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מפגש  

החממה

המכרזים| העמקת ההיכרות בין המשתתפים והמשרדים 

בניית מפת השחקנים

:  בניית הידע בנושא הכלים לכתיבת מכרז איכותי

זום אין שיתוף ציבור

בהירות לגבי המטלות להמשך



מתמקמים במרחב

מפת השחקנים
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של השירותהאקוסיסטםמסייע בעיצוב 

מסייע לחשוב על אסטרטגיה ותקשורת בין השחקנים

זום אין והתמקדות

זום אאוט וראיית התמונה השלמה

לשם מה

מפת שחקנים

:מטרות



:שלב שלישי:שלב שני:שלב ראשון

מיפוי בעלי העניין
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Value network 
map

Ecosystem 
map
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את כל נבחרת מנחה נציג מהצוות

אנחנו מתחלקים לעבודה על פי הנבחרות

איך נעשה  

את זה

:אבני הדרך |השלב הראשון  

בעמידה, דקות עבודה מאומצת45יש לנו 

בהמשך החממהאיתואנחנו ניקח את התוצר ונמשיך לעבוד 

4
אנחנו נישען על כל המידע שכבר יש לנו מכם

.נבנה מפה של כל השחקנים שמקיפים אתכם 5

6



שיתוף ציבור1:4

מ"משרד רה| ראציונאל



אגף ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה



?למה לשתף









?מתי משתפים



רמות השיתוף



התפיסה

ציבורממשלה

קטן

מרבית הציבורהיחידות המקצועיותגדול

אגפי תכנון
/ ארגונים

אקטיביסטים



האמצע 

אזור הנוחות

הציבור



?איך הממשלה והציבור מדברים

קול קורא |       זירה מקוונת       |       טיוטה להתייחסות    |   סקר     



?איך הממשלה והציבור יכולים לדבר

אגף ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה



אגף ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה

מכרז1.

מדריך2.

ליווי וייעוץ3.

סדנאות4.

אתר5.

ארגז כלים ממשלתי



ראש תחום בכירה, אביטן-ר הילה טל"ד

אגף ממשל וחברה 

משרד ראש הממשלה 

שיתוף ברכש חברתי
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'דור ב

תוףישפרקאיןמדוע
 ?חברתילרכשבמדריך

24
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שיתוף במשרד

שיתוף בין 
משרדים

שיתוף עם מקבלי  
השירותים

שיתוף עם מפעילי  
השירותים 

שלטון מקומי 
ועוד

? את מי משתפים
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?ירותהשמקבליאת שתףלמה ל
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?מפעילים הם שותפים

27



28

השיתוף על פני מעגל ההתקשרות  
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?מה חשוב לזכור כשמשתפים

29

?שלך תקיןהמינהל1.

?למה כולנו מצפים2.

?מה תעשי עם כל זה3.

?  הסיפור שאינו נגמר4.

?מי בחדר5.

?  סגרת מעגל6.

?  י"אמיל7.

?  הסיפור שאינו נגמר8.

?מי בחדר9.



שיתוף ציבור! לומדים
ר גילה לאור"ד| הקניית ידע 



שיתוף ציבור



?כיצד בונים אסטרטגיה

הגדרת הנושא  

והמטרה

הגדרת קהלי 

היעד 

והעקרונות  

המנחים

הגדרת המשאבים



כללי-תהליך העבודה 

שלב מקדמי

(אסטרטגית 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

תכנון התהליך :מקרא

דוגמה לכלי שיתוף



שלבים

יישו/תכנון/הכנה

הערכה/ם

?עושהמיהשיתוףכלי?התוצרמה?הענייןבעלימיהשיתוףמטרת

מידעאיסוף

טרותמעיצוב

חלופותגיבוש

החלטה על חלופה

תוצר  גיבוש

תכנית/סופי

יישום  

–מתווה  השיתוף  Participation scenario



מי הציבור והאם הוא  
נגיש לי

מאפייני הנושא  מטרת השיתוף 
ומורכבותו

הזמן והשלב בו אני  
נמצא

היחסים עם  
המשתתפים

המשאבים שעומדים  
לרשותי

שיקולי דעת בבחירת הכלי 



פיזיים ומקוונים–כלי שיתוף 

מקוונת קבוצות גדולות  קבוצות קטנות  פרטים

מידע חד סטרי

דיאלוגי

הסכמות משותפות  

החלטה בידי הציבור

קבוצת מיקוד מקוונתראיונות עומק  

חצי   , סגור)סקר מקוון 

(מובנה

איסוף התייחסויות 

כריית מידע

זירה-אתר שיתוף 

קבוצות מיקוד 

ראיונות קבוצתיים 

מפגש בעלי עניין  

(100מעל )

שולחן עגול

וועדות היגוי מועצות )

(  ציבוריות

רמות שיתוף 

פאנל מומחים+ כנס

שימוע ציבורי

משאל עם מקוון  משאל עם/בחירות

שולחן עגול מקוון

ניסוח מסמך משותף

מפגש בעלי עניין



ראיונות עומק 

שאלות פתוחות וסגורות כדי לקבל מידע מנקודת  -מפגש עם הפרט -? מה זה•
.  מבטו

?  ובאיזה מצבים? לשם מה•

קבלת מידע , תופעות ודפוסים,  שלבים ראשונים של איסוף מידע להבנת צרכים
נטרול  , גיוס לגיטימציה מגורמים מובילים, קבלת מידע חוויתי דינאמי איכותני,  רגיש

.  השפעה והטיות קבוצתיות

אנשים בעלי מידע רב או בעלי השפעה מובילה שלא ירצו להגיע  ? מי הציבור•
אנשים בעלי קושי להגיע או לשתף פעולה  בקבוצה בשל הקשר  , לקבוצה

שירגישו בטחון ומוגנות בראיון אישי  אנשים..ועודחסמי תפקוד , קונפליקטואלי



קבוצת מיקוד
?מה זה

משתתפים בהנחיית מנחה הנפגשת לשעה וחצי עד שעתיים 8-12קבוצה בת •
וחולקת מידע משותף המסייע להבנה והעמקה של נושא מבעלי עניין משותף  

?לשם מה ובאיזה מצבים•

,  חוויתי, איסוף מידע התנסותי, סוגיה, תופעה, איסוף התייחסויות להבנת נושא•
,דינאמי

.  המתוקף על ידי הקבוצה, מידע מנקודת מבט אישי•

? מי הציבור•

מעוניינים להשפיע  , המוכנים לשתף ולדבר בקבוצה, אנשים בעלי יכולת ורבאלית•
.בעלי מידע עשיר או ייחודי בנושא. על הנושא



סקר מקוון
?מה זה

סקר מובנה  

העדפות, דפוסים, תפיסות, הבוחנות עמדות, סדרת שאלות סגורות

מספק מידע סטטיסטי כמותני, וניתן להשיב עליהן באופן וירטואלי, נשענות על ידע קודם

סקר חצי מובנה

סקר המשלב שאלות פתוחות  

איסוף התייחסויות המנותחות בכלים איכותניים-שאלות פתוחות -סקר

?באיזה מצבים

תהליך ממוקד ויחסית קצר  , שונות בין בעלי עניין, רחבים ומגווניםעניייןמידע כמותי מבעלי 

?מי הציבור

בעלי סבלנות, הנושא חשוב להם, מעוניינים להשפיע, נגישים לטכנולוגיה, יודעי קרוא וכתוב



זירה מקוונת

?מה זה

באתר שיתוף , דיאלוג בין משתתפים רבים ובעלי עניין רבים סביב שאלת דיון

השפעה הדדית, מתן מידע הדדי, לייקים, מאפשר דיונים

?לשם מה ובאיזה מצבים

.  לאפשר ביטויים של שונות, למפות הלכי רוח, קבלת רעיונות פתרונות הצעות 

,  שקיפות בדעות

?מי הציבור

מוכנים לחשוף את  , אנשים שמעוניינים להשפיע, ציבור רחב, כלל בעלי העניין
מעט נוטים להזדהות, דעותיהם



מפגש בעלי עניין  

?  מה זה

מפגש המאפשר שיח רבים תכליתי במרחב אחד  

ולחולל שיח יצירתי המאפשר התמודדות  " כל המערכת בחדר"ניתן לכנס את 
משלב של זיהוי ובחינת מצב באופן דיוני  . יצירתית ומוצלחת עם אתגר משותף

במפגש כזה ניתן להפעיל טכניקות שונות  . עד לשלב פתרונות

:?לשם מה ובאיזה מצבים

?  במה לעסוק, בשלב שרוצים לבחון לאן ללכת, בכל אחד משלבי התכנון
מאפשר.חלופותלהחליט בין , להציע פתרונות, כשרוצים להיוועץ על סוגיות

.מחזק תחושת אנחנו, משפיעה ומושפעתדיאלוגית, חשיבה משותפת

.  בדגש על שונות ומגוון זוויות ראיה. כלל נציגי בעלי העניין: מי הציבור



טכניקות למפגש בעלי עניין

המשתתפים מחליטים  , התכנסות פתוחה סביב נושא : שיטת המרחב הפתוח•
.ומעצבים את המיקודים והדיונים בנושא? במה לעסוק? היכן להתמקד

איתור סיפורי הצלחה יוצאי דופן ומתוכם גיבוש מפתחות להצלחה-חקר מוקיר•

,  מעצבת תרחישים , קבוצה מייצגת של בעלי עניין לומדת את הנושא–uתהליך •
מאתרת פתרונות יצירתיים

סדנא בת שתי יממות לעיצוב עתיד משותף-חקר לעתיד•

שיטת התכנסות המאפשרת למשתתפים רבים לערוך שיחה בזמן -קפה עולמי•
קצר על נושאים משותפים 

שיטה בה נפגשים בקבוצות קטנות לדיון מונחה  במרחב אחד–שולחנות עגולים •



...כמה דגשים לסיום

, מרחב פתוח, קפה ידע, שולחנות עגולים: מפגש בעלי עניין יכול להתנהל בטכניקות שונות

...שרת, מכירה פומבית של נושאים

ההחלטה על הטכניקה תלויה בנושא ובמורכבותו והתוצרים שרוצים להשיג

או שילוב סגור ופתוח, (איסוף התייחסויות)שאלות פתוחות , אנו אוספים מידע באמצעות שאלות סגורות-דיאלוגיסקר אינו 

(הכרעה, הקצאה, דירוג)אנו יכולים גם לקבל מידע על עדיפויות והכרעות 

.מפייסבוקמתועדים ומנותחים במובחן , היא האמצעי בו אנשים דנים דיונים וירטואליים–זירה מקוונת 

.לקבל מידע על תופעות מצבים ועוד, להבין לעומק, נועדו לאבחן-קבוצות מיקוד הן לא קבוצות דיון

אנשים עד אלפים 25מינימום 20מפגש בעלי עניין יכול להתבצע עם 

"   קבוצת מיקוד"הנטייה לכנות זאת -זו קבוצת דיון20-פחות מ



מתווה עבודה 

בין המפגשים



בין המפגשים–תהליך העבודה בחממה 

מעורבות ואחריות, נוכחות–עבודה כנבחרת •

מובילות הרכש החברתי מתכללות•

פגישות עבודה שוטפות ותיעוד כיווני חשיבה ותובנות•

פגישות עם היועצים•

•POCמוביל מתוך הנבחרת לכל תהליך ייעוץ

אחריות על הכנת תוצרים•



תהליך העבודה בחממה



חודש יולי–זום אין 



משימות עד למפגש הבא

גאנט עבודה על המכרז. 1

הגאנט ישלב את התהליך המשרדי ואת התהליך בחממה תוך סנכרון וזיהוי פערים

יש לקיים פגישת עבודה של הנבחרת על הגאנט

3.8-הגאנט יוצג על ידי הנבחרת במפגש החממה השלישי ב

ניתוח שוק–EYועם , מדידה–התנעת תהליכי ייעוץ עם נובה . 2

מתוך הנבחרת לכל תהליך ייעוץPOCמינוי . 3

לצוותכתיבת תובנות מפגישות העבודה במשרד ושליחתן . 4

לקראת שיתוף ציבור ומסע לקוח–הכנת מכתב מסביר לשטח . 5



להתראות במפגש החממה

3.8.2020


