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15 | 06 | 2020

מפגש פתיחה

רכש חברתי
ר הילה טל אביטן"ד

–הרכש החברתי 

כלי ממשלי לטובת האזרח  

אביטן-ר הילה טל"ד
ראש תחום בכירה 

אגף ממשל וחברה  
משרד ראש הממשלה  

?מה זה אגף ממשל וחברה
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דקות3-מדריך הרכש החברתי ב
?  מה בהרצאה

?חוץבמיקורחברתייםשירותיםזהמה1.

?לדרךיצאנווכיצדמדוע2.

?משפריםכיצד3.

?זהמכללוקחיםאתםמה4.

חלק ראשון  

מה זה שירותים חברתיים  

?במיקור חוץ

7 8

נפשילרבות,טיפוליאוחינוכישירות|חברתישירות,

רפואיופרארפואי,סוציאלי

חיצונימפעילבאמצעותניתן|חוץבמיקורשירות

,בלעדיתאוחלקיתמממנתשהממשלה,לממשלה

,ביצועיעלולפיקוחאספקתומדיניותעלואחראית

תמיכהושאיננו

2034'  החלטת ממשלה מס: מתוך

מהו שירות חברתי
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2018היקף השירותים בשנת 

משרד
מספר  

שירותים
מספר מקבלי  

שירותים
(ח"מלש)תקציב 

רווחה והשירותים  ה
החברתיים

65389,1914,036,111

58379,0394,150,227הבריאות

766,048,0092,321,512החינוך

2453,538145,131העלייה והקליטה

2236,869,74710,652,981כ"סה

חלק שני 

?מדוע וכיצד יצאנו לדרך

10

כאן הכל התחיל 

ן   יישוםתכנו

201120142016 20152019-2016

החלטת  
ממשלה  

1950
1950יישום  טרכטנברג

החלטת  
ממשלה  

2034

הצוות 
הממשלתי

מנתעלורצוילגיטימיהינוהחברתייםמהשירותיםחלקשלחוץמיקור"

במקריםנעשהשהדברובלבד,לאזרחוזמינותםיעילותםאתלהגביר

גםאלאהעלותעלרקלאדגששימת,מושכלתכנוןתוךלכךהמתאימים

סטנדרטיםשלואכיפהמעקב,מדידהיכולתפיתוח,הזמינות,האיכותעל

."נאותים
2011,טרכטנברגח"דו

תהליך שיפור הרכש החברתי 
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חלק שלישי  

?כיצד משפרים

14

בעשייהשוטףהושלם

המדריך לרכש  •

חברתי

1מחזור -חממה •

ם"תכהוראות •

מקלות

המלצות למדיניות  •

מדידה ברכש  

חברתי

?1950מה עשינו מאז החלטת ממשלה 

2מחזור –חממה •

אגם מידע  –ס"למ•

ועיבודים מיוחדים  

מדריך שיתוף ברכש  •

חברתי

תבניות מכרז וחוזים  •

גמישים

מיפוי השירותים•

תכניות עבודה  •

משרדיות  

איוש תפקידי  •

מובילים

תכניות הכשרה  •

ולמידת עמיתים

' מכרזי דור ב-הפתרון שזיהינו 

'דור ב

מעגל ההתקשרות-1תפיסה 



פ"תש/סיון/ו"כ

5

מקומם של מקבלי  –2תפיסה 
השירותים ושל מפעיליהם   חשיבה תוצאתית-3תפיסה 

Harvard’s Government Performance Lab (GPL)

Procurement officials at Fairfax, Maryland and D.C

Results for America

The Institute for Public Procurement

עוגהמכרז

BidsRFP

מתכון
לעוגת שוקולד

אני רוצה  
עוגת שוקולד

ACM (Active Contract Management)

גבוההבתדירותהנתוניםשלובדיקהאיסוףעלמבוסס

ושיפורלמידהלטובתהמפעיליםעםממוקדשיחוקיום

הממצאיםבסיסעלהשירות

Harvard’s Government Performance Lab (GPL)

The National Youth in Transition Database
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על מנת לאפשר חדשנות יש לאפשר הפעלה גמישה 

זאת בתנאי שהמפעיל מבצע הערכה , של השירות

ומדידה ברמה גבוהה

גמישות הפעלה בתמורה למידע

Results for America 

שימוש מושכל בתוצאות המדידה

Harvard’s Government Performance Lab (GPL)

Procurement officials Maryland and 

Washington D.C

לכךמעברלא,תוצאותעליהיהמהתשלום5%-כ•

(המדדיםשלמניפולציהלמנועבמטרה)

היאהתוצאותעבורלתשלוםהעיקריתהמוטיבציה•

הממשלהשלמחויבותיצירת

מצומצםמספרבסיסעלהואהתוצאותעלהתשלום•

מדדיםשל

חוזה גמיש  

Procurement officials at Fairfax and D.C

Harvard’s Government Performance Lab (GPL)

ומתןהמשאשלסיוםלאהיאחוזהעלחתימה•

ישתנההחוזהכיבמכרזמראשלהגדירנכון•

השותפיםמולבהסכמות

שימוש מושכל בממצאי המדידה

Harvard’s Government Performance Lab (GPL)
Procurement officials Maryland and 
Washington D.C

לכךמעברלא,תוצאותעליהיהמהתשלום5%-כ•

(המדדיםשלמניפולציהלמנועבמטרה)

יצירתהיאהתוצאותעבורלתשלוםהעיקריתהמוטיבציה•

הממשלהשלמחויבות

מצומצםמספרבסיסעלהואהתוצאותעלהתשלום•

מדדיםשל
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יש להתחשב בעלויות המפעיל לאיסוף מידע כבר בשלב  •

ולתמחר את המדידה כחלק מעלות השירות, המכרז

ייעוד תקציב למדידה בכל שירות 

Brooking Institution  |   Results for America

Procurement officials Washington D.C

?עומק ומורכבות

?מתי

?מי

מדידה שוטפת
הצוות המפעיל

לעתים קרובות בסיוע  )
(יועצים חיצוניים

סדיר ומתמשך

מוגבלים יותר

מחקר הערכה

מומחים חיצוניים

תקופתי ומוגבל בזמן

נרחבים יותר

חלק רביעי  

?מה אתם לוקחים מכל זה

28

היכרות עם  

מכרזי החממה

זרוע העבודהזרוע הרווחהמשרד הבריאות

תעודת זהות

מכרזי הדגל

מסגרות חוץ  

ביתיות לסיעודיים  

צעירים

מערך ארצי לטיפול  

נשים במעגל  .וסיוע לא

הזנות

הכשרות  

מקצועיות
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תעודת זהות המכרז
הרווחה והשירותים  , משרד העבודה:  שם המשרד

(זרוע העבודה)החברתיים 

מקצועיותותהכשר:  שם המכרז

שם האגף

שם השירות

קיים/שירות חדש

:מתוקף מה ניתן השירות
/החלטת ממשלה /חוק 
(פרט)אחר 

היקף תקציבי

תעודת זהות

המכרז

אדם-האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח

שירותי הוראה להכשרה מקצועית

שירות קיים שרוצים לשנות את השירותים

א עוסק בפיתוח ההון האנושי "האגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כ

בישראל ומסייע במתן הכשרות מקצועיות לדורשי עבודה ועובדים  

, צמצום פערים חברתיים, בלתי מקצועיים בהתאמה לצרכי המשק

.הכשרת עובדים מיומנים ועוד, צמצום תוחלת האבטלה

האגף הינו כלי של הממשלה להרחבת היצע העובדים המוכשרים 

ההכשרה מקצועית מבטיחה שיפור בר קיימא של .  בשוק העבודה

המשאב האנושי במדינה ומאפשרת לפרט למצות את כושר  

.השתכרותו לאורך שנות עבודתו

נועד להבטיח המשך קיום של פעילות  40/15למעשה מכרז 

.הכשרה מקצועית מתוקצבת

–( תקורות+ הכשרות מתוקצבות )ח "מש46,066,009.04

בלבד2019לשנת 

קהלי יעד והיקף  
מקבלי השירות

מיועדת לדורשי עבודה  +( 18גילאי )ההכשרה המקצועית למבוגרים 

ולעוסקים בעבודות בלתי מקצועיות תוך התמקדות באוכלוסיות  

מגזר  , אנשים עם מוגבלויות, חיילים משוחררים:  כגון, ייעודיות

.  ועוד+ 45גילאי , הורים יחידים, בני מיעוטים, עולים, חרדי

אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בכוח העבודה נמוך משיעורן  

באוכלוסייה או כאלה שזקוקים לחיזוק הכשרתם המקצועית וכל זאת  

.במטרה לשפר את סיכוייהם להשתלב בשוק העבודה בישראל

קיום מבחני מיון והתאמה, גיוס לומדים,שיווק•מטרות השירות

זיהוי ואיתור מקצועות חדשים עם פוטנציאל תעסוקתי בשכר גבוה•
:איכותית ורלוונטית לרבות, קיום הכשרה מקצועית•

צוותי הוראה ברמה גבוהה ועדכונם השוטף תוך התאמה לשוק 
עבודה משתנה

תחזוקה שוטפת וחידוש בהתאם לצורך, העמדת סדנאות מתקדמות•
שילוב אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיים בהכשרות•
מתן כלים יישומיים להשתלבות בשוק העבודה•

מתן שירותי השמה לבוגרים ומתן ליווי תעסוקתי•
ל בפריסה ארצית"קבלת השירותים הנ•

תעודת זהות

המכרז

השירותים  
המסופקים

שירותי תפעול והוראה של קורסי הכשרה מקצועית.  1

ריכוז מקצועי.  2

גיוס מועמדים.  3

מיון מועמדים.  4

תעודת זהות

המכרז
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:המפעילים הנוכחיים

תעודת זהות

המכרז
:  מיפוי שחקני מפתח לגיבוש המכרז

2:  מספר מפעילים
(רשת סכנין ורשת עתיד)

לא ארצי/ארצי  

מחוץ לממשלהבמשרדים אחריםבמשרד

המבוגרים+ 18יחידת 1.

ממוני המחוזות2.

חשבות המשרד3.

לשכה משפטית4.

מנהל אוכלוסיות5.

אגף למעונות יום6.

לשכות התעסוקה7.

מערכת  /סאפיאנס)מיחשוב 8.

דיווח נתונים זכיין מטה  
(וכדומה/האגף

מנהלי פרויקט הזכיינים1.דיון ממשלתי1.
מרכזי הכוון2.
עמותות תומכות תעסוקה  3.

והשמה לפי קהל יעד
מכללות  –קבלני משנה 4.

להכשרה מקצועית

חסמים ואתגרים

(  אשר תחת אחריותו)מתן מענה כולל לאגף לפתיחת קורסים מתוקצבים בכל אזור 1.חוזקות והזדמנויות

.בהתאם לצרכים העולים ובהתאם לצורכי אוכלוסיית היעד

.גמישות בהפעלת קורסים בתחומים חדשים2.

היות ובמרכזים תשתיות יקרות שאינן , כשל שוק/הפעלת קורסים בענפים ייחודיים3.

.קיימות מחוץ למרכזי הכשרה
אנו עדים , בשעת משבר שאנו נמצאים כיום–מתן מענה בעתות משבר באופן מיידי 4.

ליכולת הפעלה מיידית של מרכז ההכשרה כגוף ממשלתי בו ניתן לקיים הכשרות 

שילוב התעשייה עם מרכז .  מקצועיות וכן להפעילו לטובת הירתמות וצרכי המשק

.הכשרה הוא אמצעי להקטנת מצבת האבטלה האזורי

עובדים קבועים והעסקה על פי צורך בקרב צוותי  /עובדי המדינה' צמצום מס5.

.ההוראה

תעודת זהות

המכרז

קורס מתומחר לא בהתאם לכמות לומדים אלא לפי ערך שעת לימוד ולכן אין תמרוץ לזכיין  1.

.לשמר תלמידים

.מהמכרז בשל התנגדות שירות התעסוקה" ירד"נושא ההשמות 2.

לזכיין יש אינטרס לפתוח קורסים אך אין תמריץ לוודא שהמגויסים אכן עוברים תהליכי מיון  3.

.זאת על אף שמתקיימות ועדות קבלה, שיבטיחו שהם יסיימו את הקורס

מול המכללות מחוץ למרכזי  " גוזר קופון"והזכיין , איכות ההוראה נמוכה מהמצופה4.

.ההכשרה

במכרז הנוכחי לא נדרש הזכיין לספק נתונים ברמה גבוהה וליצור מעקב איכותי אודות  5.
כאשר מדובר בקורסים מחוץ למרכזי  " מתווך"תעסוקת הבוגרים ולמעשה מהווה רק 

.ההכשרה

לזכיין לא היה אינטרס להקים תשתיות מעבר לתשתיות הקיימות במרכזי ההכשרה או  6.

.מעבר לקבלני המשנה

?מה ייחשב כפריצת דרך במכרז לטובת שירות מיטבי למקבלי השירות 

תעודת זהות

המכרז

איכותי ומעודכן לצרכי  , להוות מנגנון הכשרה מקצועית רלוונטי

.השוק והפרט

יעשיר את כישוריו ויכולותיו וימצא  , שכל אדם יקבל הכשרה

.תעסוקה

תעודת זהות המכרז

מינהל תקון–הרווחה והשירותים החברתיים , העבודה: שם המשרד

נשים במעגל הזנות.מערך ארצי לטיפול וסיוע לא: שם המכרז
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שם האגף

שם השירות

קיים/שירות חדש

:מתוקף מה ניתן השירות
/החלטת ממשלה /חוק 
(פרט)אחר 

היקף תקציבי

תעודת זהות

מינהל סיוע לבתי משפט ותקוןהמכרז

תחום טיפול ושיקום אוכלוסיות  

במעגל הזנות

חדש

החוק לאיסור צריכת זנות

החלטת הממשלה ליישום המלצות הצוות  
.הבינמשרדי לצמצום צריכת זנות

10.7.2020-החוק אמור להיכנס לתוקפו ב

₪ 4,000,000-כ

קהלי יעד  

והיקף מקבלי  

השירות

14,000-בישראל ישנם כ, בהתאם לממצאי הסקר הלאומי

מגיעים לקבלת 7%-רק כ, מתוכם. נשים במעגל הזנות.א

תחלואה  , זנות רחוב–רובם בקצה הרצף )שירותים רווחתיים 

(.כפולה והתמכרויות

העיקרית הנמצאת במעגל ' קהל היעד במכרז זה הינו האוכ

אשר אינה  , ('אינטרנט וכו, בזירות של דירות דיסקרטיות)הזנות 

.צורכת לרוב שירותי רווחה

מטרות השירות

תעודת זהות

המכרז

לצאת ממעגל החיים הפוגעני  , במעגל הזנותנשים.לאלסייע 

כגון , והנצלני ולקבל כלים להתחלה חדשה בתחומי החיים

.תעסוקה ושילוב נורמטיבי בחברה, משפחה

את השירותים ולספק את השירותים באופן מותאם  להנגיש

.לצרכי האוכלוסייה

השירותים  

המתוכננים

'דיור ציבורי וכדו, ד"סיוע בשכ, סיוע משפטי, ביטוח לאומי–מיצוי זכויות . 1

טיפול פרטני וטיפול קבוצתי. 2

אבחון וליווי פסיכיאטרי. 3

(ר'קייס מנג)ניהול מקרה אישי . 4

('השלמת ריהוט וכו, טיפולי שיניים)סיוע בקבלת מענים של סל גמיש . 5

ארוחה חמה ומזינה בכל יום למי שמגיעה. 6

תרבות וסדנאות, העשרה, לימודים–להפחתת נזק , מרכז יום וערב. 7

ליווי והדרכת הורים. 8

איתור ויישוג בזירות דיגיטליות וטלפוניות. 9

תעודת זהות

המכרז

:המפעילים הנוכחיים

תעודת זהות

המכרז
:  מיפוי שחקני מפתח לגיבוש המכרז

לא ארצי/ארצי 0: מספר מפעילים

מחוץ לממשלהבמשרדים אחריםבמשרד

-אגף תקציבים . 1

תעריפים

ייעוץ משפטי. 2

חשבות. 3

אגף מכרזים. 4

אגף מערכות מידע. 5

צוות יישום החלטת . 1

הממשלה

משרד המשפטים. 2

משרד הבריאות. 3

משרד החינוך. 4

משרד האוצר. 5

המטה למאבק בזנות. 1

רשויות מקומיות. 2

מרכזי טיפול מוכרים. 3

ארגוני סיוע ועמותות לא . 4

מוכרות
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חסמים 

ואתגרים

חוזקות  

והזדמנויות
המטופלת' הרחבת היקף השירותים והאוכ. 1

הפעלת מערך פתרונות וסיוע ארצי. 2

הנגשת שירותים באמצעים דיגיטליים. 3

הזדמנות  )הפעלת שירותים במקביל לחקיקה בנושא . 4

(לפיתוח

תעודת זהות

המכרז

יצירת אמון למול מקבלי השירות. 1

על דרך אספקת השירותים המשרדית' חשיבה'שינוי . 2

"אינה רוצה לקבל שירות"ש' הנגשת שירותים לאוכ. 3

?מה ייחשב כפריצת דרך במכרז לטובת שירות מיטבי למקבלי השירות 

תעודת זהות

המכרז
,  הגעה לאוכלוסיות שעד היום לא היו צורכות כלל שירותי רווחה

.ולהצליח לשלב אותן בתוך רצף המענים הממשלתי

.הפחתת סטיגמות על שירותי רווחה בקרב מקבלי השירות

, השכלה, השירות בתעסוקה מיטבהות/שילוב מוצלח של מקבלי

.'יציבות משפחתית וכו

תעודת זהות המכרז
:שם המשרד

:שם המכרז

משרד הבריאות

מסגרות חוץ ביתיות לסיעודיים צעירים

שם האגף

שם השירות

קיים/שירות חדש

:מתוקף מה ניתן השירות
/החלטת ממשלה /חוק 
(פרט)אחר 

היקף תקציבי

תעודת זהות

האגף לגריאטריההמכרז

מסגרות חוץ ביתיות לסיעודיים צעירים

תוספת שלישית–חוק בריאות ממלכתי 

צ סיעודיים צעירים"בג
מכרז קודים סיעודיים

ועדה בינמשרדית בין הרווחה והבריאות

שרות חדש

מתוך סכום כולל של  )במסגרת תקציב הקודים 
(₪מיליארד 2
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קהלי יעד והיקף  
מקבלי השירות

( 67יציאה בגיל , 55כניסה עד )ומעלה 18סיעודיים צעירים מגיל : קהל היעד

:  ומתקיימים בו שני התנאים הבאים יחד
או קוגניטיבית  /לקות גופנית ו, בריאות ותפקוד ירוד כתוצאה ממחלה כרונית.א

קבועה והוא נדרש  למעקב רפואי לתקופה ממושכת

הוא מתהלך  /אין לו שליטה על הסוגרים/הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים. ב

בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכי מחלות

מטופלים במערך הסיעודי כיום300:היקף האוכלוסייה

,  שמירה על בריאות–מתן מענה מקצועי מותאם בתחומי הבריאות •

בטיחות ורווחת הדיירים

סביבה ביתית תומכת המאפשרת השתתפות פעילה בתחומי החיים  •

השונים

רצונות ושאיפות בתחומי החיים  –מימוש העדפות אישיות ואוטונומיה •

פעילות חברתית ועוד, פעילות פנאי, תעסוקה: השונים

מיצוי היכולות התפקודיות של הדיירים•

מטרות השירות

תעודת זהות

המכרז

השירותים  
בדגש על קידום בריאות  , שירותי בריאות בצוות רב מקצועי. 1המסופקים

ותפקוד  

טיפול אישי וסיעודי. 2

סוציאלית-תמיכה פסיכו . 3

מלונאות. 4

במסגרת ומחוצה לה–תעסוקה . 5

במסגרת ומחוצה לה–תרבות פנאי . 6

קשר עם הקהילה. 7

תעודת זהות

המכרז

:המפעילים הנוכחיים

תעודת זהות

המכרז
:  מיפוי שחקני מפתח לגיבוש המכרז

סיעודיים צעירים במחלקות  

. סיעודיות בבתי חולים גריאטריים

מפעיל אחד מגדיר אוכלוסיית יעד 

של סיעודיים צעירים

ארצי

מחוץ לממשלהבמשרדים אחריםבמשרד

תקציבים. 1

רכש חברתי. 2

לשכה משפטית. 3

חטיבת הרפואה. 4

בריאות הנפש. 5

מ"משרד רוה. 1

משרד הרווחה. 2

משרד האוצר. 3

משרד המשפטים. 4

ביטוח לאומי. 6

ארגוני זכויות מטופלים. 1

ארגוני התנדבות. 2

חסמים ואתגרים

מענה לצורך אמיתי. 1חוזקות והזדמנויות

חשיבה מחוץ לקופסא–שינוי קונספקט . 2

ילדים )אפשרות להתאמת המודל על אוכלוסיות נוספות . 3

(הוספיס ועוד, נתמכי נשימה ומונשמים

תעודת זהות

המכרז

ריבוי שותפים וממשקים. 1

שותפות עם אוכלוסיית היעד והספקים. 2

מודל בית חולים מסורתי מול מודל חדשני. 3

בניית ממשק למודל התגמול של מכרז הקודים. 4
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?מה ייחשב כפריצת דרך במכרז לטובת שירות מיטבי למקבלי השירות 

תעודת זהות

המכרז

רתימה של ספקים פוטנציאלים להליך וגידול במספר המשתתפים  

במכרז

כתיבת מכרז שיענה על הצרכים של אוכלוסיית היעד וגידול  

במספר מקבלי השירות במסגרות שייפתחו

יצירת מכרז במודל גמיש המאפשר מתן פתרון  לאוכלוסיות  

נוספות והתאמה לצרכים המשתנים תוך כדי פעילות 

היכרות עם  

יועצי החממה

היכרות עם היועצים
Matrix P2: שם הגוף המייעץ 

שיתוף ציבור: עולם תוכן הייעוץ

הכוורת שלנו| היכרות
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שיתוף ציבור בעבודת הממשלה| שיתוף ציבור 

.עדכניות רלוואנטיות וישימות יותר, אמצעי לקבלת החלטות טובות יותר? למה 

?  מה אני יכול לקבל 

.מידע חדש וכיווני חשיבה מגוונים•

.זיהוי של בעיות וחסמים•

,פיזיים ורעיוניים–הגדלת משאבים •

האמוןוחזוקהגברת הלגיטימציה למדיניות •

בקרה וביקורת על פעולות הממשלה•

.שיתוף אין משמעותו העברת הסמכות והאחריות לקבלת ההחלטה לציבור, בכל מצב

בתהליכי השיתוףמיקוד| שיתוף ציבור 

תהליכי שיתוף לתמיכה בהגדרת 
: סל שירותים נדרש

משלימים ידע שקיים  , תהליכים אלו

ברשותכם בנוגע ללקחים על 

בחינת מודלים , התקשרות הקיימת

. סקרים ועוד, בארץ ובעולם

תהליכי השיתוף ימוקדו לרוב 

בעיות ומאפייני  , לבחינת צרכים

(בחינת הווה ועבר), האוכלוסייה

אך הם יכולים לסייע בהיוועצות  

שירותים  , לגבי פתרונות רצויים

מאפייני האוכלוסייה  , נדרשים

. העתידית ובחינת צרכי העתיד

תהליכי שיתוף ממוקדי 

:סטנדרטיים ומדדים

תהליכי השיתוף יכולים לתמוך 

את בניית המדדים בהתאם 

ויתנו דגש לשיתוף  , למודל הלוגי

, הפיקוח, אוכלוסיית המפעילים

משרדים אחרים ומחזיקי עניין  

.נוספים

תהליכי שיתוף ממוקדי תיחור  

: ותמחור מיטביים

במשולב עם דיון על סטנדרטים  

תהליכי  , ומדדים או במנותק ממנו

שיתוף יכולים לסייע בהיוועצות על 

אפשרויות לתיחור ושיטת תמחור  

מיטביים בראייה של הגדלת תחרות  

. לצד עמידה באיכות

בשלב זה לרוב נשתף את הספקים 

ומחזיקי עניין  , הנוכחיים והאפשריים

.נוספים 

באוכלוסיות היעדמיקוד| שיתוף ציבור 

מפעילי  
השירותים

מקבלי 
השירותים

מזמיני  
השירות

נותני  
שירותים  
שותפים  
ומשלימים

"צעד צעד"| תהליך העבודה

שלב מקדמי

(אסטרטגיה שיתוף)
ומתווה שלב מיפוי  

מידע

הכנת קו מנחה לשלב  
מיפוי מידע

מיפוי מידע

/  קבוצות מיקוד
ראיונות

סקר מקוון

הכנת קו מנחה ותכנון  
שלב היוועצות על  

מודלים

היוועצות על מודלים

מפגש בעלי עניין

משוב על עקרונות 
המכרז

שימוע ציבורי

?מה נרצה להבין מכם 
"מתחממים על שיתוף"

תכנון התהליך  :מקרא

דוגמה לכלי שיתוף

מה  
?ומי 
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'דוגמה למתווה שלב א| תהליך העבודה

סקר שביעות רצון מסל 

השירותים ואופן  

ושינויים  , אספקתם

מרכזיים נדרשים 

אופן  -מפגש בעלי עניין

הספקת שירות רפואי  

לתלמידי חינוך מיוחד  

בחינוך הרגיל

פניה לקבלת התייחסויות  

, RFIבאמצעות  

מה הוא מערך סל  

השירותים המיטבי   

בהתייחס למאפייני תפקוד  

?התלמידים

מהו אופן הספקת 

? השירותים המיטבי 

מהם המודלים החדשניים  

?לאופן הספקת השירותים

הזקוקים  )מ "תלמידים בחנ

ושאינם זקוקים לטיפול 

מנהלי , הוריהם, (רפואי

צוות  , מוסדות החינוך

,  א"מפקחים ומתי, החינוכי

צוות רפואי וסיעודי  

מנהלים מוסדות חינוך רגיל  

,  צוותים חינוכיים, מ"וחנ

נציגי  , צוותים רפואיים

והמשרד, ות"ומתיא, הורים

קופות החולים וספקי 

מומחים , שירותים רפואיים

ובעלי עניין

דגשים להצלחת התהליך| תהליך העבודה

מה.מטעמנוהלקוחמנהלעם–המכרזבצוותהשיתוףמובילשלהתהליךכללאורךשיחיצירת-א

.לסייענוכללאנדעשלא

לאוכלוסיותהגעה.למהלךשלהםהרתימהודרכיהיעדבאוכלוסיותמיקוד,השיתוףתהליךבהגדרת-ב

(אותםלהניעכיצדמביניםשאנחנוככל,מידעיותרשישככל)משותפתמטלה-היעד

המשרדיםבין,המשרדבתוך-ציפיותתיאוםלייצרבמטרהבתחילתולתהליךהגורמיםמירבחיבור-ג

.למהלךכרווחמיצוביתחשיבהלייצרמומלץ.נוספיםוגורמים

בשלבים)ומשמעויותדילמותסביבענייןבעלישלהשיחהבניית-להיוועצותוהסוגיותהמודליםדיוק-ד

.לתהליךמוסףערךליצירתקריטימהלךזהו.(המתקדמים

היכרות עם היועצים
וייטבורד: שם הגוף המייעץ 

מסע לקוח: עולם תוכן הייעוץ

|היכרות
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Whiteboard אנשי הצוות שלה  . היא חברת פרויקטים

תואר שני במגמת ניהול , רובם בוגרי בצלאל,הינם מעצבים 

 Serviceעם התמחות במהלכי עיצוב שרות , עיצוב

Design 
:  פרויקטים לדוגמא 

עיצוב פתרונות משפרי חיים .    עיצוב חווית קליטת לקוח חדש בבנק .    עיצוב אפליקציה למתאשפז 

עיצוב תהליך אשפוז אלקטיבי  .     עיצוב  פתרונות משפרי חיים לאמהות חד הוריות .    לבדואים בנגב

עיצוב הדור הבא של טכנולוגיה בחברת .     עיצוב פתרונות נידות באשכול בית הכרם .             ח "בבי

עיצוב תרחישי פעולה . עיצוב פתרונות משפרי חיים לקהילת מהגרי עבודה בדרום תל אביב  . הייטק 

....ועוד,  עיצוב השרות של עמותת ניצן . לשילוב נשים בדואיות בעולם התעסוקה 

החשיבה  Design Thinkingארגז הכלים שלנו מבוסס על מתודולוגיית 

העיצובית  

המתודולוגיה צמחה בעולם העיצוב כמענה לצורך הולך וגובר של אנשים ארגונים 

.שהעולם מזמן להם" בעיות נבזיות"וחברות עסקיות להתמודד עם אתגרים מורכבים ו

לפתור , בבואנו לפתח רעיונות" לחשוב כמו מעצבים"המתודולוגיה מאפשרת 

.שנמצא בזירת האתגר" האדם"בעיות מורכבות וליצר ערך ללקוח מנקודת הראות של 

נסיון הפרויקטים שלנו מלמד כי האתגר המרכזי של כל 

Mindsetהוא לשנות ,בכל המגזרים ,הלקוחות שלנו 

תהליך העבודהותחום התוכן



פ"תש/סיון/ו"כ

17

נתמקד במיפוי זירת האתגר והבנת  במפגש הראשון שלנו עם הצוותים 

?  נבין לעומק מהן הסוגיות המעצבות את מורכבות הזירה. Ecosystemה

.וננסה לתאר את קשרי הגומלין ביניהם ,נזהה בעלי עניין משפיעים בזירה 

תוכנית מחקר שתתבסס  המידע שיתקבל ממלאכת המיפוי יסייע לנו לגבש 

על הפעלת כלי מחקר אתנוגרפיים  

הינו מחקר איכותני המדגיש את הפרשנות  מתקר אתנוגראפי 

הסובייקטיבית  שאנשים נותנים למציאות החברתית תרבותית בה הם  

ככזה הוא מטמיע את כלי המחקר  במקום בו האנשים חיים . נמצאים 

ופועלים את שגרת יומם  
:  כלי המחקר שלנו 

.  ראיונות עומק

מתערבות/תצפיות אילמות 

Shadowing 

Cultural probe  המאפשרת לאנשים לתעד את שגרת יומם" יומני היקר"גרסת

של אנשים בזירת המחקר המעדכנים התרחשויות בזמן אמת  WhatsAppקבוצות 

מצלמה משוטטת

מפות מנטליות  

יצירת שיח מחקר דרך הפעלות קלפים ואמצעים ויזואליים-משחוק

ניתוח שיח רשתות חברתיות  

שיחות קבוצתיות  

...  ועוד

גלריית ממצאים המזוקקים לתובנות המניעות לפעולה  -1תוצרי המחקר 

של לקוחות בזירת " ארכיטיפים"גלריית פרסונות –2תוצרי מחקר 

האתגר

,  צרכים, הפרסונה הינה דמות דמיונית שמייצגת מכלול של התנהגויות

הפרסונה  . של האתגרבקונטקסטאתגרים ומוטיבציות , כישורי חיים

מתוך אמפטיה במתכונת שמבינה לעומק  " כניסה לנעליה "מאפשרת   

את הצרכים והאתגרים שלה בזירת האתגר 

גלריית הפרסונות תהווה תשתית למהלך הרעיונאות  



פ"תש/סיון/ו"כ

18

:מגדירים את הפרסונות
אבות הטיפוס של הלקוחות

דוד
מהפרלמנט

גיא
הסטארטפיסט

נגה
הממהרת

דוגמא לפרסונות מפרויקט עיצוב פתרונות לאמהות חד הוריות עובדות  

הנמצאות במעגל העוני  

https://drive.google.com/file/d/1hlYAZJGkGVU1Dup1IERsvKGM
Fggyuw20/view?usp=sharing

המשקף באופן מצרפי את חווית  מסע לקוח –3תוצר מחקר 

המסע . לכל פרסונה מסע ייחודי משלה , הפרסונות בזירת האתגר  

מאפשר שיקוף חווית הלקוח העכשווית וזיהוי זירות הזדמנויות לפיתוח  

בשלב הרעיונאות  מענים יוצרי ערך עבורו בזירת האתגר 

https://drive.google.com/file/d/1hlYAZJGkGVU1Dup1IERsvKGMFggyuw20/view?usp=sharing
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אזורי ההזדמנות יזוקקו בשלב הרעיונאות למענים ותרחישי שרות שיוטמעו בדרישות  

המכרז לנותני השרות   רד תהליך העבודה הצפוי לצוותים עם וויטבו

Marketplace 
התרחשות  

סדנאית לזיקוק  
תוצרי עבודות  

הצוותים עם  
היועצים לכדי  

תובנות מסייעות  
לבניית המכרזים  

הצגת תוצרי  
המחקר והנעת  

מהלך רעיונאות  

לאיתור פתרונות  
יוצרי ערך לזירת  

האתגר  

סדנת מסע לקוח

מפגש התנעה  
למיפוי זירת  

האתגר ובניית  

תוכנית מחקר

Kick off

מפגש למישוב  

י  "הצוות החוקר ע

צוות המשרד

מפגש אמצע מחקר     
אופציונלי

היכרות עם היועצים

עמותת נובה: שם הגוף המייעץ 

מדידה: עולם תוכן הייעוץ

?מי אנחנו| היכרות

אנו מאמינים כי קפיצת מדרגה באיכות השירותים החברתיים תלויה  

משרדי ממשלה ורשויות מקומיות להשתמש  , ביכולת של ארגונים חברתיים

בנתונים בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם

www.novaproject.org

http://www.novaproject.org/
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מובילצוות מקצועי| היכרות

הדס גבאי לרום
לית עמותת נובה"מנכ

תלווה את הפרויקט

אורי גופר
ראש תחום מגזר ציבורי

ינהל את הפרויקט

נועה שר
מדידה והערכה, יועצת תכנון

תוביל את העבודה המקצועית  

בעולמות המדידה  

סביב סוגיות רלוונטיותBI-ת מערכות מידע ו/בפרויקט נשלב יועצ

לפרויקט שלושה תוצרים מרכזיים| תחום התוכן

תיאוריית שינוי

ומודל לוגי

תכנית מדידה

ותכנית הטמעה

תוצאות ותפוקות  

מרכזיות למדידה

?  מה הרציונל לבחירה במדד

? מי מזין את הנתונים ולאן

האם יש כלי מדידה קיימים  

מיהם בעלי  ? או צורך לפתח

העניין שיש לערב בתשתית 

המדידה המתגבשת  

?אחרי פרסום המכרז/לפני

מהן ? איך נראית הצלחה

התוצאות והתפוקות  

איך נוכל ? המרכזיות

לדעת שהשגנו אותן או 

מה  ? שהן מתקיימות

מודד את ביצועי מפעיל  

השירותים ומה משרת 

?צרכי למידה של המטה

על אילו צרכים מנסה  

מהי ? השירות לענות

מהם הצעדים ? המטרה שלו

והפעולות הנדרשים על מנת  

מה התכלית ? להגיע לשם

?   של הפעולות המבוצעות

דוגמאות 

:לסוגיות

שלבי פרויקט הלווי| תהליך העבודה

אפריל-מרץ 'פבר-ינואר 'דצמ-'אוק 'אוג-יוני

–שלב א 
מיפוי ולמידה

–שלב ב 
תאוריית שינוי 

תוצאות ותפוקות  

מרכזיות 

–שלב ג 
חיבור 

לתשתיות ולמכרז

חיבור אל תשתיות הנתונים ופגישות שיתוף והכנה 

עם גורמי מפתח במשרד ומחוצה לו

דיוק המדדים פיתוח כלי מדידה חסרים  

וכתיבת דפי מדדים

ריכוז תוצרים וסוגיות לסיכום

שילוב מערך 

המדידה במכרז 

ותכנית הטמעה

קריאה וניתוח של 

חומרים

פגישות עבודה ולמידה עם הצוות הפנימי

פיתוח תיאוריית  

השינוי לשירות

מפגשי למידה מאנשי מפתח 

וסיורי שטח
תיאוריית שינוי ומודל לוגי 

גיבוש תוצאות ותפוקות לצירי התפוקות

ניסוח מדדי תוצאה ותפוקה וצמצומם 

למדדים מרכזיים

הכנת השטח ורתימה לתהליכי השינוי והמדידה , היוועצות במפעילים
?מתי? כיצד? האם–

סקירת ספרות ומיפוי  

ידע קיים במשרד

מדדים מרכזיים  

ותכנית מדידה 

תיאוריית השינוי עידכון

לשירות

דגשים ומפתחות להצלחה| יציאה לדרך

תיאומי.מולנוהעבודהלתיכלולקשראישבחירת–מהשירותמרכזיקשראשת/איש

.החממהצוותיידועכולל,המשרדבאחריותזימוניםושליחתפגישות

.המקדימותהפעולותנגזרותמהןהמרכזיותהדרךאבניתכנון–לתהליךוזמינותמחוייבות

.החלטותקבלתלצרכיהרלוונטייםהמקצועגורמינוכחותווידוא.וההכנההעבודהופגישות

,המדידהלתשתיתורתימתםענייןבעליעםשיתוף/היוועצות–ענייןבעלישלוהכנהרתימה

מתןתוךבנתוניםשימושהמעודדתאירגוניתתרבותקידום.קונקרטיובאופןעקרוניבאופן

.אישיתדוגמה

–לביצוע כעת 

ההפניות והמידעים המבוקשים והעברתם, ריכוז כלל החומרים.

קביעת פגישת תכנון ולמידה ראשונה עם הצוות המוביל  .
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היכרות עם היועצים
EY: שם הגוף המייעץ 

ניתוח שוק: עולם תוכן הייעוץ

צוות הפרויקט| היכרות 

ובעבודהפרויקטיםבניהולשנים8-כשלניסיוןבעלתחן-בת•

,(ותקציבז"לו,משאבים)עבודהתכניתוניהולתכנון.מטריציונית

ניהול,משנהוקבלניספקיםניהול,שינוייםניהול,ביצועמולתכנון

.וכדומהסיכוניםניהול,איכותהבטחתניהול,משימות

,BENCHMARKביצוע,דיגיטליתאסטרטגיהוהתוויתבתכנוןניסיון•

,לרבותרשמייםמסמכיםבכתיבתרבניסיון RFPמסמכי,עבודהנהלי

.למשתמשומדריכיםאפיון

RPA(Roboticפרויקטיבניהולניסיון• Process Automation)ניהול

עלעסקייםתהליכיםשלוניתוחזיהוי,בנוסף.AGILEמתודולוגייתלפי

המטרותלהשגת,ללקוחותאוטומציהאסטרטגיתליצרמנת

.ROI-והעסקיות

המשתמשיםמערךניהולכללאשרCRMמערכתבניהולניסיון•

.העסקייםוהתהליכיםהארגוןלמאפייניבהתאםוההרשאות

בדיקותביצוע,בדיקותתכניתבנייתלרבותQAצוותכראשניסיון•

.נתוניםוניתוחדוחותהפקת,מתודולוגיהפיעלאיכות

חן פורת-בת
מגזר ציבורי, מנהלת

20שלניסיוןובעלתEY-בהציבוריבמגזרהפעילותאתמובילהחגית•

ותהליכימדיניותעיצובבתחוםמורכביםפרויקטיםוליוויבניהולשנים

תהליכישלוליוויוהובלה,ציבוריבמגזרארגונייםוחוץפניםעבודה

אסטרטגייתפרויקט-חגיתהובילההיתרבין.בארגוניםנרחביםשינוי

בסוכנותאסטרטגיפרויקט,התעסוקהבשירותשנתירבדיגיטל

,לאומילביטוחהמוסדל"למנכאסטרטגיייעוץ,ובינונייםקטניםלעסקים

ויסקונסיןבתכניתמקצועייםוכליםתהליכיםבנייתשלוניהולהובלה

שכללתפקיד,התכניתמינהלתעבורהנתוניםניהולמערךלרבות

הענייןבעלירתימת,מערכותהטמעת,המידעמערךאפיוןאתמחקר

עבורהפעלהתפיסותובנייתארגונייםשינוייםשלהובלה,השונים

.ועודהשלישיבמגזרוארגוניםממשלהמשרדי

עבודההיתרביןהכולליםהציבוריבמגזררביםפרויקטיםביצעהחגית•

,וסניפיםמטה)לארגוןומחוץבתוךגורמיםהפעלת,מטריציונית

מבוזרתבסביבהבעבודההתמחותובעלת(משנהוספקיהנהלה

.ואתריםפרויקטים

חגית צור
ישראלEY, מובילת פעילות המגזר הציבורי

בארץ ובעולםEY| היכרות

~350
יועצים מומחים בקבוצת

בישראלAdvisory-ה

~220,000
עובדים ברחבי העולם בסקטורים  

שונים ופרקטיקות שונות

~14,500
יועצים מומחים בתחומי 

במגזר ציבורי ומדיניות בעולם

~2,200
דיסיפלינריים-יועצים מומחים מולטי
ישראלEY-במגוון עולמות תוכן ב

למעלוכןעדכנייםומחקריםנתוניםלמאגרנגישותלנומאפשרתהגלובליתלפירמהההשתייכות
.בתשלוםחיצונייםמידעמאגרי200

בתחוםניסיוןבעליהגלובוסמרחביהפירמהשלמומחיםעםפעולהשיתוףלפוטנציאלקיים,כןכמו
.מהעולםרלוונטיותודוגמאותתובנותלהביאאפשרותו,שוניםהתמחותובתחומיהממשלתי

חברת הייעוץ הגדולה בישראל

שירותים עיקריים| היכרות

שיפור תהליכים  , ייעול

וניצול מיטבי של משאבים 

באמצעות טכנולוגיות  

דיגיטליות

סיוע לארגונים בהערכה  

כדי לאפשר  , וניהול סיכונים

להם להמשיך לצמוח 

בביטחה בעידן הדיגיטלי

עיצוב חווית לקוח 

אופטימלית בערוצי השירות  

עיצוב מסעות . השונים

-UXלקוח דיגיטליים ו

בניית יכולות חדשנות פנים  

ארגונית וחיצונית בכדי 

לקדם ולפתח רעיונות  

חדשים ומודלים עסקיים

ניתוחי ומחקרי שוק וגיבוש  

אסטרטגיה ועיצוב מדיניות  

אופטימלית להשגת יעדים  

ויצירת מפת דרכים ותכניות  
עבודה

TrustOperationsExperienceInnovationStrategy

מתמקדתEYחמשת תחומי השירות העיקריים בהם 
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מרכז מחקר וידע| היכרות

EYמפעילה מרכז מחקר וידע אשר מבצע מחקרים בינלאומיים ומפתח וחולק תובנות על הנושאים שמעסיקים ממשלות

עקרונות מנחים| תחום התוכן

המטרה

היכרות והבנת  , לספק תשתית ידע

ולהוות בסיס למקבלי  , השוק הקיים

ההחלטות במשרד ולמובילי המכרז  

בגיבוש מתווה ההפעלה והעקרונות  

.להפעלת השירות החדשהמכרזיים

מנחותושאלותסוגיותעלהסכמה
לצורךמענהלתתמנתעל,לדרךהיציאהטרם

בהתאםולחקור

01

רחבהשוקלהגדרתהתייחסות02

צרהלעומת
סוגיהםעל"האפשרייםהשחקנים"כללהכללת

'וכוארגוןגדלי,התאגדותסוגי–השונים

COVID-19משברניתוח03

השוקעלוהשפעתו

גיבוש מתווה מחקר שוק כחלק מתהליך תכנון המכרז

שלבי הפרויקט| תהליך העבודה

03
ניתוח שוק  

מסכם

02
טיוטת ניתוח  

שוק

01
הצעה לניתוח  
מבנה ומאפייני  

השוק

תוצרים
,  הצעה לניתוח שוק העונה על הצרכים

השאלות והסוגיות כפי שהגדיר כל משרד

פגישת התנעה של צוות הפרויקט  •

והצפת סוגיות למיקוד במחקר

ושגרות הניהולתיחום הפרויקט •

רלוונטיים  איסוף ולימוד חומרי רקע •

סוגיות  , מסמך צרכי מידע, לפרויקט

לבחינה

תוצרים
,  מיפוי המצב הקיים-ניתוח שוק מסכם 

תובנות עיקריות והמלצות לקראת גיבוש  

כולל השלכות אפשריות  , המכרז החדש

.  לסוגי פתרונות שונים

ניתוח שוק מסכם•

.  מיפוי המצב הקיים•

.  תובנות עיקריות•

המלצות לגיבוש המכרז החדש  •

כולל השלכות אפשריות לסוגי  )

(.פתרונות שונים

גש סוףמפ•

מיפוי מודלים  ביצוע מחקר שוק •

מודלי  , רווחיות)לרבות מודל כלכלי 

,  שירותים חליפיים, (תמחור ועוד

ריכוזיות  , תחרות, חסמי כניסה

נפח שוק  , רגולציה, כשלי שוק, בשוק

פוטנציאלי ועוד

מפגש אמצע•

תוצרים
לרבות ניתוח  . ניתוח מבנה ומאפייני השוק

–כלכלי של מודלי הפעילות הקיימים 

טיוטה

משרד הבריאות

זרוע העבודה

משרד הרווחה

משרד הבריאות

זרוע העבודה

משרד הרווחה

משרד הבריאות

זרוע העבודה

משרד הרווחה

עלהעונהשוקלניתוחהצעה

כפיוהסוגיותהשאלות,הצרכים

משרדכלשהגדיר

שלבי הפרויקט| תהליך העבודה

01
הצעה לניתוח  
מבנה ומאפייני  

השוק

פגישת התנעה  

של צוות  

הפרויקט  

הצפת סוגיות למיקוד במחקר•

תיחום הפרויקט ושגרות ניהול•

הגדרת מטרות ויעדים, תיאום ציפיות•

תכנון ראיונות•

איסוף ולימוד  

חומרי רקע  

סוגיות  , מסמך צרכי מידע, חומרי רקע רלוונטיים לפרויקט•

לבחינה

מיפוי מצב קיים ראשוני, תהליכים מרכזיים שבוצעו•

הצעה לניתוח  

שוק

: ההצעה תתייחס בין היתר לסוגיות כגון

.  שירותים עיקריים•

.  מודלים של פעילות•

.  מאפייני מפעילים קיימים ופוטנציאליים•

. משיקים ומשלימים, שירותים חליפיים•

.  מניעים לאספקת השירות וחסמי כניסה לשוק•

. התחרות הישירה והעקיפה•

.  כשלי שוק, ריכוזיות בשוק•

.  רגולציה•

תוצרי השלב
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שלבי הפרויקט| תהליך העבודה

01
הצעה לניתוח  
מבנה ומאפייני  

השוק

לרבות,השוקומאפיינימבנהניתוח

הפעילותמודלישלכלכליניתוח

טיוטה-הקיימים

מיפוי שחקנים מרכזיים  : מיפוי מצב קיים ואיסוף נתונים לרבות•מחקר שוק

, משיקים ומשלימים, חליפיים, שירותים עיקריים, וקשרי גומלין

ריכוזיות  , מוטיבציות כניסה לשוק וחסמי כניסה, מודלי פעילות

רגולציה , כשלי שוק, (ישירה ועקיפה)תחרות קיימת , בשוק

,  פיקוח ובקרה, רווחיות, מבנה עלויות, ונפח שוק פוטנציאלי

'היבטים גיאוגרפים וכו

: איסוף הנתונים ומיפוי מצב קיים יבוצעו באמצעות•

פגישות עומק/ קיום ראיונות •

סקירת מאגרי מידע רלוונטיים•

סקירת חומר שיתקבל מהמשרדים•

סקירת מידע גלוי•

עיבוד תובנות•

הצגת טיוטת ניתוח מבנה ומאפייני השוק לרבות ניתוח כלכלי •פגישת אמצע

של מודלי הפעילות הקיימים

תוצרי השלב

02
טיוטת ניתוח  

שוק

המצבמיפוי-מסכםשוקניתוח

והמלצותעיקריותתובנות,הקיים

כולל,החדשהמכרזגיבושלקראת

פתרונותלסוגיאפשריותהשלכות

שלבי הפרויקט| תהליך העבודה

01
הצעה לניתוח  
מבנה ומאפייני  

השוק

תוצרי השלב

03
ניתוח שוק  

מסכם

ניתוח שוק  

מסכם

הצגת תפיסת הפתרון •

הצגת תובנות עיקריות והמלצות לגיבוש המכרז החדש•

הצגת כיווני חשיבה נוספים לפיתוח•

(High level)יצירת מפת דרכים עקרונית למימוש •

הצגת התוצר הסופי לכלל בעלי העניין בפרויקט•פגישת סיום

מתוכנןגאנט| תהליך העבודה

03

ניתוח שוק מסכם
מפגש סיום

01

הצעה 

לניתוח שוק

02

מחקר שוק והצגת טיוטה
מפגש אמצע

אישור הצעה

קבלת מסמך צרכי המידע

15301530153015301530

20נובמבר 20אוקטובר 20ספטמבר 20אוגוסט 20יולי 

דו שבועי

דגשים להצלחת התהליך| תהליך העבודה 
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מרץ

תהליך חשיבה  

*עיצובית

הנצה

בחירת המודל

פריחה

דיוק המודל

פריחה

מרעיון למכרז

הבשלה

הכנת המכרז

הבשלה

לקראת פרסום

קציר

פרסום המכרז

מיקוד מפגש  

החממה

פברוארינואר
(יומי-דו, פיתוח מואץ)

אפריל

תוצרים 

שמשתפים  
המשרדים

מאידצמבר

:תוצרים
יועצים

זD, שלבי החשיבה העיצובית מבוססים על ספרו של פרופ׳ עזרי טרזי* 

רגע של משפטנים  

ופיתוח המודל

יתוכנן בהתאם  

לצרכי הצוותים

יתוכנן בהתאם  

לצרכי הצוותים

התאמות למודל  

והכרעות  

יתוכנן בהתאם  

לצרכי הצוותים

הצגת מכרזים  

ופריצות הדרך

פירוט עיקרי  −

המודל

אישור דרג בכיר −

למודל הנבחר

הסכמת שותפים  −

בכירים למודל

טיוטת מכרז −טיוטת מכרז−

ידי  -מאושרת על

דרג בכיר

מכרז −

מצגת מסכמת −

עם רעיון הדגל 

ופריצות הדרך

!נוחתים

המדדים  : מדידה

המרכזיים ותכנית  

תיאוריית  + המדידה 

שינוי ומודל לוגי 

סופיים

ממצאי : צ"שת

'שלב ב

המלצות : מדידה

לאפיון מערכות  

כלי  + המידע 

מדידה  

שילוב : מדידה

המדדים  , התוצאות

ומערך המדידה  

תכנית  + במכרז 

הטמעה למדידה  

ולשימוש בממצאים

מצגת : צ"שת

מסכמת

מצגת : מדידה

מסכמת 

'מתווה לשלב ב: צ"שת

טיוטת  : מדידה

תיאוריית שינוי 

דגשי + ומודל לוגי 

מדידה לתהליכי  

שיתוף ציבור

עדכון גאנט  −

תהליך העבודה  

|משימות להמשך 

  השלמת איסוף החומרים ומענה על שאלות היועצים

תוצרים ונקודות הכרעה , פעולות: גיבוש גאנט עבודה חודשי בו יוגדרו שלבי תהליך העבודה

.בהתאמה למפגשי החממה ולעבודה עם כל אחד מהיועצים, לקידום המכרז

התנעת העבודה עם היועצים  :

!(מיידי)לטובת בניית מתווה למחקר רקע -מסע לקוח •

(ישולב גם במפגש החממה הבא)לטובת בניית מתווה שיתוף הציבור -שיתוף ציבור •

לטובת בניית הצעה לניתוח מבנה ומאפייני השוק-ניתוח שוק •

מיפוי הקיים במשרד  + ל של תוצאות ומדדים "לטובת סקירה בינ-מדידה •

מרחב בטוח ומאפשר

שימוש מיטבי בליווי של היועצים

ההשתתפות חובה

מחויבות לתהליך

 עמידה במשימות ולוחות זמנים

הימנעות משימוש בטלפונים

|ציפיות להמשך 

!תודה 


