
תארו למי שאינו מכיר את פעילותכם מה תפקידכם במהלך רכש 
:חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

מסע הרכש החברתי

תחנה בתהליך

מה המטרה של הפרסונה 
?בתחנה

מי בעלי העניין המשפיעים על 
?התחנה

בתוך) ומחוץ (למשרד

עוצמת המורכבות עבורך 
בתחנת המסע

עוצמת המרכזיות של התחנה 
במסע

5

4

3

2

1

היכן מצלצלים ?הפעמונים
סמנו 3-4 תחנות בהן יש 

הזדמנות ליצירת ערך חדשני 
בתהליך ומה נדרש לשם כך

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכם מהו מבחן ההצלחה שלכם 
במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכם מהם ההתנאים הנדרשים 
להצלחה שלכם במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

תארו למי שאינו מכיר את פעילותכם מהם הכישורים  העיקריים 
הנדרשים לביצוע תפקידכם שלכם במהלך רכש :חברתי

1
______________________________________________________

2
______________________________________________________

3
______________________________________________________

ניהול ההתקשרותבחירת הזוכיםבחינת ההצעותפרסוםמכרזים לקראות פרסום ותחילת עבודה על מכרז חדש

המסע של יחידת התקציבים בתהליך הרכש :החברתי
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מתכננת את 
,התקציב 

מחלקת אותו

פותרת 
בעיות 

.תקציביות

תיווך לכולם 
של מגבלת 
התקציב

פניה לגורמים 
שיכולים 

לכסות את 
תקציב

מקשרת בין 
האגפים 
לאוצר

ויסות

גורם מאשר - 
צריכה לאשר 

לועדת המכרזים 
שיש כסף

אמורה לבנות עם 
הגורם המקצועי את 

המודל ,התקציבי צורת 
התשלום לפי) ?ראש 
לפי ?הצלחה (?חודשי

לדעת 
חשבון (:

שליטה 
במערכות ,מידע 
יכולת להפיק 
איפורמציה

 להיות יכולה 
לעקוב אחרי 
התשלומים

 כמה 
משתתפים 
יש ?בתכנית

לדעת באילו 
מערכות 

אפשר להשיג 
מידע ?מסויים

הכירות עם עבודה על 
מערכת בניית מודלים 
שמבוססת על טבלת 
השכר .המשרדי מודל 
מגובה בכ"א ותשומות

תרגום ההגדרה 
של הגורם 

המקצועי לצורך 
כספי

יחסי אנוש 
ושפה 

,משותפת 
ויכולת להתכוונן

ברמה :המשרדית 
יש קושי ...במדידה 
אם יש גידול בעוני 
הוא לדעתי כשלון 

שלנו

בנית מודל מאוזנת 
שמאפשרת עבודה 
אבל לא בזבזנית

ברמה :המשרדית 
בחירת תשומות 
שיאפשרו לנשים 

לצאת ממעגל הזנות 
- מבחן) (תוצאה

המודל ,עובד 
מפעיל ניגש 

למכרז

היכולת לייצר 
ערך לשותפי 
הדרך בתהליך

שיתופי 
פעולה עם

collective 
impact

מדידת תוצאות 
לא) נמצא כרגע 

בסביבת 
(העבודה

מחלקת מחקר 
שתרכז תוצאות של 
פעילויות קודמות כדי 
לדעת מה ,עובד מה 

יותר יעיל

מידע כמותני זמין 
על אוכלוסיות 

שהשירות מיועד 
להן

בניית מודל כספי 
שתואם מודל 
שאושר ברמה 
המשרדית

גורם ,מקצועי אגף 
תקציבים ,משרדי 
ועדת תעריפים 
,אוצר) חשב 
(המשרד

גורם ,מבקר 
בודקת 

שהמכרז כתוב 
בהתאם למודל

לוודא שאנשי 
המקצוע שאופיינו 

תואמים את 
התעריפים

לוודא 
שהוצאות כמו 
שכ"ד תואמות

שאלות 
תשובות

לענות לפונים 
על כל מה 
שקשור 
בתקציב

לתת פתרון או לקבל החלטה 
כאשר לזוכה במכרז יש הוצאה 

שהוא מבקש שיפוי .עבורה 
לדעת לאן ,לפנות כמה לבקש

לבנות מודל 
,יעיל ולשכנע 
שהוא עובד

יש" כל כך 
הרבה אנשים 
שצריך לשכנע 

"אותם

לוודא 
שהמכרז תפור 
לפי :הכללים

ישנה חברה שכותבת 
,מכרזים נציגי המשרד 

בכל התחומים 
,משפטי) ,חשבות 

(מקצועי,והתקציבאית

שולחת לחברה 
את ,המודל עונה 

על שאלות 
והתייעצויות בשלב 

.הכתיבה

תהליך" 
ממושך 
"ויסודי

יש הרבה הלוך 
ושוב במקום 

התכנסות וניסוח 
ופתרון סוגיות 
משותף ומהיר

דווקא" כשאנשים 
עובדים מהבית הם 
סוגרים יותר מהר 

.פינות יש יותר פניות 
להגיב לבקשות 

"מהירות

האחראי על שאלות" "ותשובות 
שהוא מתחום ,הרכש מפנה 

שאלות לשותפים לכתיבה בהתאם 
לסוג .השאלה לעיתים מתקיים דיון 
כאשר יש תשובות שונות לגורמים 

שונים

:דוגמא אני רוצה רופא 
במקום ,מנהל או 

פסיכולוג במקום .עו"ס 
התחום המקצועי יסכים 
אבל אני לא אאשר כי 
זה עולה יותר כסף

מענה 
לבקשת 

הוצאה חריגה

לבדוק 
למה לא 
מקבל כסף

בדיקה שכל מרכיבי 
המכרז מתבצעים מול 
אגף ,תקציבים הכנסת 

תעריפים למערכת 
,המשרדית פתיחת 

מסגרת

,חשבות 
,תקציבים 
גזברות

אגף 
תקציבים

,חשבות 
 גזברות

יש צורך בעידכון 
שהמכרז הסתיים 
כדי שאטפל בזמן 
בפתיחת תעריף 

ומסגרת

חשוב ללמוד 
מה הבקשות 
האלה אומרות 
על התכנון

כשהשירות ,מופעל 
מרגישה שאין 
סגירת ,מעגל 
ונסיונות .לשיפור

תהליך שוחק ולא 
,זורם מאוד 

,ביקורתי משווים 
למודלים אחרים

לוקח הרבה 
,זמן הועדה 

מתכנסת מעט 
מידי

הכנה לועדת 
תעריפים מול 
אגף תקציבים

לאשר את 
התעריף

 משרד ,האוצר 
,הרווחה מרכז 
שלטון מקומי


