
מיפוי נתונים
בין מגזריכבסיס לחיבור 



בעירייה עובדים  
,אנשים טובים

שרוצים להיטיב  
.עם התושבים

32,000בעיר גרים 
תושבים

עיריית  , נעים להכיר
. נווה גחליליות



שירותי  
תעסוקה

רווחה

סביבה  
פתוחה ונקיה

חינוך מיטבי

היתההרשות 
רוצה לספק לתושבים

את כל השירותים  
האיכותיים



יוניסטרים

י"קרן רש

קרן  
עזריאלי

אחריי פדרציית  
קליבלנד

, אבל
.  המשאבים מוגבלים

ארגונים נוספים, לכן
.  ומייצרים עוד שירותים, מצטרפים



העירייה הופכת להיות עוד שחקן  
.במרחב נותן שירותים

איך נראית המציאות  
?של רשות במצב כזה



העירייה הופכת להיות עוד שחקן  
.במרחב נותן שירותים

איך נראית המציאות  
?של רשות במצב כזה

לרשות אין תמונה מלאה לגבי מה קורה  •
במרחב שלה

,  ארגונים נוקטים יוזמות באופן לא מסונכרן•
מימוןפוטנציאל במקומות בהם יש 

העירייה מקבלת פניות לתמיכה ושיתופי  •
. אך אין לה את התמונה הכוללת, פעולה

לא , העירייה עובדת מול הרבה זרועות שונות•
תמיד מסונכרנות



האתגר האמיתי

ככל שרשות מתמודדת עם  
,  יותר אתגרים

כך יהיו בה יותר גופים  
. מתערבים לא מסונכרנים



למידת מושגים

במרחבשחקנים 
,  עמותות, עסקים, גופי שלטון

התארגנויות אזרחיות



למידת מושגים

קולקטיב אימפקט
מודל רב מגזרי המציע אסטרטגית  

,  פעולה לפתרון בעיות מורכבות
המייצר השפעה משותפת



למידת מושגים

התושב במרכז
התושבים כמניע וכמנוע השינוי לצד  
המוסדות והארגונים הקיימים בישוב



למידת מושגים

תפיסת הרצף
כלל הגופים למעברים בין הבנה של 

השלבים בחייו של התושב



למידת מושגים

איך מורידים את כל המושגים  
היפים האלה לקרקע  

? ומתחילים להשתמש בהם



מעגל החיים: הכלי עצמו

התפיסה  
העומדת  

מאחורי הכלי



מעגל החיים: הכלי עצמו

?שאלות נשאלות באיסוף נתוניםאילו 

מה הארגון המפעיל1.

מה שם התכנית2.

כמה משתתפים מכל גיל לוקחים חלק בפעילות3.

שכונה, מגזר, מגדר-למי מיועדת הפעילות4.

האם הפעילות בתשלום5.



מעגל החיים: הכלי עצמו

מטעם  ת.רכז

הרשות  

לביצוע המיפוי

אפשרויות לביצוע המיפוי

הפצה של טופס  

מילוי לארגונים 

פעילים ברשות

הזמנת תהליך מיפוי 

חיצוני מטעם גשר 

לעתיד



?מה התוצר בסוף

מעגל החיים: הכלי עצמו

https://www.btf.co.il/interactive-lifecyle/

https://www.btf.co.il/interactive-lifecyle/






פרקטיקה

מה אפשר לזהות בתוצאות מעגל החיים  
?  ואיך אפשר להשתמש במיפוי



הכלי עצמו

הסקת מסקנות מהתוצאות  
-המתקבלות

תהליך מובנה לחילוץ תובנה



תהליך חילוץ תובנות

100פעילויות מעל 
משתתפים

פעילויות חד 
שנתיות

מספר גופים  
מפעילים  

חלוקה לפי תחומים

חלוקה לפי מעגל  
החיים

–שמות גופים מפעילים 
ניתוח בכמה תחומים  

ובכמה קבוצות גיל מתוך  
מעגל החיים  



דוגמאות לשיתוף פעולה בין מגזרי

; התחלהלהתאחד זו "
; התקדמותלהישאר מאוחדים זו 

."הצלחהלעבוד יחד זו 



?  איך מיפוי הנתונים מסייע לנו בשגרה ובחרום

בתחומים  תכנית עבודה מוסכמת •שגרה
לרבות הרחבת וצמצום  , שהוגדרו

.  מענים בקבוצות גיל שונות

המענים  כלל המידע של הנגשת•
.  לאורך מעגל החיים, הזמינים

שולחן עגול רב מגזרי סביב נושאי  •
הליבה שהוגדרו על ידי הרשות



?  איך מיפוי הנתונים מסייע לנו בשגרה ובחרום

חירום

יהיו  ככל ששיתופי הפעולה •
גם  כך , בשגרההדוקים יותר 

בעיתותתעבוד טוב יותר המערכת 
בחירום

ארגונים הפעילים בתחומים כמו  ל •
אוכלוסיות מיוחדות  , חינוך, חסד

בעיתותיש חשיבות גבוהה במיוחד 
לכן היכרות מוקדמת איתם  , חירום

.  משפרת את המענים לתושבים

הגדרה מחודשת של תחומי  •
כך  , הפעילות של כלל הארגונים

.  שיתאימו לצרכי התושבים בחירום



בעירייה עובדים  
,אנשים טובים

שרוצים להיטיב  
.עם התושבים

32,000בעיר גרים 
תושבים

עיריית  , נעים להכיר
. נווה גחליליות



רובוטק

יוזמת נשים

כנפיים של  
קרמבו

גרעין שושן חברת  
ווינגס

בעיר פועלים  
ארגונים נוספים  

.  מתערבים
.  הרשות מכירה אותם ועובדת יחד



,  לעירייה יש את תמונת העל של הרשות
.של הגופים הפועלים והמענים לתושב

איך נראית המציאות  
?של רשות במצב כזה



,  לעירייה יש את תמונת העל של הרשות
.של הגופים הפועלים והמענים לתושב

איך נראית המציאות  
?של רשות במצב כזה

שמחזיק  המתכללהעירייה היא הגורם •
. תמונת על

הרשות לוקחת בעלות ואחריות על  •
וארגונים עוברים דרכה כדי  , המרחב

.  לפעול

,  לרשות יש יכולת גבוהה יותר ליזום•
.  במקום להגיב

בצורה מסונכרנת  העירייה עובדת •
. ומתוכננת מול ארגונים שונים



!תודה רבה


