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דברי מנהלים

דבר מנהל אגף בכיר
לפיתוח ההון האנושי
ברשויות המקומיות

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

ברשויות מקומיות בארץ ובעולם מתקיים מתח מובנה בין הרשות המקומית

המערכת שלנו עוברת שינוי הנשען על מספר רבדים כשאחד המשמעותי שבהם

לתושב .התושב במדינה המתפתחת ,בכל מעמד חברתי ,מצפה לעלייה באיכות

הוא הרצון שלנו לסייע באופן ישיר לרשות המקומית אל מול 'האימפקט' שלה

השירותים המוניציפליים כחלק מהעלייה ברמת החיים .הרשות המקומית ,על

– אספקת שירותים מיטבית לתושב .להתחבר לראש הרשות ,למנהל ולעובד

מנת לספק מענה זה ,פונה בדרך כלל לגייס משאבים נוספים – בעיקר הכנסות

בשולחן העבודה שלהם .לשלב בדפוסי חשיבה ,התנהלות ,קבלת החלטות

עצמיות משטחי מסחר שירותים ותעשייה .בהנחה שהכנסות 'מארנונה לא

ויישומן חדשנות.

למגורים' מוגבלות ,ועלולות ליצור דיסוננס עם הרצון הלאומי להשקיע בבנייה

אנחנו מבינים כי דרכי החשיבה ופתרון הבעיות המסורתיים אינם מספקים .עלינו

למגורים נדרש כאן משהו נוסף.

לאמץ הלכי חשיבה ומנגנונים המעודדים חדשנות .עלינו להטביע את החשיבה
החדשנית בתוך הגנטיקה של המערכות שלנו .כך נוכל לעמוד באתגרים הרבים

אחד מתפקידי המערכת שלנו הוא לסייע בתוך נקודות מתח כאלה באמצעות

המעסיקים אותנו כיום ובוודאי להיערך ולהתכונן כיאות לאתגרי העתיד.

מינוף החיבור שלנו למשאב המניע את המערכת – ההון האנושי .אותו הון
אנושי שיחלץ את הרשויות המקומיות ,להגיע עם רעיונות וכיווני פעולה אחרים.

ברצוני להודות לגב' יעל חקלאי קאופמן ,מנהלת מפעם ירושלים ולצוותים

המילה 'אחר' היא תכלית החדשנות בעיניי .דפוסי חשיבה והתנהלות אחרים,

המקצועיים שפעלו לצידה ויצרו את התוצר הזה המהווה מבוא מעמיק לסוגייה

אל מול בעיות ואתגרים קיימים ,שיניבו פתרונות לבעיות הסבוכות במרחב

מרתקת.

הציבורי שלנו.
רשות מקומית אחראית לספק רווחה לתושביה ,עסקיה ומבקריה .היא עושה

מאחל לנו שנדע להפיק מהמחקר תהליכי חשיבה שיניבו פעולות שיובילו שינוי

זאת באמצעות תהליכים שונים הקשורים באספקת שירותים.

במערכות הקיימות.
רועי דהן
מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות

תוכן עניינים
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דברי מנהלים

דבר מנהלת
מפעם ירושלים

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

האתגרים העומדים בפני רשויות מקומיות בישראל ,השינויים הרבים בסביבה

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל השותפים לדרך:

המוניציפלית וציפיות התושבים להעלאת איכות החיים ושיפור השירות מחייבים

למשרד הפנים  -אגף בכיר לתכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות,

את המגזר המוניציפלי לאמץ דרכי חשיבה ופעולה אשר יסייעו לרשויות לשפר

לחברות ועדת ההיגוי :גב' דגנית פוקס ,מנהלת מפעם יהודה ושומרון ,גב'

שירות מתוך ניצול יעיל יותר של המשאבים.

חנה פסח היימן ,מנהלת מפעם הדרום והנגב ,גב' ורד בן ארי ,סגנית מנהלת

משרד הפנים – אגף בכיר לתכנון ופיתוח הון אנושי ברשויות המקומיות ,מפעם

מפעם הדרום והנגב ,ולגב' מיכל גרינוולד .תודה לכל עמיתי מנהלי המפעמים

ירושלים ,שהוא מפעם מתמחה לחדשנות מוניציפלית ,ומערכת המפעמים

וסגניהם ,שהשתתפו בחשיבה ותרמו מניסיונם וממרצם לנושא.

נרתמו למשימה חשובה זו אשר החלה בעיסוק בסוגיות כגון :מהי חדשנות

תודה מיוחדת לחברת  SITאשר ליוותה אותנו בכל המהלך ,לגב' מאי עמיאל

מוניציפלית? כיצד אפשר לקדם הטמעת תרבות של חדשנות ברשויות

ולגב' חן חקלאי ,אשר עמלו בחריצות על המחקר ,הראיונות והכתיבה והנחו

המקומיות? מה תפקידה של מערכת המפעמים בתחום זה? כיצד מערכת

במקצועיות רבה את התהליך בכלל ואת הסדנאות למערכת המפעמים בפרט,

המפעמים תורמת לקידום חשיבה ופעולה חדשניות בקרב הרשויות המקומיות,

ותודה לזיו בר ולשי מעוז על הסיוע במחקר .התגייסותם המלאה לתהליך הובילה

כאשר הנטייה הטבעית לפרשנות המושג "חדשנות" מתייחסת לקידום והטמעה

אותנו לתוצר זה ,ועל כך תודתי והערכתי הרבה.

של טכנולוגיות חדשות? כיצד הטמעת תרבות של חדשנות עומדת בהלימה

תודה נוספת לגב' מיכל גולדשטיין על שותפותה בוועדת ההיגוי ועל כך שתמכה

לתפקידי הרשויות הן כגוף ייצוגי דמוקרטי והן כנותנות שירותים לתושבים?

במהלך בזמן כהונתה כמנהלת אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים במשרד

דוח זה מסכם תהליך אשר כלל סקירת ספרות מהארץ ומהעולם ,למידה מערים

הפנים.

שונות ,ראיונות עם בעלי תפקידים ותהליך חשיבה מעמיק שהתקיים עם מנהלי

מערכת המפעמים ומפעם ירושלים מחויבים לתהליך זה ואנו נמשיך ללוות את

המפעמים וסגניהם להבהרת המושג חדשנות מוניציפלית וגבולותיו וליצירת

המגזר המוניציפלי בהטמעת תרבות של חדשנות.

מודל פעולה לליווי פרויקטים של חדשנות בשלטון המקומי באמצעות מערכת
המפעמים.
סיכום תהליך זה הוא צעד ראשון והכרחי לקידום חדשנות מוניציפלית בישראל,
אך הוא רק שלב אחד בדרך .כדי לקדם את הנושא ברשויות המקומיות ,יש צורך
ליישם את מתווה הפעולה המוצע בדוח ,ללוות פרויקטים של חדשנות ברשויות
המקומיות ,להכשיר בעלי תפקידים ברשויות להוביל חדשנות ,לייצר קהילת
חדשנות ולהתחבר למהלכים נוספים שמקדמים המדינה והשלטון המקומי כדי
שיחד נייצר השפעה רחבה ומשמעותית יותר.

יעל חקלאי קאופמן

תוכן עניינים
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דברי מנהלים

תקציר מנהלים

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

דוח זה מסכם תהליך אשר מטרתו לפתח מומחיות בנושא של חדשנות מוניציפלית

המסמך מציע מודל שרשויות מוניציפליות יכולות להתבסס עליו בבואן

בקרב מערכת המפעמים .לצד יצירה של הבנה מעמיקה של היבטים שונים של

להטמיע תרבות של חדשנות .למודל ארבעה עמודי תווך עיקריים:

הסוגיה ,אשר מתבססת על מחקר מקיף של הנושא בארץ ובעולם ,ביקשה מערכת

א .הקמה של מנגנונים ומבנים ארגוניים שאחראים על ייצור וקידום

המפעמים לגבש את תפיסת התפקיד שלה ביחס לחדשנות מוניציפלית ברשויות

של חדשנות; ב .טיפוח מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי

המקומיות בישראל .על בסיס המחקר ותפיסת התפקיד שגובשה ,עיצבה מערכת

הרשות ושותפיה; ג .יצירת שיח פנים-ארגוני וחוץ-ארגוני על חשיבותה

המפעמים מתווה פעולה לקידום חדשנות מוניציפלית בישראל .במסמך זה מובאים

ומהותה של החדשנות ברשות המוניציפלית; ד .יישום שוטף של

תוצרי התהליך.

תוצרים מוחשיים אשר ייצרו אמון באפשרות לשינוי ויסייעו להטמיע

על בסיס החקירה שנעשתה ,חדשנות מוניציפלית מוגדרת כיכולת לחשוב

תרבות של חדשנות .כל אחד מעמודי התווך הללו מכיל שורה ארוכה של

ולפעול בצורה אחרת ,שמייצרת ערך לרשות העירונית ,לתושביה ,לעסקיה

אפשרויות מימוש ,ואותן יש להתאים באופן ספציפי למצב ולצרכים של רשות

ולמבקריה .בשונה מהמושג חדשנות עירונית ,אשר מאגד את כלל תהליכי

מוניציפלית נתונה.

השינוי והשיפור במגוון תחומי החיים בעיר ,המושג חדשנות מוניציפלית מכוון

מערכת המפעמים נושאת תפקיד מניע בהטמעת תרבות של חדשנות ברשויות

בעיקר לאופני הניהול ,הארגון והממשל של הרשות המוניציפלית ולהשפעתם

המקומיות ,שבמסגרתו עליה לעורר מודעות לנושא של חדשנות מוניציפלית

הן על ההתנהלות הארגונית הפנימית שלה והן על ההתנהלות החיצונית

ולייצר בקרב הרשויות ביקוש לתוכניות ולהכשרות בתחום החדשנות .תחומי

והתקשורת בינה ובין תושביה והאנשים שמבקרים בה .חדשנות מוניציפלית

האחריות שנכללים בנושא זה רבים ,ועל כן רצוי כי תהליך מימושם יהיה

טומנת בחובה גישה ממוקדת-תושב; היא מכוונת לפתרון בעיות שמעלים התושבים

הדרגתי .לאור זאת המפעם מציע תוכנית רב-שלבית ,אשר תתבסס על

ומקדמת תקשורת בינם ובין הרשות העירונית ,מתוך יצירת מעורבות אזרחית בתהליכי

היכולות והמשאבים הקיימים הן של המפעמים והן של הרשויות ,ובהמשך תוכל

פיתוח עירוניים.

לצמוח ולהשפיע על רשויות רבות בישראל .השלב הראשון של התוכנית ,אשר

במחקר מתגלה עדות נרחבת לכך שהמגוון וההיקף של האתגרים שניצבים כיום בפני

מתואר במסמך זה ,הנו צעד משמעותי ביותר בקידום תרבות של חדשנות

רשויות מוניציפליות דורשים הרבה יותר ממה שהציעו שיטות הפעולה והשירותים

מוניציפלית ,אשר יוביל להנחלת דפוסי עבודה חדשניים ברשויות המקומיות

העירוניים המסורתיים .כדי להתמודד עם צמיחה ומורכבות הולכת וגדלה וכן עם משבר

בישראל וליצירת ערך משמעותי בעבור תושביהן ועסקיהן.

המשילות והציפייה הגוברת של תושבים לשירות איכותי ומהיר ,על רשויות מקומיות
ליצור את התנאים שיקלו את הפיתוח של שיטות ניהול ,שירותים ומוצרים חדשניים.
לשם כך דרוש מהלך מקיף וארוך טווח שמטרתו הטמעת תרבות של חדשנות ארגונית
ברשויות מוניציפליות בישראל.

תוכן עניינים
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מבוא וסקירה מתודולוגית

מבוא וסקירה
מתודולוגית

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

חדשנות מוניציפלית היא תחום עשייה וידע שמתקדם במידה ניכרת בשנים האחרונות.

ובחינה של מושגים מקבילים והן חקרי מקרה ובחינה של ,Best Practices

עוד ועוד ערים בעולם מצטרפות למגמה זו ומבקשות לקדם חדשנות מוניציפלית

מיומנויות רלוונטיות ,דוגמאות למבנים ולמנגנונים ארגוניים ועוד .לצד סקירת

במגוון כלים ודרכים .במקביל לכך הנושא נחקר ונלמד במוסדות האקדמיים המובילים

הספרות נערך מחקר שטח אשר כלל כעשרים ראיונות עם בעלי תפקידים

בעולם והופך לדיסציפלינה של ממש .לאור זאת התבקש כי מערכת המפעמים,

שונים ברשויות מקומיות ובזירה המוניציפלית בישראל .כמו כן ,בציר המחקר

שתפקידה הוא ללוות את הרשויות המקומיות ולספק להן כלים ניהוליים של פיתוח

נעשה שימוש גם בידע ובניסיון שצברה חברת  SITבתחום של הטמעת

ארגוני ,הדרכה ואימון ,תצטרף גם היא למגמה זו ותשתתף בהובלת חדשנות ברשויות

תרבות של חדשנות בארגונים מורכבים בארץ ובעולם .במסגרת זו התקיימו

המקומיות בישראל.

גם ראיונות עם גורמים ברשויות מקומיות בעולם בארגונים בין-לאומיים אשר

מערכת המפעמים ,בהובלת מפעם ירושלים ,יצאה לתהליך שנועד לפתח מומחיות

עוסקים בחדשנות מוניציפלית ונמצאים בקשר רציף עם החברה ,בנוסף

בנושא של חדשנות מוניציפלית .התהליך נולד מתוך צורך של הרשויות המקומיות,

למחקר השטח שהתקיים בארץ.

ומשרד הפנים קיבל החלטה להיענות לבקשה לתקצב פרויקט זה .הפרויקט נוהל

שני הצירים האחרים נוספו לאחר שהמחקר כבר גובש בחלקו והתקדמו

על ידי אגף בכיר להדרכה ,פיתוח ומפעמים במשרד הפנים ועל ידי מפעם ירושלים,

במסגרת תהליך סדנאי עם כלל נציגי מערכת המפעמים וועדת ההיגוי שליוותה

שהוא מפעם מתמחה לנושא .חברת  SITליוותה את המפעם בתהליך זה כדי להשיג

את התהליך .סדנאות הפיתוח התבססו הן על הידע המקצועי הקיים של

את המטרות הבאות:

חברת  SITבתחום הטמעת החדשנות והן על הידע שנאסף ועובד במהלך

.1

לייצר הבנה מעמיקה של חדשנות מוניציפלית והגדרותיה ,בהתבסס על

בירור וחקירה של הנושא בארץ ובעולם.
.2

לגבש את תפיסת התפקיד של המפעמים ביחס לחדשנות מוניציפלית

ברשויות בישראל.
.3

להגדיר את הכלים אשר יאפשרו למפעמים לקדם חדשנות מוניציפלית

המחקר .ציר גיבוש תפיסת התפקיד נע לאורך הסדנאות ,והתבסס על
למידת הקיים בארץ ובעולם ועל דיונים מונחים הקשורים לרצונות ,השאיפות
והאילוצים של המפעמים .בכל סדנה התקיים דיון שמטרתו "גיבוש זהות"
של המפעם ביחס לתהליכי הטמעת חדשנות ברשויות מקומיות כולל הגדרת
התפקיד ,הממשקים ,השותפים והאינטראקציות ביניהם .בין סדנת פיתוח

במסגרת מתווה פעולה מוסדר ,בהתאם להגדרות ולתפיסת התפקיד שגובשו.

אחת לאחרת ,התקיים תהליך עיבוד של התוצרים והתובנות שהושגו .ציר

כדי להשיג מטרות אלו ,התהליך נע לאורך שלושה צירים מקבילים :ציר המחקר ,ציר

בניית מתווה הפעולה התקדם על בסיס תהליך העיבוד ,וכך הנגיש בעבור

גיבוש תפיסת התפקיד וציר בניית מתווה הפעולה .ציר המחקר היה הציר הראשון של

מערכת המפעמים שיטות וכלים מתחום החדשנות המוניציפלית שהותאמו

המהלך ,והוא התבסס בעיקרו על סקירת ספרות מקיפה מהארץ ומהעולם .הספרות

לאופיין ולצורכיהן של הרשויות המוניציפליות בישראל.

שנסקרה כללה הן מחקרים תאורטיים המציעים המשגות של חדשנות מוניציפלית

תוכן עניינים
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חדשנות :הגדרה כללית

 | 01הגדרות והמשגה

חדשנות עירונית :הגדרה

חדשנות :הגדרה כללית

א .כניסת המושג למגזר הציבורי בעולם

חדשנות מוניציפלית :הגדרה

כדי להבין את המושג "חדשנות מוניציפלית" ,ראשית יש צורך להבין את

השורשים של המושג חדשנות נטועים בעיקרם בעולמות של תעשייה ,מסחר ועסקים ,ורק בשנים

המושג "חדשנות" .לאורך השנים נכתבו ספרי מחקר רבים בתחום זה ולמושג

האחרונות עשה המושג את דרכו אל תוך המגזר הציבורי .גם מבחינה אקדמית ,עד לאחרונה התמקד

חדשנות הוצעו הגדרות רבות .עם זאת ,לצורכי המחקר הנוכחי נזהה

המחקר בחדשנות בקרב חברות למטרות רווח ונטה לסקור מוצרים חומריים ותהליכים טכנולוגיים שנחשבים

חדשנות כ"יכולת לחשוב ולפעול אחרת באופן מועיל" .המונח "יכולת"

חדשניים .פרדיגמת החדשנות החלה להיכנס אט-אט למגזר הציבורי בשנות האלפיים בכל מיני מדינות

מציין את היות החדשנות מיומנות הניתנת ללמידה :במילה "לחשוב" ישנה

ברחבי העולם .ברקע לכך היתה העובדה שלא רק היעילות של המוסדות מוטלת על כף המאזניים ,אלא

הנחה הקשורה לכך שבעת שבירה של דפוסי חשיבה קיימים (חדשנות),

גם הלגיטימציה שלהם .האמון ושיתוף הפעולה של הציבור עם מוסדותיו הכרחיים לתפקודם התקין.

תהליכי החשיבה המתרחשים במוחו של אדם שונים מאלו שמתרחשים

ובעידן שבו הרשתות החברתיות תומכות בכל מחאה צרכנית או חברתית ומתדלקות אותה ,גם ארגונים

בשגרה (חשיבה המצאתית אל מול חשיבה אוטומטית); במילה "לפעול"

ציבוריים נדרשים לבסס את הלגיטימיות שלהם אף יותר מאשר בעבר .כיום ישנה הכרה בכך שדווקא

הדגש הוא על ההוצאה לפועל והיישום של הדברים (חדשנות כוללת יישום

מכיוון שרשויות שונות במגזר הציבורי מהוות מונופול ואינן צריכות להתמודד עם תחרות כמו חברות במגזר

ולא רק חשיבה); ואילו הסיום "באופן מועיל" מבהיר כי חדשנות היא בעלת

הפרטי ,הצורך להטמיע בהן חדשנות באופן מכוון גבוה אף יותר.

ערך למצב הקיים ויש לה השפעה חיובית עליו (לכאורה זה טריוויאלי ,אך

כמו כן ,משברים כלכליים ופיננסיים שתקפו מדינות רבות בעולם הובילו לקיצוץ בתקציבים של גופים

בגלל השימוש המרובה במושג חדשנות לעתים ישנו בלבול בין חדשנות

שונים במגזר הציבורי .ממשלות רבות מצאו את עצמן בקונפליקט :בעוד רבים מהשירותים שלהן נחוצים

כערך בפני עצמו ובין חדשנות כאמצעי להשגת היעדים של הארגון).

יותר ויותר לאזרחים שנפגעו מהמשבר ,יכולתן לספק את אותם שירותים הולכת וקטנה .מצב זה יצר צורך
גדול בחשיבה וניהול חדשניים .עניין זה היה ברקע להכרזה של ועידת  OECDבוונציה בשנת  2010על
החשיבות של טיפוח יעילות ואפקטיביות באמצעות חדשנות במגזר הציבורי .המדינות החברות התבקשו
להעריך את האתגרים ואת האילוצים העיקריים ,הנוכחיים והעתידיים ,הניצבים בפניהן ,ולהציע גישות
חדשניות לבניית מגזר ציבורי יעיל ומבטיח יותר.
שינויים אלו הובילו להתפתחות של מגוון סוגי חדשנות במגזר הציבורי .אין מדובר רק בחידושים טכנולוגיים
שמאפשרים לעצב מחדש תהליכים מסוגים שונים ,כמו הנגשה של מידע ושימוש בו באופן שישפר את
אספקת השירותים מצד המדינה .המנעד של תחומים רלוונטיים לחדשנות החל להתרחב ,ונעשו מחקרים
גם על חדשנות בתפיסה ,בצורות ארגוניות ובסגנונות ניהול של מוסדות ציבוריים .דרכי ארגון וניהול חדשניות
יכולות לכלול למשל שותפויות חדשות בין הממשלה לשאר המגזרים ולטפח את הקשר עם האזרחים.

תוכן עניינים
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הגדרות והמשגה

חדשנות :הגדרה כללית

חדשנות :הגדרה כללית

חדשנות עירונית :הגדרה

ב .כניסת המושג למגזר הציבורי בישראל

חדשנות מוניציפלית :הגדרה

תהליך זה חדר גם לישראל ואפשר לראות את ביטוייו במשרדי ממשלה,
ברשויות מקומיות ובמוסדות ציבור למיניהם .גם האוניברסיטאות בישראל
החלו להציע תוכניות לימוד שונות לחדשנות במגזר הציבורי .עם זאת ,נדמה
כי התהליך עודנו בחיתוליו .כך למשל אפשר ללמוד ממחקר של מכון "ראות"
שבו נותח מדד התחרותיות הבין-לאומי  2006–2005של הפורום הכלכלי
העולמי ( .)WEFלפי מחקר זה ,ישראל נמנית עם המדינות שבהן המגזר
הפרטי תחרותי יותר מהמגזר הציבורי (לצד מדינות כמו ארצות-הברית ,טייוואן
ויפן) .אלא שגודלו של המגזר הציבורי בישראל מגביר את חוסר האיזון אף יותר:
המגזר הציבורי בישראל מהווה כ 50%-מכלל המשק ,לעומת 38% ,37%
ו 23%-בארצות-הברית ,ביפן ובטייוואן בהתאמה .במילים אחרות ,ישראל,
שהיא חלק מקבוצת המדינות שנסמכות בעיקר על חדשנות ותחכום עסקי
כדי להניע את פיתוחן הכלכלי ,עודנה זקוקה להטמעה של תהליכי חדשנות
מקיפים במגזר הציבורי שלה.
קידום חדשנות הוא משימה קריטית של המגזר הציבורי גם לפי דוח שפרסם
המכון הישראלי לדמוקרטיה בשנת  2013בכותרת "כושר הביצוע של
הממשלה בתחום קידום חדשנות" .לדעת חוקרי המכון ,היכולת לקדם
חדשנות איננה יכולת שגורה במגזר הציבורי בישראל בכלל ובמערכת
הממשלתית בפרט ,ולכן נדרשת התאמה של תהליכי עבודה ושגרה
ארגונית לצורך ייצור ושימור של סביבה מקדמת חדשנות .לשם
פיתוח יכולת קרדינלית זו יש להתחיל בפיתוח תשתית – מערכתית ,ארגונית
וחשיבתית – שתשמש פלטפורמה לחדשנות בשירות הציבורי ובמסגרתה
יוכשרו פקידי הרשויות לאתגר פרדיגמות קיימות ולהוביל שינויים מבניים,
מתוך זיהוי מגמות עולמיות ומינוף של יכולות טכנולוגיות מתקדמות.
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

חדשנות :הגדרה כללית

חדשנות עירונית :הגדרה

חדשנות עירונית :הגדרה

כחלק מכניסת נושא החדשנות אל המגזר הציבורי ניתנה חשיבות מיוחדת

א .מושגים נפרדים מ"חדשנות עירונית"

לחדשנות ברשויות מקומיות ,שזכתה לכינוי "חדשנות עירונית" .המושג אפוף

בשנים האחרונות נכתב בהרחבה הן על הנושא של עירוניות והן על הנושא של חדשנות ,ומופיעים

כאמור מידה של עמימות ,אך באופן כללי אפשר לומר שמטרתה של חדשנות

מושגים שונים שנקשרים (בצדק או שלא בצדק) לנושא של חדשנות עירונית .ננסה להבהיר בחלק זה

עירונית היא לספק שיפור או שינוי משמעותי בתפקוד של ערים ובהשפעה

מהם המושגים החיים בסביבה של המושג "חדשנות עירונית" ,אך נפרדים ושונים ממנו.

חדשנות מוניציפלית :הגדרה

שלהן על הסביבה ועל החברה .חדשנות עירונית יכולה לבוא לידי ביטוי בכל
מיני תחומים כמו טכנולוגיות ,שירותים ,תחבורה ,חינוך ,תברואה ,מדיניות,

( )1התחדשות עירונית – התחדשות עירונית ( )urban renewalהיא שם כללי לתהליך השיקום שעובר

גישות ניהוליות ,תהליכים ארגוניים ועוד ( .)CGDD, 2012נדגיש כי "חדשנות

אזור עירוני שקודם לכן היה מוזנח מבחינה פיזית או חברתית ,כדי להפכו לחלק מהרקמה העירונית החיה.

עירונית" לתפיסתנו נוגעת לכלל תהליכי החדשנות (אתגור החשיבה

תהליך ההתחדשות יכול להיעשות באופן טבעי ללא פיקוח ,ביוזמה פרטית או בהובלת רשויות העיר

והעשייה באופן שמייצר ערך) שמתרחשים ביחידה "עיר" אך אינם

והמדינה (בישראל מדובר בעיקר בתמ"א  38ובפרויקטים של פינוי-בינוי).

קשורים בהכרח ליחידה "רשות מוניציפלית" .לפיכך יזם קהילתי שפתח
רשת ספריות קהילתיות בבנייני מגורים ועשה זאת ללא שיתוף פעולה מצד

( )2עירוניות מתחדשת – מושג דומה אחר שעולה באופן תדיר בשיח על עירוניות הוא "עירוניות חדשה"

הרשות ,או אדריכל שעשה שימוש בארכיטקטורה מיוחדת בתכנון של מבנה

או "עירוניות מתחדשת" ( .)New Urbanismעירוניות מתחדשת היא למעשה פרדיגמה ותנועה לתכנון

פרטי ,נקטו עשייה של חדשנות עירונית .גורמים שונים שמדברים כיום על

עירוני שבעיקרה היתה תגובה לתהליכי הפרבור ולשימוש הגובר בכלי רכב פרטיים .התנועה מבוססת על

הטמעת חדשנות עירונית חולקים את ההבנה כי יש צורך ביצירת תנאים

עקרונות תכנון עירוני וארכיטקטורה שעובדים יחד לייצר קהילות בסדר גודל אנושי ובר-הליכה .העירוניות

ובשימוש במודלים ארגוניים וניהוליים שיאפשרו שבירה של נהגים קיימים

המתחדשת שמה לה למטרה לבצע שינויים בהיבטים רבים בעיר כמו עירוב שימושי קרקע ,ציפוף העיר,

ויקדמו פרקטיקות ושיטות חדשות בהתמודדות של העיר ,על כל מרכיביה

יצירת תמהיל דיור ,שימור ופיתוח תשתיות קיימות ועוד .בישראל התנועה להתחדשות עירונית מובלת על

ושותפיה ,עם האתגרים המשתנים שניצבים מולה.

ידי עמותת מרחב מאז  ,2004ויש בה יותר מ 500-חברים ובהם מתכנני ערים ,אדריכלים ,אנשי אקדמיה
ומתכננים.
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ב .מושגים משיקים לחדשנות עירונית

( )2עיר חכמה – בשנים האחרונות הופיע מושג נוסף שנקשר לחדשנות עירונית – המושג "עיר

בעוד שני המושגים שהוזכרו לעיל הם שונים ונפרדים מהמושג של חדשנות עירונית ,ישנם מושגים

חכמה" .תהליכי העיור המואצים והפיכתן של ערים למערכות אנושיות גדולות ומורכבות העלו את

אחרים שמשיקים לו במידה כלשהי או משלימים אותו .כתוצאה מכך ייתכנו מצבים שייעשה שימוש

הצורך למצוא דרכים לנהל ערים בצורה חכמה ויעילה יותר .ערים שהצליחו למצוא דרכים שכאלו

באחד מהמושגים הללו כדי לתאר את אותן תופעות או אותם תהליכים .עם זאת ,לכל מושג ישנם

זכו לכינוי "ערים חכמות" ,אך לחוקרים יש הגדרות נבדלות ל"חוכמה" שלהן .לפי אחת ההגדרות

הדגשים שהוא מצביע עליהם ,כמו שאפשר לראות בתיאור הבא.

הרחבות ,עיר חכמה היא "עיר שמשלבת טכנולוגיות מידע ותקשורת עם מאמצים אחרים לארגון,

חדשנות מוניציפלית :הגדרה

לעיצוב ולתכנון בעיר ,כדי לפשט ולזרז תהליכים ביורוקרטיים ולעזור לאתר פתרונות חדשניים
( )1העיר היצירתית – "העיר היצירתית" הוא מושג שנכנס לשיח על עירוניות בשנות ה70-

לניהול המורכבות העירונית – במטרה לשפר את איכות החיים ואת הקיימות של העיר"

וה ,80-ובשנות ה 90-התפתח לכדי פרדיגמה שלמה שקשרה בין יצירתיות לניהול יעיל של העיר

(.)Toppeta, 2010

ולהצלחה ושוויון כלכליים ( .)Yencken, 1988בראשית שנות האלפיים קיבלה העיר היצירתית

בתחילה ,כוון החזון של העיר החכמה בעיקר לאינטגרציה של טכנולוגיה חדישה כדי לשפר את

משנה תוקף בשתי תיאוריות נוספות ,בספרו של ג'ון הוקינס על הכלכלה היצירתית ובספרו של

השירותים שניתנים לתושבים ומכאן גם את איכות חייהם .הדגש הושם על השילוב של טכנולוגיות

ריצ'רד פלורידה על המעמד היצירתי .באופן כללי ,ביקשה גישה זו לקדם תנאים מסוימים בעיר

מידע ותקשורת בתשתיות עירוניות ,במסחר ,בחינוך ,בתחבורה וכו' .בהמשך לכך ,שטף גל של מושגים

אשר יאפשרו להרחיב את הדמיון ואת היצירתיות בניסיון לפתור בעיות שמתכנני העיר ,תושביה

דומים את המחקר העירוני .ישנם אמנם מושגים כמוcyberville, digital city, information

ועסקיה מתמודדים אתן .התנאים הללו נתפסו כשילוב של התשתיות הפיזיות שהעיר מספקת ,לצד

 ,city, intelligent city, knowledge-based city, wired cityשמדגישים היבטים ומשמעויות

התשתיות האנושיות שמפעילות אותה ופועלות בה .אף שלטענת רבים "העיר היצירתית" אינה

של השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ,אך באופן כללי הם כולם מצביעים על אותה תופעה.

מסתכמת במספר מופעי האמנות והתרבות שיש בה ,בסופו של דבר רוב התוכניות והאסטרטגיות

אחר כך החל המושג "עיר חכמה" להישמע גם בהקשרים שאינם "טכנולוגיים" מובהקים – מנגנוני

שפותחו מתוכה עסקו באופן ישיר בנושא של אמנות ותרבות בעיר (.)Carta, 2007

שיתוף ציבור ,שיתופי פעולה בין סקטורים שונים בעיר או כניסה של מודלים ניהוליים יעילים יותר

כמו חדשנות עירונית ,גם המושג "העיר היצירתית" כוון במקור לא רק לתחומי האמנות ,אלא

( .)Deakin and Al Wear, 2011סקירה של מחקרים שונים בנושא לימדה כי ישנם שמונה

לכל התשתיות הבסיסיות של העיר ולמערך הניהולי המורכב שאחראי עליהן .עידוד יצירתיות בכל

גורמים עיקריים שקובעים באיזו מידה עיר היא "חכמה" .1 :ארגון וניהול  .2טכנולוגיה  .3משילות

הרבדים של המערכת העירונית נועד להרחיב את בנק הרעיונות ואת מגוון הפתרונות האפשריים

 .4מדיניות  .5אנשים וקהילות  .6כלכלה  .7תשתיות בנויות  .8סביבה טבעית (Chourabi et al.,

לבעיות עירוניות שיעלו .הוא נתפס כרלוונטי לצורת העבודה של עובדי הרשות ,למערכות הניהול

 .)2012ההפרדה בין התחומים שימושית לצורך הניתוח ,אך מובן שבמציאות הם משיקים זה לזה

ולסוגיות טכניות ותפעוליות ,וכן לסוגיות תרבותיות וחברתיות .המושג אמנם סיפק תובנה חשובה

בתחומים רבים ,כך שחדשנות בתחום מסוים מייצרת חדשנות גם בתחום אחר .כיום העיר החכמה

באשר לצורך של ערים להשתנות ולהתחדש בהתאם לצרכים ולאתגרים החדשים שעומדים בפניהן,

מזוהה עם המחויבות לחדשנות בתחומים השונים והמגוונים של העיר (.)Nam & Pardo, 2011

אך הדרכים לעשות זאת נותרו לא ברורות והמושג נותר מזוהה בעיקר עם תוכניות עירוניות בנושאי

במובן זה המושג "עיר חכמה" משיק במידה רבה ולעתים אף זהה למושג של חדשנות עירונית.

אמנות ותרבות.
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אם בראשית הדרך נטו חוקרים להדגיש את החדשנות של הטכנולוגיה ואת התשתיות המתקדמות

בערים חכמות או חדשניות ( .)Torres, Pina & Acerete, 2006חדשנות מוניציפלית קשורה

של העיר החכמה ,לאחרונה החלה להתפתח ההבנה כי היבטים אחרים שלה – בעיקר אלו שקשורים

אפוא גם ביישום של תשתיות ממשל שמייצרות שקיפות ותגובה מהירה ומסייעות לשיתופי פעולה,

בארגון ,ממשל וניהול – גם הם רכיב קריטי ביצירת ערים חכמות .המושגים העיר החכמה וחדשנות

להחלפת מידע ולאינטגרציה של שירותים ( .)Mooij, 2003מכיוון שהדגש הוא על ההתקשרות

עירונית הם מעין מושגים חופפים ,ואילו המושג "חדשנות מוניציפלית" מצומצם יותר ומתייחס

עם האזרחים ,גם בהקשר זה ישנה כתיבה רבה על השימוש באינטרנט ,בטכנולוגיות מידע ובe--

בעיקר אל אותם היבטים של העיר החכמה שקשורים ברשות המוניציפלית .ניהול ,ארגון וממשל

 .governanceכך למשל ,במסגרת פרויקט החדשנות המוניציפלית של מרכז אש ()Ash Center

חדשניים מבוססים על גישה ממוקדת-אנשים ששמה את התושב במרכז ,רואה בו שותף שווה

באוניברסיטת הרווארד ,יצא לאחרונה ספר שכותרתו " ,"The Responsive Cityשמהווה מעין

ומערבת אותו בתהליכי קבלת ההחלטות.

מדריך לממשל ולמעורבות חברתית בעידן הדיגיטלי ומדגיש מאוד את התקשורת בין הרשות

מבחינת ארגון וניהול ,מדיניות של עיר חכמה מאפשרת את החשיבה על שינויים בעיר ,ובעיקר

העירונית לתושביה ואת שיתוף הפעולה ביניהם.

את היישום שלהם .ההנחה היא שעיר חכמה זקוקה למדיניות אשר תפחית חסמים רגולטוריים.

לאור הגדרה זו אפשר לומר שבאופן ספציפי חדשנות מוניציפלית היא היכולת לחשוב ולפעול

כדי לאפשר התפתחות וחדשנות בכל יתר תחומי החיים בעיר ,הרשות המוניציפלית צריכה לפתח

בצורה אחרת ,שמייצרת ערך לרשות העירונית ,לתושביה ,לעסקיה ולמבקריה .הגדרה

מדיניות שאינה מקובעת ,ואשר משתנה בהתאם לשינויים הכלכליים ,החברתיים או הטכנולוגיים

זו מכילה רק את הממשקים שכוללים את הרשות ,כך שחדשנות מוניציפלית היא למעשה מקרה

שמתרחשים בעיר ( .)Eger & Maggipinto, 2010במסגרת שינוי ועדכון של המודל הארגוני

פרטי (רחב מאוד) של חדשנות עירונית .בשונה מהמושג חדשנות עירונית ,אשר מאגד את תהליכי

והניהולי של הרשות העירונית ,תשומת לב רבה במחקר מופנית לשימוש בטכנולוגיית מידע (Gil-

השינוי והשיפור במגוון תחומי החיים בעיר ,המושג חדשנות מוניציפלית מכוון בעיקר לאופני הניהול,

.)García & Pardo, 2005

הארגון והממשל של הרשות המוניציפלית ולדרכים שאלו משפיעים הן על ההתנהלות הארגונית

בהיבט של הממשל ,עוד מרכיב של ערים חכמות הוא השלמת היצע השירותים שמספקות הרשויות

הפנימית שלה (היחסים והתקשורת בין המחלקות השונות ועובדיהן) והן על ההתנהלות החיצונית

בשירותים ובמדיניות שנובעים מהביקוש של אזרחים וארגוני חברה אזרחית (Nam & Pardo,

והתקשורת שבינה ובין התושבים שלה ויתר האנשים שמבקרים בה .חדשנות מוניציפלית טומנת

 .)2011ההנחה שעומדת מאחורי המושג "משילות חכמה" היא שחדשנות מוצלחת נעשית על

בחובה גישה ממוקדת-תושב; היא מכוונת לפתרון בעיות שמעלים התושבים ומקדמת תקשורת

ידי שיתוף והתערבות של בעלי העניין המרכזיים (אם אלה בעלי עסקים ,הורים ,רוכבי אופניים או

בינם ובין הרשות העירונית ,מתוך יצירת מעורבות אזרחית בתהליכי פיתוח עירוניים.

חדשנות מוניציפלית :הגדרה

תושבים באופן כללי) .בהתאם לכך ,חדשנות בממשל מובילה לשיתוף פעולה בין חלקים שונים
של הרשות העירונית ולשותפויות פרטיות-ציבוריות ,אם בעולם העסקי ואם בעולם החברתי
(.)Odendaal, 2003
לפי ניסוח אחר ,משילות חכמה בעיר היא משילות ששמה במרכז את האזרח ,ולכן מנגנונים שבהם
האזרחים יכולים להשתתף בצורה יעילה ופשוטה בהערכה ובקבלת החלטות הם חלק מרכזי

חדשנות מוניציפלית :היכולת לחשוב ולפעול בצורה אחרת,
שמייצרת ערך לרשות ,לתושביה ,לעסקיה ולמבקריה.
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תהליך עיור מואץ

מורכבות ניהולית גדלה

מזה זמן רב שחדשנות נחשבת למושג של המגזר הפרטי ,אך לאחרונה

תהליכי העיור בעולם הגיעו היום לשיא חסר תקדים .עובדה זו אינה רק מעניינת ,היא מצריכה פיתוח משמעותי של

היא הפכה למטרה פופולרית יותר ויותר בעבור רשויות מקומיות שמחפשות

קיימות ואיכות חיים .כיום כ 54%-מאוכלוסיית העולם מתגוררת באזורים עירוניים ,ולפי דוחות של האו"ם שעוסקים

דרכים לחדש ולייעל את שירותיהן כדי לעמוד בקצב של הצרכים המשתנים

בעירוניות ,עד שנת  2050יעלה שיעור האוכלוסייה העירונית ל 10% .66%-מאוכלוסיית העולם מתגוררת ב30-

של לקוחותיהן .ישנם כמה אתגרים מרכזיים שערים ורשויות מוניציפליות

ערים ענקיות ,וכ 600-ערים מאכלסות רבע מהאנשים בעולם .תהליך העיור הזה מורגש ביתר שאת במדינת ישראל,

מתמודדות אתם ,אשר מגדילים את הצורך בחדשנות ועושים אותו להכרחי.

ששיעור האוכלוסייה העירונית בה הוא מהגבוהים בעולם .כ 93%-מתושבי המדינה מתגוררים כיום באזורים עירוניים.

משבר משילות
עלייה בציפיות התושבים

התרחבותם של האזורים העירוניים מציבה אתגרים רבים .חוץ מהאתגרים הפיזיים והטכניים הקשורים בתשתיות,
באיכות הסביבה ,בתחבורה וכו' – ערים מתמודדות עם מערך נוסף של אתגרים חברתיים וארגוניים .לצד זאת ,גם
יישובים כפריים ומועצות אזוריות מתמודדים עם אתגרים כמו שימור כוח המשיכה שלהם ,מתן שירותים יעיל ושיפור
איכות חיי התושבים.
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ניהול אזורים עירוניים הפך לאחד האתגרים הגדולים

ישראל מתמודדת גם היא עם אתגרים דומים .זוהי

ביותר בפיתוח במאה ה .21-רשויות מקומיות הן

מדינה קטנה בעלת צפיפות אוכלוסייה גבוהה ,וקצב

מהמערכות המורכבות ביותר שפועלות במדינות שונות

גידול האוכלוסייה שלה ,שנחשב גבוה יחסית למדינה

בעולם .אלו מערכות שעוסקות במגוון עצום של תחומים

מפותחת ,מבטיח סביבה צפופה אף יותר בעתיד .ישראל

(חינוך ,תחבורה ,רווחה ,ניקיון ,תכנון ובנייה ,התייעלות

התמודדה תקופה ממושכת עם תקציבים חברתיים

אנרגטית ועוד) ,מגוון רחב של קהלי יעד ,מספר גדול

מצומצמים לעומת שאר העולם ,לצד קשיים תקציביים

מאוד של בעלי עניין ובהתאם – מגוון אתגרים .לצד

מתמשכים של הרשויות המקומיות ,והללו החריפו את

זאת ,בעשורים האחרונים ערים נאלצות להתמודד עם

עוצמת האתגרים .עמותת מרחב ,התנועה לעירוניות

אתגרים חדשים שיצרו גלי ההגירה ותוצרים אחרים

מתחדשת בישראל ,מזהירה כי "לישראל שטח ומשאבים

של הגלובליזציה .קצב הגידול המהיר של האוכלוסייה

טבעיים מצומצמים ,צפיפות אוכלוסין מהגבוהות בעולם

בעיר והשונות הרבה בין תושביה (הבאה לידי ביטוי

הנמצאת במגמת עלייה ,ומספר רב של יישובים קטנים

בתרבות ,שפה ,דת ועוד) דורשים מהערים לשנות את

ביחס לכמות האוכלוסייה .המשך המגמה הזו יגרום לכך

השיטות והכלים המסורתיים שבהם השתמשו (Dawes,

שערים ,יישובים והמרחב הכפרי והפתוח בישראל ייכשלו

 .)Cresswell & Pardo, 2009ההתמודדות עם

ביצירתה של סביבה אנושית ,הרמונית ובת-קיימא".

משבר משילות
עלייה בציפיות התושבים

אתגרים אלו ,לצד שינויים מהירים בסביבת הפעילות
של הרשות (סביבה כלכלית ורגולטורית ,מגזר עסקי,

המציאות העירונית בישראל וכן העתיד שצפוי לה

שינויים סביבתיים ,שינויים בציפיות התושבים ועוד),

מבהירים כמה חשוב להטמיע חדשנות מוניציפלית

דורשים פתרונות יצירתיים שישפרו את חיי התושב ואת

ברשויות המקומיות שלה ,הן הגדולות והן הקטנות.

אופן ההתנהלות של הרשות.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

פרק א'

|16

 02הצורך בחדשנות מוניציפלית

תהליך עיור מואץ

משבר משילות

מורכבות ניהולית גדלה

בעשורים האחרונים נוצר שיח ציבורי ואקדמי בסוגיית

צרכים חדשים וציפיות גוברות ,בשל אתגרי הניהול

יכולות המשילות של ממשלות ורשויות מדינה במדינות

המוניציפלי ,המשילות המקומית וצמצום המשאבים

מערביות בעולם .משילות יעילה מתבטאת גם ביכולת

(בארי.)2011 ,

משבר משילות
עלייה בציפיות התושבים

להוציא לפועל פרויקטים למען מימוש מדיניות
הממשלה .יישום מוצלח של המדיניות הציבורית תלוי

השינויים הדרושים יחייבו העמקה של העקרונות

ביכולת המקצועית של פקידי המנהל ובאינטרסים

הדמוקרטיים במרחב המוניציפלי ,שכן ברשתות הניהול

של הנציגים הנבחרים ,וכן בתנאים רבים אחרים של

שמכיל המרחב המוניציפלי חברים שחקנים רבים יותר

המערכת הפוליטית .באופן כללי" ,משבר המשילות"

מאשר בעבר ,המשתייכים למגזרים ולתחומי עשייה

הוא ביטוי לתהליך ממושך של שחיקת אמון הציבור בכל

מגוונים .ריבוי השחקנים והמעבר מניהול אנכי לניהול

האמור במוסדות פוליטיים ובהסדרים מוסדיים ,המלווה

רשתי חושף אותו ואת המנהיגות המקומית לעוד

בתחושה כי אלה אינם מספקים עוד מענה הולם לצרכיו

תביעות ,השפעות ,מניפולציות ורצון למעורבות אשר

ולציפיותיו" .כאשר הפער בין הציפיות למציאות הפוליטית

יחייבו אותם לייצר מנגנונים חדשים .לצד הקשיים

והשלטונית מתרחב ,הוא לובש צורה של משבר משילות"

שכרוכים בכך ,אתגר זה מזמן לדמוקרטיה המקומית

(רובינשטיין ווולפסון.)2012 ,

הזדמנויות עצומות ומשאבים חדשים ,כמעט אין-
סופיים .המשאבים העומדים לרשותה של רשת מקומית

משבר המשילות אינו נוגע רק לשלטון המרכזי ,אלא

הכוללת את הרשות המקומית ,ארגוני המגזר השלישי,

גם לשלטון המקומי ,שמושפע ממנו .בישראל ,התרבות

ארגונים מסחריים ,ארגונים ציבוריים ומתנדבים גדולים

הפוליטית בשלטון המרכזי נוטה לאמץ מאפיינים של

לעין שיעור מהמשאבים העומדים לרשותה של הרשות

ממשל ריכוזי במהותו ,השומר את מרב הסמכויות לעצמו,

המקומית לבדה .רשות מקומית שתשכיל לתכלל את

קרי ,האוטונומיה הניתנת לרשות המקומית מוגבלת

הגורמים בסביבתה ולאגם את משאבי הרשת תקדם

באופן יחסי .במקביל ,חולשת המשילות בשלטון המרכזי

דמוקרטיה מקומית מובחרת.

מחזקת מנגנוני רגולציה ממשלתית ,ולעתים המדינה
כופה את מעורבותה בנעשה ברשויות המקומיות.
בעשורים האחרונים כמה מן הרשויות המקומיות מוצאות
את עצמן בלתי כשירות להתמודדות עם סביבה משתנה,
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עלייה בציפיות התושבים

מורכבות ניהולית גדלה

הצורך המרכזי שלשמו קיימת ופועלת רשות מוניציפלית הוא כדי לספק שירותים לתושבים או

משבר משילות
עלייה בציפיות התושבים

"הלקוחות" שלה ,אם להשתמש במונחי המגזר הפרטי .ההתפתחויות והשינויים הטכנולוגיים שחלו
בעולם בשנים האחרונות שינו את צורכי התושבים והגבירו את ציפיותיהם .היום ,יותר מתמיד,
ציבור התושבים מצפה לביצועים ברמה גבוהה ולקבלת אחריות מצד הרשות.
דרישות אלה אינן משתלבות היטב עם השיטות המסורתיות של השלטון המקומי .הפערים הגדלים
בין ציפיות התושבים לביצועי הרשות וכן היעדר שוויון באיכות ובכמות גורמים לציבור אי שביעות
רצון והוא מגלה חוסר אמון במנהיגות המקומית .בתגובה לכך ,רשויות מקומיות נדרשות לגבש
כלים ייחודיים המוכוונים להבראתן ולצמיחתן .גיבוש כלים מתאימים דורש את המעורבות ב"משימה
הבלתי נגמרת של חדשנות מונחית-משימה" ,כפי שכינה אותה גנריך אלטשולר ,ממציא תיאוריית
החשיבה ההמצאתית ( .)TRIZהתרגום של דרישה זו יכול ללבוש צורות רבות ,ובמובנים מסוימים
הוא המשימה המרכזית של רשויות כיום.
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 03גורמים מאפשרים

מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית

 | 03גורמים מאפשרים

התפתחויות טכנולוגיות

אמנם ישנם לא מעט חסמים שעומדים בפני רשות מוניציפלית שרוצה לחדש ,אך למעשה מקצת

מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית

התכונות שמאפיינות רשויות הן תכונות שיכולות לסייע לחדשנות ולעודד אותה .אפשר לזהות

"חדשנות מוניציפלית" הוא מושג שעלול להישמע

ברשות המוניציפלית כמה גורמים מאפשרים לחדשנות.

כסתירה באוזני אלה שרואים ברשות המוניציפלית

עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים

מערכת ביורוקרטית מיושנת ומסורבלת .אך האמת היא
שלערים יש היקף השפעה ומנופי השפעה שלעסקים
ולמפעלי תעשייה רבים אין וגם לא למרבית הממשלות
המרכזיות .העובדה שרשויות מוניציפליות מטבען אינן

מגמת התמקצעות

ממוקדות בתחום אחד ,אלא אחראיות על מגוון רחב של
תחומי חיים המרוכז תחת מבנה ארגוני יחיד (כלכלה,
רווחה ,חינוך ,אדמיניסטרציה ,תברואה ,תשתיות וכן
הלאה) ומשפיעות על מגוון של אנשים שחיים ועובדים
בהן ,הופכת אותן לבעלות פוטנציאל השפעה יחיד
במינו על איכות החיים של התושבים .הכלים שרשויות
מוניציפליות יכולות להשתמש בהם כדי לקדם חדשנות
הם רבים ומגוונים ביחס לסוגים אחרים של ארגונים:
שינויים במדיניות; רגולציה; יצירת מעורבות אזרחית;
שיתופי פעולה פנים-ארגוניים וחוץ-ארגוניים ,בנייה של
תשתיות טכנולוגיות; הטמעת מנגנוני מימון גמישים
– אלה הם רק מקצת הכלים שעומדים לרשות ליישום
חדשנות מוניציפלית.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית
התפתחויות טכנולוגיות
עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים
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התפתחויות טכנולוגיות
התפתחויות

טכנולוגיות

רבות

שהבשילו

בשנים

האחרונות נחשבות היום למצרך בסיסי ולא יקר שרוב
רובם של האזרחים ושל המוסדות יכולים להחזיק ולתפעל.
השילוב בין הנגשת האינטרנט ובין שיפורים הולכים
וגדלים בהנדסת חומרה ,ובתוך כך התפוצה האדירה של
הטלפונים החכמים ,מאפשר לרשויות להציע שירותים
עירוניים נוחים ומשוכללים יותר לתושביהן .אפשר היום

מגמת התמקצעות

לשפר בקלות יחסית שירותים מסורתיים של הרשת
באמצעות שימוש בכלים לאיסוף ולעיבוד מידע ,שימוש
בחיישנים לניטור מערכות שונות ,שימוש בטכנולוגיות
קיימות לתקשורת בין התושבים ובין עצמם וכן בינם ובין
נציגי הרשות .כך למשל בשנים האחרונות עולם מערכות
המידע הגיאוגרפי מתפתח במהירות ומאפשר לייצג על
מפות סוגים שונים של מידע ,ולהשתמש במפות הללו
כפלטפורמה לתקשורת עם התושבים .כך גם עלייתו
של תחום "האינטרנט של הדברים" (internet of
 )thingsאפשרה לעיריות לבצע ביתר פשטות ניטור
ובקרת מערכות מרחוק.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית

עניין גובר בחדשנות

התפתחויות טכנולוגיות

בשנים האחרונות גובר העניין בנושאים עירוניים בכלל ובנושאים הקשורים בחדשנות עירונית

עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים

בפרט .תנועה זו החלה בעיקרה באקדמיה ,אך עד מהרה זלגה גם לציבור הרחב וכמובן גם
לאלו שעוסקים בעירוניות בתפקידיהם המקצועיים והציבוריים .מגמה זו נוכחת גם בישראל :עוד
ועוד ראשי רשויות מגלים עניין בשימוש בכלים ובטכניקות של חדשנות כדי לקדם את מטרותיהם
ולפתור בעיות בעירם .בסקר שערכה חברת מילגם במאי  2016בנושא של ערים חכמות בקרב
מנהלים במגזר המוניציפלי בישראל 39.5% ,מהנשאלים השיבו כי הנושא רלוונטי לעיר במידה
רבה מאוד ,ו 28.9%-השיבו במידה רבה .אף כי ברשויות רבות התחום כלל אינו ברור או מוכר,

מגמת התמקצעות

והידע אינו מעודכן או אינו מספק ,ברשויות רבות כבר קיימת מודעות לערך ולחשיבות של חדשנות.
היכולות הטכנולוגיות והדיגיטליות צומחות בקצב מסחרר וזמינות לשימוש יותר מתמיד – כך שגם
רשויות קטנות או חלשות יחסית מבינות כי אם יתעלמו מהן ,הן יפגרו מאחור .כיום עוד ועוד רשויות
פתוחות לנושא וכמה מהן אף מתחילות בתהליך אסטרטגי לפיתוחן כערים חכמות.
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מוטת ההשפעה והשליטה
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בחירות תקופתיות

התפתחויות טכנולוגיות

לפי החוק במדינת ישראל ,נערכות בחירות ברשויות המקומיות אחת לחמש שנים .עובדה זו

עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים

מייצרת תנועה מתמדת במערכת הארגונית ,והופכת את הרשות המקומית לסביבה שיודעת להכיל
שינויים וגישות משתנות .ההרכב של רשויות מוניציפליות ,אשר נחלק בין אנשי מקצוע ובין נבחרי
ציבור ,מאפשר מצד אחד את ההתמקצעות בתחומים הרלוונטיים ומצד אחר את ההמרצה של
המערכת כך שלא תקפא על שמריה .באופן ספציפי ,ראשי רשויות שנבחרו מעוניינים להוכיח
לציבור שהתמיכה בהם היתה כדאית ,ולכן הם צפויים לעשות מהלכים חדשים כדי ליצור שיפורים
שיורגשו על ידי הציבור .מעבר לכך ,מכיוון שפעמים רבות ראשי רשויות מכהנים יבחרו לנסות

מגמת התמקצעות

ולהתמודד על המשרה בבחירות הבאות ,יהיה חשוב להם לנקוט מהלכים חדשניים כדי "להראות
תוצאות".
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מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית

בטא סייט ליזמים טכנולוגיים

התפתחויות טכנולוגיות

יתרון נוסף שיש לרשות מוניציפלית בתחום של חדשנות

עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים

הוא שהיא מהווה מוקד משיכה ליזמים טכנולוגיים ואף
ליזמים עסקיים וחברתיים אחרים .רשות יכולה להציע
ליזמים דברים שכמעט שום גוף אחר אינו יכול להציע:
נתונים בהיקף רחב מאוד ,נגישות למשאבים עירוניים,
נגישות למגוון רחב של תשתיות ,נגישות למערכת
התחבורה וכמובן נגישות לאוכלוסיות רבות .הרשות,

מגמת התמקצעות

מעצם הגדרתה ומהותה ,היא למעשה הגוף היחיד
שמחזיק בנגישות לכל הידע והמשאבים הללו .פעמים
רבות יזמים מפתחים את הרעיונות שלהם ,אך חסרה
להם הפלטפורמה שבה יוכלו לנסות את יישום הרעיון
עם הקהל הרלוונטי .על ידי יצירת שיתוף פעולה עם
הרשות המוניציפלית ,יוכל היזם לייצר ניסוי של הרעיון
שלו ,ובעקבות ההצלחות והכישלונות שגילה להמשיך
ולפתח את הרעיון ואולי אף למכור אותו לבסוף .מעבר
לכך ,ליזמים פרטיים ישנן מוטיבציות נוספות לייצר שיתופי
פעולה עם הרשות המוניציפלית :גישה למשאבים
עירוניים ,קשרים ,הקלות ביורוקרטיות ,תכנים מעניינים
וכלים מתמרצים שונים – כולם יכולים להקל על היזם
את העבודה בראשית דרכו.
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מוטת ההשפעה והשליטה
של הרשות המקומית

מגמת התמקצעות

התפתחויות טכנולוגיות

בעשור האחרון אפשר לזהות מגמת התמקצעות

כחלק ממדיניותו את קידום הרשויות המקומיות ותהליכי

ברשויות המקומיות  .הרשויות המקומיות מתחרות ביניהן

ההתמקצעות בהן ,מתוך תפיסה כי תהליכים אלה

על אוכלוסייה חזקה ,על השקעות של הסקטור הפרטי

משפיעים על איכות השירות הניתן לתושבים ועל איכות

וכן על תחומים שבהם השלטון המרכזי מקדם תחרות

חייהם ביישוב .את התוצאות לכך אפשר לראות בשטח.

(לדוגמה קולות קוראים שמפרסמים משרדי ממשלה).

כך למשל מחקר בתחום החינוך (יאיר )2009 ,זיהה

תחרות זו דורשת מהרשויות התמקצעות ,התייעלות

מגמות של התמקצעות ודמוקרטיזציה באגפי חינוך

וייזום של תהליכים שיאפשרו הצלחה בתחרות וירחיבו

בשלטון המקומי .תהליך ההתמקצעות והמומחיות

את יכולותיה של הרשות .מומחיות מעמיקה יותר

הגוברת של אגפי החינוך בא לידי ביטוי במינוי של עוד

והתמקצעות מייצרים תנאים מיטיבים להטמעה של

ועוד מנהלי אגפים המגיעים מתחום החינוך והם בעלי

גישות חדשניות וליישום של רעיונות חדשניים בתחומי

ניסיון מקצועי בתחום; בקבלת החלטות המתבססת

העיסוק השונים של הרשות.

יותר על שיקול דעת חינוכי מקצועי ופחות על שיקולים

בית המשפט העליון עמד על כך שההשקה בין

פוליטיים פנים-רשותיים; וכן בעיסוק הולך וגובר של אגפי

פוליטיזציה למינהל ציבורי היא הרת סכנות ,וקבע כי

החינוך בפדגוגיה (בנוסף לתפקידם המסורתי כאחראים

מגמה זו היא ראויה ומבורכת .גם משרד הפנים מעודד

על הפן הביורוקרטי של מערכת החינוך ברשות).

עניין גובר בחדשנות
בחירות תקופתיות
בטא סייט ליזמים טכנולוגיים
מגמת התמקצעות

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

חסם כלכלי-מימוני
חשש משינויים וסיכונים
חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית
תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי
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חסם כלכלי-מימוני

 | 04חסמים לחדשנות
מוניציפלית

החסם הראשון שנוטים להעלות בהקשר של חדשנות במגזר הציבורי הוא היעדר מימון .הפער

יצירת תרבות של חדשנות ברשויות המוניציפליות

בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי שב ועולה כחלק מהשיח על הקשיים שגופים מהמגזר הציבורי

היא אמנם עניין בעל חשיבות ,אולם ישנם מכשולים

נאלצים להתמודד אתם .התקציבים של הרשות המוניציפלית "צבועים" מראש ,ולפי נורמות של

משמעותיים העומדים בפני משימה זו .רשויות מקומיות

ממשל תקין אי אפשר להעבירם בקלות ליעדים חדשים .באופן מסורתי המגזר הציבורי מימן חדשנות

עומדות בפני מגוון של לחצים פנימיים וחיצוניים ,ואלו

על בסיס חיסכון בעלויות או רפיפות תקציבית שנבעו מיעילות של המערכת ואפשרו את ההשקעה.

עומדים פעמים רבות בדרכם של רעיונות חדשים

אך כל עוד לא מוגדרים מראש תקציבים למטרות חדשנות – כפי שנעשה בחברות גדולות בשוק

ויצירתיים.

הפרטי – קשיי מימון ממשיכים להוות חסם בפני קידום חדשנות ברשויות מוניציפליות.
נדמה כי היעדר תקציבים הוא חסם שקיים בייחוד בערים בינונית ופחות באותן ערים ענקיות וערים
גלובליות שבהן התמקד עיקר המחקר העירוני .בשנים האחרונות הבינו חוקרים וקובעי מדיניות
את הצורך להתמודד עם האתגרים הייחודיים לערים בינוניות .נראה כי ערים אלו ,שפעמים רבות
צריכות להתמודד בתחרות עם ערים גדולות יותר ,חסרות את המשאבים ואת היכולות הארגוניות
להתנעת תהליכי פיתוח ושינוי .באיחוד האירופי למשל החלו בעשור האחרון לחקור ,למדוד ולעודד
חדשנות בקרב ערים בינוניות ,בעלות אוכלוסייה של  100אלף עד  500אלף איש.
עם זאת ,גם התפיסה ולפיה יש צורך במשאבים כלכליים גדולים כדי לקדם חדשנות היא עצמה
חסם .ישנם לא מעט מקרים שבהם לא נדרשים משאבים רבים ,או שישנן אפשרויות לעשות שימוש
במשאבים קיימים כדי לקדם פתרונות חדשניים בעיר .ז'יימה לרנר ,ראש עיריית קוריטיבה בברזיל,
שזכתה לתואר "העיר החדשנית בעולם" כבר ב ,1996-טען כי אם רשות מוניציפלית רוצה לקדם
חדשנות עליה להוריד אפס אחד מהתקציב השנתי שלה ,ואם ברצונה לקדם חדשנות בת-קיימא
עליה לקצץ שני אפסים .המשבר הכלכלי שפקד ערים רבות בעשור האחרון יצר הן הזדמנות והן
חובה להתנסות ברעיונות חדשים ולהטמיע גישות של חדשנות חברתית כדי להתגבר על אתגרים
עירוניים .יותר מתמיד ,ערים נאבקות למצוא את הדרכים לספק שירותים ציבוריים איכותיים באמצעות
פחות משאבים .שימוש בחדשנות הוא דווקא המפתח להתמודד עם אילוצים ואתגרים אלו.

תוכן עניינים
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חסם כלכלי-מימוני

חשש משינויים וסיכונים

חשש משינויים וסיכונים

כאשר חברות עסקיות מקדמות חדשנות ,הן מביאות

לעסוק בניסויים ,מצד אחר ,ועדי העובדים דוחפים

בחשבון את האפשרות של חוסר הצלחה ואת בזבוז

לכיוון של שוויון ,סטנדרטים ועקיבות ,מה שלא בהכרח

המשאבים שהיא תגרור .מובן שחברות עסקיות אינן

עולה בקנה אחד עם שיפור הביצועים .חשש משינויים,

מעוניינות להיכשל ולכן הן מגדרות סיכונים ומנהלות

שמרנות ועודף עבודה עלולים למנוע הן מפקידים

אותם .ובכל זאת האופציה של אי-הצלחה ,לצד הערך

והן ממנהלים ברשויות מוניציפליות להתייחס ליוזמות

שבלמידה ממנה לצורך מינוף כלכלי עתידי ,בהחלט

חדשניות ברצינות ובתשומת הלב הראויה .כאשר בעלי

מובאת בחשבון .נראה כי במגזר הציבורי מתייחסים

עניין מרכזיים שנוגעים ליוזמה (לאו דווקא בדרגים

לסיכונים ולכישלונות בהרבה פחות סבלנות .תרבות

גבוהים) אינם תומכים במסר או בפרויקט החדשני,

ארגונית שממעטת לקדם את מי שהסתכן והצליח,

או שאינם מקבלים אחריות על היישום שלהם ,סביר

ולעומת זאת מגיבה מיד על כישלונות בגינוי ובסנקציות,

להניח שהמהלך החדשני ייתקע במהלך הדרך .ישנו

אינה מהווה קרקע פורייה לחדשנות.

היגיון בריא מאחורי החשש לסכן כספי ציבור ולהוציא

למעשה ,החוט המקשר בין המחקרים שעוסקים בחסמים

אותם על מימון רעיונות וכיוונים שטרם נוסו בעבר,

לחדשנות הוא שהתרבות בתוך כוח העבודה המוניציפלי

אך הסיכון הזה הופך לבעיה של ממש רק כאשר אין

מציעה יותר תמריצים שליליים מאשר תגמולים לעובדים

מנגנונים ארגוניים או כלים לניהול סיכונים .על כלים

היצירתיים של הרשות .מצד אחד ,המנהלים מתרכזים

ומנגנונים שכאלו יורחב בהמשך.

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית
תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי

בשגרת העבודה השוטפת ואין להם פניות וסבלנות

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים
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חסם כלכלי-מימוני

חסם מבני וביורוקרטי

חשש משינויים וסיכונים

הישענות יתר על רגולציה קיימת ועל שיטות עבודה

מצטמצמת כאשר מופעלים כללים ארגוניים נוקשים.

מסורתיות עלולה למנוע מעובדי הרשות המקומית

באותה מידה ,תהליכים עמוסי ניירת מחלישים את

לזהות ולהעריך רעיונות חדשניים .סוג זה של חסם נובע

קבלת ההחלטות הארגוניות ואת ההסתמכות על

בעיקר מתוך הביורוקרטיה ובא לידי ביטוי בקושי בתיאום

ההון האנושי והיצירתי של הרשות .עוד תופעה

ארגוני ,קרבות על שטחי שיפוט בין מחלקות או אגפים,

שקשורה בביורוקרטיה היא ריבוי שלבים של תהליך;

בעיות לוגיסטיות ,קושי בשמירה על ההתלהבות של צוות

ריבוי השלבים מייצר ניכור וניתוק מהתהליך ומהערך

העובדים ,קושי ביישום של טכנולוגיה חדשה ,התנגדות

שהוא נועד להניב ,דבר שמונע מעובדי הרשות לזהות

מצד איגוד העובדים ,התנגדות מצד דרג ניהול ביניים

רעיונות בעלי ערך .גם המבנה והגדרות התפקיד

והתנגדות של המגזר הציבורי לפעולה יזמית .סוגים אלו

המסורתיים בביורוקרטיה של המגזר הציבורי – אשר

של חסמים מקושרים לעובדה שעיסוק אמתי בחדשנות

מאופיינים בהגדרות תפקיד צרות ובגבולות ברורים בין

חברתית דורש לרוב שינוי בתרבות הארגונית שמבוססת

פרופסיות – אינם מסייעים לקידום חדשנות .מחקרים

על גישה של "עסקים כרגיל" ,מה שיכול להיות לא פשוט

מראים כי דווקא תפקידים שמוגדרים באופן רחב ולא צר

לפקידי הרשות .גם רעיונות מעולים יכולים להיזנח לנוכח

ומעניקים לאדם מנדט לפתח מנעד רחב של מיומנויות

כוחם של הרגלים וקיבעונות.

ושל ניסיון ,מעודדים יותר יצירתיות .קבוצות עבודה

היכולת של פקידים ומנהלים ברשות המוניציפלית

שמורכבות מאנשים מפרופסיות שונות ומרקעים שונים

להתנסות בגישות חדשניות ולפתח נהלים חדשים

מייצרות מגוון של נקודות מבט שמסייע בפתרון בעיות.

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית
תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים
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חסם כלכלי-מימוני

חסם משפטי רגולטורי

חשש משינויים וסיכונים

מחסום נוסף שיש להביא בחשבון הוא שחוקים ותקנות – שקשורים בחוזים,

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית

מכרזים ,רכישות או כל נושא אחר – מפריעים לעתים קרובות ליזמים חברתיים
ולעובדי הרשות המוניציפלית עצמה ,שהיו רוצים ליישם רעיונות חדשניים
בפתרון הבעיות של העיר .לא פעם כאשר אחד מעובדי הרשות מנסה לקדם
מהלך חדשני ,הוא נעצר בשל חקיקה או רגולציה קיימת שנחקקה קודם לכן
בשל סיבות אחרות שאינן קשורות לנושא.
החסם הזה בא לידי ביטוי בעיקר במנגנונים רגולטוריים ומשפטיים כמו למשל

תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי

חוק המכרזים ,אשר מעודד רשויות לנקד ניקוד גבוה יותר חברות שלהן מחזורים
כספיים גדולים מאוד ,מה שמנפה מראש עסקים קטנים ובינוניים .עדיפות
מובנית לחברות הגדולות במשק עלולה למנוע באופן שיטתי חדירה של
רעיונות לא קונבנציונליים אל הרשות המוניציפלית ,ובעצם כך היא משפיעה
על רמת החדשנות ברשות.
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חסם כלכלי-מימוני

פוליטיקה ארגונית

חשש משינויים וסיכונים

המגזר הציבורי בכללותו ידוע בשל הפוליטיקה הארגונית

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית

הסבוכה שמאפיינת אותו .מובן שגם בחברות עסקיות
פושה פוליטיקה ארגונית שעלולה להאט התקדמות
ואף לחסום אותה ,אך לגופים במגזר הציבורי יש
תכונות שמחמירות את הבעיה .ראשית ,דווקא היעדר
שורת רווח כלכלית ברורה לארגון וחוסר היכולת לכמת
ערכים ושירותים לאזרח לכדי שווי כלכלי מוגדר מייצרים

תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי

בארגונים ציבוריים פוליטיקה ארגונית מורכבת יותר.
בנוסף ,רוב הגופים במגזר הציבורי ,ובהם הרשויות
המוניציפליות ,הם גופים ותיקים שקיימים שנים רבות –
ומכאן שהתקבעו בהם יחסי כוח והייררכיות דומיננטיות.
לצד זאת ,משום שמדובר בגופים שאינם מבוססים
על מקסום רווחים ,אלא על משאבים מוגדרים מראש,
המאבק על המשאבים בין חלקי הארגון הופך למאבק
מתמיד ,לעתים אף כוחני.
בנוסף לכל זאת ,ישנה העובדה שהרשות המוניציפלית
מורכבת הן מדרג נבחר הכולל את ראש הרשות וחברי
המועצה והן מדרג מקצועי .נבחרי ציבור בכלל וראשי
רשויות בפרט עלולים לחשוש ליטול סיכונים ולחולל
שינויים שמא לא יזכו לאהדת הציבור או לא ייבחרו
בשנית .מנגד ,הרצון שקיים בקרב ראשי רשויות ונבחרי
ציבור לייצר תדמית של מי שמחדשים ולוקחים את העיר
קדימה – מייצר מתחים פוליטיים בין חדשנות לשימור
הקיים ,ואלה משפיעים על הארגון כולו.
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תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חוסר שיתוף פעולה ותקשורת לקויה בין גורמים ברשות

חדשניים .ללא שיתוף ,גם אם רשות מוניציפלית תשקיע

המוניציפלית מובילים גם הם לחוסר הבנות לגבי הדרכים

משאבים רבים ביצירה של שירות או פרויקט חדש ,היא

הנכונות להתמודד עם הבעיות של העיר .הפרגמנטציה

עלולה לגלות רק לאחר יישומם כי הם אינם רלוונטיים

של מחלקות שונות ברשות והתקשורת המוגבלת בין

בעבור התושבים .מלבד זאת ,מחסור במנגנונים

הרשות העירונית ובין רשויות סמוכות וגופים ציבוריים

שמאפשרים תקשורת קלה ומהירה עם התושבים מונע

תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים

אחרים שקשורים אליה פוגעות בהערכה וביישום של

מהרשות תובנות משמעותיות על השירותים הניתנים

פתרונות יצירתיים וחדשניים לבעיותיה של העיר .ביזור

וסוגר אותה בפני רעיונות לשינויים או לחידושים.

חסם תפיסתי

אחריות בין גופים ציבוריים וחברתיים וחלוקת תפקידים

בהקשר זה גם חוסר אמון של התושבים ברשויות יכול

שאינה ברורה דיה עלולים לשמש חסם הן בקבלת

לפגום בהצלחה של שינויים ויוזמות חדשניות שהרשות

החלטות והן בהובלה ובפיתוח של תהליכי חדשנות.

המוניציפלית מובילה .לכן ,במובן מסוים ,חדשנות

בהקשר זה ,גם חוסר תקשורת וחוסר שיתוף עם תושבי

בערוצי התקשורת של הרשות המוניציפלית היא תנאי

העיר ועם בעלי עניין משמעותיים אחרים ,כמו בעלי

מקדים לחדשנות בתחומים נוספים.

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית

עסקים ,עלולים לפגוע בהצלחה של יוזמות ורעיונות
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חסם כלכלי-מימוני

חסם תפיסתי

חשש משינויים וסיכונים

לבסוף ,אחד החסמים המידיים לקידום חדשנות הוא אי-

ינבע מפיתוח טכנולוגי .הבעיה נוצרת כאשר ישנו זיהוי

בהירות באשר למהות טבעה של חדשנות ,אשר מוביל

אוטומטי בין חדשנות וטכנולוגיה ,שכן אז רוב עובדי

לרתיעה או לחוסר עניין .אף על פי שחדשנות היא כבר

הרשות המוניציפלית מוציאים את עצמם מהתמונה

מילה שחוקה למדי גם במגזר הציבורי ,עדיין יש חוסר

והרשות עצמה מפקידה את כל נושא החדשנות

הבנה לגבי משמעותה .פעמים רבות מדי המילה חדשנות

במחלקת מחשוב או במחלקת מערכות מידע .זאת ועוד,

מקושרת באופן בלעדי לטכנולוגיה ,כאילו כל מהותה

כאשר המונח חדשנות אינו מובן כהלכה על כל רבדיו,

היא פיתוח כלים טכנולוגיים מתקדמים .הדיון המושגי

אלא מצומצם לטכנולוגיה בלבד ,החדשנות נתפסת

במונח חדשנות (שהופיע בתחילת המחקר) מלמד כי

כפריווילגיה של ערים עשירות ,שערים עניות יותר או

לא כך הדבר .חדשנות היא דרך להשיג תוצרים מסוימים

יישובים קטנים אינם יכולים להרשות לעצמם ,דווקא

שמייצרים ערך לתושבים ולעיר כולה .התוצרים הללו הם

בשעה שפעמים רבות ,במצבים של מיעוט משאבים

לעתים טכנולוגיים ,אך פעמים רבות מקור החידוש לא

הצורך בחדשנות גבוה יותר.

חסם מבני וביורוקרטי
חסם משפטי רגולטורי
פוליטיקה ארגונית
תקשורת לקויה בין בעלי
עניין שונים
חסם תפיסתי
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בשנים האחרונות התרחשו בערים שונות ברחבי העולם תהליכים של חדשנות מוניציפלית.
במקרים מסוימים היו אלה תהליכים שיזמו הרשויות עצמן ,ואילו במקרים אחרים היו אלה גורמים
אחרים כמו משרדי ממשלה ,עמותות וקרנות ,מוסדות אקדמיים וארגונים בין-לאומיים .אפשר ללמוד
רבות ממקרי מבחן שבהם נוסדו מבנים ארגוניים שמופקדים על חדשנות ,הופעלו מנגנוני פעולה
לחדשנות ,והוטמעו מיומנויות לחשיבה ועבודה חדשנית ,וכן ממקרים שבהם תוצרים חדשניים
הושגו ויצאו אל הפועל.

עיריית מדיין

עיריית ברצלונה

עיריית בוסטון

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

עיריית מדיין
עיריית ברצלונה
עיריית בוסטון
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הסיפור של עיריית מדיין :חדשנות כצדק חברתי ודמוקרטיה עירונית
עד לאחרונה ,זוהתה העיר הקולומביאנית מדיין בעיקר

ממוקם בעמק ,אך על הגבעות הרבות שמעליו נמצאות

בהקשרים שליליים של עוני ,פשע ואלימות .מדיין היתה

שכונות המכונות "קומונות" – רובן שכונות עוני שבמשך

ביתו של קרטל הקוקאין הגדול בקולומביה שבראשו

שנים היו מנותקות מיתר העיר והן רוחשות אלימות

עמד ברון הסמים הידוע לשמצה פאבלו אסקובר .בשנת

ופשע .התושבים מספרים שלפני שהופעלו קווי הרכבל,

 1993הרגה משטרת קולומביה את אסקובר ,ובעשור

אפילו המשטרה פחדה להיכנס לקומונות .קו הרכבל

שלאחר מכן החלה העיר להתאושש משנים רבות של

הראשון היה הצלחה כה גדולה ,שמיד לאחר מכן הוא

מצוקה ולהתפתח לכיוונים חדשים .בשנת  2003נבחר

הוארך ונוספו למערכת עוד שני קווים חדשים .הרכבל

לראשות העירייה סרג'יו פחארדו ,בנו של אחד האדריכלים

אפשר לתושבי הקומונות להתנייד ולצאת לעבוד .בנוסף,

המפורסמים בקולומביה .אחת האמירות שמזוהות אתו

תחנות הרכבל תוכננו כך שהן יפריעו למסלולי המסחר

היא "הבניינים היפים ביותר שלנו צריכים להיות באזורים

בסמים .תכנון ממוקד-אזרח יצר רשת של תחנות ,בתי

הכי עניים של העיר".

ספר וספריות שהעמידו מערכת עירונית חיה שהקשתה

פחארדו יזם פרויקטים שונים והוביל קו חדשני בעיר.

על הפעילות השוטפת של הפשע המאורגן.

החדשנות שניסה לקדם הדגישה את השימוש בשיטות

הניהול המוצלח של מערכת הרכבל מנע מן העירייה

ניהול ובטכנולוגיות חדשות שיגבירו את השוויון בעיר

הפסדים כספיים .המערכת נוהלה על ידי חברת המטרו

ויקלו על התושבים החלשים והעניים הרבים שחיים שם.

של מדיין ,שהיא שותפות פרטית-ציבורית .השותפות

הוא לא רק יזם בנייה ארכיטקטונית חדישה שתקשט את

בין העירייה ובין חברות וגופים פרטיים היא עוד מאפיין

שכונות העוני ,אלא גיבש גישה ותוכנית עבודה שלמה

של רבים מהפרויקטים החדשים בעיר ,והשורשים שלה

שעל פיה תעבוד הרשות המוניציפלית .התוכנית נקראה

בעיר עמוקים .בשנת  1975נוסדה בעיר קרן שלא

( Integral Urban Projectבקיצור  ,)IUPובמסגרתה

למטרות רווח ושמה  Proantuoquiaעל ידי יזמים

תוכננו הבניינים החדשים שנבנו כחלק מתוכנית

עסקיים גדולים .הקרן טיפחה את העסקים במהלך

הוליסטית שבה הובאו בחשבון צרכים ומאפיינים של כל

שנות פעילותו של הקרטל ודאגה שלא יברחו מהעיר.

שכונה ושכונה.

בהמשך עודדה הקרן את המגזר הפרטי לקחת חלק

בשנת  2004נחנך במדיין קו רכבל עירוני חדש ושמו

פעיל במדיניות הציבורית של החייאה עירונית שהחלה

 .Metrocable gondolaמדיין שוכנת בעמק באזור

בראשית שנות האלפיים .עוד שותפות פרטית-ציבורית

האנדים בגובה  5,000מטר מעל פני הים .מרכז העיר

היא ( Empresas Publicas de Medellínבקיצור
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עיריית מדיין

הסיפור של עיריית מדיין :חדשנות כצדק חברתי ודמוקרטיה עירונית

עיריית ברצלונה

 ,)EPMחברה לשירותים ציבוריים שמנוהלת ביעילות

בשנת  2007נחנך בניין הספרייה  Españaעל מורדות

ורווחיה מושקעים בתוכניות חברתיות .הרבה מהרווחים

גבעה שבה שכנה אחת השכונות האלימות ביותר

של  EPMהם אלו שאפשרו את ההשקעה בתשתיות

במדיין .מדובר בקומפלקס של שלושה בניינים מרשימים,

ובבניינים חדשים בקומונות באמצע שנות האלפיים.

מוקפים פארק ירוק ,פתוחים לציבור הרחב .הספרייה

חלק אינטגרלי מה ,IUP-תוכניות החדשנות לשכונות

הפכה לסמל עירוני שמייצג את הטרנספורמציה שמדיין

שיזם פחארדו ,הוא פרקטיקה של תקצוב השתתפותי

שואפת אליה .הבחירה לבנות ספרייה גדולה ,עם משאבי

שזכתה להצלחה ולהכרה עולמית .ראשית ,חקיקה

לימוד ,מחשבים וחללי לימוד שתהיה סמל עירוני היא חלק

עירונית חדשה מתקצבת שכונות וקומונות לפי מפתח

מהגישה העירונית לחדשנות מוניציפלית כאינטגרציה

פרוגרסיבי ,ולפיו שכונות שבהן איכות החיים נמוכה

חברתית וצמצום פערים סוציו-אקונומיים.

יותר יקבלו תקציב גבוה יותר .מעבר לכך ,העירייה

בזכות מהלכים נועזים במדיניות עירונית ,לצד תכנון

יצרה מערכת שתומכת בתקצוב השתתפותי ומאפשרת

ועיצוב עירוני ,הפכה מדיין מ"מקרה אבוד" ל"עיר

לתושבי השכונות לקבוע את סדר העדיפות שלהם שלפיו

החדשנית של שנת  ,"2012כפי שהוכרז בתחרות

יוקצה התקציב הציבורי .בסך הכול חמישה אחוזים מכלל

המשותפת של  Citi/Urban Land InstituteוWall-

התקציב העירוני מוקצים לפי החלטת התושבים.

 .Street Journalבשנת  2016זכתה מדיין בפרס

אחד מסיפורי ההצלחה שהולידה מערכת התקציב

 ,Lee Kuan Yew World Cityעל קידום חדשנות

ההשתתפותי הוא סיפורה של  ,Son Bataשבזכות

בפתרונות עירוניים ובפיתוח עירוני בר-קיימא .אחוזי

החלטת התושבים לתקצב אותה הפכה מלהקת היפ-

הפשיעה בה אמנם עדיין גבוהים ביחס להרבה מקומות

הופ שכונתית למרכז שמספק שירותים חברתיים לילדים

אחרים בעולם ,כנופיות עדיין מכתיבות את החוקים

ולמבוגרים מהשכונות .באמצעות התקציב שקיבלה ,יכלה

בכמה מהשכונות ,והעיר ממשיכה להתמודד עם שלל

הקבוצה לקנות כלי נגינה ,לשלם למורים ואפילו להקים

בעיות .עם זאת ,תושבי העיר מעידים על חשש פוחת

סטודיו .בשכונות אחרות השקיעו התושבים במרפאות

להסתובב ברחובות ,על חיי קהילה ערים יותר ועל איכות

ובבתי ספר ,ובאופן כללי המערכת ההשתתפותית הזאת

חיים משופרת.

עיריית בוסטון

נתפסת לא רק כפרקטיקה שמעצימה את האזרח ,אלא
ככזו שמגדילה את המחויבות שלו לשכונה שהוא חי בה
ולעיר כולה.
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הסיפור של עיריית ברצלונה :חדשנות כטכנולוגיה
ברצלונה ,שחיים בה מעט יותר מ 1.6-מיליון תושבים

טכנולוגיים לשיפור איכות חיי התושבים ,ובמקביל

(במטרופולין רבתי חיים  3.8מיליון) ,היא עיר הבירה של

מעודדת באופן אקטיבי יזמות עסקית וחברתית באמצעות

מחוז קטלוניה והיא העיר השנייה בגודלה בספרד .העיר

הפעלה של תוכניות ליזמות בעיר ופתיחת מאגרי נתונים

היא המנוע הכלכלי העיקרי של ספרד ,ואחראית על

של העירייה .באופן זה ,העיר מהווה מעין אתר ניסויים

יותר מ 25%-מכלל הייצוא של המדינה .ב 20-השנים

( )Beta siteליוזמות רבות ברמה העירונית .העיר הגדירה

האחרונות מיצבה את עצמה ברצלונה בין הערים

עשרה תחומי חיים שהיא מבקשת להתמקד בהם ובנתה

המצליחות ברחבי העולם .העיר מזוהה עם יצירתיות,

 22תוכניות ,שהניעו קידומם של  83פרויקטים ברחבי

תרבות ,ספורט ,גסטרונומיה ואיכות חיים גבוהה.

העיר.

ברצלונה גם הפכה לאחד מאתרי התיירות העיקריים

הפרויקטים היו מגוונים ,ועסקו בתחבורה ,בפינוי פסולת

באירופה .בשנת  2013פקדו אותה יותר מ 7.5-מיליון

וברישות אינטרנטי של העיר .העירייה השמישה כבל

תיירים ,והיא מקום פופולרי לאירועים עסקיים ומדעיים,

סיבים אופטיים שהותקן בין שני בניינים לפני  30שנה

לאירועי תרבות וספורט ולקונגרסים.

והרחיבה את הרשת ,ואורכה כיום  500קילומטר .הכבל

כיום מומחים רבים מחשיבים את ברצלונה למובילה

הוא הבסיס לשירות האינטרנט ברחבי העיר .מאז 2013

עולמית בחדשנות .ברצלונה מתמקדת בעיקר בחדשנות

צמח מספר נקודות הגישה לאינטרנט בעיר ב62%-

מבוססת-טכנולוגיה .העיר אימצה גישה זו בעקבות

ומספר המשתמשים באינטרנט הוכפל .ברצלונה

ראש העירייה חוויאר טריאס ,אשר כיהן בתפקיד זה בין

השתמשה ברשת סיבים נרחבת זו כדי לבנות מערכות

השנים  .2015–2011עם בחירתו הוא הקים צוות חדש

מידע אינדיבידואליות לשירותים עירוניים מסוימים.

ושמו  .Barcelona smart cityהצוות פעל למיצוי של

למשל כדי לשפר את יעילות צריכת האנרגיה ,הותקנו

טכנולוגיות לטובת שיפור השירותים ואיכות החיים של

בעיר  19,500מונים חכמים שמפקחים על צריכת

כלל התושבים ,הן על ידי התערבות בפרויקטים קיימים

האנרגיה במוקדים מרכזיים בעיר ומייעלים אותה .גם

והן על ידי זיהוי הזדמנויות חדשות .הצוות הגדיר 12

ניהול הפסולת הפך "חכם יותר" :משקי בית מפקידים

תחומי התערבות (ובהם תחבורה ,מים ,אנרגיה ,אשפה,

את הפסולת בפחים עירוניים חכמים שעוקבים אחר

וממשל פתוח) ,ויזם  22תוכניות שבמסגרתן קודמו 83

כמויות הפסולת ומאפשרים לעשות אופטימיזציה של

פרויקטים נפרדים במערכות השונות ברחבי העיר.

מסלולי איסוף הזבל .כעת ישנן תוכניות לשלב חיישנים

כחלק מהתפיסה ,הרשות יוזמת בעצמה פרויקטים

שיוכלו לזהות פסולת מסוכנת.
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עיריית ברצלונה

בתחום התחבורה פעלה ברצלונה על פי אסטרטגיה

לאחרונה הגדירה העירייה תוכנית חדשה לשנים

מרובת מודלים ,לקידום השימוש ברכב חשמלי ולקידום

 2020–2017בכותרת "Barcelona Digital City

שיתוף אופניים ,מתוך השקעת משאבים רבים בשיפור

 ."Planמטרת התוכנית היא לספק לכל תחומי העיר

מערכות האוטובוסים והחנייה .תחנות האוטובוס

תשתיות ,משאבים ,תמריצים ותוכניות כדי שלכל קהילה,

הדיגיטליות החדשות הופכות את ההמתנה לאוטובוס

שכונה או מחוז בעיר תהיה גישה למשאבים המאפשרים

לחוויה אינטראקטיבית .יש עדכונים על מיקום האוטובוס,

לאזרחים ,בכל הגילים ,להשתמש בטכנולוגיה שמבטיחה

תחנות טעינת  USB, Wi-Fiבחינם וכלים שיעזרו לנוסעים

שירותים ציבוריים טובים יותר וכדי להוביל לצמיחה

להוריד אפליקציות שיאפשרו להם ללמוד יותר על העיר.

כלכלית וחברתית מאוזנת ובת-קיימא .במסגרת התוכנית

בעבור נהגים ,יישמה ברצלונה מערכת חיישנים שמנחה

הוגדרו ארבעה תחומים שבהם תעודד העירייה שימוש

אותם למקומות חנייה זמינים .החיישנים ,שמשובצים

בחדשנות טכנולוגית כדי לקדם חדשנות עירונית

באספלט ,יכולים לחוש אם רכב חונה במקום מסוים.

ומוניציפלית .לפי התוכנית ייעשה שימוש בטכנולוגיה

הכוונת הנהגים למקומות חנייה פנויים צמצמה את

כדי לקדם שינוי חברתי וחדשנות בסקטור הציבורי; כדי

העומס בכבישים והפחיתה את פליטת הגז.

לקדם שקיפות ,השתתפות אזרחית ודמוקרטיה עירונית;

ריבוי הפרויקטים העירוניים שעשו שימוש בטכנולוגיה

כדי לקדם ניהול יעיל ובר-קיימא של המערכות העירוניות

קירבו בין העירייה לאזרחיה והביאו לניהול טוב יותר של

השונות; וכדי לעודד יזמות ולקדם חדשנות חברתית.

עיריית בוסטון

העיר ,והודות לכך זכתה ברצלונה בשנת  2014בפרס
ה ,iCapital-פרס הבירה האירופית החדשנית שמעניקה
היחידה לחדשנות של האיחוד האירופי .ועדת הפרס
בדקה באיזו מידה השתמשה העירייה בטכנולוגיות
חדשות כדי להנגיש מידע ונתונים לאזרחים ולחברות
פרטיות; לייעל את צריכת האנרגיה בעיר; לקדם קשרים
ובריתות בין המגזרים השונים (אוניברסיטאות ומכוני
מחקר ,מוסדות ציבוריים וחברות פרטיות); ובאיזו מידה
שיפרה את השירותים שמוצעים לאזרח והעלתה את
איכות החיים בעיר.
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הסיפור של עיריית בוסטון :חדשנות כתרבות ארגונית
בשנת  2010הכריז ראש עיריית בוסטון ,תומאס מניניו,

פעיל את האג'נדה של ראש העירייה .מיקום זה של

מהירים ,כאשר הניסוי ממומן בדרך כלל על ידי היחידה אך

כי חדשנות עולה לראש סדר העדיפויות של העירייה

היחידה תרם להעברת המסר שחדשנות נמצאת בראש

היישום בשטח – אם הצליח הניסוי – עובר לידי המחלקה

בארבע השנים הבאות .בתגובה ,יצרו אנשי משרד ראש

סדר העדיפויות של העירייה ,ועודד שיתופי פעולה של

הרלוונטית בעירייה.

העירייה מרכז לחדשנות אורבנית וייעדו לו את מימושן

היחידה עם גורמים שונים בעירייה שכן היה קל לזהות

תחילה היו ביחידה רק שני אנשים אך כיום היא מורכבת

של שתי מטרות עיקריות .האחת ,לעודד יצירתיות וכישרון

ולמצוא אותה.

מ 14-עובדים במשרה מלאה שתפקידם לייצר ולעודד

בקרב שותפים חיצוניים שעובדים עם העירייה .האחרת,

התובנות שהוגשו במחקר על מצב החדשנות בעירייה

חדשנות מוניציפלית .עובדי יחידת החדשנות מחולקים

שיוחדו לה מרב המאמצים ,לעודד חדשנות בקרב עובדי

שימשו לקביעת שיטת הפעולה שלפיה תפעל יחידת

לפי תחומי הטיפול שהיחידה ממוקדת בהם :חינוך,

הרשות המוניציפלית עצמה.

החדשנות .אחת התובנות היתה שהפחד של מנהלים

תשתיות ,נראות ,מרחב ציבורי וכו' .חלק מהשבוע נמצאים

הצעד הראשון בתהליך של הטמעת חדשנות היה הזמנה

בדרגים הגבוהים מכישלון והחשש מהשפעת הכישלון

עובדי היחידה במחלקות הרלוונטיות ,ובשאר השבוע הם

של מחקר ובחינת מצב החדשנות בתרבות הארגונית

על המוניטין שלהם בעיני הארגון ,התקשורת והציבור –

נמצאים ביחידה לחדשנות .כך הם יכולים לייצר קשרים

של עיריית בוסטון .המחקר היה מבוסס על עבודת שטח,

היה אבן נגף בניסיונות לקידום חדשנות .תובנה נוספת

חזקים עם עובדי המחלקה ,מה שעוזר באיסוף ובהנגשה

ראיונות עם עובדים בדרגים שונים ,סקרים מחקר של

היתה שלרשות המוניציפלית אין באמת הכלים לנהל את

של מידע ,ולהבין לעומק את האתגרים וההזדמנויות

" "best practicesוהשוואה עם הנעשה בערים אחרות.

הסיכונים שטמונים בחדשנות .לכן כאשר דרגי הביניים

בתחומים המטופלים .עם זאת ,העובדה שנשמרת גם

במסגרת המחקר זוהו מצד אחד ,הגורמים שמאפשרים,

מקבלים הנחיה מלמעלה "לייצר חדשנות" אין להם כלים

חלוקה פיזית בינם ובין המחלקות מאפשרת להם שלא

ומצד אחר ,החסמים העיקריים לחדשנות בעירייה במצב

לעשות זאת באופן מחושב ואחראי .התובנות האלו עמדו

להישאב לענייני היום-יום של המחלקה וכן לתמוך זה

הנוכחי .המחקר הסתיים בהמלצות להטמעת חדשנות

בבסיס ההחלטה להפוך את יחידת החדשנות למעין "אוגר

בזה ולשמור על מבט אובייקטיבי יותר של מישהו מבחוץ.

המתאימות לעיריית בוסטון.

סיכונים" שנוטל את הסיכונים של פרויקטים ממחלקות

הערך המוסף של יחידת החדשנות ,כך מעידים אנשי

לאור אמונתו של ראש העירייה שצריכה להיות דרך

אחרות ומעמיס אותם על כתפיו שלו.

העירייה בדיעבד ,הוא בהיותה "מחלקת הכישלונות"

שיטתית לשנות ולחדש ,הוחלט על הקמת יחידה ייעודית

שיטת העבודה של היחידה היא כזו :מנהלי מחלקות

שמאפשרת לאחרים בעירייה להתנסות ברעיונות חדשים

לנושא .שמה של יחידת החדשנות Mayor's Office

חוששים מכישלון ומבזבוז של כספי המחלקה ,ומעבירים

ובנטילת סיכונים .מעבר ל"לקיחת האשמה" ,יצרה יחידת

( New Urban Mechanicsאו בקיצור .)MONUM

רעיונות של אנשי המחלקה שלהם אל יחידת החדשנות.

החדשנות מנגנון להשוואת הסיכון והתגמול שכרוכים

המנדט שנתן לה ראש העירייה לא התבטא רק במינוי

הקשר עם מגיש הרעיון אינו אובד :היחידה עובדת אתו

בפרויקטים השונים שנמצאים תחת עבודת העירייה .בכל

ובתקצוב ,אלא במידה רבה הוא היה "הפנים" של המהלך

בשיתוף אך האחריות עוברת אליה .אם הרעיון גם מיושם

רגע נתון ,יחידת החדשנות יכולה לנהל עד  50פרויקטים

בתחילת דרכו .היחידה מוקמה בסמיכות ובכפיפות ישירה

ומצליח ,יזכו בקרדיט גם המחלקה או העובד שהגישו את

שונים ,שלכל אחד מהם קצב התקדמות שונה וסיכוי

למשרד ראש העירייה .כך היחידה יכולה לקדם באופן

הרעיון .כך יצרה יחידת החדשנות תשתית של ניסויים

הצלחה שונים .מכיוון שצינור הפרויקטים (ה)pipeline-
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פרק א'

|37

 05ערים מחדשות :מקרי מבחן

עיריית מדיין

הסיפור של עיריית בוסטון :חדשנות כתרבות ארגונית

עיריית ברצלונה
עיריית בוסטון

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

מלא מאוד ,אין סכנה שאם פרויקט אחד מאט ,נתקע או

היחידה לחדשנות להיות נגישה מאוד כדי שגם אנשים

השטח של המחלקה לעבודות ציבוריות ,וכן אפליקציה

נכשל תינזק כל עבודת החדשנות בעירייה.

מחוץ לארגון יוכלו לפנות אליה .היחידה גם קבעה זמן

בשם  ,CitizensConnectשמאפשרת לאזרחים לתקשר

עוד עקרון עבודה שמנחה את יחידת החדשנות – ונועד

שבועי של קבלת קהל ,ואנשים מוזמנים להגיע ולדבר

עם העירייה בקלות ולהודיע על בעיות ומפגעים ,וכן

גם למזער סיכונים וגם לערב את הציבור ומגזרים אחרים

עם אנשיה .בנוסף יש ליחידה מוקד טלפוני שזמין לפניות

לתקשר זה עם זה .שתיהן זכו להצלחה רבה.

בניהול ובממשל – הוא יצירת שיתופי פעולה .בהקשר זה

של אזרחים ,יזמים ,עובדים וכו'.

יחידת החדשנות של בוסטון משתדלת להעביר לעיריות

יחידת החדשנות מוגדרת "מעבדת חדשנות אזרחית",

אנשי היחידה מעידים כי עיקר הצלחתם נובעת מהקמה

אחרות את התובנה שמצד אחד ,חייבת להיות אמירה

ובה שותפים גורמים שונים ,מקצתם ממחלקות אחרות

של מנגנוני עבודה ומהטמעה של מיומנויות שתומכות

עקיבה מצד המנהיגות שהעירייה מחויבת להתפתחות

בעירייה ומקצתם גופים חיצוניים לעירייה כמו חברות

בהם .כך למשל תהליך הבחירה של רעיונות שהיחידה

ולחדשנות .מצד אחר ,חשוב מאוד לזכור שמדובר בתהליך

פרטיות ,עמותות ,אוניברסיטאות ומכוני מחקר .אחד

תעבוד עליהם אינו אקראי ,אלא מבוסס על שיטה והיגיון

הדרגתי .לא צריך לדרוש מיד מכל אחד להיות חדשני

משיתופי הפעולה שיחידת החדשנות של בוסטון חיזקה

מסוימים .כל הרעיונות שמוגשים נבחנים באמצעות

במידה שווה .צריך לזהות את אלו שמוכנים ומעוניינים

באופן משמעותי היה שיתוף הפעולה עם יותר מ80-

כמה קריטריונים .למשל :האם אפשר לבדוק את הרעיון

בכך ,ה ,early adaptors-להתחיל אתם ולאט-לאט

מוסדות להשכלה גבוהה שפועלים בתחומי העיר .אנשי

במהירות או לעשות עליו ניסוי? האם אנשים באמת

יגיעו גם היתר.

היחידה הבחינו בכך שלרוב הקשר עם אוניברסיטאות

צריכים את זה? האם זה מייצר ערך לרשות המוניציפלית

מתחיל בסוף תהליך של יישום מדיניות ולא בראשיתו.

או לתושבים? בסוף התהליך היחידה גם מייצרת הערכה:

הם הציעו לשנות את הגישה ולהתחיל את הקשר עם

האם אפשר להרחיב את הרעיון אם יצליח – לעשות לו

החוקרים בתחילת תהליך פיתוח של מדיניות או שירות.

?scale up

הדבר אפשר לשירות החדש להיתפס כסוג של ניסוי,

הגישה של המחלקה לטכנולוגיה היא כאל אמצעי

שבמהלכו היפותזה נבדקת וידע מיוצר .כל "ניסוי" נערך

לחדשנות ,שהנו חיוני אך לא הכרחי .יש ערך רב לשימוש

על סמך ניסוי קודם והתבסס על התובנות שעלו ממנו.

בטכנולוגיה כדי לשפר את השירותים שמוצעים לאזרח

למידה חוזרת ויצירת שיתופי פעולה שכאלו תרמו גם הם

ואת התנהלות העירייה ,אבל יש להשגיח שהטכנולוגיה

לעידוד החדשנות ולהפחתת הסיכונים שכרוכים בה.

תסייע ביצירת חיבורים ולא תוביל לניכור .בשנת 2008

במסגרת האחריות על יצירת חיבורים בין המחלקות

הוכנסה לעיריית בוסטון מערכת ( CRMמערכת לניהול

בעירייה ובין שותפים חיצוניים ,גם סטארטאפים הם

קשרי לקוחות) .יחידת החדשנות השכילה לפתח את

שחקן חשוב .כדי לאפשר את שיתופי הפעולה הללו,

המערכת ולהשתמש בה כדי לייצר שירותים חדשים .כך

אחד העקרונות המנחים את העירייה הוא נגישות – על

למשל קידמה היחידה בנייה של אפליקציה בעבור עובדי
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 | 06מודל הטמעת תרבות
של חדשנות
ברשויות מקומיות
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מבנים ומנגנונים
ראשית ,כדי להטמיע חדשנות ברשויות עירוניות רצוי ליצור מבנים ארגוניים שמופקדים על כך.
במצב נתון ,לכל מחלקה ברשות המוניציפלית יש המנדט הכפול – גם לבצע את עבודתה וגם
לחדש ולשפר את עבודתה .אלא שמימוש שתי המשימות הללו בעת ובעונה אחת מאתגר בכל

ישנה עדות נרחבת לכך שההיקף והמגוון של האתגרים

ארגון .לכן התפתחה ההבנה שערים צריכות להקים מבנה ארגוני שיהיה אחראי באופן מיוחד על

שניצבים בפני רשויות מוניציפליות דורשים הרבה יותר

יצירה והטמעה של חדשנות בכל חלקי הרשות העירונית.

ממה שהציעו שיטות הפעולה והשירותים העירוניים

מעבר לייסוד של יחידה ארגונית ספציפית ,המוקדשת לחדשנות ,חשוב להתוות את המנגנונים

המסורתיים .כדי להתמודד עם צמיחה ומורכבות הולכות

והשגרות הארגוניות אשר יהפכו את החדשנות לחלק מתרבות הארגון ולא לאפיזודה חולפת או

וגדלות וכן עם משבר המשילות והציפייה הגוברת מצד

לנחלתם של יחידים .בהקשר זה אפשר לזהות מנגנונים פנימיים שהארגון מפתח בתוכו כדי לעודד

תושבים לשירות איכותי ומהיר ,על רשויות מקומיות לצבור

את הטמעת התרבות בקרב עובדי הארגון; מנגנונים שהארגון מפתח בעבודתו עם גורמים אחרים

אומץ וליצור את התנאים שיקלו את הפיתוח של שיטות

בעיר (חיצוניים לרשות) שיסייעו לעודד את הטמעת התרבות ברמת העיר; ומנגנוני-על שמחברים

ניהול ,שירותים ומוצרים חדשניים .רשויות מוניציפליות

ערים וישויות בין-לאומיות ויוצרים תשתית רחבה ותומכת להטמעת התרבות ברמת העיר והמדינה.

יכולות להטמיע תרבות של חדשנות באמצעות כמה
פעולות :א .הקמה של מנגנונים ומבנים ארגוניים
שאחראים על ייצור וקידום של חדשנות; ב .טיפוח
מיומנויות רלוונטיות לחדשנות בקרב עובדי הרשות
ושותפיה; ג .יצירת שיח פנים-ארגוני וחוץ-ארגוני על
החשיבות והמהות של החדשנות ברשות המוניציפלית;
ד .יישום שוטף של תוצרים מוחשיים אשר ייצרו אמון
באפשרות לשינוי ויסייעו להטמיע תרבות של חדשנות.
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א .מבנים ארגוניים

בצוות קטן או במחלקה שלמה .שנית ,מערכת ההפעלה

יחידות חדשנות הוא בדרך כלל רחב ומגוון ,וכולל קשרים

הטמעת תרבות של חדשנות בארגונים עסקיים היא

הבסיסית שלהם תכלול לרוב כמה שלבים :סריקה וזיהוי

עם משרדי ממשלה ,חברות עסקיות ,ארגונים אזרחיים

כאמור פרקטיקה נפוצה בעשר שנים האחרונות .כמעט

של אתגרים בעיר וברשות המוניציפלית; פיתוח רעיונות

וכן כמובן עם התושבים עצמם .ישנן ערים שמסתפקות

בכל תאגיד ישנה פונקציה של מנהל חדשנות במשרה

ופתרונות רלוונטיים לאתגרים; בדיקה וניסוי של פתרונות

במנהל חדשנות יחיד ,אשר מנותק מתחום ספציפי

מלאה ,ובתאגידים גדולים הוא בדרך כלל ממונה על

אפשריים; תכנון וליווי של הטמעת הרעיונות באופן נרחב

ברשות ומתפקד באופן רוחבי כפונקציה במטה .ערים

עובדים נוספים ,שגם הם עובדי משרה מלאה בתחום

ומערכתי .הגיון עבודה ניסויי זה מוביל לכך שלעתים

אחרות מקימות יחידת חדשנות עירונית ,צוות של מאמני

החדשנות .בעולם המוניציפלי ,החלה החדשנות

יחידות החדשנות מכונות "מעבדות" ,ולרוב מופעלת

חדשנות או רשת לשגרירי חדשנות שפזורה בין מחלקות

להתפתח כיחידה רוחבית נפרדת בעשור האחרון .בשנת

בהן פרקטיקה נוספת של בדיקה ומדידת ההשפעה של

הרשות .

 2012דיווח העיתון האמריקאי  Atlantic Citiesעל

הפרויקטים שנוסו.

טעות נפוצה לגבי צוותי חדשנות היא האמונה שהצוות

קיומם של שני מנהלי חדשנות ברשויות מקומיות בכל

ישנן כמה דרכים להקל את השינוי הארגוני שכרוך בהקמת

הוא "הבעלים" של החדשנות בארגון .אך המטרה בהקמת

רחבי ארצות-הברית .כשנה לאחר מכן כבר היו עוד עשר

יחידת חדשנות עירונית .ראשית ,אפשר להתחיל ממינוי

צוות חדשנות היא שהצוות יהיה אחראי לקדם ולהנחות

ערים לפחות שמינו מנהלי חדשנות .בסקר שנערך בשנת

צוות של שני אנשים בלבד ,בעלי כישורים ותחומי אחריות

יוזמות חדשות ,ולא לשלוט בהן או לנהל אותן .צוות חדשנות

 2013נמצא כי בעשרה אחוז מערי ארצות-הברית בעלות

שמשלימים זה את זה (למשל אחד שאחראי על חדשנות

יכול להכניס אל תוך הרשות המוניציפלית מיומנויות

אוכלוסייה של  100–50אלף איש כבר פעלו מעבדות

"פנימית" ועובד מול פקידי הרשות המוניציפלית ,והאחר

ייחודיות וכלים שאינם שכיחים בקרב עובדי הרשות

או משרדי חדשנות מטעם הרשות המקומית .המבנים

שאחראי על חדשנות "חיצונית" ועובד עם שותפים

המוניציפלית (על מקצתם יורחב בהמשך) .באמצעות

הארגוניים הקשורים לניהול החדשנות ברשות ובעיר

פוטנציאליים שמחוץ לרשות ) .כך ההשקעה לא תהיה

המיומנויות והמשאבים הללו ,יוכל הצוות להנחות אחרים

משנים את צורתם ואת אופיים בהתאם לאופי ולצרכים

גדולה בהתחלה והצוות יוכל תוך כדי עבודתו לזהות את

ברשות .כאשר בוחנים שיטות חדשנות מצליחות בערים,

של הרשות העירונית.

הצרכים ואת צורות העבודה הרצויות .עם הזמן יוכל הצוות

אפשר לראות כי צוותי חדשנות משמשים דרך כלל אבן

( )1צוות או יחידת חדשנות – ישנם יחידות חדשנות

לגדול ,וכך גם הפונקציות שהוא ממלא יתרבו .כמו כן רצוי

שואבת לרעיונות יצירתיים וזרוע תומכת ליוזמות חדשות

או צוותי חדשנות בשלל צורות ומודלים .הם נבדלים זה

שבראשית הדרך יעבוד הצוות על פרויקטים קיימים ולא

שמובילים אחרים בתוך הרשות המוניציפלית ומחוצה

מזה בשיטות העבודה ,בתחומים שהם בוחרים להתמקד

יתחיל מיד בעבודה על פרויקטים חדשים מאפס.

לה .העובדה שישנו בית לחדשנות בתוך הארגון יכולה

בהם או בשותפים העיקריים שהם עובדים אתם (בתוך

( )2אחריות וסמכות – לרוב יהיו מבנה היחידה והניהול

גם לייצר לגיטימיות ולתת כיסוי פוליטי לפקידים חדשנים

הרשות המוניציפלית או מחוצה לה) .ובכל זאת ישנם

שלה שונים מאלו שנהוגים במחלקות אחרות ברשות,

בתוך הארגון .ייתכנו מצבים שבהם צוות חדשנות יהיה

כמה מאפיינים שמשותפים לכולם .ראשית ,ישנו המנדט

כדי לאפשר את החופש ואת הנגישות הרב-תחומית

זה שינהל בעצמו פרויקטים מסוימים שאין להם "בית

הבלעדי שניתן לעוסק בחדשנות – אם מדובר באדם אחד,

שיחידה כזו זקוקה להן .מערך הקשרים והשותפויות של

משלהם" ברשות  .אך באופן כללי ,בעוד צוות החדשנות
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הוא האחראי על החדשנות ,בפועל הוא עובד עם ולצד

עקרוני ,אפילו לא כתוב ,באשר לסדרי עדיפויות ונקודות

אחרות ואינו מנהל אותן .צוות החדשנות אינו אחראי

מחלקות אחרות שלרוב אין להן הזמן והמשאבים לתמוך

תורפה שהצוות יתחשב בהם ויוכל להתקדם בעבודתו.

באופן ישיר על היישום של הפרויקטים; הוא משתתף

ביוזמות חדשניות ולקדמן.

מכיוון שהבנות מסוג זה משתנות ומתעדכנות עם הזמן,

בפיתוח הפתרונות ובתכנון העבודה ,אך אחריות היישום

( )3כפיפות – כאשר ממנים את האדם או הצוות שיופקדו

רצוי להפעיל מנגנון לתקשורת קבועה בין הצוות ובין ראש

מוטלת על אותם עובדי רשות שעובדים בשיתוף פעולה

על נושא החדשנות ,יש להגדיר ברור את היחסים עם

הרשות או דמות בכירה אחרת ברשות .במילים אחרות,

עם הצוות .חלוקת האחריות הזאת מאפשרת לצוות להיות

עובדים אחרים ברשות המוניציפלית ,כדי להשיג את מרב

רצוי שפונקציית החדשנות אשר תמונה (יהיה זה צוות,

נגיש באופן מתמיד לאתגרים חדשים ולהקדיש את עצמו

הבהירות והשקיפות .ליחידת החדשנות דרושים ערוצי

יחידה או מנהל יחיד) תהיה בעלת מנדט ברור וישיר מצד

לחלוטין למהלכי חדשנות ברשות המוניציפלית.

תקשורת חלקים עם מחלקות ובעלי תפקידים מצד אחד,

ראש הרשות  ,ומנגד שהיא לא תזדקק לאישור מדרגים

עוד דוגמה אפשר למצוא במועצה האזורית של עמק

ודרגות מספקות של חופש פעולה מצד אחר .מרכיב

גבוהים ברשות המוניציפלית בכל צעד שתנקוט שכן זהו

יוטה ,שם הוקמה יחידת חדשנות משותפת לכל היישובים

מפתח בהצלחה של צוות חדשנות הוא מידת הגמישות

מתכון בטוח להאטה ואף לעצירה של תהליכי חדשנות.

והערים של האזור ,אשר יושבת באוניברסיטה של יוטה.

וחופש הפעולה שיש לו בפרויקטים שהוא עובד עליהם.

( )4דוגמאות למבנים ארגוניים – ישנן דרכים שונות

היחידה עובדת בשיתוף עם רשויות שונות כדי לחקור

הדבר דורש רמה מסוימת של איפוק מצד ההנהלה

לפתור את סוגיית הסמכות והכפיפות של יחידת החדשנות

אתגרים ולבחון פתרונות אפשריים .האתגרים שהיחידה

הבכירה של הרשות .ישנה נטייה של מנהיגות העיר

ברשות המוניציפלית .יש רשויות שבהן יחידה זו כפופה

מתמודדת אתם מגוונים ויכולים לגעת בשלל נושאים,

לייצר איזושהי ועדה או מנגנון אחר שיפקח על עבודתו

ישירות לראש הרשות או למנכ"ל ומבחינת המבנה

מניהול תקין ועד טכנולוגיות חדישות .ישנו היגיון מאחורי

של צוות החדשנות .ועדה כזו אמנם יכולה לוודא שהצוות

הארגוני היא משויכת למטה .יש רשויות שבהן מנהל

הבחירה למקם את היחידה באוניברסיטה :עיריות

מחובר כראוי לכל מחלקות הרשות המוניציפלית  ,אך היא

החדשנות כפוף למחלקת אסטרטגיה ,לאגף ניהול הידע

חוששות לא פעם ליטול סיכון ולהתנסות בדברים חדשים,

גם יכולה להאט את עבודתו של הצוות ולפגוע ביכולתו

או למחלקת קשרי תושבים.

ואילו אוניברסיטה היא גוף שמיומן במיוחד במחקר

לפעול ביצירתיות ולנצל הזדמנויות.

דוגמה לפתרון יצירתי אפשר למצוא אצל צוותי החדשנות

ובניסוי .עובדי היחידה הם ברובם סטודנטים אשר לומדים

עם זאת ,צוות חדשנות שאין לו גיבוי מראש הרשות

של קרן בלומברג לפילנתרופיה .הקרן מממנת את הצוותים

נושאים רלוונטיים וכבר התנסו בפרויקט מחקר עם רשות

יתקשה לפעול .זאת ועוד ,חיוני שראש הרשות יהיה

לכמה שנים כדי לסייע לראש הרשות לעצב וליישם

מוניציפלית .ראשי רשויות נהנים מהעובדה שהם אינם

מעורב מספיק בפרויקטים של צוות החדשנות ובצרכים

פתרונות לאתגרי העיר .צוות החדשנות ממוקם ברשות

צריכים לבזבז את כספי משלמי המסים על כישלונות,

שלו כדי שיוכל להיכנס לתמונה כשצריך ולספק לו את

המוניציפלית ונמצא בכפיפות ישירה לראש הרשות .הוא

והם יכולים "להוציא החוצה" אל היחידה ניסויים שיבוצעו

הזמן ,המשאבים או התמיכה הפוליטית שהוא זקוק לה

עובד לצד פקידים בכירים אחרים ולצד מחלקות שונות

בקנה מידה קטן .עם זאת ,כאשר הניסויים מצליחים

כדי להתגבר על קשיים שצצים במהלך הדרך .באופן

ברשות ,אך הוא נמצא מחוץ למבנה ההייררכי הרגיל של

הרשויות יכולות להתגאות בהם ולפרסם אותם כשלהן.

כללי ,רצוי שהנהלת הרשות וצוות החדשנות ישיגו הסכם

הרשות המוניציפלית כך שהוא אינו מנוהל על ידי מחלקות

דוגמה אחרת היא משרד החדשנות של העיר סיאול
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מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים -מנגנונים חוץ-ארגוניים

בקוריאה הדרומית .בשנת  2013הודיע ראש עיריית סיאול
על הקמת המשרד ,שנועד במהותו לעודד השתתפות
אזרחית בניהול העיר ולייצר שותפויות עם בעלי עניין
נוספים מהמגזר הפרטי ,כדי לייצר שינויים בתרבות

 מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

הארגונית ובמדיניות של הרשות .המשרד מזוהה מאוד
עם ראש הרשות עצמו ,אשר מעניק לו תמיכה ציבורית
ופוליטית ואליו מנהל משרד החדשנות כפוף באופן ישיר.
מנהל המשרד נמצא בקשר ישיר עם ראשי מחלקות
אחרות ברשות ודואג שלא להציף את פקידי הרשות
בפרויקטים חדשים .אחת הדרכים שלו להתמודד עם
עומס של רעיונות היא לחפש שותפים חיצוניים ולהעביר
לביצוע שלהם כמה מהפרויקטים או הפעילויות של
הרשות המוניציפלית .כך שיתוף הפעולה עם האזרחים
והמגזר העסקי מתוחזק ,ומגדר את הסיכונים של הרשות
המוניציפלית.
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מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים מנגנונים חוץ-ארגוניים מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

ב .מנגנונים פנים-ארגוניים

( )2מאמני חדשנות – כדי להטמיע חדשנות בארגון

שיוכלו להפיץ את המסרים הנכונים על אודותיהם.

ישנם מנגנונים רבים שמופעלים בתוך המסגרת

כולו רצוי גם להכשיר – מלבד קיומם של יחידה או צוות

( )4מחקר ולמידה מאחרים – השיטה הפשוטה

הארגונית של הרשות ,אשר יכולים לעודד חדשנות

חדשנות – בעלי תפקידים ממחלקות שונות ברשות

ביותר לעריכת "ניסויים יבשים" של רעיונות חדשניים

מוניציפלית ולתמוך בה .מובן שאין צורך בהקמת כל

המוניציפלית כדי שישמשו "מאמני חדשנות" .המאמנים

היא על ידי בחינה של פרויקטים דומים או מקבילים

המנגנונים ,אלא דרושה התאמה של מנגנונים לאופי

מוכשרים להשתמש בכלים ובשיטות מסוגים שונים

שכבר התקיימו בערים אחרות במדינה ובעולם .במילים

הארגון ולגודלו .להלן כמה דוגמאות למנגנונים פנים-

לחשיבה חדשנית ,ולאחר מכן מובילים מפגשים קבועים

אחרות ,תמיד שווה לבדוק ניסויים דומים שכבר נעשו

ארגוניים תומכי תרבות של חדשנות.

של עובדי המחלקה שבהם יציפו בעיות ואתגרים ,יעלו

במקומות אחרים וללמוד מההצלחות והכישלונות שלהם.

( )1זמן ארגוני מוגדר לחדשנות – ארגון אשר מעוניין

יחד רעיונות חדשים ויתכננו את יישומם .מאמני חדשנות

אם ישנה פונקציה ארגונית או אפילו אדם יחיד ברשות

להטמיע תרבות של חדשנות ,עליו "לצבוע" זמנים

מזהים באופן אקטיבי ,ולא רק ראקטיבי ,הזדמנויות שבהן

המוניציפלית אשר אחראי על מידוד (,)benchmarking

ארגוניים המוקדשים לכך .מדובר לכאורה בסוגיה

אפשר ורצוי להפעיל כלים של חדשנות ,והם תורמים

אפשר לחסוך הרבה אי-ודאות ושאלות לא פתורות .מחקר

טכנית ,אך המשמעות שלה בהטמעת חדשנות בארגון

להגברת המודעות לנושא באמצעות אירועים או פעילויות

מאפשר מדידת ביצועים והשוואה של ערים אחרות

היא גדולה .אחד המכשולים העיקריים בפני תהליכי

מסוגים שונים.

במדינה או בעולם ,והמידע שהוא מניב יכול לשמש

חדשנות מוניציפלית הוא עומס עבודה וחוסר פניות של

( )3שגרירי חדשנות – שגרירי חדשנות הם אלו

לקבלת החלטות .זהו מנגנון מפתח לקבלת החלטות

פקידי הרשות ומנהליה .כאשר יש זמן ארגוני שמוגדר

שאחראים על הפצה פנימית של התהליכים שקורים

המבוססות על ראיות בשטח ועל ממצאים של פתרונות

בעבור עובדי מחלקה מסוימת או בעבור עובדי הרשות

בארגון וקשורים לחדשנות .את התקשורת של מהלכי

חדשניים ,אשר יוכלו באמת להוביל לשיפור הביצועים.

המוניציפלית כולם ,לעובדים ניתנת כביכול הרשות

החדשנות בארגון צריכים לעשות ,כדרך לחבר עוד

כפי שטוען ג'יימס אנדרסון ,אשר מוביל את הנושא של

לעצור לרגע מעבודתם השוטפת ולייחד זמן ומחשבה

עובדים למהלכים השונים ,אנשים בתוך הארגון אשר

חדשנות בממשל בקרן בלומברג לפילנתרופיה ,אין שום

לאתגרים ,לבעיות ולרעיונות חדשים שיכולים לפתור

יוכלו לייצר מפגשים קצרים ,שבהם הם "משגררים" את

סיבה שערים יתחילו את מאמציהן מאפס.

אותן .זמן ארגוני כזה יכול להינתן במסגרת ימי עיון שלמים

מהלכי החדשנות .עובדים שנבחרו להיות שגרירים יהיו

מחקר מסוג זה הוא גם מנגנון לאימוץ רעיונות של אחרים

בנושא ,כנסים ,יחידות תוכן קבועות ,פגישות שגרתיות

אותם האנשים שזוהו כמוקדים ארגוניים ( :)hubsבעלי

והתאמתם לרשות .את תהליך ההתאמה של רעיונות

ועוד .זמן ארגוני שכזה יכול להיקבע גם במסגרת הקיימת,

השפעה ,תקשורתיים ומרכזים סביבם הרבה עובדים

ממקומות אחרים יש לעשות בזהירות ומתוך מחשבה.

למשל על ידי הקצבתה של יחידת תוכן אחת בכל ישיבת

אחרים .השגרירים יעברו הכשרה קצרה ,שמטרתה ללמד

מצד אחד ,יש להביא בחשבון את המאפיינים הייחודיים

אגף חודשית בארגון לחדשנות (לימוד של כלי או עיקרון,

אותם כלים אשר קשורים להעברת מסרים ופרזנטציה

של הרשות אשר דורשים התייחסות ,אך מצד אחר ,יש

שיתוף בתוצרים של תהליכי חדשנות בארגון ,מקרי מבחן,

אפקטיבית .בנוסף ,תהיינה לשגרירים פגישות תקופתיות

לשים לב מה היו גורמי הליבה שהביאו להצלחת הרעיון

שיתוף בהצלחות/כישלונות ועוד).

קצרות לעדכון במהלכי החדשנות שהחלו בארגון ,כדי

ולא לוותר עליהם בתהליך ההתאמה .אם נמצא פרויקט
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מעיר אחרת שנראה מאוד רלוונטי ,רצוי שלא להסתפק

של מאמנים ,שגרירים ,אנשי המקצוע בתחום ואנשים

אינה יכולה ואינה צריכה להתמודד עם כל האתגרים של

בחומר כתוב שנמצא על הנושא ,אלא ליזום שיחה עם

שמתעניינים בו :יזמים ,חוקרים ,מפתחים ,משקיעים,

הרשות המוניציפלית .עדיף להתמקד בסוגיות שישיגו

גורמים רלוונטיים מאותה העיר אשר יוכלו לענות על

אנשי תעשייה ,פקידי רשות ,מנהלים במגזר הציבורי

את ההשפעה ואת התרומה הגדולות ביותר ובסוגיות

שאלות ,לפרט על שלבי העבודה ולספר על האתגרים

וקובעי מדיניות) .קהילות חדשנות יכולות להיות קהילות

בנושאים שממוקמים גבוה בסדר העדיפויות של הרשות.

שעלו במהלך היישום.

פתוחות לגמרי שמאפשרות מפגש של כל הגורמים

חשוב לעבוד על פי תהליך תעדוף שיטתי המבוסס

( )5מנגנוני תגמול ותמרוץ – מנגנונים שמעודדים את

שצוינו לעיל ,אך הן גם יכולות להיות קהילות ארגוניות

על קריטריונים ברורים וקבועים לבחירת הפרויקטים.

עובדי הרשות להציע רעיונות ומתגמלים את אלו שמוכנים

סגורות אשר מפגישות בין עובדים בארגון ששותפים

קריטריונים בסיסיים יכולים להיות מידת ההתאמה ליעדי

ליטול סיכונים אסטרטגיים או טקטיים .מנגנונים שכאלו

לאותם תהליכי חדשנות בארגון (לדוגמה קהילת חדשנות

הרשות המוניציפלית ומידת הישימות של הרעיון וכמות

יכולים להיות תחרויות תקופתיות ,פרס שנתי או הקמת

שמוזמנים אליה בוגרי ההכשרות השונות ,המאמנים,

המשאבים שהוא דורש .יש להעדיף סוגיות שכבר ניסו

קבוצות תמיכה של יזמי חדשנות .תגמול על חדשנות

השגרירים וכו').

למצוא להן פתרון בדרכים קונבנציונליות ולא הצליחו,

הוא לאו דווקא כספי ,אלא יכול לבוא לידי ביטוי בתמיכה,

( )7תחרויות – תחרויות ,על שלל צורותיהן ,הן כלי מפתח

רעיונות שיהיה אפשר למדוד את השפעתם ,פרויקטים

אישור והערכה פומבית :אירועי הוקרה ,סיורים לימודיים

באיסוף של רעיונות ,אם מהציבור ,מעובדי הרשות או

שיש להם פוטנציאל להרחבה ( )scale upבמקרה של

בנושא של חדשנות שמקדמים פיתוח אישי ,השתתפות

מיזמים חיצוניים .תחרות יכולה להיות חד-פעמית כאשר

הצלחה וסוגיות שיש להן בעלים ( ,)ownersכלומר בעל

בתהליכי קבלת החלטות בדרגים גבוהים בארגון ועוד.

נדרשים רעיונות בנושא מסוים ,אך כאשר ישנה תחרות

תפקיד ברשות המוניציפלית שיכול לקחת את הפרויקט

חשוב לא פחות בהקשר זה להבין את הערך המוסף

שחוזרת על עצמה מדי שנה בשנה ,בכוחה גם להטמיע

תחת חסותו .גם מידת הנראות של הפרויקט ומהירות

שסיפקו לרשות המוניציפלית גם הניסויים שנכשלו,

תרבות של חדשנות באופן מעמיק יותר .תחרות יכולה

היישום שלו הם קריטריונים חשובים .כדי להמחיש את

ולספק תמיכה ואישור גם לאותם עובדים שהתאמצו

לשמש גם כלי ליצירת מעורבות אזרחית .בלואיסוויל

התעדוף ,צוות החדשנות או כל ועדה אחרת שתמונה

לחדש אך לא הצליחו (במגזר העסקי מתקיימים גם

בארצות-הברית לדוגמה ,אירחה הרשות המוניציפלית

לצורך כך ברשות המוניציפלית יכולים לתת ציונים

אירועי הוקרה לפרויקטים שנכשלו ,כדי למסד בארגון את

תחרות בכותרת “ ”Lots of Possibilityלאיסוף רעיונות

מספריים בכל אחד מהקריטריונים כך שיהיה אפשר

הנוהג שלא להחביא כישלונות אלא דווקא ללמוד מהם.

לשימוש במבני ציבור ריקים .לתחרות הגיעו יותר ממאה

לשקלל את סדר העדיפויות באופן ברור ומחושב.

האירועים הללו ידועים בכינוי .)Fuckup Nights

הצעות של אזרחים פרטיים ושל קבוצות וקהילות –

( )9מנגנוני מדידה והערכה – כדי לקדם חדשנות לא

( )6קהילת חדשנות פנים-ארגונית – קהילת חדשנות

כשהעירייה הציעה לזוכים מימון ליישום רעיונותיהם.

מספיק לעצור בשלב היישום של הרעיון .חשוב מאוד

היא זירה מאורגנת וקבועה יחסית (מפגשים חודשיים או

לעומת זאת ,צוות החדשנות של עיריית אטלנטה השיק

לייצר גם מנגנונים למדידת ההשפעה של הפרויקטים

דו-חודשיים בדרך כלל) אשר מאפשרת מפגש ,החלפת

תחרות בין עובדי העירייה כדי לאסוף רעיונות חדשים

שאפשרו לכמת ,אפילו במידה חלקית ,את גודל ההצלחה

ידע ושיתוף פעולה פורה בין כלל העובדים בארגון שיש

לשיפור הגישה הארגונית לשירות לקוחות.

(או הכישלון) .מעקב אחרי התקדמות היישום ,איסוף של

להם איזו נגיעה לתהליכי החדשנות בארגון (בוגרי קורסים

( )8מנגנוני תעדוף פרויקטים – יחידת החדשנות

נתונים ,ראיונות עם גורמים רלוונטיים ומחקרי עומק על
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מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים -מנגנונים חוץ-ארגוניים

הנעשה ועל השלכותיו – כל אלו יכולים להרכיב מנגנון
פנימי שיבצע הערכה של איכות הפרויקטים החדשניים
של הרשות וימדוד את השפעותיהם .זוהי הזדמנות
טובה לעצור ולבחון שוב את הנושא ולהבין אם יוזמה

 מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

מסוימת זקוקה לשינוי או אם הגישה כלפי היישום שלה
צריכה להשתנות .זוהי גם הזדמנות לבחון את החשיבה
האסטרטגית של היחידה או של הרשות המוניציפלית
בכלל .מטרת הבחינה הזאת היא להעריך מחדש את
הסיכויים להשגת המטרות לאחר שכבר נעשתה לא
מעט עבודה בנושא .בעקבות הבחינה וההערכה ייתכן
כי תתגבש הבנה כי יש לשנות את הרכב הצוות שמפעיל
את הפרויקט; תיווצר הכרה בכך שיש לעצור את המיזם
שכן סיכויי ההצלחה שלו נמוכים; תזוהה הזדמנות ליוזמות
חדשות כחלק מאותו אתגר; או שינוסחו מסקנות חדשות
הנוגעות ליכולות של מחלקות שונות ברשות המוניציפלית
או להשלכות של המשך קיומו של הפרויקט על הגשמת
יעדי הרשות .ללא תהליך מוסדר לבחינה והערכה של
הפרויקטים שיושמו ,אין כל אפשרות לקבל תמונת מצב
על מידת הכדאיות שלהם לרשות ולעיר כולה.

|44
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים מנגנונים חוץ-ארגוניים מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

ג .מנגנונים חוץ-ארגוניים

נפוצה ברוב מנגנוני החדשנות ברשויות המקומיות

אשר עוסקים בתחום שבו נאספים הרעיונות .מכרזים

מערך נוסף של מנגנונים ,שהנו רחב ומגוון ביותר,

שנבחנו במחקר זה .ולכן מנגנון מרכזי שמקדם תרבות

ממוקדי-בעיה הם מנגנון לאיסוף פתרונות אפשריים

קשור בשיתוף מידע ובשיתוף פעולה בין-מגזריים.

של חדשנות ברשות הוא מנגנון לשיתוף תושבים

לאתגרים ספציפיים .מכרזים אלה מתמקדים בהצגת

אחת מהנחות הבסיס של גישה ממוקדת-אזרח ברשות

שעוסק בזיהוי צרכים ,תעדוף פרויקטים ,מישוב והצעות

הבעיה ונמנעים מהגדרה מוקדמת של מהות הפתרון,

המוניציפלית היא שתקשורת ושיתוף פעולה עם גורמים

לרעיונות חדשים .מנגנון בחירת פרויקטים שיתופי

כדי לאפשר לרעיונות רבים ,חדשניים ,שמקורם בעולמות

מגוונים מעודדים תהליכי חדשנות ותומכים בהם .פעמים

שמאפשר לתושבים לבקר את החלטות הרשות ,להציע

תוכן שונים להיכנס אל המערכת המוניציפלית ,בלי

רבות רשויות מקומיות נעדרות את המשאבים ,הכישורים

סדרי עדיפויות שונים וגם להציע פתרונות חדשים או

היצמדות להנחה מוקדמת לגבי מאפייניו של הפתרון

או הידע שדרושים למהלכים שונים ויצירתיים .אך בעוד

מיזמים אינו רק עניין עקרוני ,אלא מהותי .תהליכי פיתוח

הרצוי לבעיה.

המשאבים מוגבלים ,שותפים פוטנציאליים דווקא יש

בתחומים שאינם חשובים לציבור במיוחד יכולים לייצר

יהיו מקורות הרעיונות אשר יהיו (מכרז ,תחרות ועוד),

בשפע ,ומכאן שהצורך בשותפים טובים שימלאו את

חדשנות ,אך זו אינה חשובה לאף אחד .זאת ועוד,

יש צורך במנגנון איסוף רעיונות רשותי אשר מוודא

החסר הופך לעניין חיוני .עסקים פרטיים ,יזמים מקומיים,

ההתמקדות בנושאים שחשובים במיוחד לקהילה תעודד

התייחסות ראויה לכל רעיון ורעיון .ישנן פלטפורמות

מוסדות מדינה אחרים ,עמותות וארגונים חברתיים,

מעורבות אזרחית ותספק תמיכה לפרויקט מצד תושבים

טכנולוגיות רבות לאיסוף ,אך מאחורי המוצלחות

אוניברסיטאות ,יזמים והתושבים עצמם – כולם יכולים

שישתתפו בקידומו .דוגמה מוצלחת למנגנון לשיתוף

שבהן עומד תהליך תכנון מוקפד אשר מגדיר את צורכי

להציע רעיונות ,זמן ,מיומנויות ,תשוקה ומשאבים שיכולים

התושבים אפשר למצוא במדיין שבקולומביה ,שדיברנו

הרשות המוניציפלית באיסוף הרעיונות ,את היכולות

לסייע בפיתוח פרויקטים חדשים ולהוביל לפריצת דרך.

עליה באריכות קודם לכן.

שלה לענות בזמן סביר ,את הערוצים שיזרמו אליהם

יצירת מנגנונים אשר מאפשרים את הקשר הישיר עם

( )2מנגנוני איסוף רעיונות – ייתכן שישנם הרבה

הרעיונות ועוד.

גורמים מסוגים שונים הוא צעד חשוב לקראת הטמעתה

רעיונות מוצלחים וטובים שמסתובבים "שם בחוץ" ,אם

( )3פלטפורמה לניסויים – רעיונות חדשניים הם

של חדשנות מוניציפלית.

מחוץ ליחידת החדשנות ,אם בתוך הארגון ואם מחוץ

רעיונות שטרם יושמו בהקשר הספציפי בעבר .כדי

( )1מנגנונים לשיתוף הציבור – מתוך הבהרת המושג

לרשות המוניציפלית בכלל .ישנם כל מיני מנגנונים

להעריך את ההתאמה ואת הסיכוי של רעיון להתאים

עלה כי חדשנות מוניציפלית נועדה לייצר ערך לרשות

שאפשר להשתמש בהם כדי לעודד רעיונות חדשים,

ולהיות בעל ערך ,מומלץ כמעט תמיד להתנסות בקנה

העירונית ,לתושביה ולמבקריה .וכאשר מדובר בייצור של

לאסוף ולהוביל אותם אל תוך הרשות המוניציפלית.

מידה קטן (או במידה פחותה של סיכון) .בניית מערך

ערך ציבורי אין צורך – ולא מומלץ – לנחש מהם הדברים

אלו יכולות להיות תחרויות שפתוחות לציבור הרחב

ניסויים מאפשרת לבחון רעיונות ,לזהות פוטנציאל

שאנשים צריכים .ערים רבות בעולם נוקטות גישה של

( ,)Crowd Sourcing ideasמכרזים וקולות קוראים

ולהעריך תוצאות בלתי רצויות וסיכונים .בפיתוח

שיתוף תושבים על ידי הפיכתם לחלק מהותי מתהליך

שפונים ליזמים או לחברות עסקיות ,וכן אירועי שולחנות

הניסויים רצוי להיעזר באנשי מקצוע רלוונטים,

העיצוב והחשיבה .גישה ממוקדת-אנשים היא גישה

עגולים שמשתפים חוקרים או קהלי יעד ממוקדים יותר

בחוקרים ובחברות שמתמחות בעריכת ניסויים בקרב

תוכן עניינים
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מבנים ומנגנונים
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 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

המשתמשים המיועדים .מטרת הניסוי היא ללמוד ככל

בעיות שטרם נמצא להן מענה .כאשר נבחר פרויקט

בריאות ,תחבורה ועוד) אפשר למצוא למשל בעבודתו

האפשר על האופן שבו הרשות המוניציפלית והתושבים

כלשהו ,המעבדה מזהה היכן הוא יכול להיבדק ומצוותת

של המכון הישראלי לחדשנות.

מגיבים לחידוש ,ובכך למזער סיכונים .לשם כך דרוש

את החברה עם "טכנאי העיר" ,הפקידים שמנהלים את

( )5מנגנוני פיתוח רעיונות – ישנם כמה מנגנונים חוץ-

מערך מוסדר של קריטריונים ומדדים לעריכת ניסויים.

המקומות שבהם ייערך הפיילוט .האינטרס של היזם

ארגוניים שרשות מוניציפלית יכולה להשתמש בהם כדי

יוזמי החידוש צריכים להגדיר מה בדיוק הם מבקשים לבחון

במקרה הזה הוא להוכיח הצלחה בתנאי אמת .לדוגמה,

לעודד תושבים ,יזמים ובעלי עסקים להשתתף בפיתוח

בניסוי ,כיצד ימדדו את תוצאותיו ,וכיצד יוכלו להשתמש

חברה ושמה  Bitcarrierשמתמחה בטכנולוגיות חיישן

רעיוני של ניהול וממשל חכמים יותר ,כמו מעבדות

בהן בהמשך .ניהול סיכונים משמעותו גם השקעה

התנסתה בהפעלה של חיישן תנועת רכבים שיסייע

חדשנות ,מאיצים ואינקובטורים" .מעבדת חדשנות"

בכמה פרויקטים חדשניים במקביל מבלי "לשים את כל

להפוך החלטות תנועה בעיר לאוטומטיות ,מה שיאפשר

( )Innovation Labלמשל מציעה מרחב ניטרלי

הביצים באותו הסל" .כדי לנהל היטב את הכישלונות

למנהלי תחבורה בעיר לקבל החלטות חכמות יותר .מאז

למחשבה ולניסוי כדי לייצר פתרונות לאתגרי העיר.

ואת ההצלחות ,רצוי שהפרויקטים יתפרשו על פני תחומי

מכרה  Bitcarrierאת הפתרון לערים ברחבי העולם,

המעבדות נבדלות זו מזו בצורתן ,ובכל זאת יש להן כמה

הפעילות השונים של הרשות המוניציפלית .כך אם נכשל

ובכללן פנמה סיטי וניס.

מכנים משותפים .לרוב הן ממוקמות בחללים מעוצבים

פרויקט מסוים ,לא רק שהכישלון מוגבל ואינו משפיע על

( )4קהילת/רשת חדשנות – קהילת חדשנות היא

שנועדו לעודד יצירתיות .כמו כן ,במעבדות מסוג זה

יתר הפרויקטים ,המורל והאמונה של אלו שמעורבים

זירה מאורגנת ,קבועה יחסית (מפגשים חודשיים או דו-

אוספים בדרך כלל אנשים ממגוון מקצועות ורקעים

בהם ושל צוות החדשנות אינם נפגעים.

חודשיים בדרך כלל) ,אשר מאפשרת מפגש ,החלפת ידע

(עסקי ,חינוכי ,עיצובי וכו') למפגש ולחשיבה משותפת.

מנגנונים לעריכת ניסויים ישנם ברשויות שונות שמנסות

ושיתוף פעולה פורה בין כלל אנשי המקצוע בתחום מסוים

העבודה במעבדה נעשית על פי תהליך מוסדר שכולל

להטמיע חדשנות .בברצלונה למשל הוקמה בשנת

והאנשים שמתעניינים בו :יזמים ,חוקרים ,מפתחים,

גורמים שונים ומקבלי החלטות ,ובדרך כלל היא מכילה

 2008המעבדה האורבנית ,כדי לגלות כיצד יוכלו יזמים

משקיעים ,אנשי תעשייה ,פקידי רשות ,מנהלים במגזר

גם מרכיב משמעותי של מחקר.

בעלי רעיונות לשיפור החיים בעיר לבחון את רעיונותיהם

הציבורי וקובעי מדיניות .קהילות חדשנות הן לעתים

עוד שני מנגנונים שרשויות מוניציפליות עושות בהם

בסביבה האורבנית .המעבדה האורבנית היא מעין שער

קהילות פתוחות לגמרי ,אשר מזמינות מפגש של כל

שימוש כדי לספק מרחב תומך לפיתוח ולהתנסות

לחברות שמאפשר להן נגישות לרשות המוניציפלית על

הגורמים שצוינו לעיל ,ולעתים קהילות פנים-ארגוניות

ברעיונות חדשניים הם ה Incubator-וה.Accelerator-

כל משאביה .חברות שיש ברשותן רעיונות לפיילוט יכולות

סגורות ,אשר מפגישות בין עובדים בארגון ששותפים

הכלים הללו דומים למעבדות החדשנות וגם הם מכילים

להגיש הצעה לדירקטוריון של המעבדה העירונית.

באופן כלשהו לתהליכי החדשנות בארגון (למשל קהילת

חלל ייחודי שמתנהל בו תהליך עבודה משותף של

הצעות לפיילוט חייבות להיות מתואמות עם המטרות ועם

חדשנות שמוזמנים אליה בוגרי ההכשרות השונות,

יזמים חברתיים ועסקיים עם נציגי הרשות המקומית.

סדרי העדיפויות שקבעה עיריית ברצלונה ,להדגים מה

המאמנים ,השגרירים וכו') .דוגמה לקהילות חדשנות

האינקובטור נועד לתמוך בשלבים הראשוניים של

תהיה התועלת לציבור ולהוכיח שיש להן היכולת לפתור

העוסקות בתחומים שונים של האינטרס הציבורי (חינוך,

פרויקט חדשני ,בפיתוח הרעיון הבסיסי ,ביצירת תוכנית
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עסקית ,בבחירת האסטרטגיה או מציאת המימון.

( )6גופים ציבוריים-פרטיים – שותפויות בין גורמים

( )7הפקת אירועי חדשנות – עוד דרך לייצר שיתופי

הרשות המקומית יכולה להציע גם אינקובטור וירטואלי,

ציבוריים לגורמים פרטיים ואזרחיים הן לא בהכרח

פעולה בין-מגזריים היא באמצעות הפקה של אירועי

שבמסגרתו הפרויקטים שנבחרו לתוכנית מקבלים עצות

עניין פשוט ,ופעמים רבות יש צורך בתרגום בין צדדים

חדשנות בעלי פרופיל תקשורתי גבוה ,כמו האקתונים,

ותמיכה מקצועית באמצעות פלטפורמה אינטרנטית

שמדברים "בשפה אחרת" .במקרים רבים אלו שמופקדים

מייקתונים ,פסטיבלי חדשנות ותחרויות .באמצעות

שבמסגרתה גם מתנהלת התקשורת עם בעלי העניין

על קידום החדשנות ברשות המוניציפלית צריכים להזכיר

אירועים כאלו אפשר להגביר מודעות לצורך בחדשנות

ברשות .מנגנון האקסלרטור – או "המאיץ" בעברית –

לשותפיהם את מטרותיהם המשותפות ולדברר ביניהם.

ולתועלות שהיא מייצרת; לייצר שיתופי פעולה עם גורמים

משמש לרוב יזמים שכבר מספקים שירות מסוים והוא

פשוט יותר לבנות מנגנון שיתופי ממוסד כאשר מתבססים

מגוונים במגזר העסקי וכן בקרב הציבור; להתניע מהלכים

נועד לבסס ,להרחיב ולשפר את הפעילות שלהם .מודל

על פעילות קיימת ועל ניסיון קודם .לעתים הקמה של

חדשניים בנושאים שונים ברשות המוניציפלית וברשות

העבודה שלו מבוסס על תוכניות עבודה מהעולם העסקי

גוף ציבורי-פרטי תוכל לתמוך במהלכי חדשנות שהרשות

בכלל; לייצר ולהגביר את האמון של הציבור ברשות

שהפעילו עם סטארט-אפים טכנולוגיים בעמק הסיליקון

המוניציפלית אינה מסוגלת לקבל עליהם את מלוא

המוניציפלית וביכולתה לפעול למען התושבים ולייצר

בראשית שנות האלפיים .התוכנית נמשכת זמן מוגבל

האחריות .שותפות שכזו יכולה לקבל צורה של ארגון

התלהבות ואווירה תומכת וחיובית בקרב המשתתפים

יחסית ובמהלכה צוותי העבודה שנבחרו עוברים סדנאות

פרטי-ציבורי ,בייחוד כאשר מדובר בטכנולוגיות מידע

והצופים באירועים.

מונחות ,משתתפים בהדרכות ומקבלים ייעוץ מקצועי

אזרחיות .בלואיסוויל בארצות-הברית למשל ,יזם מנהל

בתחומים שרלוונטיים לעבודתם .בתחילת התוכנית

החדשנות של העירייה מאגר ציבורי-פרטי לנתוני איכות

נקבעים יעדים מסוימים לכל יוזמה ,והמטרה היא לממש

האוויר ,שנאספו על ידי אזרחים פרטיים ולא היו קיימים

אותם עד סוף התוכנית .החדשנות שתוכנית זו מקדמת

במלואם בעירייה .בשיקגו הוקם גוף בין-מגזרי ושמו

חשובה לא פחות :אין מדובר בייצור של עוד פרויקטים

 Smart Chicago Collaborativeשאיחד בין עיריית

חדשים מאפס ,אלא בחידוש ,שיפור וייעול של פרויקטים

שיקגו ,קרן פילנתרופית וגוף קהילתי-אזרחי ,כדי להגדיל

קיימים.

את המיומנויות הדיגיטליות של תושבי העיר ולעודד את
ההרחבה של תשתיות דיגיטליות בכל חלקי העיר .בעוד
העירייה משקיעה בעיקר בהרחבת התשתיותSmart ,
 Chicagoמפעילה תוכניות לתושבים ובייחוד לאוכלוסיות
מוחלשות בעיר כדי לצמצם פערים.
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ד .מנגנוני-על

חדשניים לאתגרים המרכזיים שניצבים מולם .העזרה

הנושא ולמידתו.

ערים ,מדינות ושותפויות בין-לאומיות ברחבי העולם

שהיוזמה מספקת נועדה לאפשר לרשויות ליטול סיכונים

מרכז אש פיתח בשנים האחרונות מומחיות ייחודית

מציעות דרכים וכלים לעידוד חדשנות מוניציפלית על

ולהתנסות ברעיונות חדשניים לניהול העיר .היוזמה

בחדשנות ברשויות מקומיות .בשנת  2006השיק המרכז

ידי יצירה של מנגנונים שיתופיים בצורה של רשת,

מנוהלת על ידי ועדה כלל-אירופית ,שאחראית לבחירת

יחידה שמתמחה בחדשנות בשלטון המקומי .מוביל

קהילה או תשתית רחבה אחרת .בהקשר המוניציפלי,

הפרויקטים שבהם תשתתף היוזמה .מלבד המימון,

אותה פרופ' סטיבן גולדשמיט ,שכיהן בעבר כראש עיריית

ישנה משמעות רבה גם ליצירת מנגנוני-על שמאפשרים

הוועדה משתתפת בתהליך המשוב של הפרויקט ,כדי

אינדיאנופוליס וכסגן ראש עיריית ניו יורק .מעבר לעבודת

ומקדמים תקשורת ושיתוף בין ערים שונות .היכרות עם

להבין את היתרונות והבעיות שעלו מיישומו .כך היא יכולה

המחקר הענפה של היחידה ,כוחה טמון בייצור מפגשים

הבעיות שערים אחרות מתמודדות אתן ועם הפתרונות

לייצר שיעורים חשובים וגוף ידע שהיא יכולה לחלוק עם

בין אנשים ברשויות מוניציפליות סביב דילמות מדיניות

שנמצאו להן יכולה לסייע לרשות העירונית להקדים

רשויות מקומיות אחרות ועם קובעי מדיניות (מידע נוסף

מורכבות ,מתוך חיפוש דרכים חדשניות להתמודד אתן

תרופה למכה ,או לקבל רעיונות טובים לפתרונות לבעיות

קיים באתר .)www.uia-initiative.eu

וללמוד מהצלחות בערים שכבר השיגו תוצאות .המרכז

שהיא מתמודדת אתן .שיתוף הדדי של ידע ושל פתרונות

( )2מרכז אש ( – )Ashדוגמה מרכזית ליצירת רשת

הקים קבוצה מייעצת ובה חברים נציגים שנבחרו מבין

יצירתיים עם רשויות מוניציפליות אחרות מקדם למידה

חדשנות בין-עירונית ברמה הלאומית והבין-לאומית היא

 35ערים גדולות ברחבי ארצות-הברית .פעמיים בשנה

ומאפשר "להעתיק" רעיונות טובים בלי לחוש אשמה.

מרכז אש לחדשנות במגזר הציבורי ,שפועל מזה עשרים

נציגי הקבוצה נפגשים בכינוס שמארח מרכז אש ,ובו

יצירת פלטפורמות לתקשורת בין-עירונית ,כמו הקמה של

שנה בבית הספר לממשל של הרווארד .אחד משלושת

מתאפשרת החלפה של דעות ורעיונות בין נציגי השלטון

פורום צוותי חדשנות בין-עירוני שנפגש באופן תקופתי,

תחומי ההתמחות של המרכז הוא חדשנות ממשלתית

המקומי ,אקדמאים ,קובעי מדיניות ברמה הארצית

יכולה לקדם למידה .השיתוף יכול להיעשות עם ערים

ברמה המדינית וברמה המקומית .במרכז מתקיימת

ושותפים פילנתרופים .היחידה לחדשנות מקומית יזמה

מאותו אזור גיאוגרפי ,עם ערים מחו"ל או ערים שחולקות

תחרות לחדשנות במגזר הציבורי ,ואחת ממטרות

פרויקט נוסף ושמו Data-Smart City Solutions

מאפיינים דומים .להלן כמה דוגמאות למנגנוני-על בין-

התחרות היא לייצר למידת עמיתים בין גופי ממשלה,

 ,projectשמהווה משאב מרכזי לידע על תהליכי

עירוניים שפועלים בעולם.

רשויות מקומיות וגם מדינות ,כדי לנסות ולהביא לכך

חדשנות מוצלחים בערים שונות .באתר האינטרנט של

( – UIA )1ברמה הבין-לאומית ,באיחוד האירופי

שחידושים מוצלחים יועתקו באופן נרחב ברחבי ארצות-

הפרויקט מרוכז ידע רב על אודות מקרי מבחן שהצליחו,

ישנה היוזמה לפעולות עירוניות חדשניות (Urban

הברית והמדינות השותפות ברשת (כגון אנגליה ,קנדה

פרקטיקות ממשל חדשניות וחלוצים חדשניים שפועלים

 ,)Innovative Actions – UIAשמטרתה לקדם

ואוסטרליה) .בשנת  2002הקים המרכז את הGlobal-

ברמת השלטון המקומי.

חדשנות בקרב רשויות מקומיות (של יותר מ 50-אלף

 ,Public Innovation Networkרשת שקושרת בין

( )3בלומברג – דוגמה מרכזית למנגנון-על או לרשת

תושבים) .היוזמה מספקת לאזורים עירוניים ברחבי

עשרה פרויקטים ותוכניות מרחבי העולם שעוסקים

שנועדה לעודד חדשנות מוניציפלית היא צוותי החדשנות

אירופה סיוע ועזרה במשאבים כדי לבחון פתרונות

בחדשנות בשלטון המקומי ,ופועלת לקידום של הכרת

של קרן "בלומברג פילנתרופיה" .את הקרן הקים מייקל
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בלומברג ,בעבר ראש עיריית ניו יורק ,כדי לספק שירותים

 ,Mechanicsשמקשרת בין צוותי החדשנות של עיריות

הברית .חוץ מהעבודה היחידנית שהארגון עושה עם

של שיפור ביצועים לערים ברחבי עולם .קרן בלומברג

שונות .הרשת הוקמה בשנת  2010ובינתיים היא כוללת

כל אחת מהערים ,כל הפרויקטים שהוא שותף בהם

מקימה צוותי חדשנות בשיתוף עם העיריות כדי ללוות

את העיריות של בוסטון ,פילדלפיה ועמק יוטה .כל

מתועדים ונכנסים לבנק של מחקרים ,כתבות וחומרים

אותן בתהליך תכנון ויישום של גישות חדשות לשיפור

אחד מהמשרדים פועל בנפרד כדי לייצר שותפויות עם

על חדשנות מוניציפלית ,והם נגישים באינטרנט לכול.

חיי התושבים .הצוות עובד על פי גישת Innovation

סוכנויות ויזמים ולייצר פיילוט לפרויקטים שיענו על צורכי

בנוסף Living Cities ,הוא שותף של מרכז אש בהקמה

 ,Deliveryשמתווה לצוות את המבנה שלו ואת תהליך

התושבים .כרשת ,המשרדים משתפים ביניהם מידע

ובתחזוקה של רשת הערים האמריקאית .מטרת הרשת

העבודה שהוא פועל לפיו :מבחירת תחום העדיפות שיש

וחולקים את ניסיונם ביוזמות של חדשנות בתחומים

היא לחשוף את הערים לנושאים מגוונים ,לאפשר דיון

לעסוק בו ,דרך חקירת הבעיה ,פיתוח הרעיונות ,בחירת

שונים בעיר – חינוך ,כלכלה ,ממשל ועוד .הרשת הזאת

ולהעלות רעיונות – שבהמשך תוכל כל עיר לפתח בכיוון

הרעיון המוצלח ועד היישום וההטמעה שלו .צוותי

מציעה גם תוכנית התמחות לצעירים שמעוניינים לצבור

שיתאים לה.

החדשנות של בלומברג פזורים בערים שונות בארצות-

ידע בנושא של חדשנות מוניציפלית ואזרחית .הם שוהים

הברית וכן בישראל .הם פועלים כרשת – לומדים זה מזה,

באחד המשרדים פרק זמן כלשהו ומסייעים בפעילות

וחולקים ניסיון ופתרונות.

המשרד (.)newurbanmechanics.org

קרן בלומברג מפעילה מנגנון נוסף בתחום החדשנות

( – Living Cities )5הארגון האמריקאי Living

העירונית באמצעות תחרות שנתית שנקראת "Mayors

 Citiesנוסד בשנת  ,1991וכיום הוא רותם את העוצמה

 ."Challengeהתחרות מעודדת ערים להציע רעיונות

הקולקטיבית של  22מהקרנות ומהמוסדות הפיננסיים

שיתמודדו עם אתגרים גדולים וישפרו את החיים בעיר.

הגדולים בעולם כדי לייצר סוג חדש של פרקטיקה עירונית.

באמצעות פרסים כספיים נדיבים ( 5–1מיליון דולר),

הארגון עובד עם מנהיגים במגזר הציבורי והעירוני כדי

מנהיגי רשויות עירוניות מקבלים עידוד לחשוב באופן

להוביל ,לפתח ולהרחיב גישות חדשות שיביאו לשיפור

יצירתי ,לבחון גישות חדשות ולזהות פריצות דרך .מכון

רווחתם הכלכלית של תושבים בעלי הכנסה נמוכה.

המחקר  Citiesשל אוניברסיטת London School of

הארגון משקיע במחקר ובבנייה של רשתות שיהוו זרז

 Economicsסקר את כל  155ההצעות שהוגשו לפרס

לחשיבה רעננה ויתמכו בגישות מקומיות חדשניות כך

בשנת  2014ועל בסיס זה פרסם מסקנות על חדשנות

שיהיה אפשר להעמיקן ולאמץ אותן במקומות נוספים.

בערים אירופיות.

המימון של הארגון מגיע בעיקר מפילנתרופיה והתקציב

( – New Urban Mechanics )4בארצות-הברית

הוא כ 30-מיליון דולר בשנה .עד היום עבד הארגון,

פועלת רשת של משרדי חדשנות שנקראתNew Urban

ועודנו עובד ,עם כחמישים ערים מהגדולות בארצות-

תוכן עניינים

מבנים ומנגנונים
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מיומנויות
חדשנות ,כפי שהגדרנו בפתיחת מסמך זה ,היא היכולת

אוניברסיטת פילדלפיה ,ויחד הן יצרו את האקדמיה

קורסים וסדנאות חדשנות .דוגמה לכך הן תוכניות

לחשוב ולפעול אחרת .בהיותה יכולת ,ישנם כלים

לחדשנות מוניציפלית .בכל מחזור ,בחרה העירייה

ההתמחות שרשויות מציעות לסטודנטים .תוכניות

ומיומנויות שהארגון יכול לרכוש ולהקנות לחברים בו .כדי

עובדים ממחלקותיה השונות ללימודים באקדמיה.

התמחות מכניסות אל הרשות סטודנטים מצטיינים או

להטמיע חדשנות בקרב עובדי הרשות המוניציפלית,

במסגרת לימודיהם עובדי העירייה מקבלים הכשרה על

אנשי מקצוע אחרים לתקופה קצרה ,ובכך הן מייצרות

רצוי לספק אפשרויות הכשרה ולימוד מיומנויות חדשות.

עקרונות ,כלים ותהליכים בתחום החדשנות .בהמשך

תרומה הדדית; בעבור המתמחים זו הזדמנות לרכוש

החשיבות של פונקציה עירונית שאחראית לקידום

האקדמיה תומכת בניסיון של אנשי העירייה ליישם את

ניסיון במגזר הציבורי ,ובעבור הרשות המוניציפלית

חדשנות (יהיה זה צוות/מחלקה/מנהל חדשנות) היא

העקרונות שלמדו בעבודתם ,וכך היא מייצרת קשר

זו הזדמנות להשתמש בכישוריהם ובנקודות המבט

גדולה .עם זאת ,יש להיזהר ממצב שמינוי של פונקציה

חשוב בין התאוריה לפרקטיקה .עוד דוגמה לעשייה

הרעננות שלהם ליצירת חידושים .למשל Fuse

כזו יאפשר ליתר העובדים והמחלקות להסיר מעליהם

לימודית שמשלבת את האקדמיה ואת השלטון המקומי

 Corpsהוא ארגון שלא למטרות רווח שמסייע לרשויות

אחריות ולהתנער מתפקידם לחדש ולשפר את עבודתם

היא קורס קיץ לחדשנות במגזר הציבורי שמוצע בבית

מוניציפליות להתמודד עם האתגרים שעומדים מולן.

ואת השירותים שהם נותנים .לכן לצד מינוי כוח אדם

הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הארוורד.

הארגון מייצר שיתופי פעולה עם מנהיגים של רשויות

מוגדר שיהיה אחראי על הטמעה מתמשכת של תהליכי

בקורס זה נפגשים יחד סטודנטים ונציגים ממשרדי

עירוניות ומקומיות כדי לזהות אתגרים אסטרטגיים

חדשנות ,חשוב למצוא את המסגרות ואת האופנים

ממשלה ,המגזר השלישי וחברות עסקיות ,לדיון בסוגיה

מרכזיים ולגייס אנשי מקצוע יזמיים לתוכנית מנהלים.

שבהם גם יתר עובדי הרשות ילמדו מיומנויות שדרושות

מהי חדשנות במגזר הציבורי ,כיצד נכון לעודד אותה

במסגרת התוכנית הם מצטרפים לעבודה ברשות

בתהליכי חדשנות.

ואיך ראוי להעריכה.

מסוימת לתקופה לפרק זמן כלשהו כדי לייצר השפעה

קורסים לימודיים ותוכניות התמחות בחדשנות מוניציפלית

הרשות המוניציפלית יכולה לעודד מיומנויות של חדשנות

משמעותית בתחומים שרלוונטיים אליהם.

הם כלי חשוב בפיתוח חשיבה חדשנית בקרב עובדי

גם בקרב תושבים ,בעלי עסקים ,יזמים וגורמים אחרים

רשויות מוניציפליות .הרשויות המקומיות עצמן החלו

שאינם חלק מצוות העובדים הקבוע שלה .העידוד

ליצור קורסים ותוכניות התמחות לחדשנות מוניציפלית.

לחדשנות בקרב יזמים מחוץ לרשות המוניציפלית יכול

לדוגמה ,עיריית פילדלפיה יצרה שיתוף פעולה עם

לבוא בשלל צורות – תמיכה מקצועית ,תוכניות הכשרה,
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א .סוגי מיומנויות

הרשות המוניציפלית עצמה על ידי אחת המחלקות

טכניקות רבות שאפשר ללמוד שיסייעו למנהלי מחלקות

ישנו מגוון של מיומנויות שמסייעות בהתנעה של

שלה ,או להיות מופעלת על ידי שותף חיצוני כמו מכון

ברשות המוניציפלית וכן לעובדיהן ,לעורר חשיבה

תהליכי חשיבה ,בפתרון יצירתי של בעיות ,ביכולות

מחקר או חברה עירונית .סדרי הגודל של הניסויים,

חדשה ולייצר דיונים פוריים בין עובדי הרשות .משחקי

יזמות ובגישות ניהול חדשות ,ויכולות לסייע לבעלי

תחומי העשייה שלהם ,התדירות שלהם ומאפיינים

חשיבה ,משחקי תפקידים ,מחזור תובנות ,טכניקות של

העניין ברשות המוניציפלית לקדם תהליכי חדשנות .גם

רבים אחרים – כולם יכולים להשתנות בהתאם לצרכים

הזמנת סיטואציות מהמציאות או של עידוד המשתתפים

מיומנויות אשר משפרות יכולות בסיסיות כמו פרזנטציה,

וליכולות של הרשות .בוסטון ,ניו יורק ,ברצלונה וערים

להעלות תובנות ולהשתתף בדיונים – כל אלו ואחרים

ניהול פרויקטים או תקשורת שיווקית יסייעו להצלחתם

רבות אחרות פיתחו בשנים האחרונות מיומנות מרשימה

הם כלים שאפשר ללמוד ועל ידי כך להנחות מפגשי

של מהלכים שכאלו.

בניהול סיכונים ואפשר ללמוד מניסיונן בתחום הזה.

חשיבה מוצלחים.

( )1ניהול סיכונים – חדשנות כוללת בהכרח את הסיכון

( )2ניהול פרויקטים – זוהי מיומנות חשובה בתכנון

( )4בניית פרזנטציות – הצורך להציג תכנים ואף

להיכשל ,והכישלון יכול להיות גם כלכלי וגם תדמיתי.

ובבקרה של מיזמים חדשים ,לרוב מיזמים בעלי מרכיב

להעביר הרצאה הוא רלוונטי כיום לרוב תחומי העיסוק,

למעשה ארגון שמנסה להטמיע חדשנות צריך להביא

גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי .ניהול הפרויקט כולל

ובוודאי גם לעובדי הרשות המוניציפלית .בין שמדובר

בחשבון כישלונות ואפילו לצפות להם .הסיכון הזה הופך

שלבים כמו ייזום הפרויקט ,תכנון שלו ,ביצועו ,בקרה

בפגישה עם גורמים בתוך הרשות ובין עם גורמים מבחוץ,

לבעיה גדולה כאשר אין כלים לניהול סיכונים .ברשויות

ולבסוף סגירה וסיום .שיטות לניהול פרויקטים מסייעות

חשוב מאוד להציג את הדברים בבהירות רבה ,בייחוד

מקומיות הביורוקרטיה מנהלת סיכונים על ידי כך שהיא

בהשגת מטרות כמו עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט,

כאשר מנסים לקדם תהליכים או שירותים חדשים .אך מי

מאטה את קצב ההתקדמות של הפרויקט וחוסמת את

ביעדי הפרויקט ובאיכות הנדרשת ,מתוך מזעור עלות

שהתנסו בבניית פרזנטציות יודעים כי לא תמיד מדובר

אותם חלקים שמפחידים אותה או שאינם מוכרים לה.

הפרויקט והשגת שביעות הרצון של הלקוח .במשך

במשימה פשוטה כל כך .קיימים כיום כלים שונים שיכולים

הבעיה היא שאותם "חלקים מסוכנים" הם פעמים רבות

השנים פותחו כלים רבים לניהול פרויקטים ,החל מכלים

לסייע בבנייה של פרזנטציה טובה ,ולחבר בין תוכני

אותם חלקים שזקוקים לחדשנות בדחיפות הרבה ביותר.

המשמשים ליצירת תרשימי גאנט ופרט וכלה בכלים

הפרזנטציה ובין סגנונה וצורת ההגשה שלה בהתאם

לכן כה חשוב להטמיע מיומנויות לבניית תוכנית סדורה

לתזמון של פרויקטים רבים בסביבה מרובת פרויקטים.

לקהלי היעד .כאשר ניגשים לבניית פרזנטציה יש להביא

ומחושבת לפני תחילת העבודה על הפרויקט החדשני

( )3הנחיית מפגשי חשיבה – היכולת לייצר ולהנחות

בחשבון סוגיות רבות כמו מבנה הפרזנטציה ,ניסוח

שהרשות המוניציפלית שוקלת ,אשר במסגרתה

מפגשי חשיבה משותפים בין עובדים ברשות ,במחלקות

המסרים ,תכנון קצב ותזמון ,שימוש בשפת הגוף ,טכניקות

יועלו השערות לגבי האפשרויות לכישלונות ,הסיבות

שונות ואף באותה מחלקה ,אינה מובאת בחשבון

שכנוע ,יכולת אלתור ,התמודדות עם חסמים בתקשורת

והתוצאות שלהם .יצירת פלטפורמה לעריכת ניסויים

ברצינות פעמים רבות .פיתוח כישורי הנחיה יכול לסייע

ועוד .רכישת מיומנויות פרזנטציה לא רק תסייע לאחרים

היא כלי ארגוני בסיסי לניהול סיכונים .לפלטפורמה כזו

רבות כאשר מעוניינים לייצר חשיבה משותפת רעננה

ברשות להבין את הרעיונות החדשים שלכם ,אלא אף

יכולות להיות צורות מגוונות :היא יכולה לפעול בתוך

על נושאים הקרובים ללבם של עובדי הרשות .ישנן

תביא אותם לתמוך בהם ולהירתם לקידומם.
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( )5תקשורת שיווקית – תקשורת שיווקית או מרקום

תוצר של צורות רבות של חשיבה יצירתית .כדי להילחם

( )MarCom – Marketing Communicationהיא

במגמות לבחירת פתרונות פזיזים ולא שקולים יש צורך

מכלול הפעולות ואמצעי התקשורת שאפשר להשתמש

להפעיל אסטרטגיות ומיומנויות שאפשר לרכוש בקלות

בהם כדי להעביר מסרים .לרוב מתייחסים למושג תקשורת

יחסית .ישנן כמה אסטרטגיות לפתרון בעיות שפותחו

שיווקית בהקשר של עולם העסקים ,אך למעשה כלים

בתחומים שונים ,וכל אחת מהן תציע כלי חשיבה ועבודה

של תקשורת שיווקית משמשים ארגונים מכל הסוגים ואף

שונים מעט.

אנשים פרטיים בחיי היום-יום .התקשורת אינה רק חוץ-

( )7ניהול חדשנות – ניהול תהליכי חדשנות בארגון

ארגונית ,עם התושבים או עם שותפים פוטנציאליים.

הוא מיומנות שהולכת ומתפתחת בשנים האחרונות

חשוב מאוד לנהל תקשורת שיווקית פנים-ארגונית

והוא משפיע רבות על כניסתם של חידושים ארגוניים

כחלק מתוכנית כוללת של אסטרטגיית תקשורת שיווקית

וטכנולוגיים אל המערכת .באמצעות שימוש בכלים

עם הסביבה .תקשורת שיווקית פנים-ארגונית מייצרת

לניהול חדשנות הנהלת הארגון יכולה לעורר את היכולות

הבנה בקרב העובדים ,מביאה אותם לשתף פעולה

הקריאטיביות של כוח העבודה ולהשתמש בהן להמשך

ורותמת אותם למהלכים חדשים ברשות המוניציפלית.

פיתוח הארגון .היכרות עם כלי החדשנות הקיימים (אשר

הכלים שקשורים במיומנות זו הם רבים ,מהם נוגעים

יפורטו בחלקם בסעיף הבא) ,מאפשרת לזהות את

לכתיבה שיווקית ולאופטימיזציה לתוכן ,ומהם עוסקים

המקרים שבהם שימוש באחד הכלים יוכל לסייע בפתרון

בעיקרם בבניית אסטרטגיה שיווקית ,בזיהוי והגדרה של

בעיה או ביצירת רעיון חדש .ניהול חדשנות אינו מיומנות

קהלי יעד ,בניסוח מסרים ועוד.

רלוונטית רק לבעל תפקיד מסוים או מחלקה מסוימת

( )6פתרון בעיות – בשנים האחרונות עלה הצורך

(מחלקת מחקר ופיתוח או יחידת חדשנות למשל) ,רצוי

בעובדים מיומנים שמסוגלים להתמודד עם עולם לא

להטמיע אותה במחלקות שונות וככל שירכשו אותה עוד

צפוי שמשתנה תדיר – כלומר בעלי מיומנות גבוהה

עובדים מתחומים ומדרגים שונים כך תהיה הטמעת

בפתרון בעיות .פתרון בעיות הוא היכולת של אדם לעסוק

החדשנות בארגון מעמיקה יותר.

בעיבוד קוגניטיבי כדי להבין ולפתור מצבי בעיה היכן שאין
שיטת פתרון מובנת מאליה .במהלך פתרון הבעיות עליו
להשיג לפעמים מידע נוסף ,להבין את הבעיה ,לגבש
אסטרטגיית פתרון ולעמוד בפני קשיים .יכולת זו היא
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ב .כלים ושיטות
שליחת עובדים ממחלקות שונות ברשות לקורסים ,סמינרים ואירועים לימודיים אחרים תאפשר להם
לרכוש כלי עבודה ומיומנויות שרלוונטיים לעשיית חדשנות ובכך לקדם את הנושא בעצמם ,מבלי להזדקק
להדרכתו המתמדת של צוות החדשנות .אוניברסיטאות וחברות מתמחות מציעות קורסים שונים שבהם
נלמדות שיטות חשיבה ומיומנויות עבודה תומכות-חדשנות .בהקשר זה חשוב לייצר מסגרות פנים-ארגוניות
שיתמכו בתהליך הלימודי של העובדים ,ויספקו להם פלטפורמה להתנסות בכלים ובמיומנויות שלמדו
וליישמם .הכלים והשיטות הם רבים וכמעט אין-סופיים ,מהם מסייעים בתהליך של העלאת רעיונות ,מהם
תומכים בפיתוח ,אחרים בטכניקות לסינון ותעדוף ועוד.
אפשר למצוא בהם ,בין השאר ,את הכלים והשיטות הבאים:
( – SIT (Systematic Inventive Thinking( )1חשיבה המצאתית שיטתית
( – Brain Storming )2סיעור מוחות

תוצרים

( – Design Thinking )3חשיבה עיצובית
( – Fast Idea Generator )4מנוע רעיונות מהיר
( – Lateral Thinking )5חשיבה לטרלית
( – Creative Reframing )6מסגור מחדש
( – Mind Mapping )7מיפוי קוגניטיבי
( – Open Innovation )8חדשנות פתוחה
הרחבה ופירוט על כל אחת מהשיטות הנ"ל אפשר למצוא בנספחים ,בפרק "ליווי פרויקט
חדשנות :פירוט כלים ושיטות ,שלב  :2רעיונאות" .חשוב להדגיש כי מדובר במדגם מצומצם ,וכי
הכלים והטכניקות מתוארים בקצרה ,כדי להסביר את העיקרון המרכזי שמאחוריהם .לצורך שימוש בכלים,
מומלץ לקרוא חומרים נוספים ,להעמיק בטכניקות ולהיעזר במומחים לשיטות השונות.
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שיח ותקשורת
מרכיב מרכזי מאוד בתהליך הטמעת תרבות של

הוא לוודא ,מתחילת הדרך ,שהארגון מכויל ,מתואם,

העלאת רעיונות חדשים ,ישימים ואפקטיביים לשירותים

חדשנות בכל ארגון ,כל שכן רשות מקומית ,הוא השימוש

מכיל ומקדם את השינוי .כדי לייצר תקשורת אפקטיבית

חדשים לתושב ,חשוב כמובן לפרסם את הרעיונות

בתקשורת .ההתייחסות לתקשורת בהקשר זה היא הן

של תהליכי חדשנות בתוך הארגון ,יש צורך לא רק ליידע

החדשים שעלו ואת אחוזי היישום שלהם בעיר – אך

בהיבטים הפנים-ארגוניים והן בהיבטים החוץ-ארגוניים.

את אנשי הארגון במתרחש ,אלא גם להעביר (אם באופן

חשוב גם לפרסם בתוך הארגון פרטים כמו כמה מפגשי

תאורטית היה אפשר לראות את מרכיב התקשורת

ישיר ואם באופן עקיף) מסרים ברורים לגבי התועלת

חדשנות ביצעו חברי הסיירת במהלך התקופה ,כמה

כחלק ממרכיב המנגנונים ,מאחר שמומלץ מאוד למסד

שיפיקו אנשי הארגון מהשינוי ברמה האישית.

אנשים בארגון היו מעורבים בתהליכי החשיבה על

שגרות ארגוניות סביב מרכיב זה ,אלא שהניסיון מלמד

בהקשר הפנים-ארגוני ,התקשורת צריכה להתלוות לכל

שירותי החדשנות בניהול הסיירת ועוד.

אותנו שבגלל החשיבות הרבה של התקשורת בהטמעת

אחד ממרכיבי המודל האחרים :למיומנויות שהארגון

תקשורת של תשומות היא גם תקשורת של מנגנונים

תרבות של חדשנות ,כדאי להקדיש לה פרק משלה.

מעביר לעובדיו בהקשר של חדשנות (פרסום של

שמושקים בארגון ונועדו לתמוך בהטמעת תרבות של

קורסים והכשרות); למנגנונים שתומכים בהטמעת

חדשנות :פרסום של קורס בפתרון בעיות ,פרסום של

א .תקשורת פנים-ארגונית

התרבות (פרסום של פורטל איסוף רעיונות ,תקשור של

פורטל פנימי לאיסוף רעיונות ,פרסום של המדדים

בהקשר הפנים-ארגוני ,יצירת שיח ושפה אשר מזוהים

המדדים הארגוניים למדידת חדשנות ,פרסום קהילות

לרמת החדשנות ועוד .תקשורת כזו צריכה גם לספק

עם תהליך החדשנות דומה בחשיבותה ליצירה והטמעה

מקצועיות בנושא חדשנות ועוד); ולבסוף כמובן גם

את האינפורמציה לגבי המנגנון וגם לתקשר את הערך

של שפה בכל תהליך של הטמעת תרבות .שפה היא

לתוצרים החדשניים (שהם למעשה היעדים המרכזיים

בעבור מי שהארגון מעוניין שישתתף במנגנון .לצורך

חלק מתרבות והיא מייצרת אותה ,מקדמת אותה ועוזרת

של תהליך החדשנות כולו :שיפור החיים של התושב,

הדוגמה ,נאמר שהרשות משיקה קהילה של פותרי

לעובדים בארגון להתייחס אליה .מעבר להיותה של

העסקים והמבקרים ברשות באמצעות פיתוח שירותים

בעיות מתוך עובדי הארגון ,שהמטרה שלה היא התכנסות

התקשורת כלי ביצירת תרבות ,היא מטפלת בהיבט

חדשים ,ייעול תהליכים ועוד).

חודשית לצורך למידת טכניקות לפתרון בעיות ולעבודה

קריטי של תהליכי חדשנות – ההיבט הרגשי ,שלעתים

חשוב מאוד לפרסם את תפוקות תהליכי החדשנות

על סוגיה ארגונית אחרת שמעוניינים לפתור .החלק

נזנח בתרבויות ארגוניות שונות.

ברשות המוניציפלית גם מחוץ לרשות ,מטעמים ברורים:

האינפורמטיבי בתקשורת יספק מידע כמו מי מוזמן להגיש

בתהליך של חדשנות ,תהיה מטרתו אשר תהיה – יצירת

פרסום של שירותים חדשים שהושקו ,תוכניות חדשות

מועמדות לקהילה ,מה תדרוש ממנו החברות בקהילה,

שירותים חדשים לתושבים ,שיפור ממשקים ,ייעול

ומודלים חדשים לעבודה ירתום אחרים ויסייע במימוש

מה יקרה שם ,מי ינחה את הקהילה וכדומה .אך חלק לא

תהליכים פנים-ארגוניים ,פיתוח תוכניות או מודלים

התוצרים החדשים .לצד זאת ,בתקשורת הפנים-

פחות חשוב (ואולי אף חשוב יותר) הוא העברת המסר

חדשים – מתרחש תהליך של שינוי .השינוי יחול במגוון

ארגונית ,גם הפרסום של התשומות בתוך המהלך הוא

של הערך הצפוי למי שיצטרף לקהילה :מי שיצטרף

תחומים כמו דפוסי חשיבה ,מרחבים פיזיים ,אנשים,

חשוב .לצורך הדוגמה ,אם הוקמה ברשות סיירת מאמני

ילמד כלים חדשים שישמשו אותו גם ברמה האישית;

תפקידים ,הגדרות ועוד .התפקיד של מרכיב התקשורת

חדשנות שתפקידה לקיים מפגשים קצרים שמטרתם

הוא יהיה חלק מקביעת סדר היום הארגוני; הוא יוכל

תוכן עניינים
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לפגוש אנשים חדשים בארגון שמתעניינים בחדשנות

(ולכן כדאי שיהיה אמין ואמתי) ,ובמקביל חיבור הגיוני

שלהם שוב ושוב ,לקראת תהליך השיפוט .המהלך הזה

כמוהו; הוא יבקר ברשויות ובארגונים אחרים שיש בהם

ורציונלי – כזה שנוגע בתובנות משמעותיות על האופן

ייצר בעבור המרכז ליזמות בחינוך קהל לקוחות גדול

תהליכי חדשנות משמעותיים ועוד .פרסום פנים-ארגוני

שבו צריכה להתנהל החדשנות בארגון.

ומחויב ,שהרגיש שהוא מקבל ערך מוסף שאינו מובן

של התשומות מסייע לייצר שיח ארגוני סביב הנושא,

דוגמה לחשיבות של בניית סיפור אפשר לראות במרכז

מאליו .ואלה האלמנטים המרכזיים בסיפור ,שהפכו אותו

הוקרה של העובדים המעורבים במהלך ויידוע רחב על

ליזמות בבת ים ,שהוקם בשנת  ,2012ולו סיפור ארגוני

לנרטיב ארגוני שעוזר לתקשר את המרכז החוצה ,לגייס

אודות תהליכים חדשים שמתרחשים בארגון.

מבוסס ,שקשור להקמה המהירה של המרכז .הסיפור

לו שותפים ולקדם אותו :הסיפור היה אמתי ,היה בו פן

התגבש לכדי כלי עבודה שסייע לייצר השראה ,ולגייס

דרמטי של הקמת מיזם בסדר גודל ארצי בקוצר זמן,

ב .הסיפור הארגוני :תקשורת פנים-
ארגונית וחוץ-ארגונית

ולרתום אליו אנשים לאחר שכבר הוקם המרכז .המרכיבים

והיה פן של הפתעה :הציפייה היתה שיוגשו לתחרות

המרכזיים בסיפור של המרכז עוסקים בהחלטה של

 75מיזמים לכל היותר ,אך בפועל הוגשו .450

הנרטיב הארגוני ,אשר נבנה ומסופר סביב תהליכי

ראש אגף חינוך באותם ימים להקצות שלושה חודשים

חדשנות בכלל וסביב תהליך מקיף של הטמעת חדשנות

להקמת מיזם שאפתני שיהיה כתובת ליזמות וליזמים

ג .תקשורת ככלי ליישום רעיונות

ארגונית בפרט ,הוא סוגיה כבדת משקל .סיפור טוב רותם

חינוכיים בכל הארץ .בהינתן אילוץ הזמן הקשוח ,עשה

תקשורת יכולה להיות לעתים מרכיב דרמטי בתהליך

אנשים ,מסייע בגיוס שותפים ,מעורר השראה ומכיל

צוות ההקמה של המרכז תהליך מהיר מאוד ,שבלבו

יישום של רעיונות חדשים .הדרך שרעיון חדש עובר

בתוכו את הערכים והפרקטיקות המרכזיים הרלוונטיים

ההחלטה להכריז ברבים מהר ככל האפשר שקיים מרכז

בארגון עד ליישומו המוצלח היא ארוכה ולא פשוטה.

לכניסה לתהליך החדשנות .סיפור טוב ,תמציתי וברור,

ליזמות בחינוך ,על ידי יצירת שפה חזותית למרכז ובניית

רעיונות טובים ומנומקים ,שיש להם הצדקה שיווקית

עם מאפייני מפתח כמו מפנה דרמטי ,הצלחה גדולה

מהלכים גדולים ומהירים שפונים לקהלי היעד המרכזיים

ומידת ישימות גבוהה והם דורשים משאבי זמן וכוח אדם

שבאה אחרי קושי גדול או חיבור אישי ,הוא כלי עבודה

של המרכז.

סבירים ביחס לערך שהם מייצרים ,אינם מצליחים תמיד

ארגוני חיוני ,והוא יכול לשמש הן בקידום וגיוס למהלך

כדי להשיג את התוצאה הרצויה ,הציע אגף החינוך

לצלוח את הדרך הזאת .יש לכך סיבות רבות ,אך אחת

החדשנות כולו והן באופן נקודתי כסיפורים שנבנים

של עיריית בת-ים פורמט חדש של תחרות יזמות ,אשר

הסיבות המרכזיות היא תקשורת לא נכונה של הרעיון,

סביב פיתוח רעיונות חדשים.

קראה ליזמים להגיש את הרעיונות והמיזמים החינוכיים

עוד בשלביו הראשונים ,ברמה הפנים-ארגונית.

סיפור ארגוני של חדשנות יכול כמובן להתפתח ולהשתנות,

שלהם שלושה חודשים לפני מועד השיפוט .היא הציעה

לשם הדוגמה ,נתאר תהליך פיתוח רעיונות פנים-ארגוני,

במקביל לשינוי שקורה בארגון בעקבות התהליך .הסיפור

להם להשתתף בסדנאות ובמפגשים שמטרתם לשפר

שבו פותח רעיון שהערך המרכזי שלו הוא העלאה

צריך להיות קצר וברור ,אבל מומלץ שלא להשמיט ממנו

את המיזמים ואת ההגשות לתחרות ,ללא עלות ,במהלך

משמעותית של שיעור הפונים למוקד העירוני על דיווחי

את המרכיבים הסיפוריים המלהיבים .סיפור כזה צריך

התקופה שבין ההגשה הראשונית לשיפוט .היזמים

מפגעים בעיר .מבחינת מפתחי הרעיון ,שהם גם בעלי

ליצור חיבור רגשי גם אצל המספר וגם אצל השומע

שהגיעו למפגשים השבועיים נקראו לערוך את ההגשות

העניין המרכזיים בתוך הרשות בהקשר לנושא ספציפי

תוכן עניינים
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מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים מנגנונים חוץ-ארגוניים מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

זה ,הערך הצפוי של יישום הרעיון הוא גבוה ומידת

כתהליך פנים-ארגוני שכלל את זיהוי הערכים המרכזיים

ומיומנויות שהארגון יכול להעניק לעובדים שהוא מייעד

הישימות סבירה בהחלט .שני התנאים האלה (הנבת

בארגון ואזורי המיקוד בתוכניות העבודה וקבלת החלטות

לייצור התקשורת הפנים-ארגונית והחוץ-ארגונית :החל

ערך ומידת ישימות מספקת) הם תנאים הכרחיים אך

בעניינם וכן יצירת שיתופי פעולה לא טריוויאליים .המשך

בטכניקות לניסוח ולחידוד מסרים ,עמידה מול קהל

לא מספיקים למימוש רעיונות חדשים בארגון .מאחר

התהליך היה בהרחבה ניכרת של מעגלי השותפים

וכתיבה וכלה בטכניקות לעיצוב מצגות .להלן כמה

שליישום הרעיון יש השלכות על בעלי עניין נוספים

בו לתושבים ,לעסקים ולמבקרים .התקשורת החוצה,

דוגמאות לאופני תקשורת של חדשנות.

ברשות (אגפים נוספים שיושפעו מהשינוי או בעלי

לתושבי מיניאפוליס הנוכחיים והפוטנציאליים ,שאליהם

( )1מיתוג מהלך חדשנות ובניית קמפיין – יצירת

תפקידים שונים שעבודתם תשתנה כתוצאה מיישום

כוונה חלק מהאסטרטגיה החדשה ,התמקדה באופן

מותג ושפה תקשורתית וחזותית שלמה שמלווה את

הרעיון ,כמו עובדי המוקד) ,מומלץ להקדיש ,לפני הצגת

העבודה העירוני ביצירת האסטרטגיה ,מתוך הבנה

המהלך להטמעת תרבות של חדשנות .יצירת זהות

הרעיון החדש ,זמן חשיבה ועבודה למציאת התועלות

כי שיתוף פעולה עם התושבים בפרויקט עירוני יהיה

מותגית למהלך ,בניית הערכים שמובילים אותו ,יצירת

שביישום הרעיון ולניסוחן בפני בעלי העניין .לצורך כך

מידע רלוונטי וחשוב למינוף בתקשורת מול התושבים.

לוגו מוביל ,מיתוג עקיב של כל הפעילויות ובניית קמפיין

יש לשאול שאלות כמו :מה ייצא לעובדי המוקד מיישום

כך האופן שבו בחרה העיר לחדש – פתיחת התהליך,

פנים-ארגוני ולעתים גם חוץ-ארגוני .תהליך חדשנות

הרעיון? כיצד ירוויח מכך אגף התקציבים? וכיוצא באלו.

ההרחבה וההנגשה שלו – העיד רבות על הערכים שהיא

הוא ניסיון לשנות הרגלים ,דפוסים ,התנהגות וחשיבה

חשיבה על המוטיבציות השונות ושבירת הסימטריה

הצהירה עליהם .בתחרות הגדולה שיש היום בין רשויות

ולכן צריכים לחשוב במונחים של קמפיין שיווקי לצורך

באופן שבו אנחנו מתקשרים את הרעיון לגורמים שונים

מוניציפליות ,כתוצאה מניידות בין ערים ומדינות ,תנאי

שכנוע.

עשויות להקל את דרכו של הרעיון ליישום.

העסקה גמישים ,השכלה משתנה ואיכות חיים משתנה

( Newsletter (2קבוע – פלטפורמה אינטרנטית

גם כאשר כבר נרתם הארגון ליישום של רעיון חדש,

– ערים נדרשות להוכיח את האטרקטיביות שלהן .לכן

פשוטה ,שמאפשרת לצוות המוביל של התהליך לעדכן

חשוב לזכור את החשיבות של תקשורת החוצה –

הצורך לתקשר את מהלכי החדשנות שרשויות מניעות

את העובדים ברשות בקורסים שנפתחים ,ברעיונות

לתושבים ,לבעלי העסקים ולמבקרים בעיר .הרעיון

הוא כה גדול.

חדשים שיושמו ,בתוצרים ,בתגובות של תושבים

החדש יכול להיות מצוין ,אך אם התושבים (או קהלים

לתוצרים ,במנגנונים ארגוניים שתומכים במהלך וכיוצא

רלוונטיים אחרים) אינם מכירים אותו או אינם מודעים

ד .מיומנויות תקשורת של חדשנות

בזה.

לתועלת שהוא יניב להם ,אזי יישום הרעיון יהיה חלקי

תקשורת היא דיסציפלינה רחבה ומגוונת מאוד ,ויש

( )3חגיגה של הצלחות – כאשר רעיון חדש מיושם

והצלחתו תוטל בספק.

מנעד רחב של מיומנויות הקשורות בה .העוגן הראשון

באופן מוצלח ,היישום עצמו אינו מספיק .חשוב מאוד

לדוגמה ,בשנת  2013עברה עיריית מיניאפוליס תהליך

ביצירת תקשורת טובה הוא שימוש בפונקציות הארגוניות

לתקשר את ההצלחה הן בתוך הרשות והן החוצה –

של חדשנות בהגדרת האסטרטגיה שלה ,לקראת

שכבר קיימות :דוברות ,יח"צ ,עובדים בעלי יכולות

לתושבי העיר ולתושבי ערים אחרות .החגיגה יכולה

כניסה של ראשת עירייה חדשה לתפקיד .התהליך החל

כתיבה או עיצוב ברמה גבוהה .ישנם כלים ,טכניקות

להיעשות באמצעות יוזמה של כתבות בעיתונות או

תוכן עניינים

פרק א'

 06מודל הטמעת תרבות של חדשנות ברשויות מקומיות

מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים -מנגנונים חוץ-ארגוניים

בטלוויזיה ובאמצעות אירועים לתושבי העיר ולקהל
הרחב .רעיון מצליח באמת רק כאשר אחרים יודעים
עליו ,ולכן חשוב להשקיע משאבים בפרסום מזמן לזמן.
( )4חגיגה של כישלונות – אירועים פנים-ארגוניים

 מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

שבהם המנהלים והשותפים בתהליך משתפים גם
בחוויות של הצלחה ,אך לא פחות חשוב מכך ,בחוויות
של כישלון בתוך תהליך החדשנות .תקשורת פנים-
ארגונית של כישלונות מעבירה בצורה ברורה מאוד
את המסר שחלק אינהרנטי בחדשנות הוא האפשרות
לטעות בדרך .הסוגיה של טעויות וכישלונות היא חסם
מרכזי בדרכה של חדשנות בכל ארגון ובכל מגזר ,אבל
נראה שבמגזר הציבורי הסוגיה הזאת משמעותית עוד
יותר .כנראה הסיבות המרכזיות לכך קשורות בפוליטיקה
הארגונית ,אך גם בכך שבמגזר הציבורי מסכנים את
הכסף הציבורי (בעוד שארגונים עסקיים מסכנים כסף
פרטי) .חשוב אפוא שתהליכי חדשנות במגזר הציבורי
יתנהלו מתוך ניהול וגידור סיכונים ראוי ועם זאת ,חשוב
לתקשר בארגון את המרחב שבו מותר לטעות ,כחלק
הכרחי מתהליכי חדשנות.
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 -מבנים ארגוניים
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תוצרים

 -מנגנונים פנים-ארגוניים

לבסוף ,חשוב להפנות תשומת לב לתפקידם של תוצרי

לתושבי העיר – וגם יספקו חיזוק נוסף להטמעת תרבות

מכך היחסים בין המשטרה למערכת המשפט היו מתוחים

העבודה בתהליך הטמעת החדשנות .סוגי המנגנונים

של חדשנות באמצעות מתן תוקף למנגנוני החדשנות

והקשו על המערכת לתפקד היטב .כדי להתמודד עם מצב

 -מנגנונים חוץ-ארגוניים

שתוארו לעיל נועדו כולם להשגת תוצרים – שירותים

שהוקמו והכרת הערך של רכישת המיומנויות שתומכות

זה ,ציוותה העירייה עורך דין ממשרד התובע בממפיס

ותהליכי עבודה טובים יותר ,שהם המטרה העקרונית

בהם.

לכל מתחם בעיר (לפי חלוקת המתחמים של המשטרה).

שלשמה יש להטמיע תרבות של חדשנות .אך למעשה

תוצרי החדשנות ברשויות מוניציפליות יהיו לרוב

עורך הדין מייעץ לשוטרים בהיבטים משפטיים בעבודת

לתוצרים יש תפקיד כפול :מצד אחד ,הם המטרה של כל

פרויקטים ,שירותים ,תהליכים או מוצרים חדשים אשר

השיטור ומסביר להם כיצד לכתוב דיווח נכון משפטית

תהליכי החדשנות ,אך מצד אחר ,הם גם אמצעי שיעודד

ייצרו ערך נוסף לרשות המוניציפלית עצמה ,לתושביה,

כדי להגדיל את הסיכוי בתביעה .הודות לתוכנית זו ירד

את ההמשכיות של תהליך הטמעת תרבות של חדשנות.

לעסקיה או למבקריה .מגוון התחומים שרשות

שיעור המקרים שנדחו בבתי המשפט ,והיחסים בין

במילים אחרות ,מבלי שעובדי הרשות המוניציפלית

מוניציפלית עוסקת בהם – ולכן מגוון התחומים שהיא

משרד התובע למשטרה השתפרו מאוד.

ותושביה יזכו לראות את התוצרים החדשניים וליהנות

יכולה לייצר בהם חדשנות – הוא רחב מאוד .תוצרים

דוגמה לתוצר מתחום הרווחה והקהילה אפשר למצוא

מהם ,תמיכתם במהלכי חדשנות תישאר מוגבלת.

חדשניים יכולים להיות בעולמות של תחבורה ,תשתיות

בעיר בוגוטה בקולומביה ,שבה פועל המרכז לחדשנות

לנוכח זאת היחס לתוצרים צריך להיות הדרגתי .בראשית

עירוניות ,תברואה ,רווחה ,חינוך ,תרבות ועוד .הם

חברתית ( .)Centro de Innovación Socialאחד

תהליך ההטמעה חשוב לבחור כמה פרויקטים בעלי

יכולים להיות ממוקדים גם באופן הניהול של הרשות

הפרויקטים של המרכז היה לפתח משחקי מחשב אשר

היקף מוגבל בנושאים ספציפיים שיהיה אפשר להשלים

המוניציפלית עצמה ולנגוע בתהליכי עבודה פנימיים

יעצימו ילדים בני  12–7לעשות שינוי משמעותי בעבור

בזמן קצר .הצלחת הפרויקטים תסייע לייצר תמריצים

של עובדי הרשות .הדוגמאות לתוצרים של חדשנות

משפחותיהם וקהילותיהם .משחקי המחשב החדשים

ולהתניע תהליך רחב ועמוק יותר של הטמעת תרבות

הן רבות ומגוונות ,אך לצורך ההמחשה יוצגו להלן כמה

מתמקדים בנושאים ספציפיים כמו בריאות ,תזונה או

של חדשנות .בנוסף ,גם במיזמים גדולים יותר שיקודמו

דוגמאות של תוצרים חדשניים מתחומים שונים.

מניעת אלימות במשפחה .במהלך שנת  2013היו

בהמשך ,חשוב לייצר תהליך עבודה הדרגתי (על ידי

למשל בתחום של שיטור ופשיעה ,בעיריית ממפיס

יותר מ 40,000-הורדות .לאחר שנבדק יישום הפרויקט

יצירת פיילוט/חלוקה לשלבים וכיו"ב) שיציג את התוצרים

התמודדו עם בעיה חוזרת ונשנית – אנשי המשטרה

והצלחתו אושרה ,החל המרכז להפיץ אותו ברחבי

החלקיים שמושגים לאורך הדרך .באופן זה ,התוצרים

מתגאים במעצרים שהם מבצעים ומתוסכלים כאשר

המדינה.

גם ישיגו את המטרה הראשונית – שיפור השירותים

הללו מבוטלים בשל סיבות טכניות משפטיות .כתוצאה

 מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים
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מבנים ומנגנונים
 מבנים ארגוניים מנגנונים פנים-ארגוניים מנגנונים חוץ-ארגוניים מנגנוני-עלמיומנויות
 סוגי מיומנויות כלים ושיטותשיח ותקשורת
תוצרים

דוגמה לתוצר חדשני בתחום הסביבה והאנרגיה הוא

בתחום ניהול העיר ,בפריז יש כבר שנתיים פרויקט

הפרויקט  Green Factorשהושק בסיאטל" .הפקטור

שזוכה להצלחה ,ועיקרו שיתוף תושבים במהלכי

הירוק" הוא קוד אזורי ,גמיש ומכוון מטרה ,המחייב עמידה

הממשל המקומי וקריאה לציבור להשפיע ולהיות מעורב

בתנאי סף מינימליים לכל הפרויקטים החדשים שנבנים

בהחלטות המשפיעות על חייהם ועל סביבתם .על פי

בעיר .בניינים חייבים להשיג את הפקטור הירוק על פי

היוזמה החדשה  5%מהתקציב השנתי של העירייה

ציונים הניתנים בעבור צמחייה ,גג ירוק ,שימוש באנרגיה

מוקצים על פי שאיפות התושבים והחלטתם .הסכום

מתחדשת ועוד .התוכנית הביאה לשיפור איכות האוויר,

הכולל ליוזמה הוא  500מיליון אירו ,שיתחלקו על פני

להקלת איי החום העירוניים ,להגברת קליטה של מי

 6שנים .הסכום נועד כולו לפיתוח העיר ולא לתפעול

גשמים וסערות ולשיפור פני העיר באופן כללי.

השוטף .דוגמה נוספת לשיתוף התושבים בניהול של

בתחום החינוך ,דוגמה מוצלחת לתוצרים חדשניים אפשר

עירם אפשר למצוא בעיר וינה ,שמדורגת בקביעות

למצוא בעבודתה של ה ,iZone-מעבדת החדשנות

בראש הערים החכמות .בווינה שילבה העירייה את

במחלקת החינוך בעיריית ניו יורק .המעבדה מפתחת

הנושא של שיתוף אזרחי עם מטרה עירונית אחרת –

יוזמות עם בתי ספר כדי לקדם למידה מותאמת אישית

להגביר את השימוש באנרגיה מתחדשת .באמצעות

(" .)"personalized learningאחת התוכניות שיזמה

שיתוף פעולה עם חברת אנרגיה מקומית ,העירייה

המעבדה נקראת  ,Oneובמסגרתה יוצרים לכל תלמיד

משתפת תושבים כמשקיעים במפעל סולרי מקומי,

לוח זמנים אישי שבנוי לפי צורכי הלמידה שלו .התוכנית

כחלק מתוכנית האנרגיה  2050של העיר.

עושה שימוש אופטימלי בזמן ההוראה של המורה .לוח
הזמנים קובע את אופן הלמידה :שמנוחה כגון הוראה
מונחית על ידי המורה ,למידה משותפת בקבוצות או
הוראה וירטואלית ומקוונת .באופן זה תלמידים בעלי
צרכים שונים – חוזקות וחולשות שונות – זוכים לתשומת
לב ראויה ומתקדמים בלימודים באופן שווה.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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 | 07סיכום ראיונות:
תמונת מצב של חדשנות מוניציפלית בישראל
חדשנות מוניציפלית קיימת גם ברשויות מקומיות במדינת ישראל .גם אם

חשמל על גגות בתי-הספר .בראשון לציון ובגבעתיים הוכנסו לשימוש מערכות

נראה כי ברשויות רבות התחום כלל אינו ברור או מוכר ,וכי הידע אינו מעודכן

חכמות לאיסוף פסולת ביתית .בחיפה הוקמה מערכת מתוקשבת לטאטוא

או אינו מספק ,בשנים האחרונות החלו עוד ועוד ערים לפתח פרויקטים

רחובות ,ובאשדוד התקינו מערכת בקרה לתאורת הרחוב ,שנטען כי היא

חדשניים ,ובמקרים מסוימים אף תהליכי חדשנות נרחבים .ירושלים ,ראשון

חוסכת מאות אלפי שקלים בשנה .לרוב העיריות הגדולות שהן חלק מפורום

לציון ,אשדוד ,באר-שבע ,לוד וערים נוספות כבר פרסמו מכרזים שמטרתם

ה 15-כבר יש אפליקציה עירונית.

כתיבת תוכנית אב לעיר חכמה או תוכנית אסטרטגית לחדשנות.
עיון במכרזים שפרסמו הרשויות בשנת  2016יכול ללמד על התהליך שהן

במסגרת המחקר הנוכחי ,ערכנו ראיונות עם עשרים בעלי תפקידים ואנשי

עברו .נראה כי הרשויות בישראל הפנימו כי עצם קיומם של פרויקטים

מפתח במגוון של רשויות מקומיות; מהם עוסקים בנושא של חדשנות באופן

ספציפיים המשלבים טכנולוגיה (פרויקטים כאלה כבר קיימים בכל עיר) עדיין

ספציפי ומהם עוסקים בו באופן רחב כחלק מעבודתם כיועצים אסטרטגים,

לא הופך את העיר לעיר חכמה ,וכי דרושה חשיבה אסטרטגית ,רב-תחומית

ראשי רשויות ,מנכ"לי רשויות וכיו"ב .כמו כן ,נערכו ראיונות משלימים עם

ומקיפה כדי לנצל את היתרונות שבעיר חכמה .עם זאת רשויות רבות עדיין

אנשים שעוסקים בנושא זה במשרדי ממשלה ,בארגוני חברה אזרחית,

מנותקות ומרוחקות מתושבי העיר ,והן תופסות את התושבים פחות כשותפים

בקרנות ובאוניברסיטאות .המרואיינים נשאלו על תפיסתם את החדשנות

ויותר כלקוחות ,ומכוונות פחות לשיתופם בניהול השוטף של העיר.

המוניציפלית ועל הגורמים שמאפשרים אותה או חוסמים אותה בהקשר

המכרזים האלה עשויים להפוך את ערי ישראל לחכמות הרבה יותר בעתיד,

הישראלי ,וציינו דוגמאות הקיימות בערים וברשויות מקומיות בישראל .מתוך

אולם יישומה של תוכנית-אב או של תוכנית אסטרטגית נמשך שנים .בינתיים,

הקריאה של הראיונות אפשר לזהות מגמות ,תובנות וסוגיות אשר חזרו בדברי

כבר אפשר לזהות בכמה מהערים בישראל ניסיונות להשתמש בטכנולוגיות

המרואיינים ונמצאו רלוונטיים במיוחד להקשר הישראלי .בהמשך פרק זה

שונות ,גם אם לא באופן אינטגרטיבי .עיריית תל-אביב לדוגמה מקדמת את

נציג את הבולטות שבהן.

פרויקט דיגיתל ,כרטיס תושב דיגיטלי .בחולון הוקמו מערכות סולאריות לייצור

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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תכנון ואסטרטגיה

תכנון ואסטרטגיה

מחקר ופיתוח

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

ברבים מהראיונות עלתה תפיסה של חדשנות מוניציפלית

ורעיונות חדשניים .תוכניות לאורך זמן ,ארגון מסודר של

מנסים לעשות בשנתיים האחרונות זה לבקש מרשויות

כיכולת הסתכלות לטווח הארוך ,יכולת תכנון ובניית תוכניות

העבודה לפי לוחות זמנים ,אלה הדברים שמאפשרים

שיעצרו לרגע ויפסיקו לפזר כספים סתם .במילים אחרות –

פיתוח לעשר ואף עשרים שנה קדימה .יכולת הראייה

חדשנות".

אנחנו מנסים לעודד רשויות לעשות תוכניות אסטרטגיות

האסטרטגית הוצגה כמרכיב מפתח וכהופכי של התנהלות

בהקשר זה היתה התייחסות מיוחדת לדרכי ניהול וקבלת

ארוכות טווח .אנחנו רוצים ללמד אותן לעצור ולבדוק איזה

המבוססת על "כיבוי שריפות" ,שאותה זיהו מרואיינים

החלטות כמרכיבים חשובים ביכולת החדשנית של רשות

בעיות וצרכים עולים מהשטח ומה הדברים הכי דחופים

כוח אדם והון אנושי

שונים בערים בישראל.

מוניציפלית .לדברי אחד המרואיינים" ,יש המון תוכנות

לטיפול .ומצד שני לעצור ולבדוק כמה כספים ומשאבים

כאלה שעוזרות בניהול מסודר ושקוף ,שתומכות בקבלת

יש לרשות שהיא יכולה להקדיש לעניין .הרעיון הוא לעצור

שיתוף פעולה בין-מגזרי

כמה מהמרואיינים עסקו באופן ספציפי במחלקה או

החלטות ובמעקב אחרי הביצוע של ההחלטות ,אבל אני

ולחשוב מה אני יכול לעשות בשנת  ,2017ואחר כך לחשוב

ביחידה אסטרטגית וראו בה מנוע לחדשנות ,לשיתופי

לא בטוח שעושים בהן שימוש ברשויות מקומיות .ראש

על  .2018צעד-צעד .בתרבות הארגונית שלנו בארץ

פעולה ולשינוי ועדכון של המבנה הארגוני הקיים .לדברי

העיר ,או המועצה ,מקבלים החלטות שונות וקובעים

לא רגילים לתכנן לטווח הארוך ,לחשב ולעשות תוכנית

אחת המרואיינות" ,כשיחידה כזו קיימת היא בדרך כלל

לוחות זמנים .אבל מי עוקב אחרי זה? מי מזכיר למנהל?

אסטרטגית כמו שצריך .אבל זה הכרחי לחדשנות".

מוצלחת מאוד ,והיא זו שמקדמת חדשנות ברשות .אבל

לא בשביל לגעור אלא באמת בשביל שהעבודה תהיה

מרואיינים הציגו תכנון וחשיבה אסטרטגית כגורם המבחין

היא קיימת במעט מאוד רשויות – רק בירושלים ,בתל-

מסודרת ותיעשה כמו שצריך .בחלק מהרשויות אין בכלל

בין חדשנות בת-חלוף לחדשנות בת-קיימא .תכנון לטווח

אביב ובעוד כמה מועצות אזוריות .ואפשר לראות שאותן

מעקב אחרי ההחלטות ואחרי הביצועים" .כדוגמה לרשות

ארוך הוא מה שמאפשר לשירותים ולפרויקטים חדשניים

זה בהחלט הביא למקומות מצוינים .כי כשיש תכנון ולא

שניסתה להתמודד עם הנושא הוצגה באחד הראיונות

לצאת אל הפועל ולהצליח לאורך זמן .היו שהשוו את המצב

מכבים שריפות אז פנויים לפיתוח ולחדשנות".

עיריית אשקלון ,שבה פיתחו תוכנה למעקב אחרי החלטות

בישראל למצב של עיריות באירופה למשל .אחד מהם טען

וביצוען.

כי "גם שם יש בעיות מול הממשלה ,בעיות של תקציבים

מרואיינים אחרים ראו את התכנון ארוך הטווח כתנאי

אחת הטענות שנשמעו היתה כי מצד אחד ,כאשר

וכל מה שאנחנו מכירים מהארץ ומכל מקום אחר .אבל

הכרחי וכתשתית בסיסית הדרושה לכל מהלכי חדשנות

בוחנים את מצב החדשנות ברשויות מקומיות בישראל,

אפשר לראות שכל תפיסת הניהול שלהן היא הרבה יותר

שיותנעו לאחר מכן ברשות המוניציפלית .מרואיין סיפר

נדמה כי כמעט אין רשות מקומית בארץ שאינה מתפארת

בת-קיימא מזו שתמצאו אצלנו ...הם לא ניגשים לעבודה

כי הוא משקיע את עיקר מאמציו בתכנון אסטרטגי לטווח

ביוזמה כלשהי .אך מנגד ,כאשר בוחנים את התהליכים

בלי לתכנן .הם מתכננים לאט ומבצעים לאט .אבל זה לאט

ארוך" .הניסיון שלי הוא לבנות חזון ,להבין מהי הנקודה

הללו אפשר לראות כי לרוב מדובר ביוזמות ספורדיות של

ובטוח .מה שתכננתי לעשות ,מה שקבעתי – זה באמת

שאליה רוצים להגיע ,וממנה לגזור אחורה עד להווה .כי אם

אנשים כריזמטיים ולא בתוכנית אסטרטגית מקיפה שרואה

יקרה וזה יקרה כמו שצריך .זה מה הופך את הפרויקטים

מטפלים כל היום בדברים הדחופים ,מסתכלים רק מהיום

את התמונה הרחבה ומקשרת בין היוזמות השונות .גם

שלהם לבני-קיימא".

למחר ועסוקים בכיבוי שריפות ,אי אפשר לפתח תפיסה

המרואיינים התייחסו לבעייתיות הזאת" :מה שאנחנו

תרבות ארגונית
דמוקרטיה ואחריות חברתית

היחסים בין השלטון המקומי
לשלטון המרכזי
שיטות ועצות לחדשנות
מוניציפלית
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תכנון אסטרטגי מקושר פעמים רבות לנושא של מחקר.

רשויות – בעיקר רשויות חלשות יותר מהפריפריה – אני

להעתיק באיזה נושא .ברמה אחרת ,העיר הזוכה החלה

חדשנות מוניציפלית זוהתה לא פעם בראיונות עם מו"פ

יכולה להגיד שהנושא הזה מאוד בעייתי ...הביטוי של זה

לארח ימי עיון וסיורים .הרשות המקומית מארחת אצלה

– מינוי של מחלקה בארגון אשר תהיה אחראית על מחקר

בשטח הוא שרשויות מבקשות את מה שהן רואות ברשות

רשויות אחרות ומלמדת אותן על ההצלחה שלה .במידוד

ופיתוח ,מתוך למידה של פתרונות ורעיונות מערים אחרות,

אחרת ,אפילו שזה לא באמת מתאים להן ,ולא טורחות

חובה לשמור על ענווה .השלב השלישי הוא חונכות לאורך

התאמה שלהם להקשר המקומי של העיר והטמעתם בה.

אפילו לחשוב או לחקור את הנושא ולראות מה מתאים

זמן .תהליך ליווי אישי בין הרשות המומחית לרשות אחרת

במקרים אחרים ,המרואיינים ראו במו"פ מרכיב אחד בתוך

להן".

שנמשך זמן .לדברי המרואיין" ,אפשר לעשות דבר דומה

המכלול של חדשנות מוניציפלית .כך למשל במחלקת

מלבד הצורך בעידוד של מחקר ולמידה ,כמה מרואיינים חזרו

גם בארץ .הרי במידה כזו או אחרת יש היום כבר חדשנות

האסטרטגיה של עירייה בצפון הארץ הוצעה ההבחנה בין

על החשיבות שביצירת "נקודות מידוד" (.)benchmarks

במדינת ישראל .מומחים לדבר יודעים להגיד לי איזה רשות

אחראי מו"פ לאחראי חדשנות ,כאשר אחראי החדשנות

ישנם מנגנונים שונים ליצירת נקודות שכאלו .אחד

הכי טובה בכל נושא .אם ניתן לרשויות הכרה ,פרס וכבוד,

נעזר באחראי המו"פ ,אך מקבל על עצמו את האחריות

המרואיינים ציין דוגמה מוצלחת למנגנון שכזה – פרויקט

ואם הן יוכלו להגיד לתושבים שלהן שהן מודל לחיקוי ,זה

להטמעה .בשונה מאחראי מו"פ ,תפקידו הוא לענות על

באנגליה מתחילת שנות האלפיים ושמו Beacon council

יגרום להן לקדם גם רשויות אחרות .כמובן שצריך יהיה גם

צורך מבני להסתגל למציאות מורכבת ודינמית גם בעת

שמטרתו היתה למסד ולהפיץ הצלחות ומצוינות בשלטון

לתת לרשויות הללו כלים ומשאבים להפיץ את ההצלחות

היישום של הרעיונות .בעיני כמה מהמרואיינים ,האחראי

המקומי" .הרעיון היה מאוד פשוט – הרשות הממשלתית

שלהן .אבל זה בדיוק מה שנקרא למסד ולהטמיע חדשנות

על חדשנות צריך להיות הגורם המקשר בין הצרכים של

פרסמה כל שנה קול קורא בעשרה נושאים .בקול קורא

ומצוינות".

הרשות ובין פתרונות שמציעים יזמים בערים אחרות בארץ

נאמר שמי שטוען שהוא מצטיין בתחום שיענה לקול קורא

או בעולם.

ויסביר למה כבר יש לו הצלחה מוכחת .למעשה עצם

אך גם בתחום מסורתי יחסית כמו מחקר ופיתוח ,נדמה

הבחירה בקול הקורא הזה היוותה הכרה ,כמו פרס .אך

כי לא תמיד ישנם מנגנונים שמתפקדים היטב .בכירה

כמובן שמעבר לזה גם הרשויות שזכו קיבלו גם אחריות

בארגון מהמגזר השלישי ,שעובד באופן הדוק עם המגזר

ומשאבים ,וכך הפכו למעין מרכז חדשנות .בגדול הרעיון

המוניציפלי ,טענה כי "בשביל חדשנות צריך לעשות הרבה

של הפרויקט הזה היה לקחת את הבנצ'מרק ולמסד אותו,

מחקר ופיתוח .הבעיה היא שיש רשויות שלא חושבות

וכך גם להפיץ אותו".

ככה ,ויש כאלה שבהן משחקי כוח ופוליטיקה מכתיבים

יצירתנקודתהמידודנעשתהבשלושרמות.ברמההראשונה

את ההתנהלות של הדברים .אם ראש הרשות לא מעודד

הרשות ייצרה מסמכים ומצגות בתחום המומחיות והניסיון

את התכנון ואת המחקר ,אם לא חושבים לעומק ,אז רק

שלה .אלו פורסמו ,כך שכולם יכולים לדעת שזו נקודת

מכבים שריפות .בתור אחת שעובדת צמוד עם לפחות 80

המידוד .הפרויקט יצר למעשה מנגנון שהבהיר ממי צריך
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תרבות ארגונית

מחקר ופיתוח

שני הנושאים הקודמים שהוזכרו – מחקר ופיתוח ותכנון

בישראל לא מתחילה בקו באר-שבע .מהבחינה הזאת

אסטרטגי – נתפסו על ידי לא מעט מרואיינים כחלק

הפריפריה מתחילה בגבול שבו מסתיימת תל-אביב .ערים

מתרבות ארגונית רחבה יותר המאפשרת ומקדמת

אחרות במרכז ,אפילו מאוד סמוכות ,מתנהלות אחרת .אין

חדשנות .מרכיבים נוספים שהוזכרו ביחס לתרבות ארגונית

בהן דברים מאוד-מאוד בסיסיים .קודם כל אין בהן פתיחות.

שכזו הם הישענות על מקצוענות ומומחיות – אם מדובר

אין בהן שום ניסיון לחקור מה קורה בארץ ובעולם בתחומים

בקריטריונים להעסקת עובדים ברשות המוניציפלית או

שבהן הן עוסקות .יש רשויות שיש להן את כל המשאבים

להעסקת יועצים ומומחים חיצוניים .אחת המרואיינות

לעשות את זה והן לא עושות את זה .זה פער של תרבות

הזכירה את הצורך להיות פתוח לרעיונות מבחוץ" :צריך

ארגונית".

לקבל את העובדה שלא הכול אנחנו יודעים ,ושלא כל

תרבות ארגונית שאין בה פתיחות ומוכנות לנסות לעתים

הידע יצמח בתוך המערכת" .בכירה בסוכנות ממשלתית

מובילה דווקא להישענות מוגזמת על יועצים חיצוניים.

שתומכת במהלכי חדשנות הזכירה מרכיב נוסף והוא מתן

מרואיינים שונים ציינו זאת כבעיה חוזרת" .הרבה פעמים

גושפנקה לנטילת סיכונים ולכישלונות .לדבריה" ,היכולת

רואים ברשויות ,ובמגזר הציבורי בכלל ,שבעלי תפקידים

לפעול בסביבה עמומה היא תנאי הכרחי לחדשנות".

ממהרים להעביר אחריות לגורמים חיצוניים .אדם

התרבות הארגונית היא גורם מפתח בתהליכי חדשנות,

שאחראי על תחום מסוים צריך לטפל בבעיה ,אבל הוא

אך כמה מרואיינים ציינו כי השונות בין הרשויות בעניין זה

מתעצל לחשוב ולנבור קצת יותר לעומק ,והוא מיד הולך

היא גדולה מאוד .אחד מהם אמר כי "השונות היא לא רק

ליועץ חיצוני .בסוף זה היועץ שעושה את כל העבודה ,כך

פונקציה של הקרבה למרכז ,או של הכנסות עצמיות או

שהשינוי לא באמת מגיע מבפנים ולכן גם הרבה פעמים

כל מיני דברים כאלה .אין באמת רשויות עשירות בישראל.

לא עובר את שלב התוכניות ונתקע במימוש .חדשנות

השונות הגדולה היא בתרבות הארגונית ולא במשאבים.

אמתית לא יכולה ממש לקרות אם זה לא בא מרצון פנימי

אם רוצים לקדם נושאים חדשניים – הכסף הוא לא מה

לחשוב אחרת ולהוביל שינוי".

תרבות ארגונית
דמוקרטיה ואחריות חברתית
כוח אדם והון אנושי
שיתוף פעולה בין-מגזרי
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מוניציפלית

שתוקע את העניין .מבחינת תרבות ארגונית ,הפריפריה
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דמוקרטיה ואחריות
חברתית
בעוד הנושא של פיתוח טכנולוגי ודיגיטציה של שירותים

ומוטיבציה אצל העובדים ,ותורם לכל המערכת .בנוסף

מה שנכון וטוב לניהול במגזר הפרטי ,רלוונטי גם במגזר

חזר בראיונות ,רוב המרואיינים הקפידו לציין כי החדשנות

לכך – יש צורך להשקיע בתקשורת ובעבודה שנעשית

הציבורי .במובן הדמוקרטי יש עוד הרבה מה לעשות".

הטכנולוגית היא כלי שרת בידי המגזר הציבורי ,שמטרתו

כלפי האוכלוסייה – יצירת נהלים לשיתוף האוכלוסייה,

מרואיין אחר השמיע טענה דומה" :רשויות מקומיות

האמתית היא יצירת ערך לאזרחים .הטכנולוגיה אמנם

לשקיפות של פעולות הרשות המוניציפלית ,קידום נגישות

מתנהלות לפעמים לפי ניהול מסורתי-משפחתי .הכול

זוהתה כאמצעי ליצירת ערכים חברתיים ,אך כאמצעי מרכזי

של האוכלוסייה לקבלת החלטות".

מושפע מאינטרסים אישיים ויש הרבה מאוד פוליטיקה

ועיקרי בהקשר זה .לדברי אחת המרואיינות" ,לחדשנות

בראיונות הוצגה הטענה כי אחד התפקידים של רשות

פנימית ,בנוסף לפוליטיקה החיצונית של המסגרת המדינית

יש תפקיד חברתי מול האזרחים .היא אמצעי לרתום את

מוניציפלית הוא להיות דמוקרטיה מקומית .אך לדברי אחד

כולה .זה מונע חדשנות כי המערכת זזה לפי שיקולים

הקדמה לצמצום פערים חברתיים והנגשה של שירותים.

המרואיינים" ,השלטון המקומי בישראל נמצא במשבר

פרטיים ואינטרסים של יחסי חברות ואפילו משפחה ,ולא

הדרך לעשות זאת הנה באמצעות זיהוי ההזדמנויות של

מאוד גדול ,וזה דווקא לא משבר כלכלי כמו שנוהגים להגיד.

לפי שיקולים מקצועיים או לפי טובת התושבים".

העולם הדיגיטלי והטכנולוגי".

זה משבר דמוקרטי ,אדמיניסטרטיבי ,ניהולי ,שירותי .שם

נהלים ותקנים הוזכרו כמרכיבים הכרחיים לניהול דמוקרטי

מקצת המרואיינים לא זיהו כלל חדשנות מוניציפלית

נמצאת הבעיה המרכזית" .לתפיסתו התפקיד הדמוקרטי

תקין ולכן גם לחדשנות מוניציפלית .תהליכים של שיתוף

עם טכנולוגיה – אלא דווקא עם דמוקרטיה ואחריות

של הרשות המקומית הוא גם התפקיד הכי נזנח שלה.

ושקיפות הוצגו כשני מרכיבים חשובים ביותר" .בלעדיהם

חברתית .מרואיין אחד הציג את הטענה כי אסטרטגיית

"אך זהו תפקיד הכרחי .לדמוקרטיה מקומית יש חשיבות

לא יכולים להיווצר תהליכי עבודה נכונים וחדשניים.

ניהול באוריינטציה של אחריות חברתית תביא חדשנות

כלכלית ומשפטית .אפילו מנקודת המבט הצרה של מנהל

השיתוף צריך להיות בין כל בעלי העניין הרלוונטיים – גם

מוניציפלית – כלומר שירותים טובים יותר ושביעות רצון

תקין ,חיסכון כלכלי ,שמירה על יושר והגינות – הדמוקרטיה

מתוך הרשות המוניציפלית וגם מחוצה לה .אך יותר מכול,

רבה יותר של התושבים ועובדי הרשות .גישה זו לחדשנות

משרתת את המטרות האלו .ויש לה תפקיד חשוב

השיתוף צריך להיעשות עם האוכלוסייה עצמה".

ממוקדת פחות בטכנולוגיה ,ורואה בה שאלה טקטית בדרך

בחדשנות .כדי לעודד חדשנות ברשויות מקומיות צריך

ליצירה של ערך ציבורי .לדבריו" ,כדי לקדם תהליכים של

לעמעם את הפוליטיזציה .זו בעיה בעיקר בערים וברשויות

צדק חברתי כלפי חוץ ,הרשות המוניציפלית עצמה חייבת

הקטנות ,כי כשיש מאסה גדולה של תושבים אפשר לנהל

לעבור שינויים ולהתנהל בצורה הכי שקופה שאפשר.

מערכת רציונלית .ברשויות קטנות שיש בהן היכרות עמוקה

בלי זה לא נוכל לשפר את העבודה אל מול התושבים.

של כל האנשים ,כמעט בלתי אפשרי לקיים מנהל תקין.

כדי לקדם חדשנות צריך להטמיע ברשויות מקומיות

הבסיס לחדשנות צריך להיות דמוקרטיזציה והכנסה של

תהליך שיתופי שבו מארגנים קבוצות של עובדים לקבלת

העקרונות הידועים של הניהול הציבורי החדש ,שהוא כבר

החלטות ,לשיתוף ,לפיתוח רעיונות .התהליך יוצר העצמה

לא חדש .שקיפות ,סטנדרטיזציה ,מדידת ביצועים – כל
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בין המרואיינים חזרה ועלתה הרלוונטיות של הון אנושי

בראיונות שונים הודגשה חשיבותו של כוח האדם בארגון.

בעיר מסוימת הוא בינוי כי צריך לבנות  30אלף יחידות

לתהליכי חדשנות מוניציפלית והחשיבות של השקעה

אחד המרואיינים ציין כי "חשוב לגייס אנשים טובים ולשמור

מגורים חדשות ,אז צריך לתגבר את המחלקה הזו .ואם

נכונה בכוח אדם .לדבריהם ,במקרים רבים כוח האדם

עליהם .ברור שמצד אחד חשוב לא לאבן את המערכת,

בהמשך יהיה צריך לסלול בשכונה החדשה הזו כבישים,

ברשות אינו מתאים למשימה ,או שיש מחסור של ממש

אבל מצד שני צריך זיכרון ארגוני .כשאנשים מתחלפים

אז צריך יהיה אולי לתגבר את מחלקת התחבורה .הנקודה

בכוח אדם ,וכך הרשות אינה מתפנה לעסוק בחדשנות.

הרבה מאוד זה בעיה ...יש תחלופה מאוד גבוהה שיוצרת

היא שצריך להיות גמישים ולתכנן את המבנה הארגוני

לדעת אחד המרואיינים זהו גורם מרכזי אשר ישפיע על

חוסר יציבות וחוסר יכולת לתכנן ולראות תמונה רחבה.

בהתאם לסדרי העדיפויות של העיר".

היכולת של הרשות לעשות מהלכים חדשניים" :אם רוצים

עיקרון חשוב שכדאי לשמור עליו כדי לעודד חדשנות הוא

רבים מהמרואיינים הזכירו את הצורך להתחיל מתהליכי

חדשנות ושיפור מערכות לתושב ,הדבר הראשון שצריך

מינון מאוזן של אנשים חדשים ושל אנשים ותיקים עם

חדשנות בתוך הארגון עצמו ,אשר ישמשו בסיס לתהליכים

זה כוח אדם טוב בתוך הרשות המקומית .למה זה כל כך

זיכרון ארגוני .ההיסטוריה מאוד רלוונטית לעבודה בהווה.

נוספים ברשות המוניציפלית ובעיר כולה .בהקשר זה צוין

חשוב? אם אני מביא איש טוב ומקצועי אז דברים עובדים

שילוב של רענון שורות ושל התמחות בתחום ספציפי

כי "כמובן שהמטרה של כל זה היא שירותים לתושב .כל

מהר יותר ,ואז יתר הגורמים במערכת העירונית לא צריכים

עם זיכרון ארגוני הוא המפתח לחדשנות של ממש" .לכך

הרשות המוניציפלית מתקיימת בסוף בשביל התושבים,

להשקיע בזה בזמן .במילים אחרות ,יש יותר פניות לעשות

הוסיף מרואיין אחר כי "נהוג להתייחס רק לראש העירייה,

זה ברור .אבל גם כל התהליכים הארגוניים והעבודה

דברים טובים לתושב .זה הדבר הכי בסיסי לשדרוג עבודה

אבל זה רלוונטי לעובדים כולם .בשביל חדשנות חייבים

השוטפת הפנים-ארגונית של הרשות – היא בעקיפין

של רשות מקומית .אבל אם מחפשים קומבינות כי אי אפשר

אנשים עם ראש פתוח ,אנשים שיודעים ומוכנים ללמוד.

נוגעת גם לאזרח .כי כשהארגון עובד יעיל יותר ,זה בסוף

לשלם טוב – אז שום שיטה לחדשנות לא תעבוד .אנשים

זה לא דבר מובן מאליו .זו מגבלה מאוד בעייתית בשלטון

מגיע לתושב".

טובים ,אנשים מקצועיים ,אנשים עם ניסיון – כולם עולים

המקומי בישראל .צריך ללמוד איך להעצים את העובדים

כסף .וזו הנקודה העיקרית שצריך להתחיל לזכור אותה".

בצורה נכונה".

בהקשר זה חזר בראיונות גם הצורך להשקיע בהכשרות.

חשיבה מחודשת על כוח אדם כרוכה בחשיבה על המבנה

כדי שעובדי הרשות יישארו מעודכנים וחדים ויוכלו לפתח

הפנים-ארגוני ועל האופן שבו הוא משפיע בהמשך על

מומחיות ,הרשות המוניציפלית נדרשת להשקיע בכך זמן

העיר כולה .לא פעם אפשר למצוא ברשויות מוניציפליות

ומשאבים .ברשויות רבות עדיין רואים בהכשרות הוצאה

קיבעונות ביחס למבנה הארגוני שבו הן פועלות .כמה

מיותרת ולא השקה ופיתוח של הרשות .אך ,כפי שציין

מהמרואיינים ציינו את הצורך לעודד חשיבה חדשנית גם

אחד המרואיינים" ,בסופו של דבר זו השקעה שחוזרת אל

ביחס למבנה הארגוני של הרשות ,כך שייתן מענה לצרכים

התושב".

העירוניים .מרואיין אחד אמר למשל כי "אם הצורך העירוני
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שיתופי פעולה עם שחקנים ממגוון מגזרים ,וכן עם ערים

לתקצב אותן? או אולי להילחם בהן? התשובה היא שהיא

כשאין זרימה של מידע .כרגע אם למשל בעיריית נתניה

אחרות ,נתפס בעיני רבים מהמרואיינים כגורם מפתח

צריכה לתכלל אותן .הרשות היא שחקן דומיננטי שלוקח

יש משהו חדשני וטוב ,המידע הזה לא עובר הלאה .אין

בקיום חדשנות מוניציפלית .נראה כי ערים שמשכילות

אחריות הרבה מעבר לעצמו .כמובן שיכולים להיות ארגונים

שום דבר מוסדר ,שום מנגנון שדואג להעביר את המידע

לייצר חיבורים עם שחקנים אחרים – אם מהמגזר הפרטי

שפועלים בניגוד למטרות שלה ,אבל לתכלל זה בעיקר

ברמה הבין-עירונית .אולי רק מי שקרוב לארגון יכיר את זה,

או מהמגזר השלישי – מובילות יותר פרויקטים ויוזמות

לארגן ולתאם את כל הגופים שפועלים לטובת האוכלוסייה

אבל זה לא מגיע ליתר הרשויות .וזה חבל ,כי ככה פתרון

חדשות שזוכות להצלחה .אך לא מעט מהמרואיינים הזכירו

שלה ,לדאוג שהם לא ידרכו אחד על השני".

חדשני אחד יכול בקלות להגיע גם למקומות אחרים".

את הקושי הקיים ברשויות רבות ביצירת חיבורים שכאלו.

היכולת הזאת ,לתכלל ולתאם בין הגופים השונים שפועלים

מרואיין אחר דיבר על "אמנות שיתופי פעולה" .פרקטיקות

לדברי אחת המרואיינות" ,החסם הגדול ביותר לחדשנות

ברשות המוניציפלית ,היא מיומנות חדשה ,אשר מנוגדת

כמו יצירת שולחנות עגולים שמוזמנים אליהם נציגים של

הוא ניתוק בין מגזרים .העובדה שהמגזר העסקי מנותק

לניהול המוסדי האנכי הישן" .צריך לשבור את הכללים,

הרשות המוניציפלית ,של האקדמיה ושל הסקטור פרטי

מהציבורי ,שהממשל המרכזי מנותק מהממשל המקומי,

והאתגר הניהולי הגדול כאן הוא לנהל אנשים שלא כפופים

מסייעות לייצר חשיבה אחרת ולקבוע סדר יום חדש.

ושהחברה האזרחית בכלל מנותקת מכל היתר – יוצרת

אליך .זה לא לנהל אפילו .לכן מדברים על לתכלל – ליצור

"לרשות המוניציפלית יש המון משאבים שמושכים חוקרים

הרבה חסמים ביורוקרטיים שקשה לפתור .אלה החיבורים

שיתופי פעולה ,לייצר התאמות ,להזרים מידע .אם נאסוף

ויזמים חיצוניים ,זה יכול להיות בתחבורה ,בפינוי פסולת,

הבין-מגזריים שכל כך קריטיים ליצירת חדשנות .אליהם

את כל המתנדבים ,את כל הזמן ,המומחיות ,הרצון הטוב,

בחינוך ועוד .הרשות יכולה להציע להם את הבטא-סייט

מצטרפים כמובן כל שומרי הסף – היועצים המשפטיים,

הקשרים ,ואת כל המשאבים של השחקנים השונים האלו

הכי טוב שיש ,ובתמורה היא יכולה ליהנות מהמידע

החשבים ,הפוליטיקה – הם כולם מרכיבים שבולמים

– הרי זה עולה עשרות מונים על הכישורים שיש רק לרשות

ומהטכנולוגיות שהם מפתחים".

חדשנות".

עצמה .יש עושר אין-סופי וצריך ללמוד להכיל אותו ולעודד

נדמה כי היום ,יותר מאי פעם ,ישנו צורך לייצר שיתופי

אותו .זו החדשנות המוניציפלית היום .במילים אחרות,

פעולה מסוג זה מכיוון "שהרשות המקומית היא כבר לא

הרעיון הוא להפוך לרשת – לעבור ממבנה של הייררכיה

מונופול" כפי שציין אחד המרואיינים .הכוונה היא שכבר

מסודרת לרשת .זה האתגר הבא של הרשויות מקומיות

אין מדובר בשחקן יחיד שמעניק שירותים .למעשה ,יש

בעולם ובישראל".

שורה של ארגונים ועמותות מהמגזר הראשון ,השני,

מנגנוני שיתוף חסרים לא רק בתחום של יוזמות משותפות,

השלישי והרביעי שמשתתפים בניהול של החיים הציבוריים

אלא אפילו בתחום של שיתוף מידע .מחסור זה נתפס גם

והעירוניים" .השאלה היא מה הרשות המקומית צריכה

הוא כמכשול משמעותי בפני תהליכי חדשנות מוניציפליים.

לעשות עם העמותות שפועלות בה למשל? לנהל אותן?

אחד המרואיינים הסביר כי "קשה מאוד לקדם חדשנות
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היחסים בין השלטון
המקומי לשלטון המרכזי
כמה מהמרואיינים דיברו גם על היחסים של הרשות

המרכזי ,בתקשורת אתה ובגיוס משאבים ,הוא דבר שצריך

המוניציפלית עם משרדי הממשלה והשלטון המרכזי

ללמוד אותו .היום הרשות המקומית אמורה לייצר הכנסות

בכללותו .בהקשר זה הם התייחסו לתפקיד נוסף שהרשות

בעצמה .היא צריכה לדעת להתמודד עם שיטת המצ'ינג,

מחזיקה בו ,אשר במסגרתו מוטלת עליה האחריות להחיל

לדעת לענות על קולות קוראים ,לעשות דברים שפעם אף

את המדיניות הממשלתית מלמעלה למטה .במובנים

אחד לא היה צריך לעשות .הרשויות המקומיות החזקות

מסוימים השלטון המקומי הוא "הזרוע המבצעת של

שוכרות שירותים של מישהו שזו העבודה שלו – הוא סורק

הזרוע המבצעת" ,כפי שתיאר אותו אחד מהם .לכן כדי

את כל הקולות הקוראים שעלו לרשת בארץ ,באירופה

לקדם חדשנות ברמה המוניציפלית נדרשת גם התמיכה

ובעולם".

הממשלתית" .כדי לקדם חדשנות ברמת העיר ,חשוב

בהקשר זה הוזכרה בעייתיות שרשויות מוניציפליות נאלצות

שהמדינה תוביל את זה .לא כדאי להשאיר את זה בידיים

להתמודד אתה ,בעיקר אלו שהן מעוטות משאבים .דווקא

של הרשויות המקומיות ,כי לכל אחת יש את הבעיות שלה

הן ,שזקוקות יותר לתמיכה ממשלתית ,מתקשות לקבלה

וכל אחת עושה מה שהיא רוצה .ברשויות אפשר למצוא

מכיוון שאין בידיהן הידע או היכולת לשכור יועצים בעלי

אנשים מכל הסוגים ואי אפשר לסמוך על זה שהחדשנות

הידע המתאים לזכייה בתחרויות .כפי שתואר" ,השיטה

ושיפור האיכות יגיעו מכל הערים .התערבות של המדינה

הנוכחית של הממשלה בארץ מבוססת על חלוקת משאבים

שתוביל מהלך כזה מלמעלה תביא להסדרה ולאחידות של

שהיא מותנית – מי שיבוא אלי ויציג לי דברים ויתחנף אלי

המערכת העירונית".

אני אתן לו .מי שלא יודע לעשות את זה – לא יקבל .בעצם

גם אחרים התייחסו להבדלים בין ערים ומועצות אזוריות

זה שעושים מכרז או קול קורא מגביל את החלוקה השווה

ולכך שרק לשלטון הריכוזי יהיו הכוח והיכולת לטפח חדשנות

בין כל  257הרשויות שיש בארץ .כי יש רשויות שיודעות

ברשויות מוניציפליות בעלות אופי שונה .אחד המרואיינים

להתמודד עם זה ויש כאלה שלא יודעות .צריך ללמד את

הסביר כי "גם בתוך יחסי הרשות המקומית והשלטון המרכזי

הרשויות החלשות את המיומנויות האלו – זה מרכיב קריטי

יש מקום לחדשנות .כל מה שקשור ביחסים עם השלטון

בעידוד חדשנות מוניציפלית".
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

שיטות ועצות לחדשנות
מוניציפלית
בראיונות צוינו דוגמאות למיניהן לפרקטיקות ולשירותים

עירוניים ,חוזקות ונכסים ייחודיים .ואילו מרואיין אחר ציין

שלו צריכה להתאפיין ב"ניהול גמיש" ,כלומר ,על גורם זה

שיכולים לסייע בקידום חדשנות ברשות המקומית ,מהם

את האפשרויות שמציעים קולות קוראים ,ובייחוד מכרזי

לנהל את תהליך העבודה עם הצוותים אך לא את האנשים

כבר קיימים ברשויות בארץ ,ומהם לקוחים ממוסדות

בעיה כמו אלו שמפרסם משרד הבריאות .הוא הסביר כי

עצמם.

אחרים או ממקומות אחרים בעולם .המרואיינים חזרו

תחרויות מסוג זה וכן פלטפורמות אחרות" ,הופכים את

אחת

על התועלת הגלומה במנגנונים להעברת ידע ולשיתוף

העיר למרחב להתנסויות וליוזמות" .אחד המרואיינים

המוניציפלית מקבלת מגורמים נוספים שפועלים לצדה.

תושבים ,כמו פורומים ,אשר מעודדים עבודה רב-מגזרית.

הדגיש את תרומתו של אקסלרטור שהוקם ליזמים בעיר.

לדבריה ,חברות עירוניות כמו עדן ומוריה וכן צוות בלומברג,

אחת המרואיינות הדגישה את הערך שמספקים מנגנונים

היזמים קיבלו תמיכה מצד הרשות המוניציפלית וכן גישה

שמונה וממומן על ידי קרן בלומברג ,הם גורמים שכל הזמן

לשיתוף ידע" .לנו למשל יש פורום של אגפי התקציבים של

לנתונים ולתשתיות עירוניות ,וכך התאפשר להם לבחון את

מאיצים את המערכת .מרואיין אחר התייחס ליכולת של

שלוש הערים הגדולות .אנחנו מתייעצים בעניין של חוזים,

הדברים ולעבוד בהיקף רחב ,ובתמורה הציעו פתרונות

גופי סמך – כמו החברות העירוניות – לעודד חדשנות

הסכמי שכר ,מכרזים וכו' .ככה אפשר לקצר תהליכים,

חדשניים שרלוונטיים לצרכים של הרשות.

ברשויות מוניציפליות" .אלה גורמים גמישים יותר .מצד

ללמוד מטעויות ,להימנע מכל מיני בעיות מראש וכמובן

מנהל תחום חדשנות בעירייה שכבר החלה לפתח את

אחד הרגולציה עליהן היא חשובה ,כי זה מקור למעקפים

לחסוך בזמן .פעם בשנה אנחנו עושים מפגש שבו כל

הנושא ציין את התרומה של מינוי אדם או צוות בעל

ולשחיתות .מצד שני העירייה היא גוף ביורוקרטי ,ואי

עירייה מציגה פרויקט מסוים או הצלחה מסוימת ומשתפת

הסתכלות רוחבית ,אשר מתכלל את נושא החדשנות ברמה

אפשר לצפות ממנה להרבה יוזמה .החברה העירונית זה

את שלוש הערים .וזה מוכיח את עצמו .לומדים ככה הרבה,

העירונית ויוצר חיבורים בין גורמים שונים בתוך הרשות

הגוף הפרויקטלי שמעלה רעיונות ויוזמות מחוץ לקופסה.

זה מאפשר קבלת החלטות יותר מושכלות ואחראיות.

המוניציפלית ומחוצה לה .הוא הדגיש את החשיבות

והשאלה היא מה עוצמת הרגולציה שמושתתת על

חייבים להבין שלא כל השכל נמצא במקום אחד .זה גם

שבנתינת סמכות ואחריות לאותו גורם ,בין שהוא מתפקד

החברה העירונית .מצד אחד יועצים משפטיים חושבים

חלק מהעניין של חדשנות".

ביחידת חדשנות נפרדת ובין שהוא חלק מאגף אחר כמו

כמה שיותר למזער את הרגולציה על החברה העירונית.

מרואיין אחד הזכיר את היתרונות הגלומים באיתור משאבים

אגף אסטרטגיה ותכנון .עם זאת ,לדבריו צורת העבודה

מצד שני זה פתח ליחסים בעייתיים של הון-שלטון וחשוב

המרואיינות

תיארה

את

העידוד

שהרשות
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תרבות ארגונית
דמוקרטיה ואחריות חברתית
כוח אדם והון אנושי
שיתוף פעולה בין-מגזרי
היחסים בין השלטון המקומי
לשלטון המרכזי
שיטות ועצות לחדשנות
מוניציפלית

לעשות שם רגולציה .זה מתח מובנה בין שאיפה למנהל

עבודה רבה לעשות בתחום הזה .מסקנה דומה אפשר

תקין ובין יוזמה וגמישות – וזה המתח המובנה בחדשנות

למצוא בדוח בנושא ערים חכמות שפרסם מרכז המחקר

מוניציפלית".

והמידע של כנסת ישראל בנובמבר  .2016הדוח נכתב

לבסוף ,נושא נוסף שהוזכר בראיונות היה הצורך

לקראת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בנושא

ביצירת תוצרים מהירים שנראים לעין .כפי שהסבירה

"ערים חכמות – הטכנולוגיה בשירות האזרח" .לעניינה

אחת המרואיינות" ,כדי לעודד חדשנות ,עובדי הרשות

של ישראל צוין בדוח כי "למרות שישנן פעילויות שונות

המוניציפלית צריכים קודם כול להיחשף להצלחות.

במשרדי ממשלה שונים שניתן להגדירן כמיזמים בעלי

כשאתה מראה הצלחות שקורות בכל מיני חברות בין-

זיקה ישירה לנושא הערים החכמות ,אין גישה מתכללת

לאומיות זה נורא נחמד ויכול לתת קצת השראה .אבל זה

לנושא ,ואין גורם ממשלתי אחד המוביל אותו בכלל הזירות

לא מספיק ,תמיד אנשים יגידו – אצלם זה אפשרי כי אין

בהן הוא נוגע" .עוד צוין כי בעבר פעלה במשרד התשתיות

להם את הבעיות שלנו יש פה .אבל כשמראים לעובדים

"מינהלת ערים חכמות" שניסתה לספק פרספקטיבה

הצלחות שקרו בתוך המנגנון העירוני שלהם ,גם אם הן

כוללנית לנושא ולרכז את כלל משרדי הממשלה והגורמים

קטנות ,יש לזה השפעה עמוקה .פתאום אתה רואה שזה

הרלוונטיים לנושא" ,אך פעילותה של המינהלת הופסקה

יכול להצליח .זה גם נותן ביטחון וזה גם כמובן ההצלחה

בטרם הספיקה לגבש מדיניות ברורה ודרכי פעולה".

עצמה שמביאה תועלת .זה גם התוצר עצמו ,אבל הוא גם
משמעותי להמשך הדרך .לכן דבר ראשון שיעודד אנשים
הוא הצלחות מוכחות".
על אף קיומם של פרויקטים ושירותים חדשניים ברשויות
בישראל ,עולה מדברי המרואיינים כי נראה שיש עוד
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פרק ב':

תיאור התהליך
פיתוח מומחיות המפעם בנושא חדשנות מוניציפלית
מערכת המפעמים ,בהובלת מפעם ירושלים ,יצאה לתהליך שנועד לפתח מומחיות בנושא של חדשנות מוניציפלית.
לצד יצירת הבנה מעמיקה של הנושא ,אשר מתבססת על בירור וחקירה של הנושא בארץ ובעולם ,ביקשה מערכת
המפעמים לגבש את תפיסת התפקיד שלה ביחס לחדשנות מוניציפלית ברשויות בישראל.
במקביל לעבודת המחקר שעשתה חברת  ,SITהחלה עבודה משותפת של נציגי המפעמים ומשרד הפנים במסגרת
סדנאות פיתוח .סדנאות הפיתוח התבססו הן על הידע המקצועי של חברת  SITבתחום הטמעת החדשנות והן
על הידע שנאסף ועובד במהלך המחקר .תוצרי המחקר הובאו אל הסדנאות כדי לשמש בסיס לחשיבה על תפיסת
התפקיד של המפעמים וכדי לפתח מתוכם דיונים מונחים הקשורים לרצונות ,השאיפות והאילוצים של המפעמים.
בכל סדנה נעשה צעד נוסף בתהליך "גיבוש זהות" של המפעם ביחס לתהליכי הטמעת חדשנות ברשויות מקומיות
ובכלל זה הגדרת תפקיד ,בחינת ממשקים וזיהוי השותפים הרלוונטיים .בין סדנת פיתוח אחת לאחרת ,התקיים
תהליך עיבוד ,כדי לאפיין את המודל המתאים למפעמים ולרשויות המקומיות בארץ.
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בראשית התהליך הסדנאי הוצגו בפני נציגי המפעמים ממצאי הביניים של המחקר ,והם התבקשו

המקומית כדי לאבחן את הצרכים שלה ולייצר תעדוף של התחומים שרצוי שתתמקד בהם .לאחר זיהוי

להגיב על תוצריו ולקחת חלק בחשיבה משותפת על הנושא .המשתתפים דנו בשאלה מהי חדשנות

ובחירה של צורך או אתגר ,יוכל המפעם לפרוש בפני הרשות את השיטות ,הכלים והיועצים שהיא יכולה

מוניציפלית ,בחנו את המרכיבים שמגדירים אותה והתכנסו לכדי הגדרה מסוימת .בהמשך עסקו

להיעזר בהם וימליץ על אלו שרלוונטיים באופן ספציפי לצרכיה .לצד המלצות על הכלים להתמודדות,

המשתתפים יחד בחסמים ,בבעיות ובהתנגדויות שעלולות לעלות ברשויות ,ולבסוף הם זיהו את

יוכל המפעם להציע את תמיכתו כאשר תבנה הרשות תוכנית חדשנות בנושא הנבחר ,וכן ללוות אותה

הגורמים שמאפשרים ומעודדים חדשנות מוניציפלית.

בשלבי תהליך ההטמעה של התוכנית.

בסדנת המשך ,הוצג בפני משתתפי הסדנה המודל להטמעת תרבות של חדשנות ברשויות מוניציפליות

לבסוף ,בין משתתפי הסדנאות הושגה הבנה כי חלק מתפקידם של המפעמים הוא גם ליצור חיבורים

אשר נמצא בליבת המחקר .ארבעת עמודי התווך אשר מרכיבים את המודל נידונו ,ולגבי כל אחד מהם

בין רשויות שונות ולבנות רשת אשר תספק פלטפורמה לשיתוף בידע ,אתגרים ,פתרונות ,פרקטיקות

ניתנו דוגמאות .כמו כן ,נחשפו המשתתפים למודל העבודה של צוותי החדשנות המוניציפלית של

וכו' .בנייה של רשת שכזו זוהתה בקרב רוב משתתפי הסדנה כחלק חשוב בתפקיד שתרומתו לרשויות

קרן בלומברג והכירו דוגמאות מעבודת הצוות בעיריית ירושלים .מתוך הדיון התגבשו תובנות באשר

תהיה רבה .לאור זאת ,הוחלט כי בתהליך בניית הרשת יהיו מעורבים עוד גופים ושותפים חוץ ממערכת

להיבטים בדוגמאות ובמקרים שיהיו רלוונטיים גם בעבודת המפעמים עם הרשויות בישראל.

המפעמים והרשויות.

המשתתפים בסדנה התוודעו למקרי מבחן ולדוגמאות לחדשנות מוניציפלית בארץ ובעולם ,והתבקשו

בסיום התהליך המשותף עם המפעמים התפתחה ההבנה כי הטמעת תרבות של חדשנות ברשויות

לחשוב ולנסח מה יכול להיות תפקיד המפעם בהטמעת תרבות של חדשנות ברשויות המוניציפליות

מקומיות בישראל היא מהלך חשוב ונחוץ ,אם כי מדובר בפרויקט מורכב אשר מערב שותפים רבים.

בישראל .תשובותיהם עובדו לכדי מודל גנרי ,ובפני המשתתפים הוצג תהליך העיבוד של התשובות

תחומי האחריות שהמפעם יכול לקבל על עצמו בנושא של חדשנות מוניציפלית הם רבים ,ואף על

והמודל שנבנה מתוכן .המשתתפים ניתחו את המודל וזיהו את התחומים ואת סוגי העשייה שהמפעמים

פי שתפיסת התפקיד שהתגבשה בסדנאות היא רחבה ,רצוי כי תהליך המימוש שלה יהיה הדרגתי.

כבר פועלים בהם ואת אלו שהיה רצוי שיהיו מעורבים בהם.

לאור זאת יש צורך לפתח תוכנית רב-שלבית ,אשר תתבסס על היכולות והמשאבים הקיימים ,הן של

מתוך הדיונים על המודל התגבשה תפיסת התפקיד של המפעמים בתחום החדשנות המוניציפלית .לפי

המפעמים והן של הרשויות ,ובהמשך תוכל לצמוח ולהשפיע על רשויות רבות בישראל .השלב הראשון

תפיסה זו המפעם נושא בתפקיד מניע – עליו לעורר מודעות לנושא של חדשנות מוניציפלית

של התוכנית (שמתואר במסמך "המלצות למתווה פעולה למערכת המפעמים") הוא צעד משמעותי

ולייצר בקרב הרשויות ביקוש לתוכניות ולהכשרות בתחום החדשנות .לפי תפיסה זו יזהה

ביותר בקידום תרבות של חדשנות מוניציפלית ,אשר יוביל להנחלת דפוסי עבודה נכונים וישיג תוצאות

המפעם במסגרת תפקידו את אותן רשויות שבהן רמת המוכנות והבשלות לכניסה לתהליכי חדשנות

בשטח.

גבוהה מספיק כדי שתהליכים מסוג זה יתאפשרו ויצליחו .בשלב הבא ,יבחן המפעם את מצב הרשות

תוכן עניינים
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פרק ג':

חדשנות מוניציפלית בישראל
המלצות למתווה פעולה למערכת המפעמים
מערכת המפעמים ,בהובלת מפעם ירושלים ,יצאה לתהליך של בירור וחקירה בנושא חדשנות מוניציפלית ,כדי להבין את תרומתם
האפשרית של המפעמים בהטמעתה של החדשנות ברשויות מוניציפליות בישראל .בעקבות תהליך זה ,שכלל מחקר מעמיק,
סדנאות משותפות ודיונים על אודות תפיסת התפקיד של המפעם ,נבנה מודל התערבות ראשוני ,אשר ינחה את המפעמים כיצד
לעודד תרבות של חדשנות בעבודתם עם הרשויות המוניציפליות שהם מלווים .כשלב ראשון (פעימה ראשונה) להטמעת
המודל ,הן בקרב אנשי המקצוע במפעמים והן בקרב הרשויות ,הומלץ על שלושה מרכיבים עיקריים ,אשר קיומם ואימוץ
הפרקטיקות שהם מנחילים יהיה צעד משמעותי מאוד בדרכה של רשות לאתגר דרכי עבודה ופרדיגמות קיימות ,כדי לייצר ערך
משמעותי לתושביה ,מבקריה ועסקיה.
אלה שלושת מרכיבי הפעימה הראשונה:
 )1תוכנית לליווי פרויקט חדשנות 1ברשות המוניציפלית;
 )2הכשרת מאמני חדשנות פנים-ארגוניים ברשויות;
 )3קהילת חדשנות מוניציפלית ארצית /מקומית.

1

פרויקט חדשנות הוא תהליך מוגדר ותחום בזמן וביעד ,והדרך להשגתו כרוכה ,להערכת המפעם המלווה ,בחשיבה ועשייה אחרת ,היינו שבירת קיבעונות חשיבה אצל
הרשות .תוצרי פרויקט שכזה הם בגדר יצירת ערך חדש לתושבי העיר או פתרון בעיות ועשוים להיות בין היתר :שירותים חדשים לתושב ,שירותים לבעלי עסקים (או ייעול
ושיפור של השירותים הקיימים) ,ייעול תהליכים מוניציפליים ,פתרון בעיות ולמעשה כל מענה על יעד עירוני אשר דורש שינוי של דרכי חשיבה ופעולה.

תוכן עניינים

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
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ליווי פרויקט חדשנות ברשות
פרויקט חדשנות מוניציפלית יבוצע בליווי המפעם האזורי

הבנה שלמידה מפתרונות שהצליחו במקומות אחרים

ויתבסס על מודל העבודה של צוותי החדשנות של קרן

היא מסלול די בטוח להצלחה מקומית .עיקרון שלישי הוא

בלומברג ועל פי הInnovation Delivery Approach -

פתיחות לטכניקות שונות לפיתוח רעיונות חדשים.

שהם פועלים לאורה .מודל זה תומך הן בחשיבה ובפיתוח

המוכנות להרחיב את החשיבה ולהקשיב לקולות חדשים

של רעיונות חדשים והן ביישום המוצלח שלהם .המודל

ומגוונים היא תנאי הכרחי למעבר חלק בין שלבי התהליך.

כולל ארבעה שלבים עיקריים:

עיקרון רביעי הוא שימוש עקיב בטכניקות של ניהול

חקירה ,רעיונאות ,תכנון והכנה ,יישום בשטח ויצירה

פרויקטים וניהול ביצועים ,מתוך ההבנה כי כדי להפוך

של ההתאמות הדרושות.

רעיונות חדשים לתוכניות יישום מפורטות ,יש להשתמש

כל אחד מארבעת השלבים יוגדר בהרחבה בהמשך,

בטכניקות ליצירת מטרות ממוקדות ,למדידה ולהערכת

אך באופן כללי אפשר לומר כי ישנם כמה עקרונות

התקדמות .לבסוף ,עקרון ליבה אחרון שראוי להזכיר הוא

מרכזיים שמאפיינים גישה זו בכללותה :עיקרון ראשון הוא

העיקרון של שיתוף לקוחות .גישה זו היא שיתופית

המחויבות למידע ולנתונים .במשך כל שלבי הפרויקט

במהותה .כלומר ,ההצלחה נתפסת כפועל יוצא של שיתוף

ישנו שימוש מושכל במידע כדי להבין את התחום או הבעיה

ומעורבות של מגוון שחקנים – רשויות עירוניות ,ממשלות

הנידונים .כדי ליצור תהליכי פיתוח אפקטיביים וישימים יש

מחוזיות ולאומיות ,מלכ"רים ,ארגונים עסקיים ,קבוצות של

לבחון ברצינות סוגיות כמו אופני פעולה ,מגמות לאורך זמן,

החברה האזרחית ועוד ,אשר ימנפו את ההשפעה ההדדית

ניסיון קודם ,מידת השפעה וכיו"ב .במסגרת זו ,עיקרון שני

שלהם ויתרמו להתבססות הפרויקט.

הוא למידה של " "best practicesוהתאמתם ,מתוך

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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תנאי סף לבחירת פרויקט

קריטריונים לבחירת פרויקט

כאשר המפעם ניגש לעבודה עם רשות מסוימת ,כדי

מלבד תנאי הסף ,שהם תנאים הכרחיים ,על המפעם לבחור את הרשות שילווה לפי כמה קריטריונים.

לקדם יוזמה חדשנית כלשהי ,עליו לוודא שהמיזם

אלה תנאים רצויים שיאפשרו תעדוף ומיון של הרשויות על בסיס הערכה מושכלת של הפרויקט

המדובר עומד בכמה תנאים הכרחיים .הרשות צריכה

המוצע .הקריטריונים משמשים אמות מידה המאפשרות למיין רשויות לפי מדדים רלוונטיים או

לעמוד בתנאים הללו כדי לקבל את תמיכת המפעם

להעריך כיצד הרשות עומדת בתנאי שמנוסח בקריטריון .רשויות יכולות להיות ממוקמות בנקודות

בפרויקט .להלן כמה תנאים:

שונות על הרצף של כל קריטריון ,מה שמאפשר להשוות ולבחור ביניהן .להלן כמה קריטריונים

( )1ההנהלה ברשות ,בעדיפות לראש הרשות ,תומכת

אשר ישמשו את המפעם בתהליך בחינת ההתאמה של רשות לפרויקט:

במהלך ומוכנה לקדמו ,מבינה את ההשקעה הארגונית

( )1באיזו מידה ,על פי הערכה מקצועית ועניינית של המפעם ,פרויקט של חדשנות מתאים

הנדרשת לכך ומוכנה לה.

לעבודה על האתגר

( )2חבר הנהלה בכיר הוא הספונסר של הפרויקט

( )2מהי מידת הנכונות של הרשות לעבור את התהליך (לאחר שהבינה את המשמעות וההשקעה

(מלווה ,מקדם בתוך הארגון ,מיודע בכל שלבי התהליך

הנדרשת מצדה ,במהלכים כמו שיתוף לקוחות)

וממונה עליו מבחינה תקציבית).
( )3ברשות קיים גורם אשר יהיה "הבעלים" (צ'מפיון)
של הפרויקט ,יוביל וינהל אותו.
( )4ברשות תמונה ועדת היגוי שתלווה את התהליך
מטעמה.

( )3מהי מידת הפתיחות של הרשות לעבור תהליך של חדשנות ולקבל את ליווי המפעם
( )4מהו פוטנציאל ההשפעה של הפרויקט על העיר ועל הרשות המוניציפלית
( )5עד כמה הנושא נמצא בליבת העשייה העירונית
( )6עד כמה תוצרי הפרויקט ייצרו נראות פנים-ארגונית (ברשות) וחוץ-ארגונית (בעיר)
( )7עד כמה אפשר להראות תוצאות קצרות טווח ,מהם לוחות הזמנים האפשריים של הפרויקט
( )8עד כמה האתגר עונה על צורך אמתי של התושבים או של בעלי העסקים בעיר

תוכן עניינים
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לבחון את היבטי הבעיה וליצור רשימה של התופעות

עם אתגרים דומים.

הלא רצויות שמתארות אותה .תופעות אלו הן בעצם

ישנם כלים שונים לחקירה ,ואפשר להשתמש בהם

פירוק הגורמים וההשלכות של הבעיה ,שבהם רצוי כי

בהתאם לצרכים ולסוגיה הנידונה בכל רשות:

יתמקדו היוזמות החדשות (לדוגמה ,אם הבעיה הגדולה

( )1איסוף נתונים – בהתאם לנושא שנבחר ,יש

בחלק הזה נתאר את שלב המחקר ,בהנחה שהרשות

והסבוכה שניגשנו אליה היא הגירה שלילית של זוגות

לאסוף את הנתונים ( )Dataהרלוונטיים שעל בסיסם

המקומית כבר זיהתה את האתגר שהיא מעוניינת

צעירים ,אזי אפשר לפרק אותה להרבה תופעות לא

יהיה אפשר לגבש תמונת מצב הקרובה למציאות

להתמודד אתו באמצעות תהליך וכלים של חדשנות .עם

רצויות קטנות יותר ,אשר מתארות את הגורמים לבעיה

ככל האפשר .הכוונה היא בעיקר למידע אובייקטיבי –

זאת ,את השלב הזה אפשר ואף רצוי להפעיל כהקדמה

הגדולה ואת השלכותיה :יש פחות ביקוש לגני הילדים,

לדוגמה אם מדובר בבעיה שקשורה בתחבורה בעיר,

לכל המהלך ,כדי לייצר רשימת אתגרים רלוונטיים,

אין די הצעות תעסוקה אטרקטיביות לבני הגיל הצעיר,

ייתכן שיהיה צורך במידע לגבי מספר המכוניות/מספר

שמהם ייבחרו כמה אתגרים לעבודה.

אין די מקומות בילוי אטרקטיביים שמספקים תרבות

הבורות שנוצרים בכביש/מידע על אקלים אופייני וכו'.

בני האדם ,ובהם כמובן מנהלי הרשות המקומית ,נוטים

לצעירים וכו') .כדי לעשות זאת ,יש לערב בין דרגים

הנתונים הללו יכולים להימצא הן בידי הרשות עצמה

קוגניטיבית בהינתן אתגר לעבור מהר ככל האפשר

ובעלי תפקידים רלוונטיים ברשות המוניציפלית ,כדי

והן בידי גופים אחרים כמו סוכנויות ומשרדי ממשלה,

לעיסוק בפתרונות .הסיבה המרכזית לכך היא חוסר

להבין את סדרי העדיפויות ולקבל תמונה ברורה ולהבין

מכוני מחקר או גופים חיצוניים אחרים.

הנוחות שיש לנו בעומדנו מול בעיה או מצב בעייתי.

היכן מזוהות הזדמנויות והיכן יש נכונות למצוא פתרונות

( )2מיפוי המצב הקיים – לצד איסוף של נתונים על

הניסיון מלמד כי חשוב מאוד להבין את עולם הבעיה ,את

חדשים .רשימת מרכיבי הבעיה או התופעות הלא רצויות

הנושא ,יש לייצר ידע על אודות המצב הקיים כדי להבין

העובדות שהיא כוללת ,את הנסיבות שמובילות אליה

שמאפיינות אותה צריכה להיות ספציפית וברורה ככל

כיצד הוא נתפס על ידי הרשות עצמה ,עובדיה ותושביה.

ואת ההשלכות המידיות וארוכות הטווח ,לפני שמנסים

האפשר ,מתוך דגש על ניסוח הנושאים השונים כבעיות

לצורך כך אפשר להשתמש בכלים מסוגים שונים:

למצוא לה פתרונות .מאחורי גישה זו עומדת ההנחה

ולא כפתרונות אפשריים.

 .1קריאת חומרים רלוונטיים :מסמכים פנימיים

שכדי לייצר פתרונות אפקטיביים לבעיות גדולות

לאחר שזוהו התחומים העיקריים ,מתחילה עבודת

אשר ילמדו כיצד התמודדה הרשות עם הנושא

ומורכבות יש צורך לפרקן לחלקים קונקרטיים

המחקר .חקירת האתגר נועדה לייצר כמה שיותר ידע

בעבר ,וכן מסמכים ומקרי מבחן של רשויות מקומיות

ברורים .כמו כן ,ישנה ההבנה כי כדי לעשות זאת רצוי

לגבי הנסיבות והתנאים שהובילו ליצירת האתגר – מה

אחרות שהתמודדו עם אתגרים דומים וכו'.

מאוד לאתר שותפים רלוונטיים שיוכלו לסייע

ההשלכות של קיום האתגר בטווח המידי ובטווח הארוך,

 .2ראיונות :רצוי לערוך ראיונות עם אנשי מפתח

בהבהרת הנסיבות והתנאים אשר יוצרים את האתגר

מה נעשה כיום כדי להתמודד אתו ,אילו פתרונות

ברשות שמכירים את הנושא מזוויות שונות.

המדובר ואת מחיר ההשלכות שלו.

מוצלחים יותר ואילו פחות ,מה נוסה בעבר ולא צלח ,ומה

בראיונות יהיה אפשר לשאול על תוכניות קיימות

שלב חקר הבעיה יכלול כמה מרכיבים .ראשית ,מומלץ

אפשר ללמוד מרשויות או מארגונים אחרים שמתמודדים

אשר מתמודדות עם הנושא או אם נושאים אחרים

פירוט השלבים של פרויקט חדשנות
בליווי המפעם

שלב  :1מחקר

תוכן עניינים
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שמשיקים לו ,על מידת ההצלחה שלהן ,ועל הרציונל

( )3ניתוח ואנליזה של מידע – לאחר שנעשה מיפוי

גם יעניק ידע רחב יותר על הבעיה ,הנסיבות והתנאים

שעמד מאחוריהן .בנוסף ,כדאי לערוך גם ראיונות

מסוים של המצב הקיים ,אפשר להשתמש במגוון

הייחודיים שאפיינו אותה .מלבד למידה של מקרי המבחן

עם אנשי מקצוע המתמחים בנושא או האתגר ,אשר

מתודות לצורך ניתוח והסקת מסקנות .שיטה אחת

באופן תאורטי ,יש לקיים פגישות וסיורים ברשויות

יכולים לתת זווית רחבה ומערכתית ,לספר על חדשנות

היא יצירת  customer journey mapsאו תרשימי

שהתמודדו ומתמודדות עם אתגרים דומים .רצוי לדבר

אחרונה בתחום ולשתף בהתנסויות שנחשפו להן.

זרימה שמדמים את השלבים של התהליך שעוסקים

עם בעלי תפקידים באותן רשויות – ואם קשה לארגן

 .3תצפית/תצפית משתתפת :מתודה אשר יכולה

בו – בניית עצי היפותזה או שרשראות אשר משרטטים

פגישות פנים אל פנים ,גם שיחות טלפון הן דרך מצוינת

לקדם משמעותית את הבנת המצב הקיים היא

קשרים של סיבה ותוצאה בין מרכיבים שעלו במחקר;

ללמוד מהם עוד.

צפייה או השתתפות בפעילות של המחלקה/היחידה

זיהוי של תמות חוזרות בממצאי המחקר; יצירת מקבצים

( )6טכניקות שיטתיות למיפוי והגדרה של בעיות

שעוסקת בנושא או האתגר .למשל ,ייתכן כי ביוזמה

של נסיבות שמובילות לבעיות ואתגרים מסוגים שונים;

– ישנן לא מעט שיטות מובנות שמטרתן מיפוי והגדרה

לשיפור מערך פינוי הזבל בעיר רצוי להצטרף לסיור

או בניית הנרטיב של האתגר מזווית הראייה של גורמים

של בעיה ,עוד לפני שלב העבודה על כיווני הפתרון.

שגרתי של משאית הפינוי כדי להכיר את הנושא

שמעורבים בו.

בין הטכניקות המוכרות :שיטת  SITלפתרון בעיות,

אשונה במישרין .לפני יציאה לתצפית כדאי מאוד

( )4סקירות מחקר/ספרות – מלבד חקירה של האתגר

Fishbone Diagram , 5 Why, Critical Thinking

להכין היטב את הצוות הצופה ולצייד אותו ברשימת

ברשות עצמה ,רצוי לאתר חומרים וסקירות מחקר

ועוד.

נקודות/שאלות שיש לתת עליהן את הדעת .השלב

שנכתבו על הנושא באופן רחב יותר .כדי לעשות זאת

הזה ,מעבר להיותו חשוב בהקשר של חקירת הבעיה,

אפשר להיעזר בארגונים ומכוני מחקר ובאוניברסיטאות,

בשלב המחקר יכולים להיות שותפים ובעלי תפקידים

יכול להיות גם שלב דרמטי בחשיבה על פתרונות

ואף לייצר קשרים עם אקדמאים או אחרים שמומחים

שיתרמו לתהליך .יש צורך כאמור לערב גורמים בכירים,

(לדוגמה ,אם בעת תצפית על בעיה שקשורה בפינוי

לנושא .רצוי להתייעץ עם גורמים שכאלו על חומרי

ובמידת הצורך את ראש הרשות עצמו ,כדי להבין מהם

אשפה מהרחוב נדע לשים לב לפתרונות שמאלתרים

קריאה מומלצים וכן לבקש את עצתם בנוגע לגורמים

האתגרים והנושאים שנמצאים בעדיפות גבוהה .אם

עובדי התברואה בהינתן אילוצי השטח ,נוכל לאמץ

נוספים שהם ממליצים לפנות אליהם.

קיימת ברשות יחידת אסטרטגיה ,היא גם תהיה הגורם

את התובנה הזאת בשלב הרעיונאות).

( )5מחקר השוואתי ומקרי מבחן – סביר להניח

ברשות שתימצא אצלו מומחיות מחקרית ,ורצוי מאוד

 .4סקרים וקבוצות מיקוד :כאשר יש צורך להבין

שהאתגר שהרשות בחרה להתמודד אתו אינו זר

לשתף אותה בתהליך ולהיעזר בה .ביחידת אסטרטגיה

את המצב הקיים כמו שתופסים או חווים אותו גורמים

לרשויות או לגופים אחרים .שיטה נוחה ללמידה היא

יימצאו לרוב ראייה רחבה על הנושאים הרבים שהרשות

נוספים מחוץ לרשות – למשל התושבים עצמם –

איסוף ובחינה של כמה מקרי מבחן המתארים סיפורים

עוסקת בהם וכן כלים ושיטות המשמשים לבחינה

אפשר לערוך סקרים בקרב הקהל הרלוונטי ואף לזמן

של ערים אחרות שהתמודדו עם אתגר .רצוי שהחקר

ולניתוח שלהם.

נציגים שלו לקבוצות מיקוד שידונו בנושא.

לא רק יביא את הפתרון שיושם באותה הרשות ,אלא

לאחר שנבחר האתגר ,יש לזהות את הגורמים ברשות
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ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

(המחלקה ,ובתוכה בעלי התפקידים הספציפיים)

הצליחו להשיג ערים אחרות ,מה המגמות באזור בכלל

שהנושא נופל בתחום אחריותם והם ישמשו "בעלים"

או במדינה ,ומהי נקודת הפתיחה שממנה יוצאים

של הפרויקט .יש לחשוב מיהם הגורמים שחיוני לשלבם

לדרך .בנוסף ,יש לקבוע ביחס לכל אתגר (ולכל מטרה)

בשלב ראשוני זה של התהליך ,ולדאוג שישולבו .מעבר

מהם המדדים שבאמצעותם נמדוד את השינוי – אם

לכך ,יש צורך בשותפים בעלי יכולות ומיומנויות מחקר

מדובר בנתון מספרי ,בשיעור ,בקצב (התקדמות בזמן),

ופיתוח רלוונטיות – ייתכן כי מדובר ביחידת חדשנות ,אם

בהכנסות ,בשביעות הרצון של התושבים וכו' .כמו כן יש

קיימת כזו ,באגף מו"פ ,במחלקת תכנון ואסטרטגיה או

לתכנן כיצד ייעשה החישוב של המדד המדובר ומי יהיה

בבעלי תפקידים כמו מידענים ,תחקירנים ,אנליסטים או

אחראי על מדידתו והערכתו.

רפרנטים שהרשות המוניציפלית מעסיקה.

בסוף שלב זה יהיה בידי הרשות מיפוי מתקדם של

לאחר שהופעלו אסטרטגיות החקירה הרלוונטיות ,יש

הבעיה ,שיכלול הגדרות ,נתונים ,ניסיון עבר ומטרות,

צורך להתכנס ולסמן מטרות ויעדים ,וכן לבנות את

ויפורטו המדדים שבאמצעותם תוערך השגת המטרות.

המדדים שיסייעו לעקוב בשיטתיות אחר ההתקדמות

תוצר נוסף של שלב זה הוא סיכום המחקר ובו תיאור של

אל עבר המימוש .המטרות צריכות להיות שאפתניות

אסטרטגיות החקירה שנעשה בהן שימוש וממצאיהן

אך ניתנות להשגה .בתוך כך יש להביא בחשבון מה

העיקריים.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 -תנאי סף לבחירת פרויקט

שלב  :2רעיונאות

 -קריטריונים לבחירת פרויקט

לאחר שלב המחקר ,נוצרה הבנה מעמיקה של הנושא ושל
האתגר הספציפי שהרשות מתמודדת עמו .בנוסף ,הוגדר

 פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

המצב הרצוי (המטרה) ,ואפשר להתחיל לחשוב על פתרונות
אפשריים .למעשה ייתכן מאוד שרעיונות לפתרונות יחלו
לעלות כבר בשלב המחקר ,מעצם ההיכרות המתפתחת
עם עולם הבעיה ,ומן הלמידה מהנעשה בערים ובמקומות
אחרים בנושא זה .רעיונות אלו יכולים להיות מצוינים ,ורצוי
לתעד אותם ולא להתעלם מהם .עם זאת ,גם אם נדמה כי
כבר קיימים רעיונות טובים שעלו בשלב המחקר ,רצוי שלא
להפסיק לאחר שנמצא הפתרון הראשון ,אלא להמשיך
ולאתגר את המחשבה וללכת אל מעבר למוכר והידוע.
פתרונות אפשריים יכולים להימצא מתוך עיצוב והתאמה
של רעיונות קיימים למצב הנוכחי ולתנאים המסוימים
של הרשות ,אך לעתים לא יימצא מודל לחיקוי ויהיה צורך
בחשיבה רעננה על כיוונים חדשים.
ישנם כמה דגשים מרכזיים בשלב זה .ראשית ,רעיונות חדשים
וטובים יכולים להגיע מצד גורמים שונים ובלתי צפויים ,ולכן
חשוב שהרשות תהיה פתוחה אליהם – אם מדובר בעובדים,
בתושבים ,בבעלי עסקים או בשותפים פוטנציאליים אחרים.
בנוסף ,אנשים שמגיעים מרקעים שונים ומחזיקים בזוויות
ראייה שונות יכולים לתרום רבות לתהליך היצירתי ,ולכן רצוי
לוודא שהתהליך מכיל גורמים מגוונים .רצוי לכלול בתהליך
הרעיונאות נציגים של קהל היעד הרלוונטי לפרויקט ,אשר
יושפעו ממנו במישרין .לבסוף ,תהליך פיתוח של רעיון דורש

התמודדות עם מידה רבה של עמימות וחוסר ודאות – ועל

אחרים בטכניקות לסינון ותעדוף ועוד .להלן מדגם של שיטות (תיאור ופירוט

אף חוסר הנוחות שמצב זה יוצר ,חשוב להשתדל מאוד

נרחבים יותר של השיטות המוצגות להלן אפשר למצוא בנספחים):

שלא למהר ולהתקבע על פתרון אחד ויחיד.

( –SIT (Systematic Inventive Thinking( )1חשיבה המצאתית שיטתית

כפי שהוזכר ,ייתכן מאוד שבשלב המחקר – בעיקר בעת

( – Brain Storming )2סיעור מוחות

הלמידה מהנעשה בערים או בארגונים אחרים כחלק

( – Design Thinking )3חשיבה עיצובית

מהתמודדות עם אתגרים דומים – כבר החלו להתפתח

( – Fast Idea Generator )4מנוע רעיונות מהיר

רעיונות .ייבוא של רעיונות ממקומות אחרים יכול להביא

( – Lateral Thinking )5חשיבה לטרלית

הצלחה רבה בקלות יחסית .עם זאת ,העתקה פשוטה

( – Creative Reframing )6מסגור מחדש

עשויה להיכשל בהיעדר התאמות .כאשר מאמצים יוזמה

( – Mind Mapping )7מיפוי קוגניטיבי

שהצליחה במקום אחר ,חשוב להבין מה היו המאפיינים

 – Open Innovationחדשנות פתוחה בשלב הרעיונאות השותפים יכולים

המרכזיים שלה שהובילו להצלחה ,וכן מה היו המאפיינים

להיות מגוונים יחסית .מובן שהכרחי שמי שהוגדר "בעלים" של האתגר יהיה נוכח

שנועדו להתאים לתנאים או לנסיבות של אותו הקשר

ופעיל ,שכן בשלב זה דרושה הבנה מעמיקה של הנושא הנידון .עם זאת ,בתהליך

מקומי .במילים אחרות ,רצוי לברר מהם האלמנטים שחשוב

הפיתוח של רעיונות יהיה מועיל מאוד לשתף נציגים ממחלקות אחרות ברשות

לשמר ומהם האלמנטים שיהיה דווקא חשוב לשנות כדי

המוניציפלית שאינם מכירים את הנושא היטב ,ואף נציגים ממגזרים אחרים

להתאימם להקשר חברתי אחר .כאשר מחליטים לייבא רעיון

מחוץ לרשות ,שנקודת המבט הרעננה שלהם יכולה לתרום רבות .אם יש חשש

מעיר אחרת ,רצוי מאוד שלא להסתפק בקריאה של חומר

שהמנהל שאחראי על הנושא יבטל רעיונות שזרים לו ,יהיה מועיל לרתום אותו

כתוב ,אלא גם ליזום שיחות וראיונות עם אנשי מפתח שהיו

לתהליך ולשתפו בתהליך החשיבה .מנגד ,אם יש חשש שבנוכחותו לא ירגישו

מעורבים ביישום הרעיון באותה העיר .במקרים מסוימים גם

האחרים בנוח להציע רעיונות לא קונבנציונליים ,ייתכן שעדיף שדווקא בשלב זה

זה לא יספיק ,ורצוי ליזום ביקורים וסיורים שיאפשרו לראות

לא יהיה המנהל נוכח והרעיונות יוצגו לפניו רק בסוף התהליך.

כיצד דברים נעשים בפועל.

בסוף שלב זה תהיה לצוות שעובד על הנושא רשימה של רעיונות שהוסכם כי גלום

ובכל זאת לא תמיד נמצאים רעיונות שאפשר לייבא או

בהם פוטנציאל להצלחה .לפני שממשיכים לשלב הבא ,יש להבטיח כי כל רעיון

להתאים בצורה הגיונית להקשר העירוני המקומי .במקרים

מנוסח בבהירות ,וכי ברור מהם ההיבטים המסוימים של האתגר שהוא מתמודד

כאלו אפשר להשתמש בטכניקות ובכלים שונים מתחום

עמם ,מהן התועלות וההזדמנויות שהפתרון מייצר ,מה מנגנון הפעולה שנמצא

הרעיונאות .הכלים והשיטות הם רבים; מהם מסייעים

ביסודו ,מיהם השותפים הדרושים ליישומו ,מהם המשאבים ולוחות הזמנים שהוא

בשלבים של העלאת הרעיונות ,מהם תומכים בפיתוח,

דורש וכיוצא בזה.
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 -תנאי סף לבחירת פרויקט

שלב  :3הכנה ליישום

 -קריטריונים לבחירת פרויקט

בשלב השלישי הרעיונות שפותחו בשלב השני הופכים
ליוזמות קונקרטיות שמוכנות ליישום בשטח .מדובר

 פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

בתהליך איטרטיבי – שיכלול טיוטות חוזרות ונשנות,
בעבודה מול גורמים ושותפים שונים .בתהליך זה ישנם
כמה מרכיבים בסיסיים .מרכיב משמעותי הוא התכנסות
לכדי רעיון או רעיונות מסוימים שרק הם יזכו ליישום
(לפחות באופן התחלתי) .אפשר לדמות את תהליך
ההתכנסות למעין משפך ,שאל חלקו הרחב נשפכים
כל הרעיונות שפותחו בשלב השני .בתוך המשפך ישנם
כמה "שערים" שמטרתם לתעדף ולסנן את הרעיונות,
כך שלבסוף מחלקו הצר של המשפך יצאו רק הרעיון או
הרעיונות שנבחרו ליישום .בעבור רעיונות אלו תיבנה
תוכנית עבודה מפורטת.
המרכיבים הנוספים של שלב זה נועדו להפוך את הרעיון
הנבחר לכדי מיזם שאפשר ליישם בשטח .ביניהם ישנה
קביעת יעדים של המיזם ,יצירת לוחות זמנים וכן תכנון
המדדים שבאמצעותם תוערך ההתקדמות אל עבר
השגת היעדים .בהינתן שהיעדים והמדדים ברורים
יחסית ,אפשר להתחיל לתכנן את ההוצאה לפועל
של המיזם ,ולבנות את תהליך עבודת היישום ,לגייס
משאבים ,לבנות תקציב ולקבוע מועדים ותאריכי יעד
להתקדמות הפרויקט .עוד מרכיב שחשוב להתייחס
אליו לפני היישום הסופי וחשוב שלא להקל בו ראש ,הוא
תכנון התקשורת של המיזם בתוך הרשות המוניציפלית

ומחוצה לה .שיום ,עיצוב ומיתוג יכולים לגזור את דינו

מדידת התוצאות נועדה לבחון אם התוצרים אכן הובילו

של המיזם בשלב האחרון של היישום בשטח.

לשינוי ולהשפעה המבוקשים .אם הקשרים בין החלקים

ישנם כלים וטכניקות שאפשר לעשות בהם שימוש

השונים של המודל הלוגי אינם קיימים או אינם חזקים

בשלב זה כדי לייצר התכנסות ,תעדוף ,סינון ,בחירה

מספיק ,זהו סימן שהרעיון אינו מבוסס מספיק ורצוי לסנן

והתכנסות של הרעיונות .להלן כמה מהם:

אותו בשלב זה (ראו בנספחים דוגמה למודל לוגי).

( )1אישכול – טכניקות של אישכול נועדו לארגן את

( )3מיפוי השפעה-השקעה – מיפוי שמבוסס על שני

הרעיונות בצורת אשכולות ,כאשר לכל אשכול יש אפיון

פרמטרים :מידת ההשקעה ( )costמול מידת ההשפעה

מיוחד או נושא משותף .ייתכן מאוד שברשימת הרעיונות

( )impactשל הרעיון .מיפוי זה מסייע ביצירת תעדוף של

הסופית ישנם רעיונות שקרובים זה לזה ואף משלימים

הרעיונות בהתאם ל"גובה ההחזר" שהם יספקו .מיפוי

זה את זה .המטרה היא לזהות תמות או נושאים

של כל הרעיונות הקיימים על בסיס שני הפרמטרים הללו

רחבים שחוזרים ברעיונות הללו ולשייך כל רעיון לאחד

מקטין את הסיכונים הכרוכים בחדשנות על ידי זיהוי של

האשכולות ,ועל ידי כך להבחין בין רעיונות מרכזיים

אותם רעיונות שיש להימנע מהם ,רעיונות שההשקעה

לשוליים ולצמצם את מספר הרעיונות שברשימה .בדרך

בהם גבוהה אך השפעתם נמוכה .במקביל ,כלי זה

כלל אישכול הוא שלב מקדים ליישום של מודלים שונים

מאפשר לזהות ולקדם "ניצחונות מהירים" – הם אותם

(לוגי ,השקעה/השפעה וכיוצא בזה) והוא מסייע ביצירת

רעיונות שההשקעה בהם נמוכה אך השפעתם גבוהה

רעיון שלם יותר.

דווקא.

( )2מודל לוגי – צוותי החדשנות של קרן בלומברג

מיפוי זה (ומיפויים אחרים) מסייע בתכנון פייפ-ליין,

משתמשים בטכניקה זו לסינון רעיונות .בניית מודל

כאשר הכוונה היא ליישם מגוון רעיונות ופתרונות

לוגי לכל מיזם פוטנציאלי אשר יפרוש את הנימוקים

ולתכנן את לו"ז היישום (לפי צורכי הרשות ויכולותיה)

והצידוקים שעומדים מאחוריו נועדה לקשור בין מרכיבי

בצורה אופטימלית .במרבית האתגרים המורכבים אשר

המיזם ליעדים ולהשפעה שהוא נועד להשיג .ישנם

מעסיקים רשויות ,תוצר של פרויקט חדשנות לא יהיה

ארבעה מרכיבי מפתח במודל לוגי :משאבים ,פעילויות,

פתרון או רעיון אחד ,אלא שילוב של מגוון פתרונות שאת

תוצרים ותוצאות .ההבחנה בין תוצרים לתוצאות אולי

יישומם יש לתכנן מראש (ראו בנספחים פירוט ודוגמה

אינה ברורה ,אך חשוב לדייק בה .פירוט התוצרים נועד

למיפוי השפעה-השקעה).

לבחון אם הפעילויות יצאו אל הפועל כמתוכנן ,ואילו

( )4מיפוי חדשנות – זהו כלי שנועד לקטלג רעיונות על

תוכן עניינים
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קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

בסיס מטריצה בעלת שני פרמטרים :מידת החדשנות

( )6טכניקות דירוג לפי קריטריונים – בתחילת תהליך

בעל כמה איכויות עיקריות :הוא פשוט להבנה ,הוא

בארגון ומידת החדשנות בעולם המוניציפלי .המטריצה

הרעיונאות נקבעו כזכור הקריטריונים שעל פיהם יפותחו

נגיש (כלומר קל להשיג את המידע שדרוש למדידה),

הזאת מאפשרת למפות את מידתו ואופיו של החידוש

וייבחרו רעיונות .זה הזמן לחזור לרשימת הקריטריונים

הוא מצומצם מספיק כדי לזהות את הרלוונטיות של

שגלומים בכל אחד מהרעיונות ,ולמקמם ביחס לסביבה

שנוצרה ולהשתמש בה כדי לסנן את הרעיונות שמתאימים

הפרויקט ,הוא משתנה מספיק לאורך זמן כך שיהיה

התחרותית שבה הארגון פועל .מיפוי שכזה מבהיר

ביותר ליישום .ישנן טכניקות שונות לדירוג רעיונות לפי

אפשר להבחין בשינוי .סביב המסגרת שנוצרה ליוזמה –

לארגון את סוג החדשנות ואת מידת החדשנות של

קריטריונים ,על ידי יצירת טבלאות ומילוי שאלונים בידי

הכוללת מטרות ,יעדים ומשימות – רצוי להשיג הסכמה

רעיונות ופתרונות שעלו בתהליך הרעיונאות ,ביחס

צוות הפיתוח .דוגמה לטכניקה שכזו היא – SNOOP

של כל השותפים הרלוונטים.

לעצמו ולקהל היעד שלו ,ובאמצעות כך לקבל החלטות

מדובר בכלי סטטיסטי שמאפשר לשקלל את הדירוגים

לאחר מכן אפשר להתחיל לתכנן את ההוצאה לפועל.

באשר לתמהיל הרעיונות הנכון לבחירה והמאמצים

שהעניקו המשתתפים בכל אחד מהקריטריונים .לאחר

תוכנית שכזו תפרט את כל סוגי המשימות שיש לבצע,

שרצוי להשקיע בו .מיפוי חדשנות הוא כלי מתאים ,ואחד

הזנת הנתונים הנדרשים ,המערכת מבצעת ניתוח

תמנה צוותי עבודה לכל אחד מסוגי המשימות ,תקבע

הקריטריונים הבולטים של הרשות במציאת פתרונות

סטטיסטי ומספקת דוחות ותרשימים המאפשרים לבחון

לוחות זמנים לביצוע ולהצגת תוצרים ,תגדיר תקציבים

הוא מידת החדשנות שבהם .בדרך כלל מדובר בקריטריון

את הרעיונות מכמה נקודות מבט ולסייע בזיהוי הרעיונות

וכיו"ב .קביעת לוח-זמנים ותאריכי יעד היא אמנם עניין

מיצובי (ראו בנספחים פירוט ודוגמה של מיפוי חדשנות).

המעניינים ביותר .בסופו של דבר כל רעיון מקבל ניקוד

בסיסי ,אך חשוב להתייחס אליו בכובד ראש שכן הוא

( – NFS (Near, Far, Sweet) (5אחת המטרות

בהתאם לציונים שקיבל בכל אחד מהקריטריונים.

חלק משמעותי מכל חדשנות .לוחות-זמנים קצובים

בשלב השלישי היא לברר אילו רעיונות חדשים הם לא

ופורטפוליו של פרויקטים קצרי טווח ,לצד פרויקטים

רק מעניינים וטובים ,אלא גם ישימים .כלי נוסף לסינון

לאחר שהצוות התכנס ובחר רעיון אחד שבכוונתו ליישם,

בעלי טווח בינוני או ארוך ,הנם מפתח חשוב במימוש

רעיונות מבוסס על מיפוי של שלוש קטגוריותNear, :

ישנם עוד כמה צעדים שיש לעשות כדי להכינו לקראת

של מיזמים חדשניים.

 .Far, Sweetכלי זה מסייע לנו לוודא שהרעיונות שאנו

יישום בשטח .ראשית ,יש למנות צ'מפיון – אדם שיהיה

כדי שהיישום בשלב הבא ייעשה באופן חלק ככל האפשר,

בוחרים ליישם די רחוקים ושונים מהמצב הקיים ,ועם

אחראי על הפרויקט ועל ניהולו בפועל .אם ממהרים

יש לפרוט את השלבים והמשימות של היוזמה במידת

זאת די קרובים לאסטרטגיה הקיימת ולמגבלות של זמן,

קדימה מבלי להבטיח ליוזמה החדשה בעלים ובית

האפשר ,ולהקדיש מחשבה לכל אחד מהם – איך ,מתי

משאבים וכו' .מיפוי זה הוא גם הזדמנות לבחון כיצד

עלולים לסכן את עתידה .כמו כן יש להגדיר מהם היעדים

ועל ידי מי הם ייעשו .רצוי להשתמש בתוכנות ובטכניקות

אפשר "לדחוף" רעיונות שנמצאים במעגל הקרוב או

של הפרויקט ,ורצוי לשמור על איזון כך שהיעדים יהיו

מיוחדות שמקלות את מיפוי המשימות ואת המעקב אחרי

במעגל הרחוק אל עבר אותה נקודה מתוקה ,באמצעות

שאפתניים מצד אחד ,אך גם ישימים והגיוניים מצד אחר.

ביצוען .ככל שהשותפים לתהליך יהיו מעורבים יותר

התאמות או שינוי שלהם (ראו בנספחים הרחבה ופירוט

יש להגדיר את היעדים ברור ככל האפשר ,כדי לאפשר

בתהליך התכנון ,כך יקטן הסיכוי להתנגדויות ולמכשולים

של .)NFS

הערכה ומדידה של השגת היעדים .מדד טוב הוא מדד

בדרך .לכן רצוי לבצע את התכנון בקבוצות קטנות ולא

תוכן עניינים
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ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

להפקיד את כל האחריות בידי אדם אחד .בתוכנית העבודה יש להחליט גם
כיצד ומתי תתוקשר היוזמה החוצה ,אם על ידי הודעות לעיתונות ,קמפיין
שיווקי ,קביעת ראיונות וכו' .פיתוח אסטרטגיית תקשורת הוא חלק חשוב
החל מהשלב השלישי של ההכנות; מבלי לייצר למיזם נראות ונוכחות במדיה
ייתכן שתשומת הלב והמודעות לקיומו של המיזם יהיו נמוכות גם כאשר ייושם
בשטח.
בשלב זה ישתתפו הצוות המוביל של היוזמה וכל השותפים הרלוונטיים
(בתוך הרשות המוניציפלית ומחוצה לה) .תהליך הבחירה של המיזם וכן
קביעת המטרות והיעדים ייעשו על ידי הצוות המוביל ,והוא יערב במידת
הצורך דרגים בכירים יותר ואף את ראש הרשות עצמו .בהמשך ההכנות יש
צורך לערב בעלי תפקידים נוספים בהתאם לסוג המשימות שיש לתכנן ,אם
מדובר בבניית תקציב ,בתכנון לוחות זמנים ,בכתיבת הודעות לתקשורת,
בתיאום עם מחלקות אחרות ברשות או בתיאום עם שותפים חיצוניים ,אם
מדובר בספקים חיצוניים (כמו סוכנות עיצוב או משרד אדריכלים) ,ואם מדובר
בגורמים ששותפים למיזם (כמו בתי ספר ,מתנ"סים ,בעלי עסקים בעיר או
אחרים).
בסוף שלב זה יהיה בידי הצוות לא רק רעיון ,אלא תוכנית ליישומו בשטח
והפיכתו למיזם של ממש .תוכנית היישום תגדיר מהו תהליך העבודה שמנחה
את המיזם ,מיהם בעלי התפקידים והגורמים האחראים לחלקים שונים של
המיזם ,אילו מינויים חדשים והכשרות דרושים לעובדים כדי להתקדם ,ומהי
אסטרטגיית התקשורת של המיזם – הערכים ,הסמלים והבמות שבהם יתוקשר
החוצה .כל אלו יגבירו את המוכנות למעבר לשלב הבא – שלב היישום.
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ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 -תנאי סף לבחירת פרויקט

שלב  :4יישום והתאמות

 -קריטריונים לבחירת פרויקט

לבסוף מגיע שלב ההוצאה לפועל .השלב הרביעי הוא
היישום האפקטיבי של יוזמות מתוכננות אשר מונע על

 פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

ידי פרקטיקות מובנות של ניהול פרויקט והתמקדות בלתי
מתפשרת ביעדים שנקבעו לו .יש להביא בחשבון כי גם
אם ההכנות ליישום נעשו באופן מעמיק ומדויק ,בשעת
היישום יעלו קשיים ואתגרים שלא נצפו קודם לכן ,ויידרשו
שינויים והתאמות תוך כדי תנועה .שלב היישום הוא שלב
שמצריך מיקוד ונחישות ,אך גם גמישות ורגישות .כדי
להימנע מהפתעות לא נעימות או מסיבוכים מיותרים
רצוי להתחיל את היישום בקנה מידה קטן ואפילו רק
בניסוי ,אשר יאפשר לבחון כיצד התכנון מתורגם לכדי
ביצוע במציאות .בשלב היישום ישנו מרכיב חשוב
של ניסוי וטעייה וכן של למידה מטעויות (ומהצלחות)
שנצפות בשטח .למידה משמעותית תאפשר למיזם
להתגבר על קשיים בזריזות ולהתאים את עצמו לצרכים
הן של קהלי היעד והן של הרשות עצמה.
ישנם כלים שיכולים לסייע בעת ביצוע המשימות ,כדי
לבחון את קצב ההתקדמות ,להעריך את מידת שביעות
הרצון וללמוד מהטעויות שנעשות בדרך .לעתים תיעוד
פשוט או שימוש בתוכנות מחשב שמאפשרות בניית
לוחות-זמנים ומעקב אחר משימות יספיקו .אך כאשר
מדובר במיזם מורכב מעט יותר ,ישנם כלים מתוחכמים
יותר שאפשר להשתמש בהם .להלן כמה דוגמאות:

( – Bloomberg Delivery Routines (1צוותי

מעגלים שונים בפרטים מחייהם האישיים ,ההנחה

החדשנות של בלומברג זיהו שגרות עבודה בסיסיות

של  Airbnbשאנשים יסכימו לארח אנשים אחרים

אשר מסייעות לכך שהמידע הנכון יגיע לאנשים הנכונים

ולהתארח בבתיהם) .העיקרון השני הוא תכנון ניסוי

בזמן הנכון ,ותומכות בדגש של הגישה כולה על יעדים

שיוכיח או יפריך את אותן הנחות .לניסוי הזה קורא רייס

ומדדים .בעלי התפקידים הרלוונטיים לכל סוג של שגרת

 ,))Minimum Viable Product MVPוהכוונה היא

עבודה ייקבעו בהתאם למיזם ולצוותים שמשתתפים בו.

לגרסה מינימליסטית של המוצר או השירות שאפשר

כמו כן ,האופן שבו תתקיים כל שגרה והכלים שתתבסס

להוציא אותה לאור כדי ללמוד מהר ככל האפשר כיצד

עליהם יכולים להיקבע בהתאם לצרכים של השותפים.

המוצר פוגש את השוק ולהתחיל בתהליך איטרטיבי

במקרים רבים רצוי להתחיל בשגרות העבודה הללו עוד

של בניה-מדידה-למידה .כלי תומך שפותח בשילוב עם

לפני היציאה ליישום ,כדי להבטיח שהיציאה לשטח לא

עקרונות  lean startupהוא קנבס (ראו בנספחים

תסטה ממסלולה (ראו בנספחים פירוט ודוגמה).

הרחבה ודוגמה).

( – Lean Startup (2תפיסה שפיתח במקור אריק רייס

( )3טכניקות שיטתיות למיפוי והגדרה של בעיות

בעבור חברות הזנק (סטארטאפים) ,ועקרונותיה הושאלו

– בשלב הרביעי כבר אין צורך בשיטות לפיתוח רעיונות

לתעשיות ולחברות שאינן כאלו .תפיסת  leanדוגלת

חדשים ,אך טכניקות לפתרון בעיות שהיו בשימוש

בלמידה מהירה ובשיפור מתמיד עוד בתהליך הפיתוח

בשלב השני יכולות להועיל מאוד גם כעת .בזמן הביצוע,

של רעיונות (לעומת הגישה המסורתית יותר ,שדוגלת

עולות בעיות שלא צפינו בעת התכנון .לעתים הפתרון

בתכנון ארוך ומעמיק ו"יציאה החוצה" עם רעיונות רק

הוא פשוט ולעתים קשה לגילוי .ישנן לא מעט שיטות

כאשר הם מאוד מבוססים ומנומקים) .בבסיסה של

מובנות שמטרתן מיפוי והגדרה של בעיה ,עוד לפני

השיטה שני עקרונות מרכזיים .העיקרון הראשון הוא

שלב העבודה על כיווני הפתרון .בין הטכניקות המוכרות:

הפחתת אי-הוודאות תוך כדי התהליך .הדבר נעשה על

שיטת  SITלפתרון בעיותFishbone Diagram , 5,

ידי זיהוי ההנחות הבסיסיות שהרעיון נשען עליהן ,אשר

 Why, Critical Thinkingועוד .שימוש באחת השיטות

נראה כי בלעדיהן הוא חסר ערך (דוגמאות להנחות

הללו או באחרות מאפשר למצוא פתרונות ביתר מהירות

מסוג זה :ההנחה של פייסבוק שאנשים ירצו לשתף

ויעילות וכך לצמצם את הנזקים שנגרמו למיזם.

תוכן עניינים

פרק ג' ליווי פרויקט חדשנות ברשות

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

בעלי התפקידים והשותפים הרלוונטים בשלב זה אינם רק אנשי השטח שמיישמים את המיזם
בפועל ,אלא גם כל אותם גורמים ברשות המוניציפלית שצריכים לאשר ,לתמוך ולקבל החלטות
לגביו .כמו כן ,פעמים רבות חשוב להתייעץ עם גורמים אחרים ברשות או עם מומחים חיצוניים,
בהתאם לבעיות או לצרכים שעולים מהשטח.
זהו השלב הרביעי ,האחרון במודל החדשנות ,אך למעשה אין זה אומר כלל שהעבודה הסתיימה.
תהליכי חדשנות ויישום הם עניין מתמשך ,אשר מבוסס על מעגל רציף של עשייה ,שינוי וחידוש .אף
על פי שהמודל מציג ארבעה שלבים לינאריים עוקבים ,העבודה כרוכה בחזרה ובאיטרציות רבות
בתוך השלבים השונים וביניהם .למשל ,סקירות והערכות שבוצעו בשלב הרביעי יכולות להצביע
על כך שלא נעשית התקדמות מספקת אל עבר יעדי הפרויקט ולדרוש פיתוח של יוזמות חדשות
שיתמכו בו (חזרה לשלב השני) .לחלופין ,ייתכן כי בשלב התכנון וההכנות יתגלו אתגרים חדשים
שלא זוהו קודם ,ויהיה צורך לחזור ולחקור אותם (חזרה לשלב הראשון) .התאמות מתמשכות ,לצד
ניהול ידע ערני והערכות מדדים ,הן חלק בלתי נפרד ממעגל החיים של כל מיזם חדשני שהרשות
המוניציפלית מקדמת.

|83

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

|84

פרק ג' הכשרת מאמני חדשנות פנים-ארגוניים

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

א .משימות המאמן (כל ארגון בוחר במשימות

שיתמודדו עם אתגרים של הרשות .אחד האתגרים

מאמני חדשנות הם עובדי אגפים ומחלקות למיניהם
 -קריטריונים לבחירת פרויקט

המתאימות למטרות תהליכי החדשנות שמתקיימים בו)

בשיטת עבודה זו הוא הכניסה למערכת הביורוקרטית

ברשות המקומית שתפקידם לקדם הטמעת תרבות של

(" )1שגרור" ופרסום של מהלכי החדשנות הפנים-

המסובכת של הרשות המקומית .מאמני חדשנות

 פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם

חדשנות בארגון .תהליך ההכשרה של מאמני החדשנות

ארגוניים באגפים השונים בארגון – בארגונים רבים ,אחת

משמשים פעמים רבות החיבור בין היזם לאגף הרלוונטי

כולל לא רק לימוד של כלים ומיומנויות מסוגים שונים

המשימות המרכזיות של מאמני החדשנות היא להפיץ

ברשות.

לחשיבה חדשנית ,אלא גם הכשרה להנחיית תהליכי

ולשווק את הפעילויות שמתקיימות בארגון הקשורות

( )5הנחיית "מיני סשנים" של חדשנות – ברשויות

חדשנות קצרים ומוגדרים בתוך הארגון ,מתוך שימוש

לחדשנות :קולות קוראים ,תחרויות ,אירועים ,כנסים

מסוימות מאפשרים למאמני חדשנות שהוכשרו בשיטת

בכלים ובמיומנויות שרכשו .מעבר להיכרות ולהתמקצעות

ועוד .בהקשר זה ,מאמני החדשנות הם ה"עובדים

עבודה ובכלים להנחות מפגשי חשיבה קצרים וממוקדים,

בהפעלת כלים ,יוכלו המאמנים הללו להוביל מפגשים

בשטח" של מנהל החדשנות בארגון.

שמטרתם העלאת רעיונות חדשים ,ישימים ואפקטיביים,

קבועים של עובדי המחלקה ובהם יציפו בעיות ואתגרים,

( )2זיהוי אקטיבי של הזדמנויות לחדשנות באגפים –

לאתגרים יום-יומיים ברשות.

יעלו יחד רעיונות חדשים ויתכננו את יישומם .מאמני

המאמנים מוכשרים לזהות נושאים ואזורים בארגון אשר

( )6ליווי תהליכי יישום והטמעה של רעיונות חדשים

החדשנות יוכלו לסייע לקידום החדשנות בארגון על ידי כך

בשלים לחדשנות :תהליכים שזקוקים לחשיבה מחדש,

– מאמני חדשנות הם לעתים חלק מרכזי ומשמעותי

שיזהו באופן אקטיבי (ולא רק ראקטיבי) הזדמנויות שבהן

שירותים שזקוקים לרענון ובעיות שמציבות אתגרים

בליווי רעיונות בארגון עד לשלב היישום .ארגונים רבים

אפשר ורצוי להפעיל כלים של חדשנות .הם יעוררו מודעות

וחסמים מורכבים.

מאמצים מבנה תומך ביישום רעיונות שהגיעו לשלבים

לנושא החדשנות באמצעות אירועים או פעילויות מסוגים

( )3זיהוי אקטיבי של רעיונות פנים-ארגוניים מהשטח

מתקדמים ,של ספונסר – מנהל בכיר שמעניק "חסות"

שונים ,שליחת חומרי קריאה רלוונטיים ועוד.

והצפתם לגורמים הארגוניים שיכולים לקדם אותם – ברוב

ניהולית לארגון ,צ'מפיון – שהוא הבעלים הטבעי של

הארגונים ישנם רעיונות ופתרונות רבים "שמסתובבים"

הרעיון מבחינת מיקומו בארגון ,ומאמן חדשנות – שמסייע

בשטח ,ובהיעדר מנגנון מוסדר אינם מגיעים בהכרח

בפתרון בעיות בדרכו של הרעיון ליישום והטמעה.

לכלל יישום .אחת ממשימותיו של מאמן החדשנות היא

( )7מחקר של רעיונות ומיזמים חדשים בעולם בתחומים

לשמש כתובת לרעיונות האלה ולהעביר אותם לגורמים

שמעניינים את הרשות – ישנן רשויות מקומיות אשר

בארגון שיכולים להעריך אותם ולבדוק את ישימותם.

מייחדות חלק מזמנו של המאמן למחקר של רעיונות

( )4ללוות יזמים חיצוניים לארגון בכניסה שלהם פנימה

ומיזמים חדשים בעולם המוניציפלי ובחינת התאמתם

– הרבה רשויות מקומיות מאמצות בשנים האחרונות

לרשות הספציפית.

מודלים של "חדשנות פתוחה" .במודלים אלו ,הרשויות

( )8ניהול תחרויות חדשנות ופרויקטים בקרב עובדי

קוראות לתושבים וליזמים להציע רעיונות ומיזמים

הרשות ,תושבים ויזמים.

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 -תנאי סף לבחירת פרויקט

הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

 .1הגדרת התפקידים של מאמן חדשנות
ישנם הבדלים בין ארגונים למיניהם בעולם בהגדרת
התפקיד של מאמני חדשנות פנים-ארגוניים .הארגונים
נבדלים זה מזה בזמן הארגוני שהם מקצים למשימה ,יש
שמגדירים את התפקיד  ,on top of your jobכלומר
בנוסף לתפקיד הקיים ,ואינם מקצים זמן ייחודי לנושא,
ולעומתם יש ארגונים שמקצים לנושא אחוזים שונים
של משרה.

תוכן עניינים
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פרק ג' הכשרת מאמני חדשנות פנים-ארגוניים

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

ב .פרופיל מאמן החדשנות האידאלי

ג .מדידה והערכה של מאמני חדשנות

 .1בעל אישיות יזמית – עצמאי אך בעלת יכולת

מדידת מאמני החדשנות משתנה מארגון לארגון ,בהתאם

עבודה בצוות

להכשרה ולהגדרות של תפקיד מאמן החדשנות.

 .2סקרן מטבעו

אחת ההבחנות ליצירת המדדים היא מדדי תשומות אל

 .3בעל השפעה ארגונית

מול מדדי תפוקות .ככלל ,ההמלצה היא להשקיע בתחילת

 .4מזוהה עם הארגון ועם הצלחותיו ומחויב לו

הדרך במדידת התשומות ,מתוך הבנה שמדובר בתהליך

 .5בעל מוטיבציה

חדש שיש צורך בהטמעתו ,ובשלבים הראשוניים כדאי

 .6מכיר את הארגון ומרכיביו

להתאמץ ולהשקיע יותר בעידוד המאמנים לפעולה

 .7בעל יכולות למידה עצמית גבוהות

עצמה ובשלבים מאוחרים יותר לבדוק את איכות הפעולה.

 .8מתמצא בחדשנות בארץ ובעולם

דוגמאות למדדים:

 .9בעל יכולת הנחיה והדרכה

( )1זמן שמשקיעים המאמנים

 .10בעל כריזמה ומיומנויות רתימה גבוהות

( )2מספר "מיני סשנים" שהונחו

 .11בעל יכולת קומוניקטיבית גבוהה

( )3השתתפות באירועי חדשנות ארגוניים

 .12אופטימי

( )4זיהוי הזדמנויות אקטיבי – גיוון ההזדמנויות ומספרן

 .13בעל סובלנות לעמימות

( )5מספר הרעיונות/המיזמים שהמאמן תומך בהם

 .14איש מעשים ולא דיבורים.

( )6פעולות שעשה המאמן לפרסום תהליכי החדשנות
בארגון
( )7רמת ההכשרה של המאמן (אילו סוגי הכשרות עבר)
( )8מספר הרעיונות שעלו בסשנים בהנחייתו של המאמן
( )9מספר הרעיונות שעברו לשלבי יישום
( )10מספר הרעיונות שיושמו
( )11מידת ההשפעה של הרעיונות (הכנסות לרשות/
יצירת יח"צ/ערך לתושבים וכו').

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

|86

פרק ג' הכשרת מאמני חדשנות פנים-ארגוניים

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

 .2תמיכה ארגונית במאמני חדשנות

 .3מטרות ההכשרה של מאמני חדשנות

ההשקעה בהכשרת מאמני חדשנות היא גבוהה ,ועם

ישנן כל מיני תוכניות להכשרת מאמני חדשנות .התוכנית המתוארת במסמך זה היא תוכנית

זאת ,נדרשת השקעה גבוהה לא פחות בתחזוקה של

שפיתחה במקור חברת  SITלעולם העסקי .תאגידים וחברות אשר רצו להקנות לקבוצת עובדים

המאמנים ,כדי שההחזר על ההשקעה יבוא לידי ביטוי.

את היכולת להוביל מפגשי חשיבה אפקטיביים סביב מטרה מוגדרת יצרו את הדרישה ואת הצורך

הארגונים נבדלים זה מזה בפעילות שהם נוקטים כדי

להכשרה כזו .בהמשך פותחה תוכנית מקבילה למאמני חדשנות במגזר הציבורי (רשויות מקומיות

לחזק את המאמנים ולתמוך בהם .להלן כמה מהמנגנונים

ומשרדי ממשלה).

הארגוניים הקיימים:

( )1בניית קבוצה משמעותית של מאמני חדשנות מתוך הרשות ,ממחלקות שונות ,אשר:

( )1פורום/קהילת מאמני חדשנות ,אשר נפגשים אחת

 .1יוכלו להפעיל כלי חדשנות באופן עצמאי ועל פי דרישה.

לפרק זמן לצורך למידה משותפת ,שיתוף באתגרים

 .2ינחו "מיני סשנים" של חדשנות במחלקות ובאגפים השונים .מיני סשן של חדשנות

ובתוצרים והעשרה

מוגדר פגישה שמטרתה העלאת רעיונות לתוצרים חדשים ,ישימים ואפקטיביים ,סביב נושא

( )2מערכת ניהול ידע פנימית ,שמטרתה שיתוף ידע,

ממוקד (בעיה ,תהליך ,מצב קיים מסוים) .מדובר בפגישות של שעה וחצי עד שלוש שעות,

ובה המאמנים משתפים ברעיונות ,תהליכים ,פרקטיקות

בהשתתפות  6–4משתתפים רלוונטים בהנחיית מאמן חדשנות.

ועוד

( )2יצירת תוצרים בטווח הקצר (באמצעות המיני סשנים שינחו המאמנים) ,מה שיכניס רוח של

( )3מדדים ארגוניים (כפי שפורט מעלה) אשר משולבים

חדשנות ויזמות לרשות ויתמוך בפעילות הנוספת של הרשות לקידום חדשנות.

בתהליכי הערכת העובדים בארגון

( )3שימוש בבוגרים הראשונים של קורסי המאמנים כ"ראש חץ" בתהליך החדשנות שמתרחש

( )4זמן ארגוני "צבוע" ומוגדר לצורך הפעילות הקשורה

ברשות וכ"שגרירים" של חדשנות בארגון.

בחדשנות

( )4ליווי פרויקטים של חדשנות ברשויות לפי המודל המתואר בסעיף .1

( )5אירועי חדשנות ארגוניים שבהם המאמנים מקבלים

הכשרת מאמני החדשנות הבסיסית של  SITנמשכת כשנה ,מתוכה כחמישה ימי הכשרה מלאים

הכרה והוקרה

(לא רצופים) על פני השנה וליווי של צוות  SITבתכנון והנחיה של מפגשי החשיבה.

( )6מנגנוני תגמול :הכרה והוקרה ,השתתפות באירועים
ארגוניים בעלי יוקרה ,סיורים במקומות מעוררי השראה,
חיבור לקהילות מאמני חדשנות בעולם ,השתתפות
בתהליכים אסטרטגיים ברשות ועוד.
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פרק ג' הכשרת מאמני חדשנות פנים-ארגוניים

ליווי פרויקט חדשנות
ברשות
 תנאי סף לבחירת פרויקט קריטריונים לבחירת פרויקט פירוט השלבים של פרויקטחדשנות בליווי המפעם
הכשרת מאמני חדשנות
פנים-ארגוניים

 .4משתתפים

 .5תוכני ההכשרה (כפי שנבנתה על ידי )SIT

ישנן כמה גישות ארגוניות בנוגע לבחירת מאמני

מבוא לחדשנות – לימוד ותרגול

החדשנות ,והן נחלקות בסוגיות כמו מאילו דרגים ייבחרו

• הגדרות בסיסיות ,גישות קיימות ,מיתוסים ועקרונות בסיסיים

המשתתפים ,האם ההשתתפות תהיה התנדבותית או

• חסמים וקיבעונות חשיבה.

לא ,האם למיין אותם לקבוצות או לא ועוד .המלצתנו
היא לקיים תהליך מיון להכשרה ,שלו שתי מטרות:
 .1בחירה במועמדים המתאימים ביותר ויצירת
"יוקרה מחייבת" להכשרה ולתפקיד
 .2הזדמנות לתיאום ציפיות מול המועמד באשר
לתפקידו.
תהליך המיון יכול לכלול כמה שלבים שמטרתם בחינת
ההתאמה :ריאיון אישי ,ריאיון מקוון המכיל שאלות
הקשורות לחדשנות והטלת משימה שאופן ביצועה

גישת חשיבה המצאתית שיטתית –
לצורך העלאת רעיונות חדשים ,לימוד ותרגול
• עקרונות בסיסיים בשיטה ,כמו עולם סגור ,FFF ,אילוצים מגבירים יצירתיות ועוד
• כלי חשיבה המצאתית שיטתית לפיתוח רעיונות חדשים בתחומים שונים
גישת חשיבה המצאתית שיטתית – לפתרון בעיות
• הגדרת עולם הבעיה
• יצירת שרשרת תופעות לא רצויות
• כלים וטכניקות לפתרון בעיות.

עשוי להעיד על מוכנותו של המועמד לעמוד באתגרי

הנחיית מיני סשנים

התפקיד.

• תכנון מיני סשן
• התמודדות עם בעיות
• תיעוד רעיונות
• התנסות בהנחיה
• כלי משוב
פיתוח תוצרים כדי להתנסות בהם בארגון
• תעדוף ובחירה של רעיונות
• בניית ניסויים ארגוניים
• היכרות עם המודל של בלומברג לפרויקטים של חדשנות
וגיבוש תפיסת תפקיד בהקשר זה.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

|88

נספחים

נספחים
רשימת מקורות >>
רשימת מרואיינים >>
ליווי פרויקט חדשנות :פירוט כלים ושיטות >>
שלב  :2רעיונאות >>
שלב  :3הכנה ליישום >>
שלב  :4יישום והתאמות >>

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 -שלב  :2רעיונאות

|89

נספחים

רשימת מקורות
בארי א' ( ,)2009הבראת רשויות מקומיות כושלות בישראל :מבט משווה לאור הניסיון האנגלי,
ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
בארי א' (" ,)2011הקשר שבין תפיסת משבר מוניציפאלי והתמודדות השלטון המרכזי עימו" ,ביטאון
האיגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות ,גיליון  ,15עמ' .12–9

 -שלב  :3הכנה ליישום

בארי א' (" ,)2014השלטון המקומי כיחידת ניהול" ,פרק  ,5בתוך :י' לוי וא' שריג (עורכים) ,השלטון

 -שלב  :4יישום והתאמות

המקומי בין המדינה ,הקהילה וכלכלת השוק ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
גולדשמיט ר' (" ,)2017ערים חכמות :מסמך לקראת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת
בנושא 'ערים חכמות :הטכנולוגיה בשירות האזרח'" ,מרכז המחקר והמידע של כנסת ישראל.
יאיר ג' ( ,)2009מקצוענות ודמוקרטיזציה :תמורות וצרכים באגפי החינוך בשלטון המקומי ,ירושלים:
המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ואיגוד מנהלי המחלקות לחינוך.
צאום א' (" ,)2016תשכחו מטכנולוגיה' :העיר החכמה' זה משהו שונה לגמרי" ,גלובס ,נמצא באתר:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001145302
רובינשטיין א' וולפסון א' ( ,)2012באין ממשלה :איך לתקן את קלקולי המשטר ,אור יהודה :זמורה
ביתן.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

|90

נספחים

רשימת מקורות
Bloomberg Philanthropies (2014), Transform your City through Innovation:

Framework, In: System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International

The Innovation Delivery Model for Making it Happen, New York: Bloomberg

Conference on System Sciences, pp. 2289-2297.

Philanthropies.

Crawford S. P. & Walters D. (2013), Citizen-Centered Governance: The Mayor's

Bloomberg Philanthropies (2015), City Hall Innovation Playbook: The

Office of New Urban Mechanics and the Evolution of CRM in Boston.

Innovation Delivery Approach to Develop and Deliver Bold Innovation, New

Dawes S. S., Cresswell A. M. & Pardo T. A. (2009), From "Need to Know" to

York: Bloomberg Philanthropies.

"Need to Share": Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building

Borins S. (2001), The Challenge of Innovating in Government, Arlington, VA:

of Public Sector Knowledge Networks, Public Administration Review, 69(3), pp.

PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Government.

392-402.

Burdett R. (2015), Innovation in Europe’s Cities: A report by LSE Cities on

Eger J. M. & Maggipinto A. (2009), Technology as a Tool of Transformation:

Bloomberg Philanthropies’ 2014 Mayors Challenge, New York: Bloomberg

E-Cities and the Rule of Law, In: Information Systems: People, Organizations,

Philanthropies.

Institutions, and Technologies, Physica-Verlag HD,pp. 23-30.

Carta M. (2012), "Creative City 3.0: Smart Cities for the Urban Age", In: Smart

Gil-García J. R. & Pardo T. A. (2005), "E-Government Success Factors: Mapping

Planning for Europe's Gateway Cities, Connecting Peoples, Economies and

Practical Tools to Theoretical Foundations", Government Information

Places, IX, Biennial of European Towns and Town Planners, Genoa.

Quarterly, 22(2), pp. 187-216.

Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R. & Norman W. (2012), "Social Innovation

Jacob N. (2015), City Accelerator Guide for Embedding Breakthrough

Overview: A Deliverable of the Project: The Theoretical, Empirical and Policy

Innovation

Foundations for Building Social Innovation in Europe” (TEPSIE), European

in Local Government, Living cCities & Citi Foundation.

Commission–7th framework programme, European Commission, DG

Joss S. (2015), Sustainable Cities: Governing for Urban Innovation, Palgrave

Research, Brussels.

Macmillan.

Chourabi H. et al (2012, January), Understanding Smart Cities: An Integrative

Joyce M. & Kairam J. (2010), City of Innovation: Leveraging the Talent, Ideas

תוכן עניינים

רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
:ליווי פרויקט חדשנות
פירוט כלים ושיטות
 רעיונאות:2  שלב הכנה ליישום:3  שלב יישום והתאמות:4  שלב-

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

|91

נספחים

רשימת מקורות
and Creativity of Boston’s Municipal Workforce, Harvard Kennedy School.

and Original Innovation in Municipalities. 

Komninos N. (2011, June), What Makes Cities Smart, In: Smart Cities

Toppeta D. (2010), The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build

Conference, Edinburg.

Smart, “Livable”, Sustainable Cities, The Innovation Knowledge Foundation,

Landry C. (2005), Lineages of the Creative City, Creativity and the City,

Think.

Netherlands Architecture Institute.

Torres L., Pina V. & Acerete B. (2006), "E‐Governance Developments in

Nam T. & Pardo T. A. (2011, September), "Smart City as Urban Innovation:

European Union Cities: Reshaping Government’s Relationship with Citizens",

Focusing on Management, Policy, and Context", In: Proceedings of the 5th

Governance, 19(2), pp. 277-302.

International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance,

Westley F et al (2015), "Social Innovation Lab Guide", The Rockefeller

ACM,pp. 185-194.

Foundation, pp. 1-100.

Odendaal N. (2003), "Information and Communication Technology and Local

Yencken D. (1988), "The Creative City", Meanjin, 47(4), p. 597.

Governance: Understanding the Difference Between Cities in Developed and
Emerging Economies", Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), pp.

Websites:

585-607.

www.livingcities.org/resources

Puttick R., Baeck P. & Colligan P. (2014), I–Teams: The Teams and Funds
Making Innovation Happen in Governments around the World, Nesta &
Bloomberg Philanthropies.

www.bloomberg.org/press/publications
www.nesta.org.uk/publications
www.nlc.org/
www.citylab.com

Puttick R. (2015), Innovation Teams and Labs: A Practice Guide, London: Nesta.

www.ash.harvard.edu/research-publications

Robbins E. & McFarland C. (2015), "Performance Management: A Guide for City

www.uia-initiative.eu

Leaders", International Public Management Review, 16(1), pp. 216-235.

newurbanmechanics.org

Shearmur R. & Poirier V. (2015), Exploring Municipal Innovation: Technological

תוכן עניינים

רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
:ליווי פרויקט חדשנות
פירוט כלים ושיטות
 רעיונאות:2  שלב הכנה ליישום:3  שלב יישום והתאמות:4  שלב-

תוכן עניינים

רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 -שלב  :2רעיונאות

|92

נספחים

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

רשימת מרואיינים
• אבי קמינסקי ,מנכ"ל חינוך תנו"ס (תרבות נוער וספורט) ורווחה בעיריית הוד-השרון

• עמית גרנק ,סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה בעיריית צפת

• ד"ר איתי בארי ,ראש התוכנית למנהל השלטון המקומי בבית הספר למדעי המדינה

• פרופ' ערן רזין ,מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית

באוניברסיטת חיפה

בירושלים

• איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה15-

• קרן ברק ,גזברית עיריית ראשון-לציון

 -שלב  :3הכנה ליישום

• אריק אדלר ,גזבר ומנהל משאבי אנוש בעיריית בני-ברק

• קרן דורון כץ ,מנהלת תחום ממשל מקומי ושיתופי פעולה אזוריים במכון אלכא

 -שלב  :4יישום והתאמות

• גיל ליטוב ,יו"ר איגוד מנכ"לי הרשויות המקומיות ומזכיר מועצת בית-אריה

למנהיגות וממשל

• גלעד נס ,מנהל מרכז היזמות של עיריית הרצליה לקידום חדשנות אורבנית

• שי-לי שפיגלמן ,מ"מ מנכ"ל ישראל דיגיטלית

• דוד אלון ,סמנכ"ל אשכול נגב מזרחי

• שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו

• דרור אלוני ,ראש מועצה מקומית כפר שמריהו

• שרון אפריל ,ראש צוות בלומברג בעיריית ירושלים

• יהודה מרסיאנו ,מנהל מערכות מידע וחדשנות בעיריית באר-שבע
• יוסי בנישתי ,ממונה בקרה ,תקצוב ופיתוח ברשויות מקומיות ,משרד הפנים
• מיכל שלם ,ראש סגל ראש העירייה בעיריית ירושלים
• ד"ר משה לייבה ,מנהל תחום חדשנות וסגן מנהל מחלקת חינוך בעיריית חולון
• סיון להבי ,סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי ומנהל האגף לפיתוח כלכלי
במשרד הפנים

• Jodi Molenaar-Hanson, City Coordinator of Minneapolis
• Steven Bosacker, Principal of Public Sector and Partnerships at
Living Cities

תוכן עניינים

|93

נספחים

רשימת מקורות

ליווי פרויקט חדשנות :פירוט כלים ושיטות

רשימת מרואיינים

שלב  :2רעיונאות
להלן מדגם של טכניקות וכלים בתחום הרעיונאות; מקצתם מסייעים בתהליך

ליווי פרויקט חדשנות:
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(SIT (Systematic Inventive Thinking
חשיבה המצאתית שיטתית .הנחת העבודה הבסיסית בשיטת  SITהיא שבהינתן
הכלים המתאימים ,כל אחד יכול לייצר חדשנות .מקורה של שיטת  SITבעבודתו פורצת
הדרך של גינריך אלטשולר בתחום החשיבה היצירתית .במחקרו זיהה אלטשולר
דפוסים המשותפים לרעיונות חדשניים ,ובמחקרי המשך של פרופ' יעקב גולדנברג
וד"ר רוני הורוביץ הם תורגמו לתבניות חשיבה או כלי חשיבה המוכרים כהחסרה,
איחוד ,הכפלה ,חלוקה והוספת ממד (שבירת סימטריה) .שיטת  SITמאופיינת ביצירת
פתרונות מקוריים וישימים ,אשר מנצלים באופן מיטבי את משאבי המערכת הקיימים.
כלי החשיבה הם מניפולציות אשר מופעלות על מערכות קיימות (תהליכים ,שירותים,
מוצרים ,מודלים ,תוכניות) ,אשר שוברות את קיבעונות החשיבה סביב אותה מערכת
ומייצרות מגוון חלופות חדשות .שיטת  SITמופעלת בדרך כלל על ידי מנחים שהוכשרו
לכך ,והם מובילים ,בצורה שיטתית וממושמעת ,קבוצה שיש בה מומחים ובעלי ידע
הקשורים לתחום המדובר.
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סיעור מוחות
סיעור מוחות היה (והנו עדיין) בין השיטות הפופולריות ביותר להעלאת רעיונות
חדשים .מקורה של השיטה בפיתוח של אלכס אוסבורן ,מנהל במשרד פרסום ,אשר
היה מתוסכל מאי היכולת של העובדים בארגון להעלות רעיונות חדשים ופתרונות
יצירתיים .כדי להבין את הכוח וההשפעה של "סיעור מוחות" על עולם היצירתיות,
צריכים להבין קצת את הרקע התרבותי בארגונים בשנות ה ,50-שבהם לא היה נהוג
לחשוב בקבוצה מונחית ,אלא כיחידים ,ולכן נתפסה שיטה זו כחידוש משמעותי.
בסיעור מוחות קלאסי ישנם שני עקרונות מרכזיים .האחד הוא השהיית השיפוטיות
והימנעות מביקורת ,יש לקבל כל רעיון .האחר שם דגש על כמות ,כלומר יש לשאוף
למספר רעיונות גדול ככל האפשר ,מתוך הרציונל שאיסוף כל הרעיונות מבלי לסנן
אותם בשלב העלאתם יביא רעיונות יצירתיים ביותר ,ללא מעצורים.
סיעור המוחות הקלאסי מתבצע בקבוצה של  8–4משתתפים .בתחילתו של סיעור
מוחות מגדירים את הבעיה או הצורך ,ואין מעלים פתרונות רצויים .צוות פתרון הבעיה
מורכב מאנשים שמכירים את הבעיה ואנשים שאינם מכירים את הבעיה .לתהליך
סיעור מוחות יש בדרך כלל מנחה ,שתפקידו לאסוף את הרעיונות ולשמור על כללי
הסיעור :עידוד העלאת רעיונות לא שגרתיים ,איסור דיון על פסילת רעיונות ,איסוף
ותיעוד של כל רעיון שעולה במדויק.
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Design Thinking
חשיבה עיצובית ,שיטה אשר פותחה על ידי חברת  IDEOומבוססת על
חשיבה ממוקדת אדם ( .)Human centered designבלב השיטה הבנה
אמפתית של הבעיה או הצורך ועיצוב הפתרון בהתאם לכך – מתוך נקודת
מבטו של האדם שהפתרון מעוצב בעבורו .התהליך בנוי מכמה שלבים
מרכזיים :אמפתיה ,הגדרה ,רעיונאות ,יצירת אב-טיפוס ובדיקה מהירה שלו.
שלב האמפתיה הוא השלב הבסיסי והוא מגלם את מהות התהליך של חשיבה
עיצובית .התהליך כולל צפייה במשתמשים בהקשר שבו הם עושים שימוש
בשירות או במוצר ,יצירת אינטראקציה עם המשתמשים והתנסות בחוויה
שחווה הלקוח .בשלב הבא ,שלב ההגדרה ,ייעשה עיבוד של התובנות
שנאספו בשלב האמפתיה ,ובאמצעותן תינתן הגדרה מדויקת של הצורך או
הבעיה .בשלב הרעיונאות מועלים רעיונות שהבסיס להשראתם הוא התובנות
מהאינטראקציה עם המשתמשים והגדרת הבעיה כפי שנוסחה בשלבים
הקודמים .לאחר פיתוח הרעיונות מגיע שלב יצירת האב-טיפוס ,שבו נעשה
מעבר מקונספט רעיוני לקונספט מוחשי (בתהליכים מדובר בהמחשה של
השלבים בתהליך או אפילו סימולציה שלהם ,ואילו בפיתוח המוצרים מדובר
בבנייה ממש של תוצר פיזי ראשוני) .המטרה המרכזית בשלב זה היא לייצר
בעבור קבוצת המשתמשים או החברים בתהליך החשיבה העיצובית התנסות
אשר תהא קרובה ככל האפשר למציאות .לבסוף מגיע שלב הבדיקה .אז
נעשית בחינה של האב-טיפוס והשימושים שלו ,כדי לקבל משובים וביקורת
רבים ככל האפשר שיסייעו בתיקונים של המוצר או התהליך בשלבים מוקדמים
של הפיתוח.
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מנוע רעיונות מהיר ()Fast Idea Generator
שיטה שפיתח ארגון  Nestaובבסיסה טכניקת חשיבה הכוללת שבעה כלים
שמשמשים טריגרים לחשיבה שונה .נקודת המוצא לשיטת חשיבה זו היא
מיפוי ההנחות או היחסים המקובלים ,שינוי שלהם מתוך שימוש בטריגרים
ויצירת רעיון חדש .בין הטריגרים שנעשה בהם שימוש ישנם היפוך (שינוי
היחסים הקיימים) ,איחוד (שילוב הצעה אחת עם הצעות אחרות) ,הרחבה
(הרחבת ההצעה הקיימת) ,סגמנטציה (יצירת הצעה "פרסונלית" לכל
סגמנט) ,תוספת (הוספה של אלמנט לשירות או המוצר) ,החסרה (ויתור על
אחד האלמנטים במערכת) ,העברה (העברת פרקטיקות מקובלות מתחום
לתחום) והקצנה (יצירת גרסה מופרזת וקיצונית של מודל).
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חשיבה לטרלית
תפיסה שגיבש אדוארד דה בונו לצורך הוראת חשיבה יצירתית ,שמטרתה
העלאת רעיונות חדשים .דה בונו מבחין בין "חשיבה אנכית" ,שהיא התקדמות
מדומיינת בדפוסים קבועים וידועים מראש אל עבר המסקנה המתבקשת ,ובין
חשיבה לטרלית (צדית/מקבילה) ,אשר מזהה דפוסי חשיבה קבועים ומייצרת
במכוון קפיצות וסטיות במהלך החשיבה כדי לשבור אותם .כדי לאפשר את
החשיבה הלטרלית ,פיתח דה בונו מגוון פרובוקציות מכוונות ,שאותן אפשר
לשלוף בעת הצורך כדי לייצר חלופות שונות .דוגמאות לפרובוקציות שהוצעו
הן חשיבה מודעת בכיוונים הפוכים (גלגלים מרובעים); ביטול תכונה חיונית
שנתפסת כמובנת מאליה (לא יהיה נושא לפגישה); משאלת לב (נעבוד שעה
אחת ביום).
לאחר הפרובוקציה ישנן פעולות שאפשר לעשות לצורך פיתוח רעיונות .למשל
דימוי של הפרובוקציה בפעולה ושאילת שאלות בנושא :איך זה נראה ,איך זה
פועל ,מה התהליך החדש שקורה? אפשרות אחרת היא להתמקד בהבדל:
במה המצב החדש שיצרה הפרובוקציה שונה מהותית מהמצב הקיים? פעולה
אחרת היא חיפוש ערך :במה טוב המצב החדש שיצרה הפרובוקציה? מהם
ההיבטים החיוביים שהיא יצרה? שאלות אחרות שאפשר לשאול כדי לפתח
רעיונות קשורות בזיהוי של עניין – מה מעניין בפרובוקציה עצמה? מה הפך
אותה למערערת? אילו הנחות יסוד היא אתגרה?
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מסגור מחדש ()Creative Reframing
מסגור מחדש הוא טכניקה שמקורה בעולם הפסיכולוגיה אשר מציעה
הסתכלות מחדש ,בכל פעם מבעד לפריזמה אחרת ,על בעיה או אתגר
שמעוניינים להתמודד אתם בצורה יצירתית .מסגור מחדש הוא אילוץ
שלטענת מפתחיו ,מכריח את המשתמשים בו לאמץ גישה שונה לבעיה ,מה
שמעלה את הסיכוי שהמוח ייצר פתרונות חדשים .השלב הראשון ,המרכזי,
בשיטת "מסגור מחדש" הוא ההכרח שלא להיפטר מהבעיה ,אלא לראות בה
הזדמנות .הנה דוגמאות לכלים ולטריגרים שאפשר להשתמש בהם לצורך
מסגור מחדש :משמעות (אילו עוד משמעויות יכולות להיות לדבר?); הקשר
(באילו מקומות נוספים הדבר עשוי להיות שימושי?); למידה (מה אנחנו יכולים
ללמוד מזה?); הומור (מה הצד המצחיק של זה?); הזדמנות (מהן ההזדמנויות
שבמצב הבעייתי?); נקודת מבט (איך זה נראה מנקודות מבט שונות?); גיבורי
על (כיצד הגיבורים שלי היו ניגשים לזה?).
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מיפוי קוגניטיבי ()Mind Mapping
מיפוי קוגניטיבי הוא כלי שעוזר לארגן את החשיבה היצירתית באופן שמשלב
חשיבה לא לינארית ,כתיבה וציור .לפי ההיגיון שעומד מאחוריו השילוב בין
מילים וויזואליזציה ובין האונה הימנית לשמאלית במוחנו מעודד את היצירתיות
ואת החשיבה ההמצאתית .את המיפוי מתחילים בכתיבת הרעיון המרכזי,
וממנו מותחים רעיונות נוספים ,אשר מתחברים באופן אסוציאטיבי לשאר
הנקודות בעמוד .ההנחיה היא להשתמש במגוון צבעים ,אשר מייצגים את
מגוון הקשרים בין רעיונות ,וכן בסמלים ובדימויים לצורך המחשה .בכל ענף
שמפתחים ,מציינים מילות מפתח רלוונטיות ,שגם אותן אפשר להמשיך
ולפתח .מפה שהושלמה היא למעשה מקור מרכזי לפיתוח רעיון שלם והיא
אמורה להכיל את רוב מרכיביו.

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

תוכן עניינים

|100

נספחים

רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 שלב  :2רעיונאות שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

Open Innovation
לכל השיטות הללו אפשר לצרף סוג נוסף של טכניקה שמעודדת רעיונות
חדשים ,ובבסיסה הזמנה לקהלים חיצוניים להציע את רעיונותיהם .המונח
 Open Innovationמשמש לתיאור תהליך של טיפוח רעיונות חדשים
"מבחוץ" על ידי תחרויות וקולות קוראים .הפנייה החוצה יכולה להיות רחבה
או מצומצמת ,להיות מיועדת לכלל תושבי העיר או לקהלים מצומצמים כמו
הורים ,סטודנטים ,מתכנתים וכו' .אפשר לערוך תחרויות גם בתוך הרשות,
עם עובדי מחלקות אחרות ברשות המוניציפלית ועובדים בדרגים לא גבוהים
שלרוב לא זוכים להשמיע את רעיונותיהם.
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בהם שימוש בשלב זה כדי לייצר התכנסות ,תעדוף ,סינון,

 -שלב  :2רעיונאות

בחירה והתכנסות של הרעיונות .להלן פירוט ודוגמאות
של מקצת הכלים שתוארו:

 שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

מודל לוגי
צוותי החדשנות של קרן בלומברג משתמשים בטכניקה
זו לסינון רעיונות .המודל כולל ארבעה מרכיבי מפתח:

משאבים

פעילויות

תוצרים

תוצאות

משאבים ,פעילויות ,תוצרים ותוצאות .אם הקשרים בין
חלקי המודל אינם חזקים מספיק ,סימן שהרעיון אינו
מבוסס מספיק ורצוי לסנן אותו בשלב זה.
דוגמה למודל לוגי:

יוזמה
עגלות מחזור לתושבים

מטרה
הגדלת נפח המחזור של התושבים

אתגר
מעט מדי משקי בית ,עסקים ויחידים ממחזרים

סוגיה עיקרית
פחי המחזור הנוכחיים אינם ידידותיים למשתמש

סבסוד עלות
העגלות
מימון איסוף
הנתונים על
איסוף ורכישה
של עגלות

מעבר מפחים
של  18גלון
לעגלות של 95
גלון,
יצירת פיילוט
בשכונה
ידידותית
לסביבה באיזור
עם שיעור
השתפות נמוך

מספר עגלות
המחזור שנרכשו
על ידי תושבים

בשכונות
שנבחנו ,כמות
הזבל הממוחזר
שנאסף

השפעה על
מטרת האתגר

שיעורי המחזור
של התושבים
הם נתח נכבד
של סך המחזור,
אם הכמות
שנאספה גדלה
משמעותית,
תהיה השפעה
ניכרת לחשיפה
פומבית של
השירות החדש

תוכן עניינים

|102

נספחים

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל

רשימת מקורות

ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 שלב  :2רעיונאות שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

מיפוי שמבוסס על שני פרמטרים :מידת ההשקעה ( )costמול מידת ההשפעה ( )impactשל
הרעיון .המיפוי מבוסס על המטריצה שלהלן ,ובה ארבעה רביעים אשר מייצגים ארבעה סוגים
של רעיונות:
.1

השקעה נמוכה-השפעה נמוכה :רעיונות ופתרונות שאפשר ליישם במהירות יחסית וללא

השקעה גדולה .יישום כזה יכול "לקנות זמן" לפיתוח ויישום של רעיונות גדולים יותר ,כאשר יש

מידת ההשפעה

רשימת מרואיינים

מיפוי השפעה-השקעה

ניצחונות מהירים

לחץ מכיוונים שונים לייצר פתרונות מהירים .רעיונות מסוג זה מכונים "פירות נמוכים" (low

פריצת דרך

 )hanging fruitsמכיוון שקל לקטוף אותם.
.2

השקעה נמוכה-השפעה גבוהה :רעיונות שכדאי מאוד ליישם ,בדרך כלל הם מבטאים חשיבה

חדשנית ויצירתית מתוך שימוש במשאבים קיימים (רעיונות מהסוג של "איך לא חשבנו על זה
קודם") .אלו רעיונות שקל יחסית ליישם אך השפעתם רבה ,ולכן הם מכונים "ניצחונות מהירים".
.3

השקעה גבוהה-השפעה גבוהה :אלו רעיונות שבדרך כלל מייצגים פריצות דרך משמעותיות

שמגלמות בחובן גם עבודה רבה – השקעה כספית ,שינוי התנהגות (גם של התושבים וגם
של הרשות) ותגמול גדול מבחינת ההשפעה על המרחב העירוני (רעיונות מסוג זה נחשבים

פירות נמוכים

להימנע!

למהפכניים או ".)"game changer
.4

השקעה גבוהה-השפעה נמוכה :רעיונות שחשוב לזהות מראש כדי להימנע מהם.
מידת ההשקעה

תוכן עניינים
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רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 שלב  :2רעיונאות שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

מיפוי חדשנות

לדוגמה :אם עד היום הטבות שמטרתן לעצור הגירה

זהו כלי שנועד לקטלג רעיונות על בסיס מטריצה

שלילית הגיעו ממחלקה מסוימת ברשות ,למשל מחלקת

בעלת שני פרמטרים :מידת החדשנות בארגון ומידת

גבייה ,נייצר הטבות שקשורות בחינוך או בתברואה.

החדשנות בעולם המוניציפלי .ההמלצה היא שלארגון

.3

(כל ארגון) ,יהיה תמהיל של פתרונות ורעיונות על גבי

היעד ממקורות אחרים (אם מדובר ברשויות אחרות ואם

כל הרצף ,בשיעורים שונים .השיעור המשמעותי ביותר

בארגונים אחרים) ,אבל הרשות הספציפית לא יישמה

צריך להיות ברביע של  incrementalוהשיעור הנמוך

אותם בעבר .ברביע הזה אפשר להכליל העתקה +

ביותר ,אם בכלל ,צריך להיות ברביע של  .radicalלהלן

התאמה ,לדוגמה – ראינו שבעיר אחרת בעולם הצליחו

פירוט הרביעים:

לעצור הגירה שלילית בשכונות מסוימות באמצעות

.1

"גם אני" :רעיונות ופתרונות שמוכרים לקהלי

"עוד מאותו דבר" :רעיונות ופתרונות שקהלי היעד

פיתוח אזור עסקי קטן לנשים בתוך השכונה עצמה.

מכירים וגם הרשות כבר מכירה ,כלומר הם קרובים מאוד

אימצנו את הרעיון הזה ועשינו לו התאמה לאופי של

למצב הקיים (ובכל זאת מייצגים רעיון חדש) .לדוגמה,

השכונה ברשות שלנו .אפשר גם לאמץ פתרון מעולם

אם האתגר הוא הגירה שלילית בשכונה ,אזי הפתרון של

אחר לגמרי ולהכיל אותו על הרשות שלנו ,לדוגמה –

מתן הטבות הוא כנראה ברביע הזה.

לקחת את מודל "מועדון לקוחות" ,שנועד בין היתר לעצור

.2

שיפור אינקרמנטלי :רעיונות ופתרונות שמוכרים

פחות לקהלי היעד שלנו ,אבל עושים שימוש בידע

חדש לעולם

רשימת מקורות

שיפור
אינקרמנטלי

עוד מאותו הדבר

פריצת דרך

גם אני

נטישת לקוחות ,ולייצר אצלם נאמנות ולהתאים אותו
למטרות שלנו ,של עצירת הגירה שלילית מהשכונה.

ובמשאבים הקיימים אצלנו כרשות ,הם בגדר שיפורים

.4

קטנים.

שלא מוכרים לקהל היעד וטרם נוסו גם על ידי הרשות.

פריצת דרך :רעיונות ופתרונות חדשים לגמרי ,כאלו
חדש לארגון
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רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 שלב  :2רעיונאות שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

קרוב ,רחוק ,מתוק ()Near, Far, Sweet
הכלי מסנן רעיונות באמצעות מיפוי של שלוש קטגוריות.Near, Far, Sweet :
במיפוי זה נסמן באיזה מעגל נמצא כל רעיון .במעגל הקרוב ( )Nearנמקם
רעיונות שיש בהם משום שינוי קל או התאמה קלה בלבד למצב הקיים.
במעגל הרחוק ( )Farנמקם רעיונות שרחוקים מאוד מהמצב הקיים ודורשים
מהארגון שינויים מרחיקי לכת או משאבים שאין ברשותו .בין שני המעגלים
הללו נמצאת הנקודה המעניינת או "המתוקה" ,ה ,Sweet Spot-ובה רעיונות
שהם גם חדשים וגם ניתנים ליישום .מיפוי זה הוא גם הזדמנות לבחון כיצד
אפשר "לדחוף" רעיונות שנמצאים במעגל הקרוב או במעגל הרחוק אל עבר
אותה נקודה מתוקה ,באמצעות התאמות או שינוי שלהם.

קרוב
מתוק
רחוק

קידום חדשנות מוניציפלית ברשויות המקומיות בישראל
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רשימת מקורות
רשימת מרואיינים

שלב  :4יישום והתאמות
כפי שצוין ,יש מגוון כלים שיכולים לסייע בעת ביצוע

ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות

המשימות ,כדי לבחון את קצב ההתקדמות ,להעריך את

 -שלב  :2רעיונאות

מידת שביעות הרצון וללמוד מהטעויות שנעשות בדרך.
להלן כמה דוגמאות:

 שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

Bloomberg Delivery Routines
צוותי החדשנות של בלומברג זיהו שגרות עבודה בסיסיות ,אשר מסייעות לכך

צ'ק אין

שהמידע הנכון יגיע לאנשים הנכונים בזמן הנכון ,ותומכות בדגש של הגישה

עדכון צוות

כולה על יעדים ומדדים .כל אחת משגרות העבודה מיועדת לביצוע שוטף
וקבוע בלוח הזמנים .השגרות הללו כוללות ביצוע "צ'ק אין" בין הבעלים של
המיזם ובין מי שמנהל אותו בפועל – עדכונים שוטפים של הצוות המוביל;

מה

פגישות רגילות
לבדיקת התקדמות
ולפתרון בעיות

פגישות פנימיות של
צוות החדשנות

סקירה של
נושאים ,התקדמות
והחלטות שיש
לקבל

פגישות שגרתיות
בין ראש העירייה,
צוות החדשנות
ובעלי עניין אחרים

עדכון צוות
החדשנות ,זיהוי
התקדמות של יוזמות
תחת עדיפות

לוודא שראש
העירייה מעודכן
ולהביא בפניו
סוגיות שדורשות
החלטה

בחינת
ההתקדמות אל
עבר היעדים,
הגברת אחריות
הבכירים

עדכונים מול ראש הרשות; פגישות עם בכירים ברשות המוניציפלית ועם
ראש הרשות כדי להציג את התקדמות המיזם לעבר יעדיו; סקירות ביניים
שבהן הצוות בוחן את מצב המיזם ורואה מה "עובד" ומה דורש שינוי .בעלי

למה

התפקידים הרלוונטיים לכל סוג של שגרת עבודה ייקבעו בהתאם למיזם

זיהוי ותיקון של בעיות
יישום בשלב מוקדם,
התקדמות אל עבר
היעדים

עדכון
ראש עירייה

בדיקת מלאי

ולצוותים שמשתתפים בו .כמו כן ,האופן שבו תיעשה כל שגרה (מייל/טלפון/

סקירת עומק
הערכה מפורטת
של רמת היישום
והיעילות של היוזמות

מבט אנליטי זהיר
על ההתקדמות,
הפקת לקחים,
הערכה ומדידה

פגישה פנים אל פנים) והכלים שתתבסס עליהם (פורמטים קבועים לעדכון,
תרשימים וטבלאות לציון התקדמות ,מצגות וכו') יכולים להיקבע בהתאם
לצרכים של השותפים .במקרים רבים רצוי להתחיל בשגרות העבודה הללו

מי

עוד לפני היציאה ליישום ,כדי להבטיח שהיציאה לשטח אינה סוטה ממסלולה.

הבעלים של היוזמה
ומנהל הפרויקט
ואחרים שרלוונטים

חברי צוות רלוונטים

מנהל פרויקט,
מנהל צוות
החדשנות ,ראש
העירייה

ראש העיר,
ספונסרים ,בעלי
היוזמות ואחרים
שרלוונטים

צוות החדשנות,
בעלי היוזמה ,מנהל
הפרויקט

להלן דוגמה לתוכנית שגרות עבודה:

מתי

יומי עד שבועי

שבועי

דו שבועי עד חודשי

אחת לחודש עד
אחת לרבעון

פעמיים בשנה
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רשימת מקורות
רשימת מרואיינים
ליווי פרויקט חדשנות:
פירוט כלים ושיטות
 שלב  :2רעיונאות שלב  :3הכנה ליישום -שלב  :4יישום והתאמות

Lean Startup
תפיסה שפיתח במקור אריק רייס בעבור חברות הזנק
(סטארטאפים) ,ועקרונותיה הושאלו לתעשיות ולחברות
שאינן כאלו .תפיסת  leanדוגלת בלמידה מהירה ושיפור
מתמיד עוד בתהליך הפיתוח של רעיונות (לעומת
הגישה המסורתית ,שדוגלת בתכנון ארוך ומעמיק
ו"יציאה החוצה" עם רעיונות רק כאשר הם מבוססים
מאוד ומנומקים) .כלי תומך שפותח בשילוב עם עקרונות
 lean startupהוא קנבס ( .)Canvasהקנבס מאלץ
את המשתמשים בו לפרוש על פני עמוד אחד את
המרכיבים המרכזיים של הרעיון והמודל שלו ,וכך לזהות
כשלים או פערים .אפשר להתאים את החלונות בקנבס
לסוג הרעיון שעובדים עליו ולהיקפו .להלן דוגמה ללוח
קנבס:
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חברי ועדת ההיגוי:

ניהול פיתוח והפקה:

גב' מיכל גולדשטיין – מנהלת אגף בכיר להדרכה ,פיתוח ומפעמים,
משרד הפנים (לשעבר)

מפעם ירושלים

גב' רינת שפרן – מנהלת אגף הדרכה ,משרד הפנים (לשעבר)
גב' דגנית פוקס – מנהלת מפעם יהודה ושומרון
גב' חנה היימן פסח – מנהלת מפעם הדרום והנגב

עריכה לשונית :איילת ברטל
אלול תשע"ח ,אוגוסט 2018

גב' ורד בן ארי – סגנית מנהלת מפעם הדרום והנגב

מפעם מתמחה – מפעם ירושלים:
גב' יעל חקלאי קאופמן – מנהלת מפעם ירושלים
גב' מיכל גרינוולד – סגנית מנהלת מפעם ירושלים (לשעבר)

חברה מקצועית מלווה:
 - SITחשיבה המצאתית שיטתית בע"מ
גב' מאי עמיאל וגב' חן חקלאי

אתר משרד הפניםwww.moin.gov.il :

האמור בפרסום זה הוא חומר עזר שנועד
לסייע בלימוד הנושא .למען הסר ספק,
אין הוא בא במקום הנחיות הניתנות על
ידי הגורמים המוסמכים ואין הוא מהווה
אסמכתא משפטית.
החומרים המתפרסמים מעודכנים למועד
הפרסום בלבד.
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