
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