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"When good people come up against bad systems,
bad systems always win"

*William Edwards Deming
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.פעםמאיחשובהמערכותטיוב–עתהשדווקא
,אזורית,משאביםמיצוי,החברתייםהשירותיםשלדיגיטציה:מתמקדיםאנובהםהמערכתאתגרי

בכלליותרטוביםמעניםלייצרהיכולתאתמקדמיםכולם,איכותוהבטחתמגזריתביןשיתופיות
.החברתייםהשרותים

האימפקטאתנדייק.שלנוהשינויותיאוריותהעבודהמודל"ושיוף"בעדכוןנתמקדהקרובהבשנה
והפיתוחיםהמשימהצוותי,המערכתיהשינוימתודולוגיתאתלפתחונמשיךהעבודהודרכי

לקידוםהתכניותשללשללפעולהוצאההמשךלצדזאת.השוניםהמערכתאתגרישלהמקצועיים
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כספים

רקע והגיון מארגן

איכות השירותים

מיצוי משאבים ואזוריות

דיגיטציה

צוותי משימה

שיתופיות בין מגזרית

פיתוח ארגוני

קשרי חוץ ושיווק

תוכן
עניינים



Better systems Better services Better lives

:לכן אנו פועלים ל

חיזוק יכולת המערכות הציבוריות לספק שירותים חברתיים  
ביעילות ומועילות, לתושבי ישראל

:אנו מאמינים שבאלכא



ולא בשירותים  )מיקוד בממשקים 
(  החברתיים עצמם

משפיעים באופן ישיר ושוטף על 
איכות היישום של מדיניות בתחומי  

הספקת השירותים החברתיים

כמעט כל הארגונים באותו מגזר  
/ עמותות / משרדי ממשלה )

משפיעים או  ( רשויות מקומיות
מושפעים מהאתגר  

נובעים מגורמים מבניים כגון  
המאפיינים והתפקידים הייחודיים  
של כל מגזר ומיחסי העוצמה בין 

המגזרים

חוזרים על עצמם במגוון רחב של  
עולמות תוכן או קהלי יעד

אתגרי מערכת–מיקוד הפעולה 



השרותיםאיכות מיצוי משאבים אזוריותפ בין מגזרי  "שתדיגיטציה

2021אתגרי המערכת 



Our road MAP for system change



2021אלכא

יעילות ומועילות המערכות הציבוריות

מהלכים

כלים

האימפקט

צוותי משימה

הכשרה ורישות

מידול ופיתוח , מחקר

ייזום וליווי שותפויות

פ בין מגזרי  "שתמיצוי משאביםהשרותיםאיכות דיגיטציה אזוריות

בתהליך מחקר אסטרטגי לגיבוש מדדי האימפקט של אתגרי המערכתמדדים

תפיסת  

הפעלה



2021אלכאתכניות

הטיות תרבותיות

–בדואים בנגב 
יאנביע/ תוואסל

רווחה דיגיטלית

"האדם במרכז"

עתודות לרגולטורים הפיננסים

החממה לרכש חברתי

מובילים דיגיטליים

(אופק)עתודת לרשות המיסים 

(כל זכות)זכויות הנגשתמיזם 

(MAPS)תשתיות בין מגזריות 

עד הקצה

תכנית הטמעה ברשויות

מדד רשותי

אזוריות בצפון

הדבר הבא  –אזוריות 

כמנוע צמיחהדיגטליתבריאות 
מיזם למיצוי  : מוארד

משאבים ופיתוח כלכלי  
ברשויות הערביות

שלב  -מזרח ירושלים
יישום

מכרז דיאדה לטכנולוגיות חברתיות

מיצוי משאבים אזוריותהבטחת איכות דיגיטציה שיתופיות בין מגזרית   צוותי משימה

מנהיגות מתנדבת

רובעי חדשנות

חדש-עתודות זקנה

שירותים למבקשי  
מקלט בפריפריה

תקווה ישראלית  
באשכולות

מניעה דרך דאטה

בריאות ברשויות

עתודות לשירותים החברתים

(ק"רחורואים )

-פעילות חירום ייחודית לקורונה 
קרן חירום לעמותות•

קרן חירום למבקשי מקלט•

רכש מבוסס מדדים

בקהילהתמרוץ



אתלקדםבכדיוזאת,בוהטמוןהדיגיטליהפוטנציאלאתלממשהציבורילמגזרלסייעמנתעלפועלהתחום
והתרבותייםהמבנייםההיבטים,האנושיההוןבהיבטימתמקדהתחום.ישראלמדינתתושבישלחייהםאיכות

.חדשנייםדיגיטלייםותהליכיםחדשותטכנולוגיותשלכניסתןמונעיםאוהמקדמיםהציבוריהמגזרשל

.הציבוריבמגזרדיגיטלישינויהובלתהנההתחוםמומחיות

למיפוי,המקצועיתהועדהעםיחד,(הבאיםבעמודיםהמפורטות)השונותהתכניותהפעלתלצד,יפעלהתחום
2021בשנתלהפעלהתכניתתיקיהשנהלאורךויאפייןבנושאהחדשיםהפיתוחכיווני

2021:22,000,000₪לשנתהתחוםתקציב

דיגיטציה



דיגיטציה

מובילים דיגיטליים  
'מחזור ה-לשלטון המרכזי 

רקע

ומהמגזרהמקומימהשלטוןמצטייניםלבכיריםוכןהמרכזיבשלטוןמצטייניםלבכיריםמיועדתהתכנית
בתחומיםשינויולחולללהשפיעהמבקשים,המרכזיהשלטוןעםמשמעותיממשקלהםהשלישי

ומיומנויותכלים,ידעמשתתפיהלטובתמעמידההתכנית.דיגיטליתחדשנותבאמצעות,שבאחריותם
בין,מקצועית:בזוזוהשזורותעיקריותחטיבותשלושומכילההדיגיטליתהטרנספורמציהבתחום
השותפות.הכשרהימי21-בכחלקלקחתהמשתתפיםיידרשוהתכניתבמהלך.ופרוייקטליתלאומית

.הלאומיהדיגיטלבמשרדהתקשובורשותדיגיטליתישראלאתכוללת

מרכזיתמטרה

וממשקיםתהליכיםוישפרוהציבוריבשירותדיגיטליתחדשנותשיקדמושינוימוביליהכשרת
.דיגיטציהבאמצעות

2120לשנתמרכזייםיעדים

בזוגותנעשים50%ומתוכם,התכניתבסיוםהגמרלקומגיעיםמהפרויקטיםאחוזתשעים•

בעבודתםהתכניתבמהלךשנלמדוחדשניותמתודולוגיותכלים2-3-במשתמשיםהמובילים•
.יומיתהיום

5-8בין:התכניתבעקבותבארגוןמקדםדיגיטלימובילשכלהפרויקטיםמספרהעלאת•
.התכניתסיוםלאחרכשנהפרויקטים

.הקורונהלתקופתלמידהותהליכיהתכניםהתאמת•



דיגיטציה

מובילים דיגיטליים  
'מחזור ד-לשלטון המקומי 

רקע

ומהמגזרהמרכזימהשלטוןמצטייניםלבכיריםוכןהמקומיבשלטוןמצטייניםלבכיריםמיועדתהתכנית
בתחומיםשינויולחולללהשפיעהמבקשים,מקומיותרשויותעםמשמעותיממשקלהםהשלישי

ומיומנויותכלים,ידעמשתתפיהלטובתמעמידההתכנית.דיגיטליתחדשנותבאמצעות,שבאחריותם
בין,מקצועית:בזוזוהשזורותעיקריותחטיבותשלושומכילההדיגיטליתהטרנספורמציהבתחום
.הכשרהימי21-בכחלקלקחתהמשתתפיםיידרשוהתכניתבמהלך.ופרוייקטליתלאומית

.הפניםומשרדהלאומיהדיגיטלבמשרדדיגיטליתישראלאתכוללתהשותפות

מרכזיתמטרה

עםוממשקיםתהליכיםוישפרוהמקומיבשלטוןדיגיטליתחדשנותשיקדמושינוימוביליהכשרת
.דיגיטציהבאמצעותהאזרח

2120לשנתמרכזייםיעדים

o90%התכניתיעדיאתומממשיםהגמרלקומגיעיםמהפרויקטים.

o90%ברשותוהדיגיטציההפרויקטעבודתאתשמקדמיםחדשנותצוותימקימותמהנבחרות.

oלתוומותאםמייצגיםשהםוהרשויותהמשתתפיםאתמיטביבאופןשמחברתוכניתמתווהיצירת
.הסגול

oפרויקטים5-8ביןהתכניתבעקבותבארגוןמקדםדיגיטלימובילשכלהפרויקטיםמספרהעלאת
.סיומהלאחרכשנה



דיגיטציה

קהילת המובילים הדיגיטליים

רקע

,הדיגיטלייםהמוביליםתכניותלבוגריהמיועדתמקצועיתקהילההינההדיגיטלייםהמוביליםקהילת
-המקצועיההיבט:היבטיםבשלושההתכניותלבוגרימסייעתהרשת.והמקומיהמרכזילשלטון

היזמיסיסטםלאקוחיבורזהובכללהדיגיטליבעידןוהובלהמנהיגותבתחוםמקצועיתהתפתחות
מוביליםשלקהילהויצירתמחזורייםהפניםהקשריםוחיזוקשמירה-רשתיהיבט.והדיגיטלי
תנאיםויצירתהרשתחברישמוביליםדיגיטלייםלפרויקטיםוליווימענהמתן-יישומיהיבט.דיגיטליים

.מגזרייםורבמשרדייםרבפרויקטיםעלבדגש,נוספיםפרויקטיםלהצמחתאופטימליים

הלאומיהדיגיטלמשרדשלהתקשוברשות,דיגיטליתישראלעםמשותפותחלקהינההתכנית
.הפניםומשרד

מרכזיתמטרה

הדיגיטלייםהמוביליםכללשלהעבודהשולחןעלהדיגיטליתהטרנספורמציהמשימתאתלהשאיר
.חדשהכיוזמההובאואובתכניתנולדואשרהפרויקטיםוקידוםורשתותבקהילותעבודהבאמצעות

2120לשנתמרכזייםיעדים

.שלהםהעבודהמתוכניתכחלקהקהילהחברישמקדמים,מוצלחיםדיגיטלייםפרויקטים5-8•

,השלישיומהמגזרהמקומימהשלטון,ממשלהממשרדימנהליםשלואפקטיביתפעילהקהילה•
שיתופישלושהלפחות.דיגיטציהבאמצעותהציבוריבמרחבלשינויומובילהפעולהשמשתפת

Top)בשנהפעולה downאוBottom up).

ככליהדיגיטציהלקידוםחדשנייםוכליםמתודולוגיות2-3-במשתמשיםהדיגיטלייםהמובילים•
.כלכליצמיחהולהאצתחברתייםפעריםלצמצום,הציבוריבמגזרהשירותלשיפור



דיגיטציה

מיזם הנגשת זכויות
(כל זכות)

רקע

עלמקיףמידעמרכזאשר,אינטרנטאתרהפעלתלטובתמשותףמיזםהינוזכויותהנגשתמיזם
אתופשוטהברורהבשפהמנגישהאתר.רווחכוונתללאוארגוניםציבוריותרשויותשמעניקותזכויות

עלמבוססהמיזם.זכויותיהןאתלמצותהמתקשותאוכלוסיותעלבדגש,הזכויותלמימושהדרכים
(צ"חל)מ"בעזכות-כלי"עומופעל2010-2017השניםביןעצמאיתבצורהשפעלזכות-כלאתר

.ואנגליתלערביתבחלקומתורגםהאתר.בעברית

דיגיטליתישראל-הלאומיהדיגיטלמשרד,המשפטיםמשרדעםמשותפותחלקהיאהתכנית
.זכותכלועמותת

מרכזיתמטרה

לוהמגיעותהזכויותלגביהישראליהציבורבקרבהמסוגלותתחושתוהעלאתבפועלהנגישותשיפור
.למימושןוהדרכים,החייםתחומיבכל

2120לשנתמרכזייםיעדים

oיחידספקבמסגרתזכותלכלמכרז-בממשלההתוכניתשלהטמעה

oוממדלמסכםמסמךכתיבת



דיגיטציה

עתודה לרשות המיסים
(אופק)

רקע

החלטה,"לישראלעתודות"בעניין2016משנתממשלההחלטתרקעעלהוקמה,אופקתכנית
תסייעאשר,שינוינושאתמנהיגותורישותפיתוחיקדמואשרתהליכיםלבחוןלמטרהלההשמה
התכנית.בישראלהציבורייםהשירותיםבמגזרהמשמעותייםוהתהליכיםהארגוניםאתלהנהיג
,ידעמשתתפיהלטובתמעמידההתכנית.המיסיםרשותחטיבותמכללבינייםבדרגלמנהליםמיועדת

והחברתיהדיגיטלי,המקצועי,הארגוניהעולם,הציבוריתוהמדיניותהממשלמעולםומיומנויותכלים
חטיבה,וסדנאיתעיוניתחטיבה:בזוזוהשזורותעיקריותחטיבותמשלושמורכבתהתכנית.כלכלי

ימי30-בכחלקלקחתהמשתתפיםיידרשוהתכניתבמהלך.פרוייקטליתמעשיתוחטיבהבינלאומית
.המיסיםרשותעםשותפותהינההתכנית.הכשרה

מרכזיתמטרה

,הרשותשללקידומהשתפעלהמיסיםרשותמכללשינויסוכנימנהיגיםשלהשפעהקבוצתבניית
.תדירהמשתניםהאתגריםמולאל.ויוזמתלומדת,מערכתית,חדשניתעתידתמונתתפתח

2021לשנתמרכזייםיעדים

התהליךומידולהמיסיםלרשותהתכניתשלסופיתהעברה•



דיגיטציה

בריאות כמנוע צמיחה

רקע
הכנסהמקורותשליצירההמאפשרבמשקבמרכיבמהותישינויהינוחברתיכלכליצמיחהמנוע

שינויואף,ומשרותתעסוקהמקומותשלואופייםהרכבם,במספרםעליה,במשקשונים/חדשים
להצעידהיכוליםצמיחהלמנועיפוטנציאליםכיווניםמעטלאישנם,בישראל.החברתיתבמוביליות

כמנועסימנהישראלשממשלתהנושאיםאחדהנהדיגיטליתבריאות.קדימהוהחברההמשקאת
-אקויצירתהינההלאומיתהתכניתמטרת.3709מספרממשלההחלטתעלבהתבססוזאתצמיחה
.ובאקדמיההעסקיבמגזר(Big-Data)עתקנתוניבכלישימושהעושהרפואיופיתוחלמחקרסיסטם

רשותעםמשותפותלחלקהינההתכנית.הממשלהבהחלטתח"מלש900כהוקצוהנושאלצורך
.הבריאותומשרדדיגיטליתישראלמטה,החדשנות

מרכזיתמטרה
דיגיטליתובריאותבכללהבריאותאקוסיסטם-הישראליHealthTechהשלהצמיחהמנועקידום
ו,טיפול,ריפוילקידוםוהבריאותהחייםמדעיתעשייתשלהפוטנציאלאתלממשמנתעלבפרט

Wellbeing,צמיחהמנועילקידוםמנגנונים,תשתית,מודלשלבנייהתוך,זאתכל.ובעולםבארץ
.(חכמהתחבורהכגון)לישראלנוספים

8400עמותתידיעלומבוצעתדיגיטליתוישראלהחדשנותרשותבשותפותהתכנית

2021לשנתמרכזייםיעדים
oלקראתהתכניתשלבסיומהמסכםמסמך-עתידייםצמיחהמנועייצירתעבורהתכניתמידול

נוסףצמיחהמנועמיסוד
oשלהשתתפות)והסקטוריאליתהארגוניתהזהותמבחינתחברתיגיווןבעלצמיחהמנועיצירת

מהמגזראנשיםשלנציגות,והאקדמאיהטכנולוגי,העסקיהמגזרלצדשלישיומגזרממשלהנציגי
שנילפחות.שלישימגזרנציגיושניבתכניתציבורימגזרנציגיחמישהלפחות-(והחרדיהערבי

.החרדימהמגזרומשתתףהערבימהמגזרמשתתפים



דיגיטציה

דיגיטציה של שירותים חברתיים
(רווחה דיגיטלית)

רקע

מהלךלהניעהרווחהמשרדשלאסטרטגיתהחלטהמתוך2016בשנתהוקםדיגיטליתרווחהמיזם
הרווחהלמשרדמסייעתהתוכנית.מופקדהואעליוהשירותיםשלדיגיטליתטרנספורמציהשל

.הנדרשיםהארגוניהשינויתהליכיובביצועדיגיטליתאסטרטגיתתכניתויישוםפיתוחבתהליכי
.הלאומיהדיגיטלבמשרדדיגיטליתישראלומטההרווחהמשרדכוללתהשותפות

מרכזיתמטרה

השירותיםקידוםלטובת,הוחלטעליההדיגיטליתהאסטרטגיהאתלהטמיעהרווחהלמשרדלסייע
לביןסוציאליוטיפוללמדיניותהנוגעיםאתגריםביןמיטביחיבורבאמצעות,אחריותותחתהחברתיים

במשרדיםלשכפלומנתעלהתהליךשלולמידהמידולתוךשונותוטכנולוגיותדיגיטלייםתהליכים
.נוספים

2021מרכזייםיעדים

במשרדדיגיטלייםשירותים7-כשלוהתנסותקידום•

וליווי,האסטרטגיהבגיבושסיועבאמצעות)במשרדדאטהעםעבודהתהליכיויישוםקידום•
כרייתותהליכילציבורמאגריםהנגשתתהליכיליווי,ומידולולמשרדמשמעותידאטהפרויקט
(המשרדצוותיעםנתונים

המשרדלצרכיטכנולוגיותיוזמות6וחיבוראיתור•



דיגיטציה

מניעת אלימות במשפחה באמצעות דיגיטציה

רקע
משרד,במשפחההאלימותתופעתלמיגורלאומיתתכניתלהפעלתמשרדית-הביןהפעילותבמסגרת
משרדזומפעילותכחלק.בנושאטיפוללטובתשוניםבערוציםפועלהממשלהמשרדיכנציגהרווחה
עתידיתובראייההנוכחיהמצבלאור.זהבתחוםשוניםדיגיטלייםבכליםשימושלקדםמבקשהרווחה

לטובתהאלימותבנושאלטיפולייחודייםכליםבפיתוחמיידיצורךקיים,הקורונהמשברהשפעותשל
.ידועיםלקוחותעםקשרעלחדשיםבאמצעיםושמירההידרדרותמצביזיהוי,חדשיםמקריםאיתור

הרווחהמשרדאתכוללתהשותפות

מרכזיתמטרה
ביזמותותמיכה.ולנפגעיםלפוגעיםדיגיטלייםבאמצעיםייחודייםוליוויתמיכהשירותיפיתוח1.

.ומניעהאיתור,טיפולהמקדמותטכנולוגיות
אפיון,ניהוללטובתנתוניםוכרייתמידעהעברתלטובתמשרדית-ביןדאטהתשתיתפיתוח2.

,טיפולירצףיצירת,פוטנציאלייםלנפגעיםוסיועקייםמידעסמךעלסיכוןאוכלוסיותופילוח
.ייחודיוקלסטרינגמגמותוניבויזיהוי,נתוניםמבוססותהחלטותקבלת

2021מרכזייםיעדים
שימוש,הרלוונטייםהמידעמאגרימיפויהכוללתדאטהותשתיתמערכתשלוהטמעההקמה-

bigבכלי dataנתוניםמבוססותהחלטותוקבלתטיפולירצףליצירתמודליםפיתוחלטובת.
.במשפחהאלימותבתחוםחדשניותטכנולוגיותביוזמותותמיכהקיימיםכליםמיפוי-
במשפחההאלימותבתחוםודיגיטציהמידעהעברתבנושאמשרדיותביןועדותתתשתיליווי-
הרחבולקהלמקצועלאנשידיגיטלייםבכליםושימושמודעותקידום-



דיגיטציה

תכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות מקומיות

רקע

עללשמוררבותמקומיותרשויותבפניהנציבהגדולהאתגראתחשףהקורונהשלהראשוןהגל
התכנית.דיגיטליובאופןמרחוקהמוניציפליםהשירותיםומתןעבודתןאתולשמרתפקודיתרציפות
והטמעהישום,לרכשבאשרוהדרכהליווי,זהבהקשר,ביותרהפגיעותלרשויותלתתמנתעלפותחה

תכניתשלהראשוןבסבב.הארגוניהפאןועדהטכנולוגימהפאן-מרחוקלעבודהטכנולוגיהכלישל
הדיגיטלבמשרדדיגיטליתישראלמטהאתכוללתהשותפות.מקומיותרשויות14משתתפותהליווי

.הפניםומשרדהלאומי

מרכזיתמטרה

התפקודיתהרציפותעללשמור(וחרדיותערביותרשויותעלבדגש)פגיעותמקומיותלרשויותלסייע
.מרחוקעבודהויכולותמערכותשלהטמעהבאמצעותבחירוםבשגרהשלהן

2021מרכזייםיעדים

12021רבעוןסוףעדוהאבחוןההתנעהשלבאתמסיימותמהרשויות100%•

(תהליכיםואפיון,תוכנה,חומרהרכישת)התכנוןשלבאתמסיימותבתוכניתמהרשויות70%•

משתמשיםהמוגדיםוהעובדים2רבעוןסוףעדההטמעהבשלבנמצאותמהרשויות50%•
.ובתהליכיםבמערכות



דיגיטציה

בריאות ברשויות מקומיות

רקע

,לאומיתמשימההיאוהאזורהיישובברמתחייםמאיכותכחלקביותרהרחבבמובןבריאותהטמעת

מקומיתרשות.רחוקלטווחמדיניותמתכנוןאינטגרליחלקומהווהנרחביםבמעגליםהשפעותלה

זאת.הקשישהגילועדוהורותללידהבהכנההחל-בריאותהמקדםרציףמרחבלהיות,וצריכה,יכולה

המשפיעיםהמשתניםלכללהוליסטיתהתייחסותותוךבשדההרלוונטיםהגורמיםכללביןפ"בשת

בריאותהמקדמתופעילותלבריאותבחינוך,בריאותמקדםציבוריבמרחבהחל-התושביםבריאותעל

.יותרמתקדמותלהתערבויותונזקקשחלהלמיומעולהמקצועיתלרפואהועד

מרכזיתמטרה

והאשכולותהמקומיותברשויותבריאותניהולמנגנונישלוהטמעהאפיון,פיתוחמהלךבהנעת

דיוקלטובת(פיילוטים)נבחרותרשויותמספרמולייחודיתפרטניתעבודהבאמצעותזאת.האזוריים

.הרשויותבכללוהטמעהלביסוסטווחארוךמהלךמידול–כךובעקבות,והצרכיםהתהליך

2021-למרכזייםיעדים

o(ומקצועיתהליכיידע)התהליכיםשלפרקטיסבסט

oובקרהלניהולכליםבנק

oרלוונטיםובמעגליםברשויותתפקידהגדרותחידוד/עיצוב

oידרשובאם,הכשרהתהליכי



דיגיטציה

פיתוח ומחקר

רקע

לכיווניםלהבשילשיוכלוהדיגיטציהבתחוםחדשיםלפיתוחיםהתשתיתאתיצרהאלכאשותפות
פיתוחותקציבמגזריתרבמקצועיתועדהלתחוםישזותשתיתבמסגרת.השדהעלחדשותותובנות

הציבוריהמגזרשלוחדשנותוהתייעלותועלאורשישפכובשדהחדשותפעולותלבחוןמנתעל
.הדיגיטליבהקשר

מרכזיתמטרה

פרויקטיומספרהשותפותשלהמנהלבועדשיאושרמשמעותיאחדפיתוחלפחותשנהמדילפתח
.לווין

2021מרכזייםיעדים

.דיגיטלייםשירותיםשלתרבותיתרבהתאמהבנושאהשותפותבמסגרתחדשתכניתתיקאישור•

.בהמשךשיבחרנוסףונושאנתוניםעםעבודה,בדיגיטציהאתיקהבנושאלוויין-פרויקטי3פיתוח•

שלדיגיטליתטרנספורמציהבנושאחדשופיתוחחדשאחדממשלתיארגוןעםשותפותיצירת•
.לקצהמקצהוחרדיותערביותרשויות



והספקת,והמקומיהמרכזילשלטוןמשותפתמשילותשלתפיסהלקידוםפועלמשאביםומיצויאזוריותתחום
עיצוב,ידעיצירתלצד,ארגוניותתשתיותהקמתבאמצעותזאת.השלטוןרבדילרוחבאפקטיביתשירותים
.מגזריתביןמשותפתלעשייהערוציםפותחיםאשרחדשניותתפיסותשלוהטמעה

.המקומיותברשויותממשלתייםמשאביםשלמיטבילמיצויפועלמשאביםמיצויתחום
קיים.המקומיותברשויותליעדםלהגיעמצליחיםהממשלתייםהמשאביםכללא,שוניםמחסמיםכתוצאה

.החלשותלרשויותהחזקותהרשויותביןהממשלתייםהמשאביםמיצויביכולותפער
מגוונותאסטרטגיותבמספרהחסמיםבהתרתמתמקדיםמשאביםמיצויתחוםי"עהניתניםהמענים

שלבמישוריםפועלהתחום.בקרהועדויישוםתכנוןדרך,ממדיניותהחל,השוניםהתהליךלשלביהמותאמות
והרשויותהממשלהביןהממשקיםעלועבודה,והממשלההרשויותשליכולותחיזוק,ושיטותכלים,מנגנונים

.המקומיות
לצד,פעריםוצמצוםכלכליתצמיחהלטובתבישראלהאזוריותתפיסתויישוםלחיזוקפועלאזוריותתחום
.אזוריוחוסןחברתיתלכידותקידום

אשר,בישראלהשלטוןבמבנהמבנייםאתגריםעללענותפוטנציאלישבמרחבועיגונהכתפיסהלאזוריות
,פעריםוצמצוםכלכליתצמיחהלקדםהכחלאזוריות.המרחביהשוויוןאיאתומעמיקיםהצמיחהאתמעכבים

.אזוריוחוסןחברתיתלכידותקידוםלצד
.בישראלהאזוריותחזוןולקידוםאזוריםלחיזוקותשתיותיוזמותשלומינוףלהקמהפועלהצוות

2021:9,570,000₪לשנתהתחוםתקציב

אזוריות ומיצוי משאבים



אזוריות   
ומיצוי  

משאבים

רקע
האזוריותתחוםפיתוחבמסגרת.אזוריקהילתיוחוסןחברתיתלכידותליצירתפועלאזוריחברתיפיתוח
ביתעםלשותפותאלכא-וינט'וגהפניםמשרדחברו,בפרטהאזוריהחברתיהפיתוחוקידום,בכלל

האשכולותפלטפורמתבאמצעות,האזוריהחברתיוהחוסןהלכידותשלמשותףלקידום,הנשיא
נאום"במסגרתחברתישינוימחוללכמנועהאזורייםהאשכולותאתהגדירהנשיא.האזוריים
האוכלוסיותמגווןביןהשותפותביסוסעלמדבר,"ישראליתתקווה",הנשיאשלחזונו."השבטים

.ובכלכלהבחברההמגזריםכללשלאיכותיתהשתלבותוקידוםהישראליתהחברהאתהמרכיבות
מגווןעם,שונותרשויותביןפעולהשיתופיעלמבוססתבאשכולותהאזוריתוהשותפותהיות

חיבוריםשלוהעמקהבנייהשלתהליכיםלמנףנועדה"ישראליתתקווה"תכנית,אוכלוסיות
הלכידות:נוסףבתחוםהאזוריתוהעשייההתפיסהאתולבססהאוכלוסיותמגווןביןושותפויות
.החברתית

מרכזיתמטרה
לצמיחהאזוריכמנועהאשכולשלייעודואתלהבטיחנועדההאזורייםבאשכולותישראליתתקווה

המנהיגותבקרבוביטוייההשותפותתפיסתהעמקתבאמצעות,החייםאיכותוקידוםמכלילה
.באשכולוהקהילותהאוכלוסיותומגווןהאזורית

2021לשנתמרכזייםיעדים
oבאשכולותשותפויותלהעמקתהפעלהמדריךוהפקתגיבוש
oישראליתתקוותזירותחוברתהפקת
oיעדילהגדרתומכווןמהדגליםאחדבכלהשותפותמצבאתהמשקף"הדגליםמחוון"כליבניית

.בהתאמההשותפויותוהעמקתלקידוםעבודה
oהאצבעכללי,מידולמסמךלטובת,ראשון:ישראליתתקווהמוביליעםמפגשים2הובלת

.הפעילותסגירתלטובתיהיההשני,הדגליםמחווןעלופידבק
oלמשרד,האשכולותלי"למנכ,האשכולותרי"ליואצבעכללי5-6:טיפיםעםמסמךיצירת

.הפנים
oלתכניתסיוםאירוע.

תקווה ישראלית באשכולות



אזוריות   
ומיצוי  

משאבים

רקע
עוגןמוסדותיושביםבעירגיאוגרפיבאזורבו,בעולםומתפתחחדשניאורבנימודלהינוחדשנותרובע

ביחדהיוצרים–ואקסלרטוריםאינקובטורים,סטארטאפיםעםיחד,מובילותוחברותמובילים
המוסדותביןוחיבוריםקישוריםהמאפשרומחוברנגישאורבניבמרקם,חדשנותשלאקוסיסטם

הייחודייםוהמסחרהידעתחומיזיהויעלמתבססהמודל.והקהילההעירתושביעםגםכמו,והחברות
יתרוןזיהויעלהבנוייםוצמיחהכלכליופיתוחוהנעתהללוהפעולהשיתופישמייצריםוהתחרותיים

תעודדאשרוקהילתיתפיזיתותשתיתמקומיתאקוסיסטםתשתיתפיתוחלצד,זאת.חזקתחרותי
.מכלילהצמיחהותניענוספיםפעולהשיתופי

משרדובתמיכתלכלכלההלאומיתהמועצהביוזמת,שבעבבארמוקםבארץהראשוןהחדשנותרובע
.נוספיםממשלתייםושותפים,האוצר
עיריית:מרכזייםעוגןמוסדותשלושהשלבשותפותומובל,דונם2,620שלשטחפניעלפרושהרובע

.במרחבנוספיםשותפיםארגוניםעםיחדהפועלים.סורוקהח"וביגוריוןבןאוניברסיטת,ש"ב
בריאות,(טק-דזרט)מדברטכנולוגיית:הרובעעבורזוהווחדשנותבמחקרמומחיותתחומישלושה

.סייבר/דיגיטלואבטחתדיגיטלית

מרכזיתמטרה
יהווה את העדות המוחשית  , הלב הפועם של החדשנות במטרופולין, רובע החדשנות בבאר שבע

יתרונות יחסיים  , תוך מינוף טכנולוגיות, מחקר ורפואה, עסקים, טכנולוגיה, לפריצת גבולות בין מדע
שגשוג הרובע יביא לצמיחה מכלילה באמצעות הרחבת הזדמנויות ההשכלה  . ונכסים מקומיים

מרחבים ציבוריים איכותיים  , חיזוק הקשרים בין קהילות וחוקרים, והתעסוקה לתושבי העיר והאזור
.והתחדשות עירונית

2021לשנתמרכזייםיעדים
oח סורוקה"בן גוריון ובי' אונ, ש"עיריית ב: חיזוק השותפות בין מוסדות העוגן.
oהרחבת המעגלים הפנימיים והחיצוניים לטובת הגברת שתופי פעולה כלכליים וחברתיים ברובע.
oהקמה ומיסוד מנגנוני עבודה חוצי תחומים ומגזרים.
oת הקמה לרובע/ליווי תהליך גיוס וכניסה לתפקיד של מנהל.
o פרויקטים ראשוניים3התנעת.
oהגדרת יעדים מוסכמים קצרי טווח וארוכי טווח כולל תכנית מדידה.

רובעי חדשנות



אזוריות   
ומיצוי  

משאבים

רקע
נמצא מזה זמן על  4.0קידומו של הצפון כאזור תחרותי ומוביל בינלאומית בתחום התעשייה החכמה 

סדר היום של הממשלה וייצר גם עוד לפני משבר הקורונה הזדמנות יוצאת דופן לחיבור בין סדר יום  
תוך שהוא מייצר הזדמנות והכרח לפיתוח  , המשבר האיץ מגמות קיימות אלו. אזורי לסדר יום  לאומי

.  היתרון היחסי של האזור
הטכנולוגית מחד ובמאמץ של מדינות ואזורים בעולם לעבור ליצור המציאות שהשתנתה בזירה

מחייבת כלי התערבות כדי לסייע לטרנספורמציה מורכבת זו ולהוביל את השינוי ברמה  , מתקדם
.אזורית

מרכזיתמטרה
ORGNIZE FOR SUCCESS כמנוע פיתוח כלכלי אזורי תחרותי  4.0של המרחב האזורי סביב תעשייה

.  בלב הגליל והצפון
ומיצוי  4.0ממוקד תעשייה , קידום האזור כאזור תחרותי ברמה הגלובלית בתחום הייצור המתקדם
,  להגדיל את התוצר הלאומי, ההזדמנות צפוי להיות בעל משמעויות כלכליות חיוביות ביותר למשק

להביא לעלייה בפריון העבודה ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה ומגוון ההזדמנויות בצפון במטרה  
.לשפר את איכות החיים של תושבי הצפון

2021לשנתמרכזייםיעדים
oהאזוריתהאסטרטגיהוהשלמתהאזוריסיסטםוהאקוהמשילותקבוצתשלבנייה
oשחקניעלמוסכמיםויעדיםמטרותעםמתואמתלפעילותבמרחבהקיימותהפעולותהפיכת

עיקרייםענייןובעליהאזוריסיסטםהאקו
oהאזוריתהתפיסהוהטמעתהאזוריהסיפור,האזוריתהתודעהוגיבושיצירת
o4.0לפעילותרלוונטיותקהילותוליוויבהקמהסיוע
oויצירת4.0אזוריסביב-ובינלאומיישראלימרק'בנצ:ואזוריות4.0המשלבידעתחוםפיתוח

בינלאומייםקשריםשלראשונימערך
oאזוריותמדדישלמשותףזיהוי.מדידיםיעדיםסטגיבוש
oתפיסתפיתוחDataהחלטותתומכתאזורית.
oנדרשתמריציםסלוניסוחגיבוש
oממשלקשריאסטרטגייתבניית
oאזוריתכלכליתלמנהלתמתאיםמתווהבניית

אזוריות צפון



אזוריות
ומיצוי 

משאבים

רקע
כאשר,שקבעהכפילאוכלוסיותמדיניותליישםהממשלהשלדרכההןלרשויותממשלתיותתמיכות

מקור,ישראלבמדינתמחד.לתושבהשירותיםשלהמכריערובםעלאמונותהמקומיותהרשויות
קיים,מאידך.הכנסותיהמסך50%מעלומהווה,הממשלהמגופימגיעלרשויותהראשוניהמשאבים

נוכחימצב.לתושבהניתןהשירותואופיבממשלהשנוסחהכפיהמדיניותכוונתביןמשמעותיפער
הממשלהשלהשונותמוצאנקודות,התושבכלפיוהרשותהממשלהביןמשילותקונפליקטמבטא

שונותעבודהדרכינגזרותמהםתוכןעולמותשניאלו.בהתאמהשירותומתןמדיניות,והרשות
.בתכלית

בהסתכלותוהמקומיהמרכזיהשלטוןביןהעבודהממשקיאתלבחוןצורךמתוךקם"הקצהעד"מהלך
.לעילשתוארולפעריםמענהולספקמערכתית

מרכזיתמטרה
ולהגעתליישוםמדיניותביןהפערלצמצוםמקומילשלטוןמרכזישלטוןביןהעבודהממשקיטיוב

.בקצההתושבולטובתחברתייםשירותיםעלבדגש,הוחלטעליהםהמשאבים

2021לשנתמרכזייםיעדים
o גיבוש תכנית הטמעה למסמך המלצות שגובש במסגרת כלי ביצוע תקציביים העוסק

כמענה לחסמים בתהליך  , חברתיותתכניותבהתקשרויות בין ממשלה לרשויות בהקשרים של 
.העבודה

oככלי ניהולי עבור משרדי הממשלה לניהול הקשר עם , אפיון מחוון לאפיון רשויות מקומיות
הרשויות באופן מותאם לצרכים והיכולות 

o  גיבוש המלצות לניהול תהליכים ומנגנונים העוסקים בשיח ותקשורת בין הממשלה והרשויות
בשלבי התכנון והיישום של מענים חברתיים  

o צירי העבודה3כתיבה והפצת מסמך מסכם של
o והחלטה משותפת על המשך עשייה–סגירה וסיכום של פעילות ועדת ההיגוי .

עד הקצה



אזוריות
ומיצוי 

משאבים

רקע

,₪מיליארד15סךעל2015בסוףהתקבלובצפוןערביותלרשויות1480-ו922הממשלההחלטות
והגדלתהממשלההחלטותשלמיטבייישוםלהבטיחמנתעל.רביםיישוםוגופימשרדיםוכוללות

אוהעומדיםהמשאביםבמיצוילרשויותלסייעיש,הערביותברשויותבכללהמשאביםמיצוייכולת
רשותכל.בנושאשיעסוקהמקומיותברשויותחדשתפקידנבנהלפיכך.לרשותןלעמודהעשויים

לממשלהיסייעאשרכלכליומפתחמשאביםממצהתעסיקלכךהזכאיותהרשויות44מביןערבית
תקופהלמשךובכללהחומשלתכניותבהתאםלרשותהלעמודעשוייםאוהעומדיםהמשאביםאת
.שניםשלוששל

מרכזיתמטרה
והרחבתהזמיניםהמשאביםמיצויבאמצעותהערביותברשויותהתושביםחייאיכותשיפור

הרשויותשלהמקצועיותהיכולותחיזוקלצדזאת.המקומיותוהרשויותהישובשלהכלכליהפוטנציאל
לקראתהרשויותוקידוםחסמיםלהסרתמהלכיםוהובלתכלכליופיתוחמשאביםלמיצוי
.כלכלילפיתוחתכנית

2021יעדים מרכזיים לשנת 
o בו פועלים ממצי המשאביםהאקוסיסטםכניסה לתוך הרשויות המקומיות בכדי להשפיע על
o רשת ממצי המשאבים ברמה ארצית והפיכתה לרשת רב מגזריתהעמקת הקשרים והידע של
o  חיזוק היכרות הממשלה עם האתגרים של הרשויות הערביות בכלל ובתחום מיצוי המשאבים

בפרט
oחיזוק הקשרים בין הרשויות המקומיות הערביות לשם פיתוח כלכלי משותף בעתיד
oמדידה של ההתקדמות ויצירת האימפקט
o הרשויות שבפרויקט והכשרתם44הרחבת הממצים ל
oסיוע מיטבי של הממצים לכתיבת החלטות החומש הבאות

מיזם למיצוי משאבים  ": מוארד"922+1480
ופיתוח כלכלי ברשויות הערביות



שיתופיות בין מגזרית
וביןהמגזריםביןהשונות.וחדשנייםמועילים,יעיליםחברתייםשירותיםאספקתמונעתשיתופיותהיעדר

כלים,משותפיםעבודהמנגנוני,איתנותתשתיותיצירתמחייבתהשירותיםבאספקתהמעורביםהארגונים

.בשיתופיותלעבודהותפיסות

ובתוךביןהציבורייםהשירותיםלשיפורושותפויותפעולהשיתופילקידוםפועלמגזריתביןשיתופיותתחום

ארוכותתשתיותבנייתבאמצעות,זאת.(עסקיומגזראזרחיתחברה,מקומי/מרכזישלטון)המגזריםשלושת

מרחביםיצירתותוך,המגזריםמכללתפקידיםבעלישלורישותהכשרה,משותפתעבודהלקידוםטווח

.לפעולהמשותפיםומנגנונים

,המקצועיתהועדהעםיחד,(הבאיםבעמודיםהמפורטות)השונותהתכניותהפעלתלצד,יפעלהתחום

.בנושאהחדשיםהפיתוחכיוונילמיפוי

2021:12,886,000₪לשנתהתחוםתקציב



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

ניסיוןבעלימתנדביםשלוחיבורלהתאמהדיגיטליתפלטפורמההינההחברתיתהדירקטוריםנבחרת
מנהלועדכחבריולכהןחברתיתלעשייהניסיונםאתלהפנותשמעונייניםעשירוניהולימקצועי

הפועליםחברתייםארגוניםשלהניהוליהדרגאתהנבחרתמחזקתכך.ועמותותחברתייםבארגונים
.בישראללאומיותומשימותחברתייםאתגריםלפתרון

מרכזיתמטרה

בקרבמגוונותחברתיותורשתותעשירכליםארגז,אחרתניהוליתשפה,שונהפרספקטיבההטמעת
שוטףהנגשהמנגנוןיצירת.העסקימהמגזרדירקטוריםשלוהשמהגיוסבאמצעותחברתייםארגונים

.והייצוגהגיווןלהגברתבישראלוהחברתיתהגיאוגרפיתבפריפריההחברתיבמגזרהנבחרתשל

2021-למרכזייםיעדים

oלעמותותהשיווקהרחבת

oמנהליםוועדיםלדירקטוריםמקצועיותסדנאותפיתוח

oהמועמדיםשלוהגיווןהייצוגהגברת

oחברתייםלדירקטוריםהאקדמיה-לדירקטוריםידעפורטלהקמת

oבעמותותדירקטוריםשיבוץ

–תשתיות וחדשנות חברה אזרחית 
נבחרת דירקטורים



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

נדרשאו/ושהוקמוהמקומיתברמהשותפויותעלבמיקודמגזריותביןשותפויותשלפרקטיליווי
למידהמפגשיוכן,שותפותלכלפרטניליוויהמשלבתבמתודולוגיה,הקורונהצרכילאורלהקימן

ובנייתלניהולהשיטהבסיסעליעשההשותפויותליווי.השותפויותלכללמשותפיםקבוצתיים
.אלכאוינט'גשלשותפויות

מרכזיתמטרה

חיזוק.בבסיסםוהשותפותהפעולהשיתוףחיזוקבאמצעותמשותפיםופרויקטיםמהלכיםקידום
2020-למרכזייםיעדיםמורכבתשותפותלהובילהתפקידיםבעלייכולות

2021-למרכזייםיעדים

o75%למשתתפיםמורכבותשותפויותלניהולומיומנויותכליםקיבלוכייעידומהמשתתפים

oשותפויותביצירתההשלכותשלוההבנהשותפויותשלבחשיבותהמשתתפיםכלשלהכרה

oהשנהבמהלךשותפויות6-12שלליווי

oבשותפויותהיחסיםצירפיתוח/חיזוק

oהעבודהודרכיהעבודהמנגנוני=בשותפויותהמשימהצירפיתוח/חיזוק

4X4ליווי שותפויות בשטח 



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

לחשיבותנוכחנובההמגזריםביןהפעולהשיתופילתשתיות"מבחןשעת"היוותההקורונהתקופת
.החירוםהאחרונותבשניםוייוצבוקודמו,שהונחומגזרייםביןפעולהלשיתופיהתשתיותשלהרבה

רפרנטיםביןפעולהושיתוףהשיחמנגנוני,הממשלתייםהעגוליםהשולחנותדוגמתתשתיות
הצרכיםעםוהתמודדותלהידברותמרכזיתפלטפורמהשימשו,פילנתרופיותלקרנותממשלתיים

כינוןשאפשרההפתיחהנקודתאתהיוורביםבמקריםואף,הקורונהבתקופתהתגברואו/ושנוצרו
.פילנתרופיה-ממשלההמשותפתהמענקיםקרןדוגמתייחודייםמהלכים

מרכזיתמטרה

,והפילנתרופיההאזרחיתהחברהעםהקשרלקידוםהמרכזיבממשלתשתיותשלבנייהליוויהמשך
המשרדיהעבודהמנגנוןמידול,(פעולהלשיתופירפרנטים)הייעודייםהתפקידיםבעליעלבדגש

משותפותיוזמותשללפועללהוצאהפתרונותמציאתועל,האזרחיתהחברהעםלעבודה

2021-למרכזייםיעדים

oפילנתרופיהממשלהביןהתקשרותאולקשרויישימיםחדשנייםמנגנונים5הפחותלכלאיתור
אזרחיתוחברה

oוחברהלפילנתרופיהממשלהביןהתקשרות/לקשרחדשניםמנגנונים2-בהפחותלכלהתנסות
אזרחית

oוהפילנתרופיההאזרחיתהחברהעםעבודהמקדםממשלתילמשרדיישומימודלבניית

oאחדבמשרדלפחותהיישומיבמודלהתנסות

תשתית ממשל לעבודה בין מגזרית



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

.בפרטחברתיתשירותיםובהבטחתבכללישראלמדינתשלבחוסנהמרכזיתפקידהאזרחיתלחברה
:האזרחיתהחברהארגוניעלגםפסחלאהקורונהמשבר,בישראלהמשקכללעלמהשפעתוכחלק

נפגעומהארגונים80%שלכהיאהערכה,השלישיהמגזרשלהגגארגון,אזרחיתמנהיגותנתונילפי
אתלשרודאזרחיתחברהארגונישליכולתם.פעילותהפסיקומהם25%-ומתרומותההכנסות

מאושרממשלתיתקציבהיעדרלאור,העסקימהמגזריותראףחמורההנוכחיתהמשברתקופת
ההכנסותומבנההפעילותאופיבגלל.הארגוניםבהכנסותאנושהלפגיעהשהביא2020לשנת

לאור.הממשלהשמפעילההמרכזיבכלילסיועזכאיםאינםמהםרבים,השלישיהמגזרשלהייחודי
,הישראליתהפילנתרופיהושלישראלממשלתשלמסוגווראשוןמשולבמהלךיצירתעלהוחלט,זאת

נעשהבקרןהמימון.החברתיבשדההפועליםאזרחיתחברהלארגונימשותפתסיועקרןלהקמת
פילנתרופיותקרנותשמונהשלוקואליציה,הקרןמתקציב75%משקיעההממשלהכאשר,במשותף
.הנוספים25%אתמספקתפרטייםותורמים

מרכזיתמטרה

או/ותרומותכספיעלהמבוססיםהקורונהממשברשנפגעואזרחיתחברהלארגוניחירוםמענקימתן
ולשמר,פעילותםרצףעללשמורלהםלסייעבמטרה,מהמדינהמשמעותיאחרסיועמקבליםאינם

בעתידלסדרההפעילותהחזרתלשםהנדרשתהארגוניתהתשתיתאת

2021-למרכזייםיעדים

oהשניהבפעימהבקשהשהגישועמותות385-ל(זכאילא/זכאי)מענההשלמת

oהרחבלציבורהקרןנתוניהשקפת

–תשתיות ממשל לעבודה בין מגזרית 
קרן מענקים



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

,זוליזמותתומכתתשתיתשלובקיומהחברתיתיזמותשלגבוהבשיעורמאופיינתשישראללמרות
בעבודהרבותפעמיםתלויה–מוצלחותחברתיותיוזמותשלוההשפעההפעילותהיקףהגדלת

ישנם,חברתיתיזמותשללהיווצרותהמאפשריםתנאיםשלקיומםאףעל.הממשלעםמשותפת
המובניםהמכשוליםמעללגשר,מאידךהממשלולאנשי,מחדליזמיםהמסייעיםוכליםמנגנוניםמעט

חברתייםשירותיםלזהותהיכולת.משמעותיאימפקטליצירתההכרחית,משותפתעבודהלקדםכדי
הציבוריתלמערכתשלהםהפעולהמודלאתלהתאים,קטןבהיקףפועליםאשרויעיליםאפקטיביים

החסמים,הגורמים,המרכיביםכללשלהבנהדורשת,ומערכתירחבמידהבקנהאותםולהטמיע
חברתייםשירותיםמפתחיהןעובריםאשרהמרוביםההחלטהוצמתי

מרכזיתמטרה

,מגזרייםהביןוההטמעההפיתוחלתהליך(דיגיטליכלי)ומונגשתמפורטת"דרכיםמפת"יצירת
.צומתבכללהצלחהומפתחותנדרשידעלרבות,רלוונטייםהחלטהצמתיהכוללת

2021-למרכזייםיעדים

oממשלהעםלעבודהליזמיםכליםסטהשלמת

oחברתיתיזמותעםלעבודהלממשלהכליםסטהשלמת

oמזינותלתשתיותבנושאוהתוכןהכליםשלהעברה

מדריך הפעלה לשירות חברתי : 'ת-'מא
בראיה רב מגזרית



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

הרווחהבשדהבכירהמנהיגותרשתלפיתוחתכניתהינה–(וקהילהחברה,רווחה)ק"רחורואים
ושיתוףתכנוןפריהינהרחוקרואים."לישראלעתודות"ממהלךחלקומהווההחברתייםוהשירותים

-האנושיההוןופיתוחהחברתייםהשירותים,הרווחהבתחוםהמוביליםהממשלגופיביןייחודיפעולה
ראשמשרד,המקומיהשלטוןמרכז,הלאומיהביטוח,החברתייםוהשירותיםהרווחההעבודהמשרד

מכוןלבין-המדינהשירותונציבותהפניםבמשרדהמקומיהשלטוןמנהל,האוצרמשרד,הממשלה
.התכניתשלהשלישיהמחזוריפעל2020-ב.התכניתלניהולהאחראי,וינט'הגאלכא

מרכזיתמטרה

,יחדופועליםהחברתייםהשרותיםשדהכללאתלעומקהמכירים,שינויסוכנישלקבוצהפיתוח
ולעיצובולפיתוחו,וביעילותבמועילות

2021-למרכזייםיעדים

הרווחהשלסיסטםבאקוהשוניםהשחקניםעםיותרטובההכרותעלמדווחיםמהמשתתפים85%

oמהמגזריםמנהליםעםשלהםהממשקיםושיפורהפעולהבשיתופיעלייהעלמדווחיםמשתתפים
בשדההשונים

oרכישתעלעצמיודיווח,ומנהיגיםכמנהליםעצמםעםמשתתפיםשלהאישיתההכרותהעמקת
כמנהליםיכולותיהםאתשהרחיבוומיומנויותידעכלים

oהרווחהשדהעםבהתמודדותובפרט,בכללשותפויותשלבחשיבותהמשתתפיםכלשלהכרה
בשותפויותבעבודההצפוייםלאתגריםמודעותתוך

oבשדהכמנהליםיותרטובהלהתמודדותותובנותכליםקבלתעלמדווחיםהתכניתמשתפי
הקורונהמשברבמהלךהרווחה

oבמהלךשנלמדובכליםשימושמימוש)הפרויקטיםפיתוחעלוהעבודההלמידהתהליךשכלול
גיוס)...ענייןבעליורתימתגיוס,בשותפותעבודה,הערכהמדידה,עבודהתכניתבניית:התכנית
(התכניתמנהלותשליעד-ההיגוימועדתמנטורים

'מחזור ג–ק"רחורואים 



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

מדינתשלהציבוריתהפיננסיתבמערכתשינוימחוללתעתודהלפיתוחתכניתהינהפיננסייםמובילים
ממכלולכחלקבהכרחעצמםרואיםאינםאשרגופיםשלמגווןכוללתהפיננסיתהמערכת.ישראל

ושדרוגלעיצובתסייע–משותףואתוסהוליסטיתתפיסהחיזוק.(חלקיומסךגדולהשלםשבו)
כישורים,משותפיםועקרונותשפהבעלישינויסוכנירשתדורששכזהמערכתישינוי.המערכת

עםהתמודדותלטובתהפיננסיתהמערכתושיפורלעיצובתפעלאשרהשדהוהבנתאישיים
ומעלהבינייםבדרגמצטייניםמקצועלגורמימיועדתהתכנית.שבפניהוההזדמנויותהאתגרים

הציבורייםהפיננסייםהגופיםביןייחודיפעולהושיתוףתכנוןפריהיאהתכנית.הציבורימהמגזר
ניירותרשות,התחרותרשות,המיסיםרשות,האוצרמשרד,ישראלבנק:ישראלבמדינתהמובילים

,דיגיטליתישראל-חברתילשוויוןהמשרד,המשפטיםמשרד,וחיסכוןביטוח,ההוןשוקרשות,ערך
למנהיגותאלכאומכוןהממשלהראשבמשרדלישראלעתודותאגףעםיחד,הממשלהראשמשרד

.ישראלוינט'בגוממשל

מרכזיתמטרה

להתמודדותהערוכהישראלמדינתשלציבוריתהפיננסיתבמערכתשינוימחוללתעתודהפיתוח
העתידייםהפיננסיםוהאתגריםההזדמנויותעםמשותפת

2021-למרכזייםיעדים

oחטיבותפיעלתכניתמבנהבניית

oהתכניתשלומדידההערכה

oפרוייקטיםויישוםקידום

oל"חולסיוראלטרנטיבותבחינת

'מחזור ב–מובילים פיננסים 



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

בכיריםמנהליםומשלבתכעשורמזהבהצלחההפועלתמנהליםפיתוחתכניתהינהסינרגיהתכנית
:כפולערךלתכנית.(צים"וחלעמותות)חברתייםבארגוניםדירקטוריםבתפקידי,עסקיותמחברות

בכך–מוחלשותלאוכלוסיותנותנותשאלווהשירותיםהחברתייםהארגוניםשלמשמעותיחיזוק
יכולותבפיתוחעוצמתיכליגםמשמשתהתכנית,זאתעםיחד.הישראליתהחברהלחיזוקתרומתו

חברתיארגוןשלבדירקטוריוןכחבריםמנהליםהשתלבות.המתנדביםהמנהליםשלומנהיגותניהול
המנהליםאתמאתגרתכזוסביבה.שונהארגוניתבסביבהומאתגרתייחודיתהתנסותמאפשר
אחריות,סמכותבהעדרהשפעה:בהמנהליםמתנסיםהיתרבין.שלהםהנוחותמאזורביציאה

בארגזחזרהמתגלמותאלומיומנויות.ועודאפקטיביותלמדידתכליםיצירת,ודאותאיבתנאיפיננסית
.בכללהארגוןבערכיוכןהמנהליםשלהאישיהכלים

מרכזיתמטרה

החברתיהמגזרארגוניידיעלהניתניםהחברתייםהשירותיםשלוהמועילותהיעילותהגברת
.הארגוניםאותםשלהדירקטוריוניםחיזוקבאמצעות

2021-למרכזייםיעדים

oהנהלהחברישלוליוויהשמה,הכשרהידיעללעסקיהחברתיהמגזרביןהסינרגיהקידום
חברתייםבארגוניםכדירקטוריםמוביליםעסקייםבתאגידים

oבארגוןמקצועייםדירקטוריםשילובידיעלחברתייםארגוניםחיזוק

oעסקיותחברותשלהנהלהחבריבקרבחברתייםערכיםשלוהטמעהחשיפה

סינרגיה



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

בשירותטכנולוגיתחדשנותבפיתוחלתמיכההליךהינו(סושיאלדייזינגמתכניתחלק)"דיאדה"הליך
כיוםלהםשאיןצרכיםעללמענהקיימותחדשניותטכנולוגיותשלמהירההסבהשמטרתו,החברה

,סיכוןמאוכלוסיותאנשים,מוגבלותעםאנשיםלשמשמיועדיםשיפותחוהמוצרים.מספקמענה
מודל.כלכליאוגאוגרפי,חברתיממצבכתוצאהמוחלשותואוכלוסיותבבידודהנמצאיםאלוובמיוחד
אוארגוןכל)צורךמומחיוביןהקיימתהטכנולוגיהאלהנגישיםיזמיםביןלחברנועד(צמד)הדיאדה

.(היעדאוכלוסיותאלמשמעותיתונגישותידעשלהםאדם

מרכזיתמטרה

בשלותטכנולוגיותבסיסעלבישראלחברתיתטכנולוגית-ליזמותאקוסיסטםלעידודמנגנוניםפיתוח

2021-למרכזייםיעדים

oלהםמתאיםוליוויהפיילוטבשלבטכנולוגיםחברתייםמיזמים6-9בתמיכה

oההרחבהבשלבמיזמיםבשניתמיכה

oבישראלהחברתיותהטכנולוגיותלשדהסיסטםאקוהקמת

oופירסומוהדיאדהספרהפקת

מכרז דיאדה



שיתופיות  
בין מגזרית

רקע

עלהמשליךלאומיכאתגרלכלכלההלאומיתהמועצהי"ע2015בשנתהוגדרההאוכלוסייההזדקנות
.ישראלמדינתשלחוסנה

יעדלהשגתפועליםאינםשלרוב,שוניםומגזריםממערכות,רביםגופיםהזקנהבשדהפועליםכיום
.אחידהושפהתפיסה,סנכרוןהעדרתוך,משותף

תוך,הקרוביםבעשוריםבישראלהקשישיםובכמותבשיעורהמשמעותילגידוללהיערךמנת-על"
למשפחותיהםוהןלקשישיםהןשניתןככלטובהחייםאיכותהבטחת

מרכזיתמטרה

האוכלוסייההזדקנותאתגריעםלהתמודדותיחדהפועלתהשוניםמהמגזריםמנהיגיםקבוצתפיתוח
.בההפועלותוהמערכות

2021-למרכזייםיעדים

oשהוגדרההבוגרלדמותהעוניםהשוניםמהמגזריםמשתתפים25-30שלקבוצההעמדת.

oבשנהפעמים4לפחותהנפגשתמחויבתהיגויועדת.

oבשנהפעמים4לפחותנפגש.ולצוותלתכניתהמסייעפעיל(מטבחון)מצומצםצוות.

o85%הזקנהבתחוםשלהםהעמיתיםרשתאתהרחיבוכימדווחיםמהמשתתפים.

o85%בישראלהזקנהבתחוםהלאומייםהיעדיםאתמכיריםהםכידיווחומהמשתתפים.

o80%בארץהזקנהבתחוםחדשניםותהליכים,למידענחשפוכימדווחיםמהמשתתפים
.ובעולם

מובילי זקנה



אתגרים,חסמיםעלמסתכליםהםבמהות.דייםויעיליםמועיליםאינםבישראלהציבורייםהשירותיםאיכות
ציבורייםשירותיםלקידוםפועלהשירותיםאיכותתחום.הפרטלצרכימענהממתןמונעיםולאהמערכתוצרכי

מידעוהכנסתחסמיםהסרתבאמצעותעבורוביותרהטובותהתוצאותאתומשיגיםיותריעילים,אדםממוקדי
.חדשותעבודהותבניות

לפיתוחהשלישיובמגזרבאקדמיה,המקומיבשלטון,בממשלהשותפיםעםיחד,התחוםיפעל2021במהלך
.התחום

5,970,000₪–2020לשנתהתחוםתקציב

איכות השירותים



איכות
השירותים

רקע

וניתניםמגווניםהללולילדיםהמסייעיםהגורמים.מוגבלויותעםונוערילדיםאלף900כבישראל
חברה,מוניציפאליים)נוספיםגורמיםגםאךובריאותרווחה,חינוךהמשרדיםשלושתידיעלבעיקר

.השוניםבתהליכיםמעורבים(פרטייםוגורמיםאזרחית

שיטות,בהגדרותומחזיקים,שונותמקצועיותבשפותמשתמשיםוהמאבחניםהמטפליםהגורמים
נוצריםכךבעקבות.ילדכלעלמשפיעיםאשרוהתקצובהמדיניותגםוכך,שונותותפיסותטיפול

במצבעצמםומוצאים,"הכיסאותביןנופלים"הילדיםוכןמוגבלויותעםלילדיםמשפחותבהםמצבים
ולהתנהלללמודכדירביםומשאביםזמןלהקדיש,השונותהמערכותנבכיבכללשלוטצריכיםהםבו

.ומשפחתולילדזכויותהחמצתשלבמצביםגםקרובותלעיתיםוכןבמערכת

מרכזיתמטרה

רצוןמתוך,מוגבלותעםונוערהילדיםבתחוםהשירותיםלמקבלירצוף,הוליסטי,איכותישירותיצירת
וביןמשרדיתביןבעבודההעוסקיםאחריםלנושאיםלמדליהיהשניתןותכניותעבודהשיטותלפתח

.במרכזוהאדםאחתממשלהבעקרונותשימושתוך,מגזרית

2021לשנתמרכזייםיעדים

oלכלמשותפתמערכתויצירתהשוניםהמשרדיםביןהזכאותוקביעתהאבחוןתחומיהסדרת

.הגורמים

o(טיפוליורצףהסעותבתחומי)בנושאמשמעותייםפתרונותקידום

oומבצעיםמדיניותקובעי,מפתחים,לומדיםעבודהוצוותימליאה–במרכזהאדםמנגנוןיצירת

.יחד

האדם במרכז



איכות
השירותים

רקע

עםבשיתוףשפותחה,הכשרותתכניתאזרחיתחברה-ממשלהמיזםבמסגרתהופעלה2018במהלך
הדגשלאורהממשלהותפקודתפקידשלמחדשהגדרההייתהמיזםמטרת.הממשלהראשמשרד
.החברתיהרכשבתפיסתמשמעותישינוישיצרדגש;לאזרחמיטבישרותלמתןהניתן
למכרזיםהחממה"-חברתייםבשירותיםדרךפורצימכרזיםלפיתוחחדשמהלךהושק2019בשנת

מבחינתוהןהמבנהמבחינתהן,המדינהמכרזישלמחדשעיצובהייתהמטרתו."דרךפורציחברתיים
.התהליך

המיקוד.לקחיםהפקתשלקפדניתהליךלאחרשנבנה,התכניתשלשנימחזורנפתח,2020בשנת
מושכלתבנייהכדיתוךהחברתייםבמשרדיםהרכשבתהליךהשינוייםהטמעתתהליךבהמשךהינו
.החברתייםבמשרדיםבולטיםמכרזיםשלוליוויתמיכה,אופקיםהרחבתשל

משרדים  3-אשר במהלכו ניתן ליווי ל, נועדה לקדם תהליך חדשני של רכש חברתי 2תכנית החממה
שיהוו -וגיבוש מכרז פורץ דרך , ממשלתיים לטובת עיצוב שירות איכותי ומותאם יותר לאדם בקצה

.מקרי הצלחה מדגימים

מרכזיתמטרה
לצרכיהנאמנהמיטביתבצורהליישומההרלוונטייםוהכליםהחברתיהרכשבתחוםתורההטמעת

.השירותמקבלי

2021-למרכזייםיעדים
oבינמשרדייםופיתוחלמידהמפגשילרבותהנבחרות3הובלת
oהמשרדים3-בהחברתיהרכשמובילותומיצובפיתוח,ליווי
oמשרדבכל,תוכןעולמות4בייעודימקצועיייעוץתהליכי4ליווי
oל"מחוומומחיםממשלהעםוובינריםבאמצעותל"מחולמידה.

תהליך הטמעת תפיסת עבודה  –החממה 
(מיקור חוץ ממשלתי)לרכש חברתי 



איכות
השירותים

רקע

חברתייםשירותיםשלוהערכהלמדידהמדיניותהמלצותשגיבשהממשלתיהצוותלעבודתבהמשך
לתוכניותמשליםוכמהלךהצוותהמלצותאתהמאמצתממשלההחלטתמיישוםוכחלקחוץבמיקור
אנו,דרךפורצילמכרזיםהחממהכגון,אלכאשותפותבמסגרתהחברתייםהשירותיםאיכותלקידום

.חוץבמיקורחברתייםבשירותיםמדידהיכולותלבנייתמשרדיביןמהלךלקדםמבקשים
שלוהאפקטיביותהאיכותלשיפורייחודיתהזדמנותמהווהלאחרונהשהתקבלההממשלההחלטת

במכרזיםהטמעתם,מדידהמערכיגיבושבאמצעות,חוץבמיקורהניתניםהחברתייםהשירותים
.ונתוניםמדדיםעלשמבוססבאופןהתקשרויותוניהולחברתייםשירותיםלרכש

ומהוויםוהכשרהמקצועיפיתוח,יכולותבנייתתהליכיביישוםחשובנדבךמהווהשלהלןהמענה
.ההחלטהכללליישוםחשובהתשתית

מרכזיתמטרה
שלוהערכהלמדידההמדיניותהמלצותליישוםטובהיכולתבעלייהיוהחברתייםהמשרדים1.

.הממשלהבהחלטתשנקבעוביעדיםטובהבצורהויעמדוחוץבמיקורחברתייםשירותים
הידעחזיתאתלישראלויביאפעיליהיה,יגדלוהערכהבמדידההעוסקיםשלסיסטם-האקו2.

.העולמי

2021-למרכזייםיעדים

oהממשלהבמשרדיהחברתיברכשהמעורביםהתפקידיםבעלישלמקצועיופיתוחהכשרה,
החברתיברכשוהערכהלמדידההתורההטמעתלצורך

oההטמעהבתהליכיבמשרדיםנוספיםתפקידיםובעליוהערכהמדידהלמוביליוייעוץליווי
(משרדייםתהליכיםליווי,תפקידתפיסתגיבוש,הטמעהאסטרטגיתפיתוח)המשרדייםוהיישום

oמוביליםגופיםעםפעולהשיתופיבאמצעותהתומךסיסטם-האקווחיזוקהידעבסיסהרחבת
ובעולםבארץ

רכש מבוסס נתונים



.לפתורמצליחותאינןהנוכחיותהמערכותאותםאתגריםקיימיםבפרטובממשלהבכללהציבוריבמרחב

,ממשלתימשרדבידימצוייםבהכרחאינםאשרויכולותידעדורשאלומורכבותלסוגיותפתרונותוביצועתכנון
ולחדשפעולהלשתףהאזרחיתוהחברההממשלהלמשרדילאפשרמנתעל.בודדתעסקיתחברהאועמותה

–המיוחדיםהמשימהצוותיאתאלכאארגוןומפתחמוביל,לפתחןהעומדותהבעיותובחינתהחשיבהבדרך
חדשנייםפתרונותמציאתעלואינטנסיביתמוגדרתתקופהבמשךהעובדיםומגזרייםארגונייםרבעבודהצוותי

.מורכבותלאומיותלבעיות

2021:19,200,000₪לשנתתקציב

צוותי משימה



צוותי
משימה

רקע

והובלתהקמתידיעלותיקופה,משימהבצוותיהעבודהמתודולוגיתשלהראשוניהפיתוחלאחר
לפיתוחוהן,הכליושיפורעדכוןלהמשךהןיפנההתחוםפיתוח,2020שנתבמהלךצוותיםשלושה

.נוספיםמדיניותויישוםתכנוןכלי

פיתוח תחום צוותי משימה

מרכזיתמטרה

נוספיםמדיניותויישוםתכנוןכליופיתוח,המשימהצוותימתודולוגיתופרסוםעדכון
המתודולוגיהבסיסעל

2021לשנתמרכזייםיעדים

oהתחוםעשייתמתוךהמשימהצוותיכלישלמתמשךותיקוףעדכון
oלפועלבהוצאתהמעשיתוהכשרההמשימהצוותימתודולוגיתלהצגתאתרפרסום
oהמשימהצוותיממתודולוגיתהנגזרנוסףמדיניותויישוםתכנוןכליפיתוח



צוותי
משימה

רקע

ממשפחות90%בראש.(יחיד)עצמאיהורהעומדבראשןאשרמשפחותאלף250כחיותבישראל
הורהשבראשןמהמשפחות40%זאתועם,עובדיםאלומהורים80%מלמעלה,נשיםעומדותאלו

ביחדמוביליםהבריאותומשרדהחברתייםוהשירותיםהרווחהמשרדי.העונילקומתחתחיותעצמאי
מקומיותרשויות,ממשלתיותרשויות,ממשלהממשרדיחברים21הכוללמשימהצוותאלכאעם

פרוייקטיםותכנוןפתרונותלמציאת2021שנתבמהלךיפעלהמשימהצוות.אזרחיתחברהוארגוני
.אלומשפחותבפניהעומדיםהקשייםאתויצמצמוחסמיםיסירואשר

משפחות בעוני שבראשן הורה עצמאי  
עובד

מרכזיתמטרה

אחרובקרהמעקב-עובדעצמאיהורהשבראשןבעונימשפחותשלחייהןשיפור
המשימהצוותתוצרישללפועלהוצאה

2021לשנתמרכזייםיעדים

oעובדעצמאיהורהשבראשןלמשפחותזכויותומיצויידעפורטלהשקת
oהורהשבראשןבמשפחותקהילתיתלתמיכהופעילויותתוכניותשלאוגדןיצירת

פיילוטרשויותבעשרלמימוש,עובדעצמאי
oבתוכניותותמיכהפיילוטאחרמעקב
oהוריםשללעבודהליציאהמבנייםחסמיםלהסרתהמלצותליישוםתכניתהגשת

עצמאיים



צוותי
משימה

רקע

.שוניםבתחומיםמהסללהסובלת,אחרותמיעוטקבוצותכמו,בישראלאתיופיהיוצאיאוכלוסיית

לטיפולקרובותלעיתיםומביאושונותמדיסציפלינותהמקצועאנשישלבהטיותקשורותההסללות

ליוצאיהניתניםהחברתייםבשירותיםהפעריםאתלצמצםמנתעלהוקםהצוות.מתאיםשאינו

שיטור,מיוחדחינוך,חינוךבתחומיהקיימותההסללותאתולהפחית,מהטיותכתוצאה,אתיופיה

.ורווחה

הטיות של נותני שירות

מרכזיתמטרה

בשירותיםמקצועאנשישלמהטיותהנובעותמיעוטקבוצושלהסללותהפחתת
החברתיים

2021לשנתמרכזייםיעדים

oאמצעיםהכוללהמקומיותברשויותליישוםהטיותעםהתמודדותמנגנוןגיבוש
תפיסותשינוי,מקצועיותפרקטיקות:התערבותשדותבשלושהלהתמודדות

ארגונייםומבנים
oמקומיותרשויותלשימושמדריךכתיבת
oרשויותבחמשפיילוטהפעלת



צוותי
משימה

רקע

לגורמיםידועאינוהנוכחימצבןשחומרתאו,מוכרותשאינןבסיכוןאוכלוסיותקיימותבישראל
חלקמצויהמתאימותמהרשויותלחלק.והבריאותהחינוך,הרווחהבתחומי,לטיפולהרלוונטיים

מובילהנתוניםועיבודבסנכרוןחוסראולם,עתידיאונוכחי,סיכוןמצבעללהעידיכולאשרמהמידע
הטיפולאתמקבליםשאינםמיידיסיועהדורשיםמקריםקיימים,כךעקב.מערכתיותעיוורוןלנקודות

.מוקדםלזיהויהניתניםבמקריםמונעטיפוללבצעהיכולתהחברתייםלשירותיםואין,הראוי

השלישיהמגזר,המקומיותהרשויות,הרלוונטייםהממשלהמשרדיעםיחדיפעלזהמשימהצוות
.אלובמקריםוטיפוללזיהויעבודהושיטתכליםלפתחמנתעלנתוניםניתוחומומחי

מניעה דרך דאטה

מרכזיתמטרה

בנתוניםלשימושומתודולוגיתמשפטית,טכנולוגיתממשלתיתעבודהתשתיתיצירת
בוחןמקרההובלתידיעל,חברתיותבעיותשלמונעוטיפולמיידיוטיפולזיהוילצורך

בסיכוןונוערילדיםשלמוקדמתומניעהאיתורלצורךבנתוניםשימוששל

2021לשנתמרכזייםיעדים

oהמשימהצוותהקמת
oמקדיםמחקרביצוע
oהמשימהצוותשלוהפיצוחהלמידהשלבוניהולבניית
oליישוםמקלוהעברתמוסכמיםתוצריםיצירת



צוותי
משימה

רקע

ומחציתםאביבבתלחימחציתםכאשר,35,500-בכמוערךבישראלהחייםהמקלטמבקשימספר
ויזההמקלטלמבקשי.וירושליםאשדוד,ברקבני,נתניה,אילת,תקווהפתחביניהן,אחרותבערים
והבריאותהחינוך,הרווחהלמערכותמוגבלתוגישההיכרותבעליהםאולם,לעבודוביכולתםזמנית

מערכותהמקלטמבקשיאוכלוסייתעבורפיתחואזרחיתחברהוארגוניאביבתלעיריית.הישראליים
ללאלרובהמקלטמבקשינותריםיותרקטןהמקלטמבקשימספרבהןאחרותבעריםאולם,תמיכה
.מענה

מרכזיתמטרה

הארגוניםשלהיעילותחיזוק,תפיסותשינויבאמצעותבישראלהמקלטמבקשישלמצבםשיפור
.כיוםהקיימותהמערכותוהטבת

2021לשנתמרכזייםיעדים

oופעילויותמפגשיםשללפועלוהוצאהייזוםבאמצעותהמקלטמבקשיבתחוםהשחקניםגיבוש
.למעשההלכה,השוניםהשחקניםביןפעולהושיתופימיזמיםוהגברתמשותפות

oבתחומיהמקלטמבקשישלמצבםאתלהטיבהמיועדותמוסכמותעבודהתוכניותופרסוםכתיבה
.והחינוךהבריאותהרווחה

מקלטמבקשי 



צוותי
משימה

רקע

בתי,המסעדותסגירתבעקבות.ילדיהם5500–כעםמקלטמבקשי30,000-כשוהיםבישראל
המקלטמבקשימקהילתרביםהגיעו,הקורונהוירוסמגיפתבשלהחברתיהריחוקוהנחיות,המלון

בריאותיתמבחינה,הקורונהמשברהתארכות.מחייתםמקוםבאיבודמוחשיתולסכנה,רעבלחרפת
קרןאתלהרחיבאלכא-וינט'וגשוסטרמןקרן,האוצרמשרד,הבריאותמשרדאתהביאו,וכלכלית

.₪מיליון30שלכולללתקציבלהגיעובכךנוספים₪מיליון10-ב2020בשנתהחלהאשרהסיוע

מרכזיתמטרה

משברשלהחירוםבתקופתמקלטלמבקשיישירהומניטריובסיועמזוןבכרטיסיסיועחלוקת
.הקורונה

קרן הסיוע למבקשי מקלט



צוותי
משימה

רקע

ישנה.מגוריהםבסביבתומעניםלשירותיםזכאים,מתמשכיםתמיכהאולטיפולהנדרשיםאזרחים
,טיפוליתמבחינהמתאפשרכשהדבר,בקהילהמטופליםשלהישארותםכיתחומיםחוצתהסכמה

מטופליםעדייןישנם,זאתעם.חייהםבניהוללאזרחיםיותרגדולהאוטונומיהומאפשרתעדיפההינה
אתלקבליכוליםהםטיפוליתכשמבחינהגם,ביתיות-חוץטיפוליותבמסגרותעצמםהמוצאים

ידיעלשיובלמגזרירבמשימהצוותיוקםישראלממשלתבהנחיית.בקהילהלהםהנדרשהטיפול
טיפוללאפשורתומכותהמלצותולגיבושהנושאללמידת,אלכאוינט'הגעםביחד,מ"רהמשרד

.בקהילה

מרכזיתמטרה

חוץחלופותפניעלבכךהמעונייניםהשירותיםלמקבליבקהילהמותאמיםמעניםואפשורקידום
עםאוכלוסייה,קשישים:התחומיםמבין,להתערבותמקוםישכייוכחבהםבתחומיםביתיות

ותמריציםכליםמיפוי;,תחוםבכלמרכזייםחסמיםמיפויבאמצעותזאת;בסיכוןונוערוילדיםמוגבלות
כמערכותהמטפלותהמשפחותועלהמקומיותהרשויותעלבדגש-שאותרוחסמיםלפתרוןאפשריים

.בנושאממשלהלהחלטתשיתורגםמוסכםהמלצותמסמךוגיבוש,תומכות

2021לשנתמרכזייםיעדים

oביתיותחוץהשמותעודףשלבעיהקיימתכיניכרבהםהתחומיםלאיתורמקדיםמחקרביצוע
למיקודתחומיםעלוהחלטה

oמגזרירבמשימהצוותגיבוש

oל"בינומחקרכלכלימחקר,אתנוגרפימחקר,ספרותסקירת:תומכיםמחקריםביצוע

oממשלהלהחלטתותרגומומוסכםהמלצותמסמךגיבוש

אפשור טיפול בקהילה על פני חלופות חוץ  
ביתיות



צוותי
משימה

רקע

הכלליתהישראליתבחברההשתלבותםשיעוריכאשר,בדואיםהינםהנגבתושבימכלל40%-כ
הגברתשלבממשלהוהןהבדואיתבחברההןמגמהקיימתהאחרונותבשנים.מכךבהרבהנמוכים

בעיצומוהנמצאתמסורתיתוחברהמואץעיורתהליך.כלכלייםחברתיםפעריםלצמצוםזוהשתלבות
לצד,והממשלההרשויותהתושביםביןהדדיאמוןאי,הקהילתיתהסמכותמקורמבנהשינוישל

ביישוםאתגרמהווים,חברתייםכלכלייםפיתוחמנופיוהיעדרבמרחבבידול,בשירותיםמחסור
.אלהפעריםלצמצוםהמוכווניםהמשאביםומיצויהמדיניות

מרכזיתמטרה

ודרכיצורךלהגדרתבנגבהבדואיתוהחברההממשלהביןמשותפתקיימאבתפלטפורמההקמת
לכללהמשותפתהעבודההנחת.בנגבהבדואיתבחברהמיטבייםחברתייםלשירותיםיישום

האמוןלהעלאתתתרום,בדואיתאזרחיתלחברהממשלהביןמנגנוניתמעוגנתשותפות:השותפים
החברהלצרכיוכליההממשלהמדיניותביןההתאמהאתתטייב,הבדואיתלחברההממשלהבין

-כלכלילפיתוחהמופניםממשלהכספישלאפקטיביבמיצוילעלייהותתרום,ומאפייניההבדואית
.בנגבהבדואיתהחברהשלחברתיהכלכלילפיתוחיתרמואלהוכל-הבדואיתבחברהחברתי

2021לשנתמרכזייםיעדים

oמקומיותרשויות-אזרחיתחברה-ממשלהמגזריתרבקבוצהגיבוש

oשוטפתמשרדבעבודתמוטמע,המדיניותקובעילצוותומייעץמלווהקיימאברמנגנוןגיבוש
אלכאויציאת(ותקציביכולות)

תואסול



צוותי
משימה

רקע

הכלליתהישראליתבחברההשתלבותםשיעוריכאשר,בדואיםהינםהנגבתושבימכלל40%-כ
הגברתשלבממשלהוהןהבדואיתבחברההןמגמהקיימתהאחרונותבשנים.מכךבהרבהנמוכים

בעיצומוהנמצאתמסורתיתוחברהמואץעיורתהליך.כלכלייםחברתיםפעריםלצמצוםזוהשתלבות
לצד,והממשלההרשויותהתושביםביןהדדיאמוןאי,הקהילתיתהסמכותמקורמבנהשינוישל

ביישוםאתגרמהווים,חברתייםכלכלייםפיתוחמנופיוהיעדרבמרחבבידול,בשירותיםמחסור
.אלהפעריםלצמצוםהמוכווניםהמשאביםומיצויהמדיניות

מרכזיתמטרה

הקהילהועםמתוך:בנגבהבדואיתהחברהשלחברתיכלכלילפיתוחאסטרטגיגגארגוןהקמת
,עצמהוהקהילהמיישמיה,המדיניותקובעיביןהממשקיםביצירתמומחיותובעלהבדואיותוהרשויות

ולמנועלנכסמנטלבנגבבדואיתהחברה:מיטבימדיניותיישוםשיעורומעלהמקומיותיכולותמצמיח
.הנגבלכללצמיחה

2021לשנתמרכזייםיעדים

oלממשלה-עצמאיבדואיאזרחיתחברהכארגוןינאביעביןטווחוארוךישירהתקשרותמנגנוןיצירת:

oמימוןמודלכוללקיימאברארגוניפניםביסוס

oוהרחבההטמעה,שכפולברפרויקטליביצועביסוס

oמגזריותרבשותפויותוהרחבתביסוס

oלממשלההערךהוכחת

oאלכאויציאתההתקשרותלמנגנוןישיםרגולטוריפתרוןגיבוש

ינאביע



צוותי
משימה

רקע

,ישראלבמדינתהחמוריםהעונימאפייניבעלי,ירושליםבמזרחחייםירושליםתושבימכלל40%-כ
התקדימית3790ממשלההחלטת.כלכליותחברתיותצמיחהתשתיותוללאאזרחותמעמדללא

צוותישלחדשנייישוםבמנגנון,ירושליםבמזרחחברתיכלכלילפיתוחח"שמיליארד2.1מקצה
ליחסיםהקשורומנגנוניתפיסתיאתגרהינהתחומיתרבמגזריתהרבהעבודה.תחומייםרבמשנה

הכרוכיםוהמשאביםהמדיניותיישוםאתומאתגרים,זובתפיסהתומכיםשאינםעבודהולאופני
.הממשלהבהחלטת

מרכזיתמטרה

המעורביםהמגזריםובתוךביןאפקטיבייםעבודהממשקיוחיזוקעיצובלטובתמייעץגוףגיבוש
בגיבושוסיועייעוץמתן,מערכתאתגריופתרוןירושליםבמזרחכלכלייםחברתייםשירותיםבאספקת

פתרונותגיבושכדיתוך,נוספיםובתחומיםהשלישיהמגזר,העסקיהמגזרעםפעולהשיתופי
.ההחלטהשלהפעילותבתחומיחדשניים

2021לשנתמרכזייםיעדים

oוממשקיםשקיפותמקדמי,הממשלההחלטתליישוםתומכיםומנגנוניםמתודותכליםפיתוח
:בינמגזריים

oהממשלההחלטתיישוםמלווה,עצמאילומדכמנגנוןפילנתרופיהפורום
oהממשלההחלטתליישוםציבוריאינטרנטאתר
oקבועניוזלטר
oביצועתחומיפיעליישוםסטטוסמשקףדשבורד
oשנתימשותפתמתמדתוועדהמנגנון
oנוספיםותחומיםלמנגנוניםהרחבה

oידעופיתוחמידול:
oמורכבותממשלההחלטותיישוםליווימודל
oממשלההחלטותיישוםמלווהפילנתרופיהפורוםמודל

לפיתוח מזרח 3790ליווי החלטת ממשלה 
ירושלים



פיתוח
ארגוני

מרכזיתמטרה

יעדילמימושהיכולותהשאתלטובתאלכאשלומקצועיותניהוליות,ארגוניותויכולותתשתיותחיזוק
ומשימותיוהארגון

:מרכזייםיעדים

בהתאמההמקצועייםולצוותיםלמנהליםושיטותכליםהקניית,מיומנויות,מקצועיותחיזוק•
ידעכגוףהמערכותועיצובהמערכותעולםבהבנתהעמקהעלבדגש2021הביצועלאתגרי

התפקידיםבעלילכללרלוונטיכליםוארגז

מקצועיבינייםדרגשלוהכשרהמינוי,העבודההיקפי,הביצועלאתגריהארגוניהמבנההתאמת•

מידעבמערכותהשימושהטמעת,רוחבייםעבודהותהליכישגרותממשקיםעבודתוייעולפיתוח•
רלוונטיםדיגיטאלייםויישומיםיכולותוחיזוקתומכות

שלמקצועיליוויבאמצעותוהדאטההאימפקטהמדידהעולםשלוכליםיכולות,תפישותחיזוק•
ERIעםמשותףפיתוחבמהלךושותפותוהתחומיםהתוכניות

ושיפורעיצובבעולםידעפיתוחעלבדגשפיתוחמשימותוקידוםתשתיתבהקמתשותפות•
Bestוכתיבתציבוריותמערכות Practicesארגוניתהפעלהתורתשלמיצירתהכחלקושיטות–

אלכאשלהאסטרטגילמיקודבהתאמה

פיתוח ארגוני



קשרי חוץ 
ושיווק

מרכזיתמטרה

ויצירתרתימהתוך,הפילנתרופימהכיוון,אלכאשלהטווחארוכתקיימותעלשמירה
.חדשיםתורמיםוגיוסאסטרטגייםכשותפיםהקיימיםהתורמיםשלמשמעותיתמעורבות

2020לשנתמרכזייםיעדים

oלפיהתרומותוחידושהקיימיםהתורמיםעםהאסטרטגיםהקשריםוטיפוחחיזוק
.הצורך

oEngagementלגייסכדיהקורונהבתקופתחירוםתרומותשנתנוהתורמיםשל
.לאלכאישירותתרומות

oחדשכסףוגיוסחדשיםתורמים4לפחותעםקשריצירת.

oמפגשים3שלוקיוםהועדהעםשוטףקשרניהול,המייעצתלוועדהחדשר"יוגיוס
.גבוההומעורבותהשתתפותעם

oמרחוקבורדוחבריתורמיםעםקשרלניהולשיטותועוד"וירטואלייםסיורים"פיתוח.

oהמערכתהטמעת-salesforceתורמיםוקשריתרומותאחרומעקבוניהול.

o(וחדשיםקיימים)לתורמים"מכירה"להתחומיםושלאלכאשלהסיפורבניית.

oהבורדבישיבותהארגוןשלוהועדותהבורדחברי,משלחותעםקשרניהול
.בארץובביקורים

קשרי חוץ ושיווק



כספים

2021יעדים מרכזיים לשנת 

כללי

רכש  , התאמת והרחבת תשתית פעילות המחלקה לאור הקפי העבודה בהיבטי תקציב

וחשבות

כספים



($)2021תקציב 

לא כולל כספי חירום 
(קרן מענקים לעמותות וקרן פליטים)

תקציב

אחוזיםתקציבתחומים

      1,258,015שותפותדיגיטציה

      4,411,015מחוץ לשותפות

38%      5,669,030סה"כ

      1,520,015שותפותמיצוי משאבים ואזוריות

      2,040,015מחוץ לשותפות

24%      3,560,030סה"כ

      1,522,030שותפותהבטחת איכות

                 -מחוץ לשותפות

10%      1,522,030סה"כ

      1,591,415שותפותשיתופיות

      1,903,515מחוץ לשותפות

23%      3,494,930סה"כ

         769,015שותפותצממים

           97,015מחוץ לשותפות

6%         866,030סה"כ

44%      6,660,490שותפות

56%      8,451,560מחוץ לשותפות

15,112,050סה"כ  100%

סה"כ


