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 מבוא

 –ה, לבעלי העסקים הפועלים בשטחה ולמבקרים בה רשות מקומית קיימת בכדי לתת שירות לתושבי

 אם לצרכי עבודה, קבלת שירותים או פנאי. 

 :"ת הלקוחיחווי"בהסתכלות שירותית על עבודת רשות מקומית אנו יוצאים מנקודת מבט של 

 התושב )או העסק, או המבקר(שמה את הדגש על מה שעובר נקודת מבט זו  •

 הרשות" במפגש שלו עם רגעי אמתמזהה " •

 בכל שרשרת הערך הפנים ארגונית אמת רגעי אותם על המשפיעים התהליכים את בוחנתו •

חייב  ,תהליך שירות יוצא מנקודת המוצא של צרכי הלקוח ובכדי לספק אותם

: ניהול גם כאלה שאינם קשורים ישירות ללקוח - לגעת בכל היבטי הארגון

עבודה, תכנון וסגירת מעגל, בקרה, מערכות יעיל ואפקטיבי של תהליכי 

טכנולוגיות, ממשקים בין יחידות ועד תהליכים פנימיים של טיפוח ופיתוח 

תהליך שירות אפקטיבי מחולל שינוי בגישה ובתרבות בכל . לכן ההון האנושי

 הארגון.

 

 מצב קיים –פונקציית ניהול שירות ברשות 

נוסף על חלקם עושים זאת באופן מלא, וחלקם באופן חלקי, ב ,רשויות פועלים כיום מנהלי שירות 15-בכ

בעלי תפקידים ברשות , אך יש ביניהם בעלי ניסיון וידע מקצועי בעולמות השירותרובם תפקיד אחר. 

.  )מנהלי משאבי אנוש ו/או פיתוח ארגוני, מנהלי מוקדים רשותיים ועוד(, שלקחו את הנושא על עצמם

מקור לידע בתפיסות וגישות  –ן בעולמות השירות בכלל וברשויות בפרט מומחה תוכמנהל שירות הוא 

, שירותיות, מיומנויות שירות, פרקטיקות ניהוליות, תהליכי שירות, מערכות טכנולוגיות, ניהול מרכזי שירות

כיום, כל אחד מהעוסקים בניהול . מוביל תהליכים יחידתיים ורוחביים להעלאת רמת השירות ברשותה

 שויות נאלץ לפלס לעצמו דרך משלו ברשות להתמודדות עם אתגרים אלו.שירות בר

מהיכרותנו, ברשויות בהן ישנה פונקציה ארגונית ברורה, העוסקת בשירות, מתבצעים תהליכי שירות 

והנושא נמצא "על סדר היום" הארגוני. מידת האפקטיביות של תהליכים אלו תלויה במקצועיות מנהלי 

רגונית שלהם, ביכולתם להשפיע הן מתוך החיבור שלהם למקורות כוח והשפעה השירות, בפוזיציה הא

 .  )כולל זמינות תקציבים( והן מתוך יכולתם האישית להניע וליצור שותפויות שלא ממקום של סמכות

לקידום נושא השירות ברשות הינו הקמת פונקציה ארגונית לשירות. המינוח פונקציה מתייחס צעד מרכזי 

 .מפורט להלן(כ, מנהל או יחידה )בהתאם למאפייני הרשות ברשות דלבעל תפקי
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 רציונל -מקומית  פונקציית שירות ברשותב הצורך

הנשען על ידע ייחודי בעולמות התהליכים, הטכנולוגיה, ההתנהגות )בכלל זה שירות הינו מקצוע 

לידע מקצועי העומד בפני עצמו מיומנויות תקשורת( והניהול. הפרקטיקה של השירות, הפכה זה מכבר 

 והמשלב ידע בארגון ושיטות, התמצאות במערכות שירות, הבנה טכנולוגית ופסיכולוגית.

בארגוני שירות ומכירות מובהקים, קיימות יחידות ארגוניות האחראיות לממשק עם הלקוח בכל תחומי 

כל אחת  -ידי יחידות הרשות הפעילות של החברה )גם העורפיים(. ברשות מקומית, השירות ניתן על 

. איכות השירות תלויה ביעילות התהליכים ובעיקר בגישה של המנהלים ועל פי מומחיותה בתחומה

 והצוותים של היחידות.

ייעודה של פונקציית השירות ברשות הינו להביא לכך שהרשות כולה תפעל כארגון מכוון לקוח, 

 בוהה ובהתמדה לאורך זמן., בכל היבטי השירות, ברמת שירות געקביבאופן 

תפקידה להוביל תהליכי שירות ברשות ולבצע אינטגרציה בין יחידות ארגוניות, היבטים ארגוניים  

 תושבים, בעלי עסקים, מבקרים. –ולאורך זמן, לטובת לקוחות הרשות 

שירות ברשויות בהן ישנה פונקציה ארגונית ברורה, העוסקת בשירות, מתבצעים תהליכי הניסיון מראה ש

והנושא נמצא "על סדר היום" הארגוני. מידת האפקטיביות של תהליכים אלו תלויה במקצועיות מנהלי 

השירות, בפוזיציה הארגונית שלהם, ביכולתם להשפיע הן מתוך החיבור שלהם למקורות כוח והשפעה 

יחידת  של סמכות. )כולל זמינות תקציבים( והן מתוך יכולתם האישית להניע וליצור שותפויות שלא ממקום

 שירות אפקטיבית יוצרת שינוי במעגלים הולכים ומתרחבים של הארגון.

 מספר צירים:בפונקציית השירות אמורה ליצור אינטגרציה בשירות, 
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 אינטגרציה  של  היבטים  ארגונייםא. 

. כלומר, והווירטואליים עם הרשותהממשיים  -חווית הלקוח הינה תוצר של מכלול המפגשים שלו  •

הרשותית כדי לעצב חווית לקוח כל המערכות הארגוניות צריכות להיות מותאמות לתפיסת השירות 

. , מערכות טכנולוגיות, צורך הניהול ודרכי ההתנהגותמבנים ותפקידים, תהליכי עבודה, סביבה פיזית –

 למתן שירות באופן הרצוי. המרכיבים  ליצור אינטגרציה בין כלתפקיד פונקציית השירות הינו 

כך למשל, רשויות יוזמות לעיתים הדרכות במיומנויות שירות למוקדי השירות שלהן ומתאכזבות כאשר 

אלו אינן מביאות לשיפור מורגש. פעמים רבות הסיבה לכך נעוצה בכך שהתהליך לא לווה בהתאמה 

ציפיות עם הלקוח( ושל דפוסי הניהול ותאום הגדרה של זמני טיפול של תהליכי השירות )למשל 

 ומיסוד של שגרות ניהול לתחזוקה ולהעמקה של הידע שנלמד בסדנאות.

 

 ברשותאינטגרציה  בין  יחידות  . ב

פעמים רבות  רשויות מקומיות נותנות שירותים במגוון רחב ושונה של תחומים ודיסציפלינות •

. כל אתגר משמעותי של אינטגרציההגיוון והשונות יוצרים מכוחם של חוקים שונים ובדרכים שונות. 

רכישת גם אם לעיתים סביב אותו אירוע בחייו )למשל,  –באופן שונה ונפרד  התושבגוף מתנהל מול 

 (. פתיחת עסק, או דירה ועריכת שיפוץ

/ מקצועיות  פעמים רבות מתקבלות החלטות ארגוניות •

, מבלי שתהיה הבנה ומודעות להשפעות אחדבתחום עשייה 

. לעיתים התושבהשירותיות הכוללות של ההחלטה על 

 החלטה טכנית לכאורה תשפיע על חווית השירות שלו.

והראייה התושב נדרש מישהו שייצג את הצורך של  •

 פעולות נושאיות ורוחביות כאחד.בהשירותית 

•  

 אינטגרציה  ואבולוציה  לאורך  זמןג. 

הן רגישות לחילופי אנשים  לכןיישומה הן חלק מחזון הרשות והאסטרטגיה שלה וודרכי תפיסת שירות  •

ית השירות בהיבט זה הינו ליצור יבתפקידי מפתח ברשות ובפרט ראש הרשות. תפקיד פונקצ

ובמידת הצורך לעדכן, לרענן  להציג את הפעילות לראש הרשות ולקדם אותה, -המשכיות ועקביות 

 ולחדש בהתאם לחזון ראש הרשות, לצרכי הרשות ולחידושים בתחום.

לתהליך. פעמים  להזרמה מתמדת של אנרגיה ניהולית וארגוניתתהליכי שירות מערכתיים זקוקים  •

רבות הארגון "מתעייף" מהתהליך, החידושים והמסרים שמביאים אותם נשחקים, מה גם ששירות 

שמירה על אנרגיה  הרגל.ת נותן השירות לשים את צורכי האחר לפני אלו שלו, דבר המנוגד למחייב א
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תפקיד פונקציית לשירות ורמת שירות גבוהה דומה במידה רבה לעלייה במדרגות הנעות למטה. 

כלים ותהליכים חדשים,  – השירות הינו להזריק מידי פעם אנרגיה חדשה לתהליך השירות

 ונית, חשיפה לעשייה בגופים מקבילים.תמריצים והכרה ארג

השינויים הטכנולוגיים המתרחשים כיום, משנים את דרכי התקשורת בין אנשים ובינם לבין ארגונים  •

ויש להם השלכות מרחיקות לכת על השירות ועל חווית הלקוח. כגורם מקצועי, פונקציית השירות 

הם על שירותי הרשות ולהטמיע שינויים צריכה לעקוב אחר שינויים, להתעדכן, לבחון את השפעותי

 בתהליכים ובכלי השירות בהתאמה.
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 , תחומי אחריות ודרכי פעולהייעוד – פונקציית השירות ברשות

 פונקציית השירותייעוד 

 -ברשות. להיות  תושבקידום מתמיד של תרבות ארגונית מכוונת 

  ברשות )העסק, המבקר( התושב הגורם שחי, חווה, מרגיש ומייצג את •

מקור לידע בתפיסות וגישות שירותיות, מיומנויות שירות, , מקצועי בעולמות השירות המומח •

. התעדכנות מתמדת, פרקטיקות ניהוליות, תהליכי שירות, מערכות טכנולוגיות, ניהול מרכזי שירות

 חשיפה של הרשות לידע באמצעות הדרכה, הטמעה, תהליכים ארגוניים

גורם מניע, מחבר, מלהיב, שומר סף בנושא השירות, מסוגל להתמקם  –קטליזטור לתהליכי שירות  •

ולגייס מקורות השפעה סמכות להובלת שינוי ארגוני מסדר שני, לרתום ולגייס שותפים, לחבר 

 לקדם אינטגרציה בין יחידותללמד אחרים, להלהיב ולהניע, 

לתת אחראי . מנהל השירות האחראים לשירותים הניתנים ע"י הרשות, הם המנהלים ביחידות הרשות

לאסטרטגיית השירות התאמה בלסנכרן ולתאם את השירות בזיקה ו, בידם את הידע והכלים לעשות זאת

 .הרשותית

 

 תעיקריו תתחומי אחריות ומשימו

 להלן פירוט המשימות בכל נושא.
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יצירת תשתית  .1

בתחום מקצועית 

 השירות ברשות

 

מיפוי והגדרת תפיסת השירות, הערכים המובילים  – רותיבניית אסטרטגיית ש .א

. אשרור האסטרטגיה עם לניהול השירותהרצויים בשירות הרשות ועקרונות 

ראש הרשות / המנכ"ל / הצוות הניהולי של הרשות )בהתאם למאפייני 

ים הרשות(. בחינה ועדכון של התפיסה והאסטרטגיה במידת הצורך, לאור שינוי

 ברשות או בצרכי הרשות ושינויים מקצועיים בעולמות השירות.

והעשרה לשימוש היחידות השונות להטמעת התפיסה,  בסיס ידע וכליםבניית  .ב

 .באופן מתמיד על בסיס העשייה והיישום בכל אחת מהן שלהם

מה קורה ברשויות אחרות בארץ  – בעולמות השירות התעדכנות והתחדשות .ג

ולם המקצועי של השירות, מה קורה בעולמות הדיגיטציה ובעולם, מה קורה בע

 )שמשולבים באופן ישיר בעולמות השירות(

של איכות השירות ברמה  הגדרת מדדי שירות, כלים ותהליכים למדידה ולבקרה .ד

 רשותית.

"סוכני שינוי" לשירות בתוך היחידות: מנהלים  – בניית מערך של מובילי שירות .ה

רות, רפרנטים לנושאים כגון פניות ציבור, או מחויבים להטמעת תפיסת השי

 גורמים מקצועיים מובילים ביחידות המרכזיות.

  

בקרה על איכות  .2

השירות ברשות 

ושביעות רצון 

התושבים בראייה 

כלל רשותית 

והובלת תהליכי 

למידה והפקת 

 לקחים

 

, פייסבוק ועוד( 106ריכוז נתוני פניות תושבים בערוצים השונים )פניות ציבור,  .א

 ודוחות בקרה על מדדי שירות וניתוח שלהם. 

 הנעה של ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות. .ב

)לא בהכרח מדגמי( שקיבלו  תושבים ועסקיםבמידת האפשר קיום דיאלוג עם  .ג

שפנו  לתושביםד, פנייה יזומה באמצעות קבוצות מיקו –שירות ישיר מהרשות 

 שירות.איכות הבמטרה לשמוע את קול הלקוח ולקבל מידע על וכד', לרשות 

 תהליכי בקרה והקשבה ללקוח ביחידות הרשות.הנעת  .ד

ומנתוני משובים /  תושביםקידום תהליכים של למידה והפקת לקחים מפניות  .ה

פול בהם מול באמצעות הצפת נושאים לשיפור וקידום הטי –בקרה ויישומם 

 מנהלים ביחידות ברשות, קידום שגרות למידה בתוך היחידות ועוד.

  

בנייה וניהול  .3

תכנית עבודה 

לשיפור השירות 

 ברשות

 

 –תעדוף תהליכים על פי שיקולים של  .א

רמת השירות הקיימת לעומת הרמה הרצויה ומידת שביעות רצון  -צורך  •

 שינויי חקיקההלקוחות / היענות לצרכים חיצוניים כגון 

 מחויבות היחידה והבשלות לשינוי •

 משאבים נדרשים וזמינים •

 בנייה וניהול של תכנית עבודה רב שנתית לתהליכי שירות יחידתיים ורוחביים. .ב
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התמקמות  .4

 ברשות

לימוד התחומים, שמירה על עדכניות  – היכרות עם תחומי העשייה הרשותיים .א

 גורם השירות צריך לדעת קצת מהכל.במגמות ושינויים בתחומים השונים. 

, באמצעות הקשבה בנייה וניהול תשתית של יחסי אמון עם יחידות הרשות .ב

לצרכי היחידות וסיוע בפתרון קשיים ובעיות והנעה של תהליכים ארגוניים 

 דום עבודת היחידה ותועלת ללקוח(., בקיwin-winיחידתיים )גישה של 

. יצירת מנגנונים להקשבה חיבור למקורות כוח, השפעה ומידע ארגוניים  .ג

ארגונית פנימה )מה קורה ברשות(, למשל באמצעות ניהול שגרה של מפגשים 

תקופתיים עם מנהלי היחידות, שותפות בפורומים רוחביים לצורך התעדכנות 

 בתהליכים ארגוניים.

ארגון ושיטות, מחשוב,  – ויות עם גורמים מקצועיים משלימיםיצירת שותפ .ד

 אינטרנט, הדרכה ופיתוח ארגוני, משאבי אנוש.

  

הנעת תהליכי  .5

פיתוח ארגוני 

מכווני שירות 

 ביחידות הרשות

 

 היענות לפניות יחידות הרשות. או גיוס ורתימה של מנהלים ועובדים לתהליך .א

 –הנעת תהליכים של  .ב

 הגדרה של זמני טיפול מוסכמיםמיפוי ושיפור תהליכי עבודה בדגש על  •

(SLA ).וסגירת מעגלי טיפול 

בשפה ובגישה  לתושבהקמת מערכי ניהול ידע ותהליכים של הנגשת מידע  •

 שמותאמת לצרכיו ועדכון שלו בערוצים שונים.

מערכות תפעוליות מכוונות שירות ומערכות  –שילוב מערכות טכנולוגיות  •

 שירות.

הכשרת עובדים במיומנויות תקשורת שירותית ומנהלים במיומנויות ניהול  •

בהתאם לצרכי היחידה והשירות ובהתאמה לתפיסה ולשפת  –שירות 

 השירות הרשותית.

הנעת התהליכים באמצעות ייזום מול מנהלי היחידות, הקצאת משאבים 

 מקצועיים, אינטגרציה עם תחומי ידע משלימים(. )תקציב, משאבים

 קיום תהליך מתמיד של מדידה, משוב והתאמה של התהליך. .ג
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ה והובלה של הנע .6

פרויקטים 

, כלל מערכתיים

רשותיים, לשיפור 

  השירות

 של תפקידי רוחב, כגון: תהליכי פיתוח והדרכה .א

שירות )נציגי שירות, אחראי צוותי מרכזי     פיתוח מנהלים לניהול השירות

 מזכירות    משמרת, ראשי צוותים, מנהלי מוקדים(

ו/או השפעות בין  בתהליכים להם שותפות יחידות שונות זיהוי "מסע" הלקוח .ב

וקידום תהליכים לשיפור ממשקים ולניהול  מהלכים של יחידות שונות

 .התהליכים בראיית לקוח

מקצועיים שונים לתהליך משותף או פלטפורמה חיבור בין יחידות וגורמים  •

 משותפת )למשל מיסוד של פורומים לנושאים שונים(.

 הובלת פרויקטים חוצי ארגון. •

 :ותפות בתהליכים ארגוניים בהיבטים של שירותש .ג

זיהוי תהליכים ארגוניים שלכאורה אינם קשורים בשירות, אך משפיעים על 

ות דעת גורמים כספיים ומשפטיים הלקוח והשתלבות בהם )בדומה לצורך בחו

 (.התושבברשות, נדרשת הטמעה של ההבנה שהכל משפיע גם על 

הקמה של מערכות מחשוב ; תהליכי פיתוח ארגוני, ארגון ושיטותלמשל, 

זיהוי השלכות של התהליכים על לקוחות  ;אינטרנט; שדרוג אתר הגדולות

 הרשות ושותפות בהיערכות לתהליכים אלו בהיבט שירותי.

(, CRMכגון מערכת לניהול קשרי לקוחות ) הקמה והטמעה של מערכות שירות .ד

מערכות לזימון ולניהול תורים, הקמה או עדכון של אתר האינטרנט בדגש על 

 שירותים דיגיטליים וכיו"ב.

 .1הול ידע תומך שירותהקמת מערך ני .ה

 עיצוב של מרכזי שירות רשותיים. /הקמה  .ו

 קידום עיצוב סביבת השירות של הרשות בהתאמה לתפיסת השירות. .ז

 

הובלה של  .7

תהליכי 

טרנספורמציה 

דיגיטלית 

  בשירות

זיהוי צרכים והזדמנויות לשילוב תהליכים דיגיטליים בשירות )כולל שירותים  .א

 להציע(.חדשים שניתן 

פתיחת ערוצים טכנולוגיים לקבלת שירות )אינטרנט, פייסבוק ורשתות  .ב

 חברתיות אחרות, אפליקציות סלולריות ועוד(.

 .כלים לניהול רב ערוציות ויצירת תהליכי עבודה תומכיםופיתוח איתור  .ג

ניהול התוכן באתר הרשות בראיית הלקוח )התאמת התכנים לנקודת מבטו  .ד

 .כשותף או כמוביל -( התושב או העסקשל 

                                                 

 ניהול ידע הינו תחום משלים לתחום השירות ועשוי להיות תחת יחידת השירות או לעבוד בשיתוף פעולה עימה. 1
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הכשרת הלבבות  .8

ויצירת 

התלהבות 

לנושא השירות 

שירות  –ברשות 

כתהליך פיתוח 

 אישי וארגוני

 

 –בתוך הרשות  חווית העובדשיפור תהליכים של פיתוח ההון האנושי /  קידום .א

. מינוף הן כדי לטפח את ההון האנושי והן כדי כמרכיב ביצירת תרבות של שירות

 תהליכי השירות להעצמה אישית.

 והישגי השירות ברשות. חשיפה מתמדת של פעילות השירות .ב

של מאמצי השירות  מנגנונים ותהליכים להכרה ולתמרוץבנייה והפעלה של  .ג

אנשים ויחידות, תחרויות, תקשור של  ברשות )הכרה פומבית במאמצים של

 אירועי שירות ועוד(.

 בפרט רשויות אחרות. –חשיפה למגמות ולארגוני שירות חיצוניים  .ד

על נושא השירות על סדר היום הארגוני באמצעות פעילות, אירועים, שמירה  .ה

 הצגת נתונים בפני הנהלת הרשות.

 

 מקדמת שירות הן ביחידות והן ברשות. ניהול תקציב ייעודי למימוש פעילות .א ניהול משאבים .9

זיהוי ומענה ל"קולות קוראים" והזדמנויות לגיוס תקציבים לטובת תהליכי  .ב

 שירות ותהליכים משלימים.

יועצים ארגוניים, ספקי  –ניהול התקשרות עם ספקים בתחום השירות  .ג

 מערכות.

 

ניהול גופי שירות  .10

. ישירים

 ,אופציונלי

בהתאמה 

 לרשות

 

 

בכל ההיבטים או להיות אחראית מקצועי יחידת השירות יכולה לפעול כגוף מטה 

, דף הפייסבוק המוקד הרשותי ,על ערוצי שירות כלל רשותיים כגון פניות הציבור

 כולם או חלקם. –הרשותי, יחידות שירות אזוריות 

 

 .ראה מודלים להפעלה להלן 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 אתגרי התפקיד

 .מנהלים ועובדים – מנהל השירות צריך להביא לשיפור באיכות השירות באמצעות אחרים .1

)שינוי בהנחות היסוד על פיהן פועל  שינוי עמוק בתרבות הארגוניתתהליך שירות ברשות משמעו 

ומנוהל ע"י כל אחד  השירות ניתן ע"י כל אחד מעובדי הרשות(. ובדרכי פעולתו בכל המישורים הארגון

שירות רגיש מאד מתן שירות מעולה מחייב מאמץ רגשי. לפיכך, כפי שציינו, ים ברשות. מהמנהל

למנהלים . למוטיבציה, למשמעות בעבודה, לתחושת ההשתייכות של העובד ולמנהיגות לשירות

ברשות תפקיד מרכזי ביצירת תרבות של שירות, הן באמצעות יצירת הלימה בין חווית הלקוח הרצויה 

 העובד והן באמצעות יישום שגרות לניהול השירות.ת ילחווי

 האתגר של מנהל השירות הינו להפוך את כל מנהלי הרשות למנהלי שירות בפועל.

 -הובלת הנושא מחייבת 

 .התמקמות ופיתוח מקורות כוח, השפעה וסמכות להובלת שינוי .א

 .גיוס שותפות בקרב הנהלת הרשות, מנהלים בדרג הביניים ועובדים .ב

בטיפוח המשאב האנושי ברשות:  הכשרות, הדרכות, פעילויות להנעה והלהבה למתן שותפות  .ג

 שירות, מסגרות לשיתוף, לוונטילציה, לקבלת הכרה, וללמידה מתמדת.  

. לתהליך תהליכי שירות מערכתיים, זקוקים להזרמה מתמדת של אנרגיה ניהולית וארגונית .2

מתמדת שלהם. בנוסף, עולם השירות מושפע הישגי השירות נשחקים לאורך זמן ונדרשת תחזוקה 

 פרטיים וציבוריים. –המשנים את הדרך בה לקוחות צורכים מידע ושירותים  מתהליכי דיגיטציהרבות 

בכדי לשמור על איכות השירות והישגי תהליכי השירות, מנהל השירות צריך לשלב בין התמדה  .א

ם מעת לעת, באמצעות כלים חדשים, לבין התחדשות והזרקה של אנרגיה לתהליכי שירות רשותיי

 גישות חדשות, נושאים חדשים למדידה ולשיקוף. 

תפקיד מנהל השירות מחייב התעדכנות מתמדת ומציאת דרכים לשמור על השירות בחזית  .ב

 הטכנולוגית.

  – כן מתחיליםירוחב היריעה, ה .3

התפיסה רלבנטי לכל כל יחידה ברשות עוסקת בשירות לקוחות בצורה ישירה או עקיפה ולכן יישום 

–הרשות. עם זאת, תהליכי שירות הם תהליכי פיתוח ארגוני עמוקים, הצורכים משאבי ארגון רבים 

התמודדות עם שינויים, משאבי ניהול, הדרכה, טכנולוגיה ופעמים רבות גם משאבים כספיים. ניסיון 

 מרובה לא תפסת".ליישם את התפיסה בכל הרשות בבת אחת עלול להיות בבחינת "תפסת 

ביחידות  תהליכי עומקתהליך מיטבי להטמעת תפיסת שירות הינו תהליך רב שנתי, מדורג, המשלב 

ובונה בהדרגה את האמון של עובדים ושל לקוחות  ופעולות רוחב רשותיותאו בתהליכים ספציפיים 

 ברשות, בכנות מאמציה ובהיתכנות של שינוי לטובה.
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 התבסס שילוב בין שני שיקולים:יכולה לקביעת סדר הקדימות 

משאבי ניהול, בשלות היחידה לשינוי וההתמודדות הנדרשת עם השינוי,  – ארגוני נדרש "מאמץ" .א

 .תשתיות תהליכיות וטכנולוגיות קיימות ,משאבים כספיים

הן מבחינת עוצמת השיפור ותרומת המהלך ליצירת תרבות שירות  - האימפקט של השינוי .ב

 .ת שגובשה, והן מבחינת הנראות של התהליךוקידום תפיסת השירו

. עדיפות גבוהה תינתן ליחידות ולתהליכים בהם ניתן במאמץ קטן יחסית להגיע לתוצאה משמעותית

מומנטום חיובי,  תהשקעת משאבים בתהליכים משמעותיים בעלי היתכנות גבוהה להצלחה, יוצר

 ומספק אנרגיה להמשך התהליך.י ביכולת לעשות שינוי אמית של עובדי הרשות אמוןמעלה את ה

 יחידת שירות במועצה אזורית .4

 השירותים הניתנים ללקוחות הרשות נחלקים בין המועצה לבין הוועד המקומי.במועצות אזוריות 

החוק משאיר למועצות האזוריות ולוועדים המקומיים גמישות ומרחב תמרון רבים בהגדרת הקשר 

שונות בין המועצות האזוריות בהיקף הסמכויות הניתן וחלוקת העבודה ביניהם. כתוצאה מכך קיימת 

. יחסי הגומלין ביניהם תלויים במידה רבה גם לוועדים המקומיים ובתקציבים המועברים להם

כתוצאה מכך יש וריה, במערכות היחסים הפרסונליות ובעוצמות של היישובים השונים. בהיסט

 .פערים באיכות השירות הניתן ליישובים שוניםבמקרים רבים 

מתהווה הצורך לראות את התושב כחלק  ,כיום

בלתי נפרד ממשולש שירות מובנה ועם זאת גמיש 

 ואדפטיבי.

 

 ריכוז השירותים מאפשר:

 .בפרט בערוצים הדיגיטליים – למטרת שירות מיטבי איגום משאבים .א

חברי הוועדים המקומיים פועלים בהתנדבות ולרובם אין ידע מקצועי,  – התמקצעות בשירות .ב

למתן שירות מיטבי ואין מסגרת המאפשרת להם להתמקצע. פעמים רבות יש  2מיומנויות וכלים

למועצות האזוריות כלים להציע לוועדים )מערכות, ידע מקצועי וכד'( אך חוסר בתקשורת ובשיתוף 

 פעולה מקשים על הוועדים למקסם משאבים אלו לטובת הלקוחות

זון הנכון בין שירות ריכוזי לבין מועצה אזורית הוא למצוא את האייחידת השירות בהאתגר של 

שירותים בניהול עצמי של היישוב )ולהגדיר את תפקידה ביחס לשירותים המבוזרים(, לאור התרבות 

 האזורית  ואופי היישובים   

                                                 

מיומנויות שרות וניהול השרות, הכרות מעמיקה עם היבטים משפטיים ורגולטוריים בניהול ציבורי, כלי כלים ומיומנויות ניהול,  2

 עסקי ועוד-ניהול כלכלי
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 דרישות התפקיד

 מנהל שירות:

 - כישורים אישיים ובין אישיים .1

 יכולת יצירת קשר, רתימה, בניית אמון .א

 יוזמה ואנרגיה .ב

 יהול פרויקטים מערכתיים / רב תחומייםיכולת נ .ג

 יכולת למידה וגמישות לשינויים .ד

 )תואר ראשון לפחות(  אקדמית השכלה .2

 ניהול שירות, מערכות שירות, מיומנויות תקשורת שירותית –תחומי השירות הכשרה מקצועית ב .א

 :3(בגופים ציבורייםה, בארגונים עסקיים או או מחוצה ל ברשות) בניהול מערכי שירותניסיון  .3

יהול מוקד / מרכז שירות / צוות שירות, כולל ניהול צוות/י נציגים לעמידה ברמת שירות ובאיכות נ .א

 השירות, ניסיון ביישום שגרות ניהול ותהליכי מדידה ובקרה, יישום מערכות שירות טכנולוגיות

 ייזום והובלה של פרויקטים מערכתיים לשיפור השירות .ב

 - וןתחומי ידע וניסי .4

 התפעוליים וההתנהגותיים( –בעולמות השירות )על כל מרכיביהם וניסיון ידע  .א

 וניסיון בעבודה עם ערוצים דיגיטליים וטכנולוגיית שירותידע  .ב

 השירות בארגונים ציבוריים / מוניציפלייםהיכרות עם  .ג

 

וניסיון )אפשרי  ברשויות בהן יש יחידת שירות שיש בה יותר מאדם אחד, מומלץ לשלב גם אנשים עם ידע

ליצור התמחויות( בתחומים הבאים היכולים להשלים / להעשיר את היכולות של הצוות )ניתן גם לרכוש 

 שירותים בתחומים אלו(:

 ארגון ושיטות •

 ניהול ידע •

 מערכות טלפוניה ושירות בשימוש נציגי שירות פרונטליים וטלפוניים –טכנולוגיה בשירות  •

 הול קהילותשירות ברשתות החברתיות / ני •

  

                                                 

קיים לעיתים יתרון לבעל תפקיד מחויב לשירות המכיר היטב את הרשות ויש לו יכולת לרתום  –ניסיון חליפי  3

 ית.מנהלים ועובדים לנושא, בצד נכונות להשתלם מקצוע
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 והיקף מיקום ארגוני

 מיקום במבנה הארגוני

הטמעת תרבות של ארגון מכוון לקוח הינה תהליך שינוי ארגוני מתמיד הדורש מחויבות של הנהלת 

 הרשות למהלכי השינוי ולהזרמה מתמדת של אנרגיה ארגונית.

או מנהל בכיר אחר וחלק מהצוות  כפופת מנכ"ל תהיהן אנו ממליצים כי פונקציית השירות הרשותית לכ

 הניהולי של הרשות.

מומלץ כי מנהל השירות יהיה בדרג מנהל אגף. העיקרון  הוא שמנהל השירות יהיה בדרג הבכיר של 

 ות יהיה בדרג מנהל מחלקה.הרשות כך, שברשויות קטנות בהן הדרג הבכיר הינו דרג מחלקה, מנהל השיר

 

  היקף מומלץ

 (:של היקף הפעילות מבוסס על הערכה, )בהתאם לגודל הרשות

 היקף רשות ברמה

 100,000עירייה מעל  –א' 

 תושבים

וות מנהלי פרויקטים בהתאם צשירות במשרה מלאה + אגף מנהל 

להיקף הפרויקטים. הפרויקטים יכולים להיות בתחומי הפיתוח 

הארגוני, טכנולוגיית שירות )למשל, מערכות מוקדים, הקמת 

CRMניהול ידע ,) 

 30,000על מ רשות –ב' 

 תושבים

 שירות במשרה מלאהאגף מנהל 

 30,000רשות עד  –' ג

 תושבים

 אפשרי נוסף על תפקיד בהתאמה אישית. –חצי משרה 

אדם  - פרסונליתהיא לאיזה תפקיד לחבר את הפונקציה, הבחירה 

שמחויב לנושא, בעל מיומנויות תקשורת בין אישית גבוהה, הבנה 

רחבה בתחומי העשייה של הארגון ויכולת להניע אנשים שאינם 

ועונה עד כמה שאפשר על דרישות התפקיד  כפופים לו ישירות

 פורטו לעילש

, ארגון ושיטותשירות,  –ניתן לרכז תחת היחידה את מכלול פעילויות הפיתוח הארגוני כמהלכים משלימים 

 .דיגיטל, ניהול ידע, הדרכה ופיתוח ארגוני
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 מודלים להפעלה

 קו: –מטה 

 . פונקציית השירות תפעל כיחידת מטה :חלופה א' .1

כגוף מטה, תפקיד יחידת השירות יהיה להניע תהליכים בגופי הרשות השונים. היחידה יכולה במודל 

במודל זה היחידה מעורבת או משפיעה על כל  זה להיות אחראית לניהול פרויקטי שירות רוחביים.

 תהליכי השירות ברשות, אך אינה מנהלת יחידות נותנות שירות בעצמה.

)כולם או  ניהולית ישירה של הפונקציה על גופי השירות הרוחביים של הרשותאחריות  :חלופה ב' .2

 )אם ישנם(. רכזי שירות בשטח מרכז שירות    מוקד רשותי    פניות ציבור חלקם(: 

ניהול גופים אלו מקנה ליחידת השירות שליטה ישירה בחלק מערוצי השירות, אולם היא עשויה 

 חשבון" עבודת המטה. להישאב לניהול השוטף שלהם "על

הבחירה בין החלופות צריכה להיעשות ע"י הרשות כחלק מגיבוש האסטרטגיה שלה ותוך התחשבות 

 גופי השירות ברשות ושל מערך הכוחות הקיים.של במאפיינים 

)סכמתיות( להלן דוגמאות 

היחידה במבנה למיקום 

 הארגוני:
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 עיריותדוגמאות לפונקציות שירות בשתי 
 

 

 

 גומלין בין פונקציית השירות לפונקציות מקצועיות משלימותקשרי 

 

 

ברשות בה קיימות פונקציות מקצועיות ארגוניות )ארגון ושיטות, מחשוב, הדרכה ופיתוח ארגוני ועוד(, 

יחידת השירות צריכה ליצור שיתופי פעולה שיבטיחו שבכל תהליך ארגוני תהיה התייחסות להיבטים 

טיביים, הכוללים שירותיים. ברשות בה אין פונקציות כאלו, יחידת השירות יכולה להוביל תהליכים אינטגר

 היבטים מקצועיים אלו בתהליכי השירות.

  

 אגף, חברה בפורום מנכ"ל: תיחידת שירות בעיר גדולה, דרג מנהלדוגמה ל

 ל יחידת פניות הציבורמנהלת השירות ממונה על יחידת השירות וע •

מנהלי פרויקטים בשירות, חלוקת עבודה לפי מינהלים ולפי נושאי רוחב  -תחת יחידת השירות  •

 וכיו"ב( CRM)מרכזי שירות, 

 טלפוניה, ניהול תורים –מנהל פרויקטים לנושא טכנולוגיה במרכזי השירות  •

 שיתוף פעולה עם ארגון ושיטות, המחשוב, מינהלת הידע •

תושבים, דרג מנהלת אגף, מדווחת למנכ"ל  25,000דוגמה לפונקציית מנהלת שירות בעיר בת 

 . ממונה על:העירייה

 המוקד העירוני •

 פניות הציבור •

 מדיה )דיגיטל( •
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 תקציב השירות:

, בהתאם לאפשרויות של הקצאת תקציב לתהליכי שירות הינה גורם קריטי להצלחת התהליך .1

רתימה לכוח בידי היחידה לממש את ייעודה כמו גם כלי נוסף למיצוב ו. התקציב נותן הרשות, כמובן

 ברשות.

יוכלו היחידות לרכוש שירות מפונקציית השירות בתקציביהן, אולם חשוב שיהיה  יתכן מודל במסגרתו .2

בידי הפונקציה תקציב משלה, שיאפשר לה להניע תהליכים גם במקומות בהם היחידות המקצועיות 

 זהו חלק ממהות תפקידה. –אינן נותנות עדיפות גבוהה לשירות בניצול תקציביהן 

כה ולפיתוח, בתאום עם פונקציית משאבי אנוש ולהשתמש בהם ניתן לאגם משאבים המיועדים להדר .3

 ליעדים משותפים )למשל הרחבה של תהליך פיתוח מנהלים גם לעולמות ניהול השירות(.
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 צעדים ראשונים בעבודת פונקציית השירות הרשותית

 

 בתהליך שירות רשותי מספר שלבים עיקריים:

 

פיתוח תרבות ארגונית של שירות פירושה התבוננות מעמיקה ושוטפת על הערכים הארגוניים המנחים, 

על האמונות הארגוניות והקודים המקובלים ברשות, והשקעה מתמדת בהטמעת תמונת החזון השירותי 

ת". המעודדת יצירתיות, חדשנות ו"חשיבה פורצלשירות ברשות. תרבות שירותית פירושה סביבת עבודה 

ליזום, להציף נושאים לשיפור או לשינוי וכן צמיחה והתפתחות  הרשותסביבה המאפשרת גם לעובדי 

שירות הוא תפיסה ואמונה שהרשות במהותה ברשות.  יחידהשירות ברשות על פי גישה זו, אינו  אישית. 

 היא ארגון שירות ציבור, וכל עובד בה הוא לפני הכל איש שירות.

 .מספר תנאים בסיסיים לפעולההשירות צריך ליצור אגף לפי הנעת תהליך שירות רשותי, מנהל 

ו מחייבת תהליך שירות הינו תהליך אסטרטגי הנוגע בכל היבטי הארגון, והצלחת - מנהיגות והובלה .א

להצלחת תהליכי חשיבות מכרעת יש גיבוי הניהולי למנהיגות והובלה של ראש הרשות ומנכ"ל. 

 .השירות

גיבוי זה יבוא לידי ביטוי בהעברת מסר חד משמעי של חשיבות השירות למנהלים ולעובדים ברשות, 

מבוססות בגיוס ורתימה של המנהלים בצד משמוע אם נדרש, בתקצוב התהליך, בקבלת החלטות ה

 על התפיסה ושילוב שיקולי שירות בהחלטות ארגוניות שלכאורה אינן קשורות בשירות.

רצוי לבנות צוות היגוי מוביל המורכב מאנשי מפתח מרכזיים שיכולים להשפיע ולפעול  – צוות היגוי .ב

 צוות ההיגוי יכול לכלול בעלי עניין ישירים )הממונים למשל על יחידות ליישום התפיסה בשטח.

 עתירות שירות ישיר( או להתבסס על הצוות הניהולי המוביל של הרשות.

כאמור, השירות מנוהל ע"י מנהלי היחידות המקצועיות.  –גיוס הדרג הניהולי המוביל לתהליך  .ג

והצלחת התהליך תלויה בנכונות שלהם לשתף פעולה ולהעביר את המסר והחשיבות של נושא 

השירות ליחידות ולעובדים עליהם הם מופקדים. רתימת הדרג המוביל יכולה להיעשות במספר דרכים 

 )כולן או חלקן(:
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ממנה, התושבים ת שנותנת הרשות ושביעות הרצון של חשיפה של המנהלים לרמת השירו •

באמצעות נתוני מדידה, סקרים, השתתפות במפגשים עם לקוחות, תצפיות והקשבות, קיום "סקר 

 ועוד. 4מנהל"

שיתוף המנהלים בעיצוב או בתיקוף תפיסת השירות של הרשות, המבטאת את החזון והערכים  •

 יך השירות כולו.שלה בתהליכי השירות ומשמשת קו מנחה בתהל

 סדנת שירות. •

משאבים ארגוניים תקציביים ומקצועיים כגון, שיתוף פעולה של גורמים מקצועיים  גיוס –משאבים  .ד

 שותפים, גיוס יועצים מקצועיים, למידת עמיתים ממנהלי שירות ברשויות אחרות.

 

 היכן מתחילים

לעשייה השירותית ברשות. היא יוצרת קו תפיסת השירות מספקת רציונל  -פיתוח תפיסת שירות  .א

מנחה לעיצוב תהליכים, ערוצי שירות, סביבה פיזית ומפגשים עם התושב. היא מאפשרת ליצור קו 

מבודל וברור, ולכוון את מאמצי השינוי, כך שחווית התושב תהיה טובה ואחודה בכל מגעיו עם 

ים שונים, בערוצים שונים ואל מול הרשות, באינספור מפגשים עם נותני שירות ממקצועות ומתחומ

 רצונות וצרכים שונים של לקוחות.

תפיסה מוגדרת וממוקדת, מאפשרת לרשות ולכל עובד בה, לבחון ולמדוד כל "רגע אמת" עם  •

הלקוח )תהליך, מפגש או פעולה(, כל זאת במטרה להשתפר תדיר ולהעלות את רמת השירות 

 לתושבי הרשות, העסקים והמבקרים בה.

 ית תפיסת השירות נלקחים בחשבון מספר סוגים של מידע:בבני •

 צרכי הלקוחות (1

 התושביםעם  םמפגשיההאתגרים המרכזיים של הרשות בשירות ומאפייני  –המצב הקיים  (2

 הערכים, התפיסות והעמדות של מובילי הרשות ביחס לשירות לקוחות (3

 benchmark -השוואה לנעשה בתחום בארץ ובעולם  (4

 - וחותמדידה / הקשבה ללק .ב

איתור ראשוני של צרכים ורמת שביעות הרצון של התושבים כבסיס לפעולה וכדרך ליצירת  •

 מודעות בקרב אנשי הרשות לאופן בו הרשות נתפסת ע"י התושבים

 בדיקת פניות תושבים למוקד או לפניות הציבור, קבוצות מיקוד, סקרים •

 זמני מענה, סגירת פניותמדידה של נתוני שירות בפעילות הרשות: זמני המתנה,  •

                                                 

לקוחות שקיבלו שירות מיחידתו בימים האחרונים, מזדהה ומברר איתם את מידת  3-2במסגרת סקר מנהל, פונה מנהל ל 4

ממה היו מרוצים ומה היו מציעים לרשות לשפר. על פי רוב אנשים מעריכים את  –שביעות הרצון שלהם מהשירות שקיבלו 

 לו שירות ובו הם תופסים את הרשות.הבקשה למשוב ומספקים מידע חשוב על האופן בו קיב
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 "סקר מנהל" •

 תצפיות במפגשי שירות של הרשות עם תושבים •

 - טיוב תהליכי שירות מחוללי שינוי .ג

זיהוי מספר תהליכים / יחידות בעלי השפעה על חווית השירות בכל הרשות ושניתן להשיג בהם 

 תוצאות מהירות והנעה מידית של תהליכי שיפור. למשל:

  –טיוב שירות במוקדים ובמרכזי שירות ישירים  •

, הנמצאים בתווך בין התושב ליחידות הרשות ומשפיעים על חווית מוקד הרשות ופניות ציבור (1

. למוקד )ובאופן ישירות והן באמצעות זיהוי נושאים לשיפור בעבודת היחידות השונות הן הלקוח

 דומה גם לפניות ציבור( יש שני סוגי תפקידים:

ולתת להם מידע לגבי הרשות  לתת מענה לפניות טלפוניות ואינטרנטיות של תושבים, האחד

 שיפור בזמינות שלו, במידע שברשותו ובתקשורת השירותית של נציגיו יורגש באופן מיידי. –

להמשך טיפול ולוודא סגירת מעגל הטיפול  ברשותלנתב פניות לגורמים המקצועיים , השני

עם התושבים, המוקד יכול לזהות נושאים שדורשים שיפור בעבודת  התושב. דרך הדיאלוגמול 

 הרשות בתחומים שונים ולהניע טיוב תהליכי שירות ביחידות הרשות.

. בנוסף לרלבנטיות של שירותים אלו הנמצאים בקשר ישיר עם תושבים שירותי הגבייה (2

חבה של ערוצי לתושבים, טכנולוגיית השירות מאפשרת מתן שירות במגוון של ערוצים והר

 הקשר עם תושבים ועסקים.

הרישום למוסדות החינוך הוא לתושבים רבים המפגש  – רישום לגני הילדים ולכיתות א' (3

הראשון עם הרשות. כיוון שהוא קשור בהורות ובילדים זהו גם שירות רגיש והזדמנות לרשות 

 ליצור לתושבים חווית לקוח רצויה. 

, הקמת אתר הרשות, כולל תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית ניצול כל שינוי בדרכי הפעולה של •

 .לטיוב תהליכי שירות אינטרנט חדש ועוד

 

 

 


