
תארו למי שאינו מכיר את פעילותכן מה תפקידכן במהלך רכש 
:חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

מסע הרכש החברתי

תחנה בתהליך

מה המטרה של הפרסונה 
?בתחנה

מי בעלי העניין המשפיעים על 
?התחנה

בתוך) ומחוץ (למשרד

עוצמת המורכבות עבורך 
בתחנת המסע

עוצמת המרכזיות של התחנה 
במסע

5

4

3

2

1

היכן מצלצלים ?הפעמונים
סמנו 3-4 תחנות בהן יש 

הזדמנות ליצירת ערך חדשני 
בתהליך ומה נדרש לשם כך

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכן מהו מבחן ההצלחה שלכן 
במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכן מהם ההתנאים הנדרשים 
להצלחה שלכן במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכן מהם הכישורים  העיקריים 
הנדרשים לביצוע תפקידכן שלכם במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

ניהול ההתקשרותבחירת הזוכיםבחינת ההצעותפרסוםמכרזים לקראות פרסום ותחילת עבודה על מכרז חדש

המסע של מובילת רכש חברתי בתהליך הרכש :החברתי
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ריכוז ותכלול עבודה 
בין יחידות שונות 
,באגף לגבש את 
הצוות ולשפר את 

השיח בתוכו

תפקידי להוביל 
ולהחזיק את 
התהליך של 
רכש חברתי

לרכז את הידע 
המקצועי בתוך 
.הצוות שיפור 
הידע המקצועי

מקשרות בין 
משרד רוה"מ 
והג'וינט לגורמי 

המשרד

 קישור ליועצים 
כדי להביא 
להחלטות 
מושכלות

אני רואה את התהליך ,מלמעלה תפקידי להוביל ולהחזיק את אותו

ראיה ארוכת 
,טווח הסתכלות 
קדימה ולא רק 
ב"כאן "ועכשיו

אפשרות להיות 
דינמית ולעבור 
שינויים תוך כדי 

התהליך

יכולת עבודה 
בתנאי חוסר 

ודאות

לשמור על 
מוטיבציה 
גבוה בצוות 
לזמן ממושך

יכולת 
עבודה 
בצוות

חשיבה 
יצירתית 
ורחבה

יכולת עבודה במספר 
דיספלינות ,וערוצים + 

ניהול  מספר משימות בו 
זמנית ריבוי) משימות 
בתחומים שונים ומול 
בעלי תפקידים (שונים

אסרטיביות

יכולת ניהול 
וקבלת 

החלטות 
עצמאית

מבחן 
התוצאה 
הסופית

אחרי שבדקתי את 
התוצאה וראיתי שהיא 
עומדת בקריטריונים 
,שקבעתי אוכל להגיד 

שהצלחתי

וידוא שעומד 
בכל המדדים 
כלפי האזרח

למדתי והפקתי 
מסקנות ותובנות 

למכרזים ,בעתיד כדי 
לשפר תהליכי רכש 

חברתי בעתיד

כל אחד יודע את 
התפקיד ,שלו 

העבודה 
,"מתקתקת" למידה 

של כל הצוות

שיתוף פעולה 
מכל הגורמים 

,בנבחרת 
ובמשרד

גיבוי ותמיכה מהרמה 
,הממונה מסר מגבוה 
שהפרוייקט ,חשוב 
ושיש להקדיש לו 

.מאמצים

נכונות לשנות 
שיטות עבודה 

ולהתגמש ביחידות 
המקצועיות 
.השונות

תקציב שהולם 
את השינוי 
הנדרש

יצירת 
גאנט

מקשה :ומעכב 
מצבים 

אקוטיים שלא 
תלויים בנו

מקשה 
:ומעכב הצעת 

מחליטים

מקשה :ומעכב 
שינויים 

,פרסונליים 
מנהלי אגפים

מקשה :ומעכב שינויים 
,פרסונליים בהרכב 
,הנבחרת אנשים 

שמתחלפים ויש להם 
כיוון חשיבה אחר

מינוי הצוות - זיהוי 
מי הגורמים 
המקצועיים 

שרלוונטיים למכרז

בירור הצרכים 
של מקבלי 
השירות

למידת עולם 
התוכן של 

המכרז והבנת 
המטרה שלו

ניסוח התוצר 
שאליו שואפים 

להגיע

איסוף מידע - 
שיתוף ציבור 
ומסע לקוח

לא תמיד  קיים  ברווחה ובעבודה

טרם פרסום 
לוודא שהמכרז 
מדוייק ורשם 

היטב

וידוא ובקרה - 
המציעים יכולים לשאול 
שאלות ,הבהרה מרוכז 

ברכש או ביחידה 
יחודית (בעבודה) אבל 
נעשה בעבודת צוות

וידוא ובקרה 
על תהליך 
הפרסום

להפיץ לגורמים 
רלוונטיים בכל 
פלטפורמה 
אפשרית

קבלת אישור 
הצוות 
הניהולי

גיבוש 
מודל רצוי

כתיבת 
מכרז

:בעבודה אתר 
,אינטרנט 
דוברות

וידוא ובקרה 
שפרטי המכרז 
קיימים בחוזה 
ההתקשרות

לבדוק אם יש 
מקומות שנדרש 

פירוט מסביר יותר 
את מה שנכתב 

במכרז

ריכוז /ההצעות 
המציעים עד 
לתאריך היעד 

שהוגדר

להשלים 
משימות 

איסוף מידע

כינוס וועדה 
לבחינת 
ההצעות

ליצור תכנון 
תהליך 
עבודה

יחידה ,מקצועית 
אגף ,רכש לשכה 

,משפטית 
,תקציבים חשבות

קיום 
וועדה

עדכון 
דרג בכיר

להכיר את 
תחום 
המכרז

פרסום 
/הזוכים 

הודעה על 
זכייה

שלב :א תכנון 
העבודה

שלב :ב איסוף 
מידע

אנשי 
מקצוע 
רלוונטיים

שלב :ג מודל 
ומכרז

תכנות נכון והגדרה 
של התוצר הרצוי

מניעת 
תקלות בשלב 

הפרסום

מעורבות של גורמי :מקצוע 
,חשבות ,תקציבים לשכה 

משפטית

לא תמיד יודעים 
מה הלקוח .צריך


