
2020ינואר 

.לא פולשנית של מרכיבי הרשות והיישוב, סריקה חיצונית

–לפרוסות אותם" לפרוס"מהמידע המתקבל ניתן ליצור עיבודים שונים של הנתונים ואף 

.מה שמאפשר לנו לראות בחדות רבה את התמונה הכוללת מחד ולהתמקד בפרטים מאידך



 אנו  . מתוך מטרה לפעול לצמצום פערים בין מרכז לפריפריה2005גשר לעתיד הוקמה בשנת

.במכללת אורניםה.מ.קפועלים מתוך 

 מודל מרכיבי ההון וגישת קולקטיב אימפקט  , האקוסיסטםמודל הפעולה מתבסס על מודל

מודלים אלה מתייחסים לארגון כמערכת חיה ומתפתחת  . המהווים בסיס לכל ארגון וקהילה

.  יש יכולות ומשאבים רבים שניתן לנתב לכיוון של שינוי רצוי וחיובי, ומניחים כי לקהילות וארגונים

הערכה ומדידה  , אנו עוסקים בפיתוח כלי מיפוי, כלכלי/במקביל לעבודת השטח בפיתוח קהילתי

.מעגל החיים ועוד, MRI ,GEARכדוגמת , שייתמכו בה

  כלים אלו מאפשרים קבלת החלטות על בסיס נתונים ומהווים בסיס לבניית תכניות אסטרטגיות

.  תוך תהליך הפקת לקחים כתרבות עבודה, ארוכות טווח ומעקב מתמיד אחר היישום



–ובקצרה 

אנו עוסקים בפיתוח ובניית יכולות  

קהילות וארגונים, של רשויות

באופן משתף ומערכתי

.  על בסיס נתונים
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ר עידן פורת  "אמנון פרנקל וד' תכנון ראשוני של הכלי יחד עם פרופ

המרכז לחקר העיר והאזור–מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון 

MRIראשון לבית שאן ועמק המעיינות

MRI  שני לשתי הרשויות לניתוח השינויים

שחלו באזור

ניתוח השפעת הגעת הרכבת לאזור

2011

2012

2014

2016

2019
.  MRIבחינה מחדש ועדכון המבנה והתוכן של 

שיפור נגישות המידע למקבלי החלטות  ;  2.0MRIפיתוח 

קצת היסטוריה



1

; מסייע לרשויות להבין את היכולות הייחודיות שלהן

מראה את ; נכסים בלתי מנוצלים/ מאתר יכולות

מהווה  ; האתגרים שיש להם סיכוי גבוה להביא לשינוי
. עבודהותכניתרשותיתבסיס לפיתוח אסטרטגיה 

2

3
משווה את הרשות לרשויות אחרות בעלות מאפיינים  

(.וגם לרשות אחת לשאיפה והשראה)דומים 

משתמש ; מכוון למשתמש הקצה4
.בגרפיקה כדי להמחיש את הממצאים

שלמספק לרשות נתונים קשיחים ממגוון רחב של 

(.360°תצוגה של )נתונים סטטיסטיים זמינים לציבור 





הנגשת המידע לכדי תובנות  

מועילות שניתן להציג לראשי 

רשויות ומקבלי החלטות

321 18 141
Indicators Clusters Holistic ViewCapitals Measures

סוגי הון מדדים אינדיקטורים עוצמות תמונה  

הוליסטית

מערך מורכב של נתונים  

סטטיסטיים מתוך מאגרי מידע  

לאומיים זמינים  לקהל הרחב



141
מדדים

8המדדים פרושים על פני 

סוגי ההון והאינדיקטורים  
השונים

321 18 141
Indicators Clusters Holistic ViewCapitals Measures

סוגי הון מדדים אידיקטורים עוצמות תמונה  
הוליסטית



עוצמה כלכלית

עוצמה חברתית

רשותיתעוצמה 

 הון כלכלי של הפרט

  הון כלכלי יישובי

  הטבות מס

הכשרה

הישגיות

 תחבורה

איכות סביבה פיזי

  הון חברתי

תנועת אנשים

השקעה בחינוך ותרבות

בריאות הציבור

אתגר הקהילתי

 ייעודי קרקע

 אמצעים תכנוניים

  ביצוע תכנוני בהיבט התכנוני

  חוסן כלכלי של ההכנסות

 גמישות ההוצאות

 ר"התבגמישות

איכות סביבה רשותי

שותפויות

מינהל

עוצמת ראש הרשות



(שנים5כ = קדנציה (טווח קצר 

5

(שנים10כ = קדנציות 2)טווח בינוני 

1010 +

(קדנציות2יותר מ )טווח ארוך 

ראש הרשות

מינהל

 שותפויות

 רשותיתסביבה

נכסים ציבוריים

אמצעי תכנון

  ביצוע התכנון

חינוך וחברה

הישגיות

תחבורה

תנועת אנשים

ייעודי קרקע

הון יישובי

חוסן ההכנסות

גמישות ההוצאות

 רים"תבגמישות

איכות הסביבה הפיזית

בריאות

אתגר קהילתי

הון של הפרט

הכשרה והישגיות





7כלכליים  -סוגים שונים של מדדים סוציו
, מדד הנגישות החברתית של בנק ישראל, יני'גמדד )

(מדד פריפריאליות ועוד, מדד האתגר החברתי

גודל האוכלוסייה והשונות החברתית

  גודל וסוג הרשות
(מועצה אזורית, עירייה, מועצה מקומית)







הרשות היום

רשות בשאיפה







ממד הזמן וטווח ההשפעה

המלצות
לכל עוצמה3עד 

עוצמות

51010+



המלצות ספציפיות  
לשיפור ולשימור

תכנון אסטרטגי

הוגש לעיריית בית שאן 














