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  4 שירות ברשויות המקומיות

 למה ואיך? –איכות השירות המוניציפלי 

תכלית קיומה של הרשות המקומית הוא אספקת שירותים למתגוררים בה ולבאים בשעריה: 

עסקים, תיירים ובעלי עניין נוספים. היחידות השונות הפועלות ברשות המקומית מופקדות, בעלי 

הם בעלי  -מהזוטרים ועד המנהלים הבכירים  –כל אחת, על תחום מסוים; עובדי היחידות האלה 

ידע מקצועי וניסיון מצטבר, והם ממלאים את תפקידיהם בהתאם להנחיות ולדרישות 

ם מושקעים בלמידת תחומי הידע והעיסוק המוניציפליים, שהם תנאי המקצועיות. משאבים רבי

לעמידת הרשות ביעדיה. חשיבה ומאמץ רבים משקיעה כל רשות מקומית גם בבניית סל 

 שירותים העונה על צרכי לקוחותיה, כך שיהיה מגוון, נגיש ובעלויות סבירות.

מו: פינוי אשפה, חינוך, רווחה, הלקוח בעידן המודרני אינו מסתפק בכך. לא די לו בשירות עצ

: להתחייבות ידועה מראש ללוחות זמנים, למתן לאיכות בשירותתרבות וכו'. הוא מצפה כיום 

מענה מהיר בערוצים דיגיטליים, לזמינות השירותים, להנגשת המידע המתאים לו בהתאם לפלח 

דעתו וישתפו אותו בקבלת האוכלוסייה שלו ובזמן אמת. הוא יודע מהן זכויותיו ומעונין שישאלו ל

ההחלטות. יותר ויותר תושבים מצפים היום לתקשר עם הרשות המקומית שלהם מהבית, 

בשעות הנוחות להם, כפי שהתרגלו לתקשר עם הבנק, חברת הביטוח וקופת החולים שלהם. 

הם מצפים שיוכלו  –אם אין ברירה, ועליהם להגיע בכל זאת למשרדי הרשות בשעות העבודה 

 תור מהבית ושלא יבזבזו את זמנם. לקבוע

הרשות המקומית אינה יכולה להישאר מאחור. על מנת לפתח את איכות השירות המוניציפלי 

כדאי לראות בעולם השירות תחום מקצועי העומד בפני עצמו.  –וכדי לעמוד בדרישות הלקוחות 

ודעת שירות בקרב חשוב להציב את נושא השירות על סדר היום של הרשות המקומית, להנחיל ת

העובדים כולם, לפתח כלים חדשניים לטיפול באיכות השירות ולהשקיע במדידה ובקידום של 

 התחום הזה.

עבודה זו, ראשונה מסוגה, מטפלת בנושא "איכות השירות המוניציפלי" על כל היבטיו. תודה 

הזה, לעומדים בראש מינהל הפיתוח במשרד הפנים על ההזדמנות לפתח את התחום החדש 

 ולד"ר גלעד ארנון וצוותו על העבודה החשובה. 
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  12 שירות ברשויות המקומיות

 על מסמך זה

.  יחד עם זאת, של רשות מקומיתזו שליחות מרכזית  -  מתן שירות לתושבים, לעסקים ולמבקרים ברשות

ברשויות המקומיות הינו תחום מתפתח ורשויות רבות חסרות מנגנונים ארגוניים,  1עולם שירות הלקוחות

 ידע וכלים לשמיעת קולו של הלקוח ומתן שירות מיטבי.

שירות הלקוחות, הינו תוצר אינטגרטיבי של מכלול מרכיבי הארגון )תפעוליים, טכנולוגיים ואנושיים(. הוא 

גם בהיבט מקצועי / ארגוני וגם באופן אישי באמצעות  נוגע בכל עובדי הרשות ותורם רבות לקידומם

הקניית משמעות לעשייה, מיומנויות תקשורת בין אישית, מיומנויות ניהול, תהליכים יעילים יותר ועוד(. 

ככזה, יש לו פוטנציאל אדיר )ומוכח( לחולל שינוי מערכתי עמוק בדרכי הפעולה של הרשות לטובת 

 טובת עובדיה ומנהליה.לקוחותיה כפרטים וכקהילות ול

 למסמך זה שתי מטרות:

 הצגת ממצאי סקירת המצב הקיים והמלצות על דרכי פעולה אסטרטגיות לקידום השירות ברשויות .1

 המקומיות רשויותבהצעת מתודולוגיה לתהליכי שירות  .2

 

 מבנה המסמך

 המקומיותסקירת המצב הקיים והמלצות אסטרטגיות להעלאת רמת השירות ברשויות  .א

 :מתודולוגיה לשירות ברשויות .ב

 מודל מיטבי סכמטי לשירות ברשויות (1

 מדד שירות רשותי (2

 פונקציה ארגונית מקצועית בנושא שירות (3

 תהליך שירות ברשויות מתווה כללי (4

 ניהול מדידה ובקרה של איכות השירות ברשות  (5

היבטים , רותניהול השי  אמנת שירות   – היבטים ספציפיים בתהליכי שירות ברשויות (6

מערכות שירות     רב ערוציות בשירות    מיומנויות כתיבה שירותית    התנהגותיים בשירות

 סביבת שירות פיזית    טכנולוגיות

 אתגרים ודגשים אופייניים לתחומי הליבה המוניציפליים (7

 אתגרים והתאמות –שירות במועצה אזורית / בניהול הדו רובדי  (8

 כתהליך שינוי בתרבות הארגוניתתהליך שירות  (9

                                                 

דיון ער מתנהל לעיתים קרובות על השימוש במושג "לקוח" בהקשר הנוכחי. אנו עושים שימוש תדיר במינוחים  "לקוח" ו  1

"שירות לקוחות" על מנת להדגיש היבט מרכזי זה ביחסי הרשות המקומית עם התושב, בעל העסק, והמבקר בה, היבט שהוא 

אף מרכזיותו, אינו משקף את מכלול הקשר עם הרשות, שיש בו מאפיינים  עניינה של עבודה זו. אין חולק על כך שהיבט זה, על

 רבים אחרים כמו שותפות, השתייכות, השפעה, מעורבות, בעלות, ועוד.       
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 מבוא

השירות ברשויות המקומיות מתקיים בנקודות מפגש ישירות ובלתי ישירות של הרשות ועובדיה עם קהל 

״חווית הלקוח״ ברשות המקומית, היא  בעלת השפעה ישירה וניכרת . העסקים והמבקרים בה, התושבים

בעשור האחרון, הציבו מספר רשויות את אתגר  . והמבקרים בההעסקים , על איכות החיים של התושבים

באמצעים שונים , והן משקיעות מאמצים בשיפור השירות, השירות וחווית הלקוח בסדר עדיפויות גבוה

 . פיתוח מיומנויות שירות בקרב עובדים ועוד, תהליכים ארגוניים, טכנולוגיה כמו 

 

קיימים פערים  -שויות מתקדמות, הרי בראייה ארצית על אף ההישגים והידע הרב שנצבר עד כה בר

ניכרים. יתר על כן, בהעדר מנגנון שיטתי וסדור ללמידה ולהעברת ידע, נדרשות הרשויות ׳להמציא את 

הגלגל׳ בכל פעם מחדש ולהשקיע משאבים רבים, דבר המעצים את האתגר ולעיתים הופך אותו לבלתי 

 ובכך מנציח את הפער.אפשרי עבור רשויות קטנות ובינוניות 

 

זהו . עתיר ידע, הוא תחום אשר התגבש בשני העשורים האחרונים כפרופסיונלי ייחודי" שירות לקוחות"

ותפעוליים במגוון גישות בהתאמה לעולמות התוכן של  תחום המאגד היבטים פסיכולוגים,  טכנולוגיים

 .   ארגונים שונים וסוג השירותים שהם מספקים

 

מעבר חד של ארגונים  שירות הלקוחות, מקורה במגמות עסקיות בסוף שנות התשעים. התפתחות תחום

והיעדר בידול ממשי בין  , מאספקת מוצרים לשירותים שאינם מוחשיים, שיפור משמעותי ביכולות הייצור

חייבו בידול דרך חווית לקוח, אשר נועדה לממש את ההבטחה המותגית ולחזק את נאמנותו של  -מוצרים 

בישראל, היו אלה חברות הסלולר, אשר שמו את הלקוח, לראשונה במרכז סדר היום  רכן לאורך זמן.הצ

 העסקי. 

 

אירוע מכונן וראשון מסוגו בארץ בתחום זה, היה האופן שבו התמודדה חברת סלקום עם תקלת מכשירי 

לכלל הלקוחות, . במבצע יזום רחב היקף, החליפה החברה את המכשירים התקולים  1995 האלפא בשנת 

פעולה זו, זיכתה את  הצרכנות הישראלי. בשקיפות והוגנות מלאה,  ערכים שהיו אז לא שכיחים בנוף

 החברה במשך שנים אחר כך, במוניטין חיובי, והפכה את ״משבר השירות״ להזדמנות עסקית אדירה.

 

כמפעילה סלולרית שלישית, לשוק שהיה במונחים  orangeמאוחר יותר,  נכנסה פרטנר, תחת המותג 

חווית לקוח יוצאת דופן.  דרך בידול שלבאסטרטגיה עסקית   ובחרה״רווי״  2000-שנות ה תחילתשל 

חרות המת אתתחילה כניסתה של פרטנר לשוק, יצרה סטנדרטים חדשים של זמינות ואיכות שחייבו 

 הצרכןרלוונטיים מול  להישאר במטרה בנושא לעסוק אחרים ענפיםתחום התקשורת ואחר כך, גם בב
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והתחרות שהתפתחה בתחום זה האיצו את , הדרישה הצרכנית לחוויות שירות איכותיות .הישראלי

הארגונים המיקוד בשירות חייב את . שיטות וטכנולוגיות מתחדשות, והביאו לפריחה של ידע, התפתחותו

אשר החלו לרכז את הטיפול בלקוח לאורך כל ״מסע , הוקמו חטיבות ואגפי שירות. להיערכות חדשה

 . הלקוח״ דרך שינוי תהליכים, בקרה, מדידה והטמעה של טכנולוגיות תומכות

 

במהלך השנים נאסף ידע ארגוני רב ופותחו מתודולוגיות סביב נושא השירות וחווית הלקוח, כך שתחום 

טכנולוגיים , תהליכיים, המאגד בתוכו מרכיבים ארגוניים, רות הפך לשדה מומחיות פרופסיונאלי מובחןהשי

 ,גיבוש והטמעה של תפיסת שירות, גיבוש תרבות ארגונית ממוקדת לקוח, ניהול השינוי  :ואנושיים כמו

כמותית ואיכותית  מדידהתורת ניהול התורים, שיפור ועיצוב של תהליכי שירות, ניהול תפעול השירות, 

 הפקת לקחים וניתוח כשלים בשירות,, פיתוח מנגנוני הקשבה ל״קולו של הלקוח״,  של חווית השירות

שירות . ניהול מערכות מידע מתקדמות לתיעוד וניהול נכון של הקשר עם הלקוח,   משוב ולמידה ארגונית

הנעת עובדים למתן , ה החברתיתניהול קשר עם לקוחות במדי,  פרסונליזציה במתן שירות, רב ערוצי

כלים לניהול הדיאלוג השירותי במצבים , מתודולוגיות התנהגותיות להעצמת השיח עם הלקוח, שירות

, כתיבה שירותית, ניהול סביבת השירות והשפעתה על חוויית (קונפליקטים, כעסים, תלונות)מורכבים 

 .   פיתוח ערוצים דיגיטליים ועוד, הלקוח

 

רם באופן משמעותי לשינוי ושיפור התחום הוא העיסוק הגובר של גורמי רגולציה וממשל גורם נוסף שת

בתחום הצרכנות. רפורמות צרכניות משמעותיות נכנסו לתוקפן בכל ענפי המשק וחייבו ארגונים 

העלייה הכללית בסטנדרט השירות, העלתה את המודעות  בסקטורים השונים לסטנדרטים בתחום זה.

הציפייה לזמינות גבוהה ובמגוון   והשפיעה על רמת הציפיות הכללית של צרכנים גם כאזרחים.לשירות 

ערוצים, למידע מהיר ומלא, לסגירה יעילה של מעגל טיפול, וכד' הופנו גם כלפי המגזר הציבורי ובכללו, 

 משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

 

  האתגר

תרבות ארגונית מוטת תפעול שמה . כארגונים תפעולייםרשויות רבות התגבשו במהלך השנים  .1

.   והיחידות השונות מוכוונות להשגת יעדים, המיקוד הוא בתוצאות. מטבעה דגש על משימתיות וביצוע

. משימתית היא חיונית לניהול והנעת הארגון למימוש התכניות –אין חולק על כך שגישה תפעולית 

הרשות נתפסת  –שירותית " משקולת"י "ינה מתאזנת גם עאולם כאשר האוריינטציה הביצועית א

נוצר פער מתסכל בין המאמץ וההשקעה של . אבל במקרים רבים גם ״אטומה״" ביצועית, "ככוחנית

הרשות עוסקת  .י התושבים ומידת שביעות הרצון שלהם ממנו"הארגון לבין האופן בו הוא נתפס ע

. ת מנוונת את פתחי ההקשבה והדיאלוג עם הלקוחותאך האוריינטציה הביצועי בעשייה אינטנסיבית
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והרשות אינה רואה את  קולו של התושב מתרחק. ורמת הטיפול בפניות יורדים, הקשב, הזמינות

 ". הולך לאיבוד" היחיד ,השירות מנקודת מבטו של הלקוח

  לדוגמה:

מקבלים דגש ( ב"וכיוצ, אכיפה, פיקוח, שמירה על גבולות, סדר)המרכיבים השלטוניים של הרשות  •

ועובדי הארגון העוסקים במשימות האכיפה אינם רואים את עצמם , מופרז בתרבות הארגונית

 .כנותני שירות

היעדר פינת המתנה  :כמו. )מפגש שירותי עם תושבים מתקיים בסביבות עבודה שלא הותאמו לכך •

ניהול שיחות רגישות , א הולםמקום ישיבה ל, שולחנות עבודה עמוסים, וניהול לא מקצועי של התור 

והעובדים מתקשים , אין כללים ושעות ברורות לקבלת קהלמהמקרים  בחלק(.  ללא כל פרטיות

 . לתמרן בין עבודתם השוטפת לבין קבלת תושבים

המונעת , התקשורת הכתובה עם התושב מתנהלת באוריינטציה מתגוננת ומשפטית באופן מוגזם •

 . ותית ומכבדתולא בשפה שיר, מתפיסה חשדנית

מדיניות השירות ברשות מגלמת בתוכה לא פעם התייחסות לתושבים כ״קהל שבוי״ התלוי בשירותי  •

הרשות במקום  התפיסה כי הרשות ״זקוקה״ לתושבים ולעסקים במטרה להתקיים ולשגשג. 

התושבים , לדוגמא אי גמישות בנושאים שונים, היעדר שיתוף בהחלטות המשפיעות על איכות חיי 

 היעדר יידוע על הפרעות לסדר וכד׳.

( מול לקוחות, מנציחה את התדמית ה״פקידותית״ של הרשויות, SLAהיעדר רמת שירות מוצהרת ) •

 עקב חוסר השקיפות והיכולת של התושב לדעת מתי וכיצד תטופל פנייתו.

 

פעמים רבות ברמה לא מספקת  ומתאפיינות, לפי תחומי העשייה, רשויות בנויות במבנים ארגוניים אנכיים 

שונות רבה, העדר שפה משותפת, שותפות ואינטגרציה בין יחידות יוצרים     2.של שיתוף פעולה בין יחידתי

תהליכי עבודה .  מצב בו כל יחידה מתנהלת באופן נפרד, בגישה,  וסטנדרטים שירותיים שונים

רטור ומאלצים את הלקוח לעבור בין יחידות ולא באוריינטציית לקוח יוצרים ט" יחידתית"באוריינטציה 

התהליכים , הבירוקרטיה הארגונית גבוהה(.  לעיתים בשעות קבלה שונות ואף במיקומים שונים)שונות 

והניכור בין התושב ,  התושב חווה מעגלי טרטור חוזרים ונשנים, הארגון בנויים מתוך העדפה תפעולית של

, וככל שהפערים גדולים יותר, וחוסר תיאום בין גופי העירייה פעריםהתושבים מבחינים ב. לרשות גובר

                                                 

למצב זה, יש מן הסתם גם השלכות ניכרות על היעילות הארגונית, ואנו נדרשים לה לעיתים קרובות. לא פעם פרויקטים  2

מתארכים ומתייקרים בשל היעדר יכולת עבודה אינטגרטיבית. עבודה שיתופית, בה מסתנכרנים כל "בעלי רשותיים מסתבכים, 

העניין" של כל פרוייקט הוא קריטי. כותבי מסמך זה לקחו חלק  בכתיבת "מתודולוגיה לניהול פרוייקטי בינוי" בעיריית תל אביב, 

 הול ובביצוע. אשר מניחה תשתית ומנגנון לשיתופיות ואופטימיזציה בני
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. הלקוח מאבד אמון בעירייה ולוקח את העניינים לידיו באמצעות ריבוי פניות או אפילו פתרונות עצמאיים

טעויות המחייבות מאמץ ארגוני לתיקון וחוסר שביעות רצון הן של , הדבר גורם לעומס על המערכת

 . נותני השירותהלקוח והן של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הציפייה לשירות ברשויות מקומיות 

את נושא השירות עוד יותר לקדמת הבמה ביחסי " דחפו, "מגוון תהליכים שהתעצמו בשנים האחרונות

  :רשויות ותושבים

וביתר שאת החל מימי המחאה החברתית , : בשנים האחרונותשלטון גופי כלפי שלילי סנטימנט .א

וגם ,  רשויות, התגבש סנטימנט רגשי ציבורי שלילי הולך וגובר כלפי גופי שלטון, 2011של 

, המעורבות: השיח מול רשויות מקומיות הפך להרבה יותר טעון.  תאגידים כלכליים גדולים

ומתאפיינים בדרישה , םוגם הביקורת של יחידים וקבוצות הפכו בוטים ואינטנסיביי, הדרישות

 . ולפתרון אישי, למידע מלא, לשקיפות, להכרה, להתייחסות

מחקר  שנערך .  תהליך חברתי המתאפיין באבדן הולך וגובר של אמון בגורמי סמכות :האמון אבדן .ב

. בדק את רמת האמון של הציבור בגופים שונים, 2018 – 2003ב בשנים "י מכון גאלופ בארה"ע

הציבור מאבד אמון ברוב המוסדות שנחשבו מקור סמכות וכי היררכיה וסמכות המחקר מצא כי 

 . התרשים הבא מציג את ממצאי המחקר.  רשמית כבר אינן כלי מספיק חזק
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קיימת תדיר תבהם מ, אבדן האמון מקרין על מגוון רגעי אמת שירותיים רגישים בין הרשות לתושב

 . גם בתחומים עתירי ידע ומומחיות מקצועיים התרסה כלפי החלטות הרשות

, לגיטימציה, כוח, תושבים שואבים מידע  :כוחה של הרשת החברתית גדול מכוחה של כל רשות .ג

המאיצה ומגבירה את היכולת של כל יחיד ליצור הד חזק ומידי , רעיונות ותנופה ברשת החברתית

ומחזק את תפיסת ,  האפקט השליליהד זה מעצים את .  אמיתי או נתפס, לכל כשל שירותי

 .   בהעדר אמפטיה ובאדישות למצוקה, הרשות כנוהגת בשרירות לב

פועלת במעין , וניתן לתארה כשקופה וחשופה, הרשות פועלת כיום כמעט ללא מחיצות :שקיפות .ד

הכל יודעים את . מידע פנימי מן הרשות זולג החוצה כל העת: שניתן לראות לתוכו –" אקווריום"

בין הרשות החוצה כבר אינו " גבול ברור"והתחושה בתוך רשויות של , הרשות ךשנעשה בתו

 .מציאותי

ברשויות בהן העובדים הנמצאים בממשק הישיר מול התושבים אינם חשים  :״העובד הוא הלקוח״ .ה

ניתן לראות איך פעמים רבות הם מזדהים בליבם עם התושב ולא עם ",  התמונה הגדולה"חלק  מ

 . ומתקשים לייצג אותה ,הרשות

מסע "ל. שקיפות והוגנות, הערכה והקשבה, תושבים מצפים כיום להכרה: מודעות צרכנית גבוהה .ו

לשירות . מבלי להיות מטורטר בין יחידות שונות ברשות לקבל שירות –מתוכנן ומנוהל " לקוח

השירות ישלים את מעגל ביטחון בכך שתספיק אינטראקציה אחת כדי שארגון  – "בנגיעה אחת"

, ובכלל זה לשירות רב ערוצי, ולחוויה, לנוחות, לשירות מותאם אישית. הטיפול ויספק לו שירות

ולא , על מתוך עמדה יוזמת ורואה קדימהפכלומר ת –" תחשוב שני צעדים הלאה"ולכך שהרשות 

 . רק מתוך עמדה מגיבה
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 ממשלה ב

מאשרת את מימוש תכנית השיפור השירות הממשלתי. ה (2201התקבלה החלטת ממשלה ) 2010בשנת 

  .3על פי החלטה זו הוקמה יחידת השירות הממשלתית, הפועלת  כגוף מטה מקצועי ומנחה

ברמת  ים ויישומי יםתפיסתי, ניתן לראות שהיחידה הביאה לשינויים בחלוף השנים מאז החלטת הממשלה

  השירות לאזרח. עיקר השינוי הוא בתחומים אלו:

הנחת תשתית מדידה קבועה לאיכות השירות המשרדי הממשלה, המניחה למשרדים השונים תמונת  .א

שלושה ערוצי שירות ים במסגרת המדידה נבחנמציאות המאפשרת תעדוף והצבת יעדים לשיפור. )

 . 4(ואתרי האינטרנט של היחידות וניעיקריים: השירות הפרונטלי בסניפים, השירות הטלפ

פיתוחן של תשתיות דיגיטליות מתקדמות למתן שירות, ביניהן אינטגרציה של כלל האתרים  .ב

 הממשלתיים לאתר אחד, והרחבת השירותים המאפשרים טיפול מקוון מלא. 

ם העלאת המודעות, העמדת נושא השירות בקדמת האג'נדה הארגונית, וכתוצאה מכך עידוד המשרדי .ג

הקמת יחידות שירות משרדיות, גיבוש תפיסת  השונים למגוון פעולות ארגוניות המתבצעות, כמו:

 שירות, ומגוון של עבודות לשיפור תהליכי השירות. 

 

הגדרת מדיניות והובלת תהליכים לקידום , למשל, יש אגף שירות מקצועי, האמון על במשרד הבריאות

-הטמעת ערכי שירות ותרבות ארגונית ממוקדתות, על במערכת הבריאאיכות השירות הניתן לציבור 

ר. למידה ארגונית ושיפור ועל מנגנוני טיפול איכותי, מקצועי ושירותי בפניות ובתלונות הציבווח, על לק

טיפול בפניות ובתלונות באמצעות מוקד , בקידום השירות במערכת הבריאותשל ממש בם לאגף זה הישגי

האגף מנסה כל  .במשרד הבריאותארגוני -קידום השירות הפנים"קול הבריאות", וב וקדמ –טלפוני ארצי 

העת לפעול בדרכים יצירתיות להתמודד עם פערים תשתיתיים ניכרים, וחסמים מובנים ומאתגרים 

    במערכת הבריאות.

 

בור, למתן ממשק זמין, ידידותי ויעיל לציעל  ת, המופקדתחטיבת שירות לקוחוהוקמה  ברשות המיסים

הובלת תהליך ליצירת נקודת ממשק יחידה ללקוח עם הרשות,  על שמידע, דיווח ותשלום מסים, תוך דג

שיפור הזמינות של המשרדים ללקוח ותמיכה  ם" תמימי"ת ומענה במגע יחיד, צמצום החיכוך עם לקוח

לייעל תהליכי העבודה ה.  החטיבה שמה לה ליעד בהעמקת הגבייה אגב פעילויות שירות מקדמות גביי

בתהליכי השירות, טיפול  ק"תוך התמקדות בלקוחות, באמצעות פעולות לאיתור "צווארי בקבו

  עבודה איכותיות ויעילות. והטמעת נורמות בהם

                                                 

 6עוד על החלטת הממשלה והקמת יחידת השירות הממשלתית אנא ראו נספח מס'  3

 .2017, פורסם באוגוסט 2016מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור. דוח מסכם לשנת  4
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יחד עם זאת, האתגרים עצומים, תהליך השינוי מורכב, ונדרשת עוד התמודדות ארוכה עם לא מעט חסמים 

קושי מית, פוליטיקה פניארגונית,  כמו תהליכי עבודה מורכבים, ממשקים לא יעילים, בירוקרטיה, תרבות

התנגדות לשינוי. על רקע זה ניתן להבחין גם בשונות גבוהה בין ובהנעת עובדים, הרגלים מושרשים 

אחדים המשרדים ברמת האנרגיה והמחויבות הארגונית לשירות: משרדים )או יחידות ממשלתיות( 

 בהם תשתית השירות עדיין בסיסית מאד. אחרים , לעומת משרדים הנמצאים בתהליך שירות משמעותי

 

 השירות מושגתיחום 

אחד האתגרים בהערכה ובקידום איכות השירות בשלטון . רשות מקומית היא במהותה ארגון שירות

 . לשפרו ולנהלו, להעריכוהינו הגדרה ותיחום מהו שירות לקוחות וכיצד ניתן , המקומי

מרבית השאלות , 5להעריך את שביעות רצון תושבי הרשות משירותיהתדיר  בסקרים ובמשאלים המכוונים

, תרבות, חינוך –איכות החיים ביישוב  :מתמקדות בשביעות רצון התושבים מתוצאות פעילות העירייה

פעמים רבות . המקצועי והניהולי של הרשות שירותים אלו מעידים על אופן תפקודה . ב"תנועה וכיו, ניקיון

גם כאלה שאינם בתחום  –על מכלול ההיבטים של החיים ביישוב גם תושבים מצפים מהרשות לאחריות 

  .או תקינות מערכת החשמל בעיר , איכות החינוךסמכותה כמו טיפול במפגעים בחצרות פרטיות

בעל , תושב) ת הלקוח ייוצאים מנקודת מבט של חוויבהסתכלות שירותית על עבודת רשות מקומית אנו 

נקודת מבט זו שמה את הדגש על מה שעובר הלקוח תוך סימון רגעי האמת מול  (. או המבקר בעיר, עסק

 אותם על המשפיעים התהליכים את בוחנתו (, ראה תרשים)הרשות 

  .בכל שרשרת הערך הפנים ארגונית אמת רגעי

שרשרת הערך שומת לב עמוקה לכל העיסוק ברגעי האמת מחייב ת

נשען , בכל ערוץ, שירות מצוין. חוויהאת ההפנים ארגונית המעצבת 

תהליכי קבלת , על תשתית ארגונית של תרבות מכוונת שירות

מערכות מידע וגישה של , תהליכים, מערך ארגוני תומך, החלטות

 :מנהליםועובדים 

מדדים ויעדים והקצאת , מתקנים פיזיים, וממשקים מבנה ארגוניתהליכי עבודה  - מרכיבים תפעוליים •

מערכי ניהול ידע תומכי , תהליכי מדידה ובקרה(, מערכות ועוד, כגון כוח אדם)המשאבים להשגתם 

בראיה תהליכי שירות , ללקוח ולצרכיו" הקשבה ארגונית"מנגנונים ל, מנגנוני תגמול ותמרוץ, שירות

                                                 

, שערכה חברת מדרג, לגבי תפקוד עיריות בישראל, נשאלו התושבים על ניקיון וִמחזור, 2017ִמדרג העיריות למשל, בסקר  5

 מצב הפארקים, מתקני הספורט ותרבות הפנאי, תרבות ופנאי, מערכת החינוך, התקשורת עם העירייה, דברים שמתסכלים

 אותם, דברים מהם הם מרוצים והיחס לזוגות צעירים.

 

https://www.midrag.co.il/Content/Article/258
https://www.midrag.co.il/Content/Article/258
https://www.midrag.co.il/Content/Article/258
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 /התפעולי  מהלכים בהיבט. סגירת מעגלי טיפול ועוד, קבלת פניות לקוח ,זום שירותיםיי רב ערוצית,

  .שנקבעהשליטה ברמת השירות ניהול וארגון ל לבסס שיטה ולאפשרטכנולוגי נועדו 

מערכות תפעוליות ומערכות שירות ייעודיות כגון [תומכות  מידע מערכות – מרכיבים טכנולוגיים •

מנהלת מידע (, CTI) רב ערוציותמערכות , שירותים מקוונים(, CRM)מערכת לניהול קשרי לקוחות 

 [.מערכות לזימון וניהול תורים ועודארגונית, 

ת ייחווב ומיקוד; מודעות מנהיגות בשירותותרבות ארגונית,  תפיסה – ואנושיים תרבותייםמרכיבים  •

 ועוד.העובד, התנהגות נותני השירות  בחווייתהנהלה בכירה, טיפול  מחויבות, ארגונית שפההלקוח, 

גם מהיבטים תפעוליים של , כאמור, מושפעתהיא , אם כי, תפיסתית, חווית הלקוח היא בעיקרה רגשית

ביעים על כך המתנה, הוא בעיקרו מרכיב תפעולי, אך מחקרים בתחום השירות מצ זמן ,למשלהשירות. 

 .כלפי הארגון גם אם איכות הפתרון טובהמייצרת סנטימנט שלילי  שזמן המתנה גבוה למענה אנושי

אנו , כאשר אנו בוחנים את שירותי הניקיון של הרשות בפרספקטיבה של חווית לקוח: דוגמא נוספת

לנתונים התפעוליים של פעילות מתייחסים לאופן שבו תופס הלקוח את תחומי הרשות כנקיים ולא רק 

עלה כי בעוד שהרשות , יפו –בעיריית תל אביב  2015במפגשים עם תושבים שהתקיימו בשנת  . 6הניקיון

התושב מעריך את כל המרחב הפיזי , לתקינות ולנראות של הרחובות עד קו החצרות, אחראית לניקיון

יוצר פער בין מאמצי , ת המרחב הציבוריהפער בהגדר. כולל חזיתות הבתים והחצרות –שעינו תופסת 

 .העירייה לחוויית הלקוח

איכות השירות של הרשות בהיבט זה נמדדת על פי היכולת שלה להיות קשובה ולזהות את ציפיות 

להתאים את השירות לצרכיהם ובמקרים בהם הדבר , להיות בתקשורת איתם, התושבים והחוויה שלהם

  .לתאם איתם ציפיות –אינו אפשרי 

 

  

                                                 

מבצעית, הרשות מנקה את רחובות היישוב בתדירות ובאיכות טובה,  –יכול להיות מצב שבו בראייה תפעולית  לשם דוגמה: 6

ה( כך שהלקוח חווה רחוב מלוכלך כאשר הוא יוצא בבוקר לעבודה )טרם נוק –אולם היא עושה זאת בשעות לפני הצהרים 

 וכאשר הוא חוזר )נוקה והספיק להתלכלך מחדש(.
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 תמונת המצב הקיים

 במיפוי המצב הקיים, התמודדנו עם מספר אתגרים:

 העדר הגדרה ברורה, מדדים ונתונים אובייקטיביים לגבי איכות השירות של הרשויות המקומיות. •

שונות רבה בין רשויות מבחינת גודל, סוג )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית(, מיקום, משאבים,  •

 יוצרים קושי להגדיר בסיס משותף להשוואה ולזיהוי סיבות מבניות לאיכות השירות.כל אלו 

בשלב זה של העבודה, הוקצו משאבי זמן ותקציב להתבוננות ראשונית של הקורה ברשויות בתחום  •

 השירות. בדיקה יסודית ומקיפה מצריכה מחקר שיטתי שיארך זמן רב יחסית.

עיריות, מועצות  –רשויות  50-, בצענו תהליך התבוננות בכלשם הערכת המצב הקיים ברשויות כיום

 . התהליך כלל שלושה מרכיבים:7מקומיות, מועצות אזוריות, בכל רחבי הארץ

אתרי  –סקירת תמונה השירות ברשות כפי שהיא משתקפת באתרי האינטרנט של הרשויות  .1

ערוץ שירות שחשיבותו האינטרנט משקפים במידה מסוימת את הגישה של רשות לשירות והם עצמם 

הולכת וגדלה. עם זאת, יש לזכור כי לעיתים האתרים משקפים את איכות האתר ואת איכות 

 רשויות. 53השירותים הדיגיטליים ולאו דווקא את איכות השירות בכללותו. נבדקו אתרים של 

ם הם המוקדים הרשותיי –סקר טלפוני בקרב מנהלי מוקדים רשותיים )ברשויות בהן יש מוקד(  .2

"סנסור" חשוב לאיכות השירות, בהיותם אחד הערוצים המרכזיים לתקשורת ישירה עם לקוחות, 

הנוגע ביחידות רבות ברשות ומודע לאיכות השירות שהן נותנות. עם זאת, גם כאן עלולה להיווצר 

מהן מהן אין מוקד )באחת  3-רשויות. ב 36הטיה הנובעת מהטיה אישית של מנהל המוקד. נענינו ע"י 

 מהן מופעל מוקד חיצוני. 3-יש חלופה באמצעות אפליקציה( וב

פניות לקבלת מידע על אופן קבלת שירותים שכיחים, כאמצעי להעריך את הגישה  –"לקוח סמוי"  .3

לתהליכי שירות וללקוחות. גם כאן, הבדיקה נוגעת בשירותים ספציפיים ויתכן שמעידה על היחידה 

הרשות )אם כי איכות השירות נמדדת על פי החוליה החלשה  המספקת אותו ולאו דווקא על כל

בארגון(. בחרנו לבחון את השירות ברישום מאוחר לגן ילדים )עקב מעבר מאוחר למגורים ברשות(. 

 רשויות. 30-בחנו את התהליך בכ

היכרות של צוות הייעוץ עם רשויות על בסיס תהליכי שירות שבוצעו בהן בעבר או מבוצעים כיום,  .4

 .ברשויותול והנחייה של קורס מטעם מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון להכשרת מנהלי שירות ניה

מקורות אלו משרטטים כל אחד בפני עצמו תמונה חלקית ובחלקה סובייקטיבית, אולם השילוב ביניהם 

קיף. נותן מושג לגבי מצב השירות ברשויות. חשוב להדגיש כי מדובר בהתבוננות ולא במחקר מתודולוגי מ

 .במדינה תהליך המיפוי, אינו מחליף את הצורך במחקר מעמיק ומקיף יותר בקרב כלל הרשויות

                                                 

 .בהן התבוננובנספח להלן, מפורטת רשימת הרשויות  7
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 :ממצאים ותובנות עיקריים

 סקירת אתרי הרשויות -רב ערוציות ודיגיטציה 

מבנה ידידותיות ושימושיות של : םים ביניהי, שהעיקר8פרמטריםי מספר האתרים נעשתה על פבחינת 

, פרסום ברור של אמצעי קשר ושעות קבלה, הימצאות תוכן חובה )כגון פרוטוקולים ומכרזים(, האתר

 בכל פרמטר ניתן ציון איכות. שירותים מקוונים ומאגרי מידע. ,על תהליכי השירות הניתניםהנגשת מידע 

 להלן עיקרי הממצאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבה בין הרשויות באיכות השירות הניתן באמצעות האתר, כמפורט להלן.קיימת שונות  .1

( את פרסומי החובה שנבדקו. 90%-ניתן למצוא כמעט בכל הרשויות והמועצות )למעלה מ :תוכן חובה .2

גם שעות הקבלה ומספרי הטלפונים מופיעים ברובם בצורה נגישה. חשוב לציין כי לא נערכה בדיקה 

אלו. הימצאותם של נושאים אלו באופן גורף באתרי הרשויות, למרות  לגבי תקפותם של נתונים

השונות הרבה, יכולה לרמז על כך שתכנים ותהליכים שהוגדרו בחוק, מיושמים כמעט במלואם. 

נושאים אלו מובנים, אחידים, "טכניים", ונראה שבכל הרשויות הצליחו להטמיע תהליך שוטף 

  לפרסומם.

רשויות הגדולות יחסית מספקות שירותים דיגיטליים כמו שירות / משלוח ה: רב ערוציות ודיגיטציה .3

מסמכים מרחוק, זימון תורים, אפליקציה סלולרית, פייסבוק פעיל ועוד ונמצאות בתהליך של הוספת 

מצאנו במספר רשויות קטנות, שירותים דיגיטליים הניתנים כחלק מתשתית האתר.  שירותים נוספים. 

 דת הדיגיטציה של התהליכים העורפיים המאפשרים זאת.לא ניתן לדעת מה מי

בסעיף זה נבחנו מספר תהליכי שירות אופייניים )החלפת מחזיקים  :הנגשת מידע על תהליכי שירות .4

בארנונה, רישום לגני ילדים, וכד'(, מבחינת הסבר ופירוט של מהות השירות, תהליך קבלתו, 

                                                 

 להלן 2ראה פירוט בנספח  8
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כל  -לתגובה או למענה )רמת שירות, אמנת שירות(  אם יש, מסמכים שיש לצרף, צפי -קריטריונים 

מרבית האתרים קיבלו ציונים  המידע הנדרש ללקוח שאינו מדבר את שפת הרשות, לקבל שירות. 

נמוכים בקטגוריה זו, ללא קשר לגודל הרשות, או לאיכות האתר מבחינת ממשק ושימושיות. מסקנה 

תוכן מפורט, מכוון לקוח, נובע מגישה תפעולית, ונקודת אפשרית העולה מנתונים אלו, היא שהעדר 

מבט פנים ארגונית שעדיין רווחת ברוב הרשויות. כמו כן, כתיבת תוכן אינטרנטי איכותי דורשת 

מקצועיות ומיומנות שלא תמיד נמצאת בידי מנהלי האתרים )שעל פי רוב הם בעלי אוריינטציה 

(, שאתריהם קיבלו דרוג גבוה בקטגוריה זו, 10%-ות )כבמספר מועט של רשויחשובית או טכנית(. ימ

 . ניתן היה לראות שהושקעה חשיבה בתוכן מנקודת מבטו של הלקוח

הרשויות בעלות הציון הגבוה ביותר, מספר  5-ב - :הקשר בין הציון הכללי למספר התושבים ברשות .5

ך ביותר מספר התושבים הרשויות שקיבלו את הציון הנמו 5-אלף תושבים. ב 200-התושבים גבוה מ

, שעסק 9נתונים אלה נמצאים בהלימה עם אחת ממסקנות מחקרה של רונית פוריאן .אלף 50-נמוך מ

בממשל זמין ברשויות, שמצא קשר בין מספר התושבים לאיכות האתר. ההסבר שניתן במחקר הוא 

 ביכולת של רשויות גדולות יותר לעמוד בהוצאות קבועות של שכר ותשתיות.

בקבוצת הרשויות שנבדקה, ניתן לראות באופן : ים בין מועצות מקומיות ואזוריות לבין עיריותהבדל .6

מובהק שהמועצות נמצאות בתחתית הרשימה בכל הפרמטרים, כשהמועצות בצפון הארץ בעלות 

יתכן שניתן לייחס את ההבדלים לגודל הרשויות ועם זאת, נתונים  .דירוג נמוך יותר מהמועצות בדרום

 עלים צורך בבדיקה של גורמים נוספים אשר יתכן ומהווים השפעה על נתונים אלו.אלו מ

האתרים של הרשויות שקיבלו את הדרוג הכללי הגבוה ביותר נמצאים  10מתוך  5 : תשתית האתרים .7

האתרים של הרשויות המובילות בשירותים מקוונים  10מתוך  7לאוטומציה.  העל תשתית של החבר

האתרים של הרשויות בעלות  10מתוך  2שתית של החברה לאוטומציה. רק נמצאים גם הם על ת

הציון הכללי הנמוך ביותר נמצאות על תשתית של החברה לאוטומציה. מסקנה אפשרית מנתונים 

אלו היא שהתקשרות עם חברה בעלת תשתית רחבה, מאפשרת לרשויות להציע מגוון רחב יותר של 

 ף לשדרוג באופן שוטף.שירותים מתקדמים באתר, ומהווה מנו

שנתיים  -ניתן לראות כי חלק לא מבוטל של האתרים הם אתרים שנבנו בשנה  :חדש מול ישן .8

האחרונות. בחלקם מדובר ב"מתיחת פנים" בלבד, בחלקם משהו רחב יותר. ניתן להסיק כי ברוב 

צריכה לספק, הרשויות מבינים שאתרי האינטרנט מפורטים ומקיפים הם חלק מהשירות שהרשות 

וכי הם אינם יכולים להישאר מאחור נוכח המאמצים האדירים המושקעים בתחום זה בארץ ובעולם. 

 השערה נוספת לחידוש האתרים בשנה האחרונה יכולה להיות קשורה גם לתזמון של שנת בחירות.

                                                 

 להלן. 5פירוט נוסף על ממצאי המחקר הרלבנטיים, נמצא בנספח  9
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טוי באתר ניתן לומר כי קיימת מידה של התאמה בין חוזק הרשות לאיכות השירות, כפי שבא לידי בי

האינטרנט של הרשות. אולם חשוב להזכיר כי הפערים בין הרשויות אינם נובעים רק מהשוני באיכות 

ובסטנדרט השירות, הם נשענים על פרמטרים רבים כגון: גודל הרשות, מספר התושבים בה, הרמה 

 הסוציואקונומית וכד'. 

יכולים להיות רמת התשתיות ברשות, אופי הניהול, הסברים אפשריים נוספים )שלא נבדקו בתהליך זה( 

מספר העובדים בה, התקציבים העומדים לרשותה ועוד. במחקר בנושא ממשל זמין ברשויות המקומיות 

, נמצאו הבדלים משמעותיים בין האתרים השונים ופערים בשיתוף מידע לציבור 2007שהתקיים בשנת 

, ודרישה של מנהלים ולאו דווקא בגלל חקיקה או משאבים בין רשויות, שלרוב מתבסס על יוזמה מקומית

כספיים. המחקר מצא כי רשויות בהן היה גורם ניהולי או מקצועי שלקח על עצמו את הובלת הנושא, 

 פיתחו שירותים דיגיטליים טובים יותר.

 

 תשאול מנהלי מוקדים ונסיין "לקוח סמוי"

נוספות נרכשים שירותי מוקד חיצוניים וברשות אחת לא  3-מהרשויות בהן נענינו אין מוקד, ב 3-כאמור ב

הרשויות הנוספות עלתה שונות רבה במודעות, בגישה וביישום של  29-היו מוכנים להשתתף בסקר. ב

 תהליכים לשיפור השירות. 

בהעדר סטנדרט שירות אחיד בין הרשויות ומנגנוני מדידה זהים, ההערכות שהתקבלו ברובן סובייקטיביות 

פות בחלק מהמקרים את האופן בו תופס מנהל המוקד את הדברים )באופן ביקורתי או דווקא מתוך ומשק

רצון לשמור על דימוי הרשות(, דבר המקשה על קבלת תמונה אובייקטיבית והשוואה בין הרשויות. יחד 

 עם זאת, הצלבה בין תשובות מנהלי המוקדים משקפת מספר תופעות:

 

 ם העומדים לרשותותפקיד המוקד הרשותי והכלי

מהרשויות, המוקד מספק גם שירותי מידע על שירותי הרשות.  10-ב : פערים בתפיסת תפקיד המוקד .1

מהן תפקידו המרכזי הינו תפעולי והוא מפנה פניות מידע לגורם המתאים. הרחבת תפקידו  55%-בכ

האחרונות בארץ של המוקד, מעבר לטיפול במפגעים, היא חלק מאסטרטגיה שירותית מוכרת בשנים 

ובעולם, בעידן בו השקיפות, הרב ערוציות, והציפייה של הלקוח לקבל מידע בקלות ובמהירות, הם 

עדיין נמצא בתחילת דרכו. להערכתנו, מתוך היכרות ועבודה ישראל ערכים מובילים. היישום ב

ובדרישותיו של  משותפת במספר רשויות לא מבוטל, עדיין אין הבנה מלאה של השינוי באופיו, בצרכיו

 הלקוח, ורבות מן הרשויות שבויות בתפיסה הקלאסית של תפקיד העירייה, כפי שהיה בעבר. .

 ( המאפשרת לראות ולנהל את זמני ההמתנה.CTI10בכשליש מהמוקדים אין מערכת טלפוניה ) .2

                                                 

10Telephone Interface –Computer    מערכת המאפשרת ניהול ממוחשב של המענה הטלפוני 
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או מהמוקדים שענו, מוגדרים זמני טיפול )אמנת שירות( לחלק  76%-ב -מסירת זמני טיפול ללקוח  .3

( מהם מוסרים את זמן הטיפול ללקוח באופן יזום. בכמחציתם 34%) 10-לכל נושאי הטיפול. אולם רק ב

לא מוסרים את זמן הטיפול. הנתונים  20%-ובכ , אם הוא שואל –מוסרים את זמן הטיפול ללקוח 

הפנייה, יכולים להצביע על גישה תפעולית הרווחת ברשויות רבות שעניינה היא טיפול ממוקד בנושא 

סתכלות על הלקוח ועל צרכיו. היבט נוסף הוא קושי להתחייב לזמני טיפול וקושי לנהל על חשבון ה

מהרשויות המוסרות את זמן הטיפול  8-את התקשורת עם הלקוח במקרה בו לא עומדים בהם. ב

רמת באופן יזום יש בעל תפקיד המוגדר כמנהל שירות או אחראי על השירות, דבר שיכול להעיד על 

 תודעת השירות ברשויות אלו.

 בכרבע מהמוקדים לא מתבצעת בקרה שיטתית על עמידה בזמני הטיפול. .4

 

 - גישה / מחויבות לשירות

 נושא זה בעייתי למדידה במסגרת ההתבוננות הנוכחית. להלן מספר ממצאים שיכולים להעיד עליו:

מהם  43%ממנהלי המוקדים שהשיבו דיווחו שהנושא נמצא על סדר היום הארגוני, אך רק  72% .1

מהם חושבים שהתושבים תופסים את  50%-חושבים שהתושבים תופסים את הרשות כשירותית. כ

 רמת השירות שלה כבינונית/חלקית. 

 עות רצון הלקוחות. מהרשויות לפי דיווח מנהלי המוקדים, יש מדידה שיטתית של שבי 45%-רק בכ .2

 ( אין מנגנונים להערכה ולהכרה של מצוינות בשירות.70%-במרבית הרשויות )כ .3

מנהלי המוקדים דיווחו כי ברשויות בהן הם פועלים יש פונקציה האחראית לשירות או מנהל שירות.  14 .4

ם עמק מפעבעבודה משותפת של כותבי עבודה זו וקורס למנהלי שירות ברשויות בוצע  2016במהלך 

יזרעאל והגליל העליון. מהיכרותנו, קיימת שונות גדולה בהגדרת התפקיד בסמכויותיו, במיקומו 

הארגוני, ברמת הידע והמקצועיות ובתפיסת התפקיד. בחלק גדול מהרשויות, מדובר בתחום נוסף על 

ונית של תפקיד ולא תמיד קיימים בידי המחזיקים בו המשאבים הנדרשים למיסוד ולניהול תרבות ארג

 שירות )כמפורט להלן(.

ממנהלי המוקדים ציינו כי הגישה לנושאי שירות הינה תפעולית וכמחציתם ציינו כי הדבר תלוי  20%-כ .5

 ציינו כי הגישה היא שירותית. 30%-במקרה. רק כ

השירות באמצעות נסיין, העלתה כי הן באתרי האינטרנט והן בשיחות הטלפון ניתן מידע  איכותבחינת  .6

מאתרי הרשויות הופיע מידע בנושא רישום מאוחר לגני הילדים ולבתיה"ס, אולם  40%-. בכחלקי

המידע היה חלקי. בכל הרשויות לא ניתן היה לקבל את השירות מרחוק. בכל השיחות הטלפוניות 

 ניתן יחס אדיב ומידע מפורט על התהליך והמסמכים הנדרשים, אולם לא ניתן מידע על זמני טיפול.
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 מצב קיים –ית ניהול שירות ברשות פונקצי

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

בעלי תפקידים , אך יש מביניהם חלקם בעלי ניסיון וידע מקצועי בעולמות השירותרובם תפקיד אחר. 

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

 –מומחה תוכן בעולמות השירות בכלל וברשויות בפרט כפי שנרחיב בהמשך, מנהל שירות הוא  . עצמם

מקור לידע בתפיסות וגישות שירותיות, מיומנויות שירות, פרקטיקות ניהוליות, תהליכי שירות, מערכות 

. מוביל תהליכים יחידתיים ורוחביים להעלאת רמת השירות ברשות, השירות טכנולוגיות, ניהול מרכזי

כיום, כל אחד מהעוסקים בניהול שירות ברשויות נאלץ לפלס לעצמו דרך משלו ברשות להתמודדות עם 

 אתגרים אלו.

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

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

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

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

 

 אתגרי השירות כיום

 לסיכום נראה כי האתגרים המרכזיים של הרשויות בהעלאת רמת איכות השירות הינם:

 הבנת השירות דרך חווית הלקוח )ולאו דווקא דרך המשימה הארגונית(. –תפיסה  •

 באמצעות גורם מקצועי בתוך הרשות. –תשתית ידע והנעה של תהליכי שירות  •

ם מצריך תשתית מקצועית וטכנולוגית יקרה, שרשויות בינוניות וקטנות שירות איכותי כיו –משאבים  •

 מתקשות לעמוד בעלויות שלה.
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 דוגמאות מהארץ ומהעולם

 

 דוגמאות מהעולם

 

 11,12)מוקדים עירוניים( בארה"ב 311הקמה / פיתוח מוקדי 

 – 2002בערי ארה"ב הם המקבילה למוקדים העירוניים בארץ. ראש עיריית ניו יורק בין השנים  311מוקדי 

, במטרה לאחד מערכות ותהליכים קיימים בכדי להקל על 311, מייקל בלומברג, הקים את מוקד 2013

ות שונות. סקר תושבים ליצור קשר עם העירייה ומוסדותיה, לקבל מידע, לדווח על בעיה או לפתור סוגי

שיחות כדי להגיע  10 -2-מהפונים לעירייה בטלפון נזקקו ל 52%, מצא כי לפני הקמת המוקדשנערך 

לא הופתעו  60%-דקות או יותר להגיע לגורם המטפל המתאים ו 20מהפונים לקח  37%-לגורם הנכון. ל

 מרמת השירות הזו. 

 חת למוסדות העירייה.מספק לתושבים, מבקרים ועסקים, נקודת מגע א 311מוקד  •

התהליך כלל הקמת תשתית תוכנית וטכנולוגית של ניהול ידע על שירותי העירייה השונים ועל  •

(, הקמת מוקד מבוסס טכנולוגיה, הקמת מערך שירותים באינטרנט, CRM13לקוחותיה )מערכת 

כדי לאפשר המאפשר מתן שירות יעיל ומהיר, קישור למערכי חירום  –קישוריות למערכות תפעוליות 

ולהפך, יצירת תשתית מידע ותהליכים להציע ללקוחות שירותים  911העברת פניות חירום למוקד 

 מותאמים לפי צרכיהם ועוד. 

פונים בשבוע.  60,000-נציגים ונתן שירות טלפוני ליותר מ 400-בניו יורק מנה כ 311מוקד  2013-נכון ל

 מהפונים קיבלו שירות מלא בפנייה הראשונית.  85%

הוא הפחית את העומס על מוקד החירום  –המוקד השפיע רבות על איכות השירות של העירייה כולה 

, הוא צמצם כפילויות בשירות וסגר על פערים בין שירותים, הוא אפשר ליחידות מקצועיות להתמקד 911

 בעבודתן וסיפק מידע חשוב על צרכים באופן שאפשר הקצאת משאבים בהתאם. 

 

ת תפיסד הטמיע שינוי בלהתפתחות ולשינוי היא מוקד השירות העירוני בשיקגו. המוקדומה דוגמה 

מרכז את הקשר בין למוקד ה, ומפגעים מוקד חירוםמוהפך  311התפקיד של מוקד השירות העירוני 

                                                 

11Transforming Customer Services to Support High Performance in New York City Government  

https://www.accenture.com/t20160519T222109Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-

Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Industries_15/Accenture-NYC-311-Public-Service-Call-Center-Solution.pdf 

12JANUARY 7,  / SEAN THORNTON Transforming Municipal Customer Service in Chicago, Government technology BY 

2014 

13CRM  – Customer Relations Management ניהול קשרי לקוחות, מערכת ל 

http://www.govtech.com/authors/Sean-Thornton.html
http://www.govtech.com/authors/Sean-Thornton.html
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, ופותח ערוצים נוספים יובשנים האחרונות המוקד מרחיב את שירות. התושב לבין העירייה, על כל היבטיו

, )רב ערוציות( ש באמצעי פנייה מגווניםהשימו כגון אפליקציות סלולריות, טוויטר, טפסים מקוונים ועוד.

, על מנת לסנכרן בין הערוצים CRMהעלה את הצורך בשימוש ובבניית מודלים ומערכות מארגנות, כדוגמת 

נתונים  ממאגרהשונים ובין המערכות התפעוליות, כך שמעבר לטיפול בפנייה, תוכל העירייה ליהנות 

ערוצי  – טלפונים ומרכזיותהמיקוד של העירייה עבר מ  ות.המצטבר לצורכי ניתוח, התייעלות ושיפור שיר

 פורטלי אינטרנט. לם, ילמוקדים העירוניים מסורתיהגישה ה

בשנים האחרונות, שיקגו ביססה עצמה כמובילה בשימוש בנתונים מוניציפליים לא רק בהיבט של 

פשר הצפת מידע קריטי שקיפות, אלא בהיבט של ניתוח אנליטי של נתונים. עיבוד נתונים זמינים מא

יתה קיימת קודם, לקבלת החלטות מונחות נתונים, ילמחלקות העירייה השונות, ומייצר הזדמנות, שלא ה

 משתלב במגמה של ערים חכמות[. Big Data-]עיבוד ה ולשפר את רמת השירות.

 

  14נקייעיצוב תפיסת שירות והטמעתה בעיריית הלס

 עקרונות מובילים: 5שירות המבוסס על עיריית הלסינקי פיתחה מודל 

 שוויון ונגישות .א

 ותופונקציונלי ותשיטתי .ב

 תורב ערוצי .ג

 פיתוח מתמשך .ד

 מדידה ובקרה .ה

כחלק מתהליכי ההטמעה של התפיסה בעבודת העירייה, פותח מדריך פנים ארגוני להטמעת ערכי 

ערכי השירות ודרכי לשימוש עובדי העירייה. המדריך כולל הסברים מפורטים על משמעות  -השירות 

יישומם בעבודת העירייה ומדריך מתודולוגי הכולל כלים וטכניקות לניתוח תהליכי שירות ושיפור 

 שלהם, להדרכה והטמעה של תפיסה ומיומנויות שירות ועוד.

 

 

  

                                                 

( מעיריית הלסינקי, על ששיתפו Ms. Heli Rantanen( לגב' הלי ראנטאנן )Victor Anderssonלמר ויקטור אנדרסן )אנו מודים  14

 אותנו במודל השירות שפיתחו.

 

 



  29 שירות ברשויות המקומיות

 מגמות ברשויות מקומיות וציבוריות אחרות בארה"ב 

בשלטון , בארה"ב, בקרב מנהלים בשירות הציבורי InstituteThe Performance 15 ממצאי סקר שהוביל .1

 :מניבים תוצאות ברשויות המקומיות והאזוריותהברחבי המדינה, מעלה חידושים  המקומי

הנהוגים ברשויות שנסקרו, היכולת לאתר נושאים מדידת ביצועים בנוסף לתהליכי  :ניתוח נתונים .א

 הנתונים מגבירה את השימוש בתהליכים מבוססי נתונים.לשיפור ופתרונות באמצעות ניתוח 

בהמשך למגמה של שימוש בניתוח נתונים, ניתן לראות שינוי במגמה של  :שיתוף מידע ושותפויות .ב

 אתמרו בקנאות ישיתוף נתונים ומידע בין גופים שונים, והסרת חסמים שהיו במשך שנים וש

 הבירוקרטיה.

 כדי לעודד חדשנות, המדינה והממשל המקומי :וססות מימוןוהחלטות מבראיות מדיניות מבוססת  .ג

קבלת החלטות מימון ולגישות , לתיקוף לחידוש מדיניות בעובדות כבסיסימוש ש יםמאמצ

 '(. ד)מענקים, חוזים וכ

מצלמות גוף  - טכנולוגיות פורצות דרך יםהמדינה והממשל המקומי מאמצ: טכנולוגיות חכמות .ד

ומערכות חיישנים נפרסות על מנת לפקח על כבישים,  GPSור, מערכות ומגוון רחב של מכשירי ניט

 צינורות ביוב ומשאיות אשפה, כדי לשפר את היעילות והתחזוקה. 

אימוץ טכנולוגיות חדשות ושינוים תרבותיים הובילו את ה"מעורבות אזרחית"  :מעורבות אזרחית .ה

אלה כוללים הצבת סרטוני דיונים להיות נושא מרכזי ברפורמות ממשלתיות ומקומיות. חידושים 

למרכז שירות, ביצוע סקרים ויוזמות בשירות  311מוקד  הפיכתודיונים משפטיים באינטרנט, 

לקוחות, וכן שימוש במדיה חברתית כדי ליצור מעורבות אזרחית במגוון רחב של תהליכים 

 .ממשלתיים

מודלים חדשים למתן שירות, : טכנולוגיה מתקדמת מאפשרת יצירה של 16שלטון המקומיבמגמות  .2

קשר ושיתוף עם האזרחים ויצירת תובנות מתוך מאגרי מידע ועוד. אולם הקדמה הטכנולוגית מצריכה 

מתוכננים סביב המשתמש, להיות  יםהכרה כי פתרונות דיגיטליים חייב. השינוי תרבותי משמעותי גם

שירותים, בממשל, במבנים, בדים, שינויים בתפקיההשלכות יכללו . ולא בהכרח סביב יעילות הארגון

המועצות יהיו ועדיין צריכות להיות . תרבויותבסגנון וובמדיניות, בקבלת החלטות, בתהליכים, ב

זהו מצב שבו בעיות קשות ומורכבות  .טוב יותרומתוזמנות  ותממוקדעליהן להיות פטרנליסטיות, אך 

                                                 

15-local-state-trends-innovation-5-top-reveals-survey-alhttps://www.performanceinstitute.org/2017/03/23/nation 

government-management/ National Survey Reveals Top 5 Innovation Trends in State and Local Government 

Management, The Performance Institute 

16Emerging Tech Trends: Revolutionizing Local Government  

Jos Creese, Strategic Advisor, Advice Cloud as part of our #CounciloftheFuture campaign, techUK 
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להתנהל בקלות רבה יותר באמצעות  תיוכגון ניהול פסולת, אדישות הבוחרים, שוויון ועוד, עשו

להיות יש את הפוטנציאל שלטון המקומי לנתונים. מ ת משאבים ותובנותקצאשותפויות מקומיות, ה

 הטכנולוגיה יכולה לשמש לטובת הציבור. האופן בו השחקן החשוב ביותר בהגדרת

 

 ישראלדוגמאות ליוזמות ותהליכי שירות מיטביים ברשויות מקומיות ב

 (CRM, נתמך מערכת לניהול קשרי לקוחות )המוקד כמרכז שירות עירוני

המוקדים הרשותיים נותנים באופן מסורתי שירות של קבלת קריאות בנושאי מפגעים תפעוליים. בחלק 

מהרשויות, הורחבו תפקידי המוקד כך שיספק גם מידע על שירותי הרשות ועל הרשות. מוקדים אלו 

רוצים )טלפון, דוא"ל, אתר, אפליקציה, פייסבוק(, מציעים כלים למעקב אחר מטפלים בפניות במגוון ע

מתעדים מידע ברמת והטיפול בפניות, מרכזים נתוני ביצוע ובקרה ומתריעים על בעיות ונושאים לשיפור, 

לקוח. בחלק מהרשויות המוקד הוא גם "מוקד רואה" העוקב אחר מצלמות האבטחה המוצבות בעיר 

 בעיות ופתרון מהיר שלהן.ומסייע בזיהוי 

 חדשנית: CRMלאחרונה מערכת טמיעה אחת הרשויות ה

 מעלה בפני הנציג מסך פנייה המותאם לפרטי הלקוח. ו מערכת הטלפוניה מזהה את פרטי הפונה •

הנציג יכול לזהות פניות קודמות של הלקוח ולהתייחס אליהן, לזהות פניות של לקוחות נוספים לגבי  •

אותה סוגיה ולעדכן את הלקוח בסטטוס הטיפול, להעלות לפי נושא הפנייה "תסריט" ממערכת ניהול 

 הידע, המציג בפניו מה עליו לברר עם הלקוח, את התהליך ואת זמן הטיפול הצפוי בפנייתו. 

בסיום השיחה נשלחת ללקוח הודעת טקסט הכוללת מס' קריאת שירות וזמן טיפול משוער ובסיום  •

 הטיפול הוא מקבל הודעה נוספת. 

העירייה מפעילה מנגנון קבוע של סקר שביעות רצון בקרב לקוחות שפנו למוקד ותהליך מוסדר  •

 לטיפול במקרים בהם הלקוח אינו מרוצה.

מוקדת על פניות בנושאים או באזורים מסוימים, ניתוח נתונים ולמידה. מערכת דוחות מאפשרת בקרה מ

כך למשל, אגף התברואה זיהה, על בסיס דוחות המוקד, כי בכל פעם שמתבצעות עבודות תשתית, עולה 

מספר הקריאות להדברת חולדות באזור בו הן מתבצעות. לאחר בחינת התהליך, הונהג נוהל על פיו 

 לפני ביצוע עבודות התשתית.מתבצעת הדברה אזורית 
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 זימון תורים באינטרנט

יותר ויותר גופים עוברים בימים אלו להגעה מתואמת, באמצעות זימון תורים אינטרנטי. רשויות רבות 

מאפשרות זימון תור מראש וחלקן אף מתנות את קבלת השירות בתור מוזמן. קיימות שתי גישות לזימון 

ללקוח לתאם תור ליחידה הרצויה. באחריות הלקוח לברר למי עליו להגיע האחת, מאפשרת  –תורים 

ולתאם תור בהתאם. השנייה, מבצעת תשאול של הלקוח המכוון להציע לו ערוצי שירות נוספים ובמידת 

 הצורך לדייק את תהליך בחירת התור.

יך מוביל את הלקוח, באחת הרשויות פותח תהליך שבו הלקוח מגדיר מהו השירות בו הוא מעוניין. התהל

 –באמצעות סדרה של שאלות מכוונות, לשירות המדויק הרצוי לו ובהתאם לשירות מספק לו 

 הנחיות לקבלת השירות •

 פירוט של המסמכים הנדרשים בתהליך •

 ערוצי השירות הזמינים לו )תוך מתן קדימות לערוצים שאינם מחייבים את הגעתו( •

יישום הודעת טקסט ובה קישור לרשימת המסמכים הנדרשים. אם הלקוח בוחר לתאם תור, נשלחת אליו 

 .השיטה, צמצם את היקף הגעת הקהל במרכזי השירות הגדולים במאות אחוזים

 

 שירות בפייסבוק

לרשויות רבות יש דף פייסבוק, המנוהל ע"י דוברות הרשות ומכוון בעיקרו למטרות תדמיתיות. ניהול הדף 

 הכרחי" המכוון להתמודד עם ביקורת המופנית באמצעות הדף.נתפס פעמים רבות כ"רע 

 במינהל החינוך באחת הרשויות, הפכו את הפייסבוק לערוץ שירות ישיר ומידי:

 לקוחות פונים באמצעות הפייסבוק בנושאי מידע, שירותים ותלונות. •

ל פנייה נציגת שירות מבררת במידת הצורך את פרטי הפונה, משיבה לכל הפניות בדף ובמקרה ש •

בנושאים אישיים / פרטיים, מפנה את המשך הטיפול לערוץ פרטי. היא מנהלת את סטטוס הפניות 

 ( על פניות שהופנו לגורמים נוספים במינהל.follow upבפייסבוק ומבצעת מעקב )

לקראת פתיחת הרישום לגני הילדים ולכיתות א', ערכה העירייה שידור פייסבוק ישיר, אינטראקטיבי,  •

נה פאנל של בעלי תפקידים לשאלות הורים בנושאי רישום ושיבוץ ולגבי מערכת החינוך בו ע

 צפיות. 17,000-שאלות ותגובות הועלו בזמן אמת והשידור זכה לכ 500-העירונית. למעלה מ
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 סביבת שירות פיזית ייחודית

הרשות ואת השירות סביבת השירות ודרך התנהלות הלקוח בתוכה מעצבת את האופן שבו הוא תופס את 

שלה, כמו גם את התנהגותו. החוויה של התושב בסביבת העבודה של הרשות יכולה ליצור עבורו תחושה 

שחשבו עליו, שמתאמצים בשבילו ומכבדים אותו. העיצוב צריך לתמוך במיתון הרגשת התלות וחוסר 

שקיפות, רוגע  ,, פתיחותהשליטה של הלקוח וביצירת חוויה של קלות, התמצאות, שירות זורם, הוגנות

 וכבוד לזמן שלו.

גם בעידן של מגמת מעבר לשירות באמצעים לא פרונטליים )שירותים טלפוניים או דיגיטליים(, לאופן בו 

מעוצב מרכז השירות יש השלכה ניכרת על דימוי הרשות גם באופן עקיף, לגבי אנשים שאינם מבקרים 

, בפרסומים שלה, או בחשיפה ויזואלית שלה באמצעי בו, אך נחשפים אליו בביקור בבניין הרשות

 התקשורת השונים.

על היכולת התפעולית לתת  –ארגון סביבת השירות משפיע במידה רבה גם על חווית נותני השירות 

ובכך יוצר  –שירות יעיל ואפקטיבי כמו גם על תחושת הערך שלהם, הדימוי העצמי ותפיסת הלקוח 

בפרק הסביבה הרחבה על השפעת הסביבה הפיזית בשירות  ויה הלקוח.השפעה חיובית נוספת על חו

 הפיזית.

 

 דוגמאות מהשטח

שתיים מהעיריות אותן מלווים כותבי מסמך זה, הקימו מרכזי שירות חדשניים, שבעיצובם הושקעה 

 עיריית אילתמחשבה רבה בחווית הלקוח. 

עיצבה את "זרימת הלקוח" באופן ידידותי 

וקל להתמצאות ולעצב את מרכז השירות 

באופן שלא יזכיר כלל כניסה פורמאלית 

ישדר לעירייה או למוסד ממשלתי, אלא 

מסרים של חדשנות יחד עם חמימות 

וביתיות. עיצוב המרכז תורם רבות לעיצוב 

המפגש בין נותני השירות למקבליו והופך 

 אותו למכבד, נעים ושירותי יותר.

הפכה את מרחב הלובי  עיריית תל אביב

הלובי של בניין העירייה, המשמש בשעות העבודה כמרכז שירות, למרחב רב תכליתי לשירות הציבור. 

משנה את פניו כל הזמן באמצעות תערוכות ותצוגות רלבנטיות לדימוי אותו מטפחת העירייה, הוספה של 

שירותים כגון מתקן לסוללות אופניים ועוד. אחת לשבוע, בשעות אחר הצהרים נפתח במקום מרכז 

  משחקים והפעלות לילדים וביום אחר מרכז מפגש ובילוי לבני הגיל השלישי.
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 שירות עד הבית לאוכלוסיות יעד

בצד תהליכים מואצים של דיגיטציה, מקיימות רשויות תהליכים המכוונים לשפר את חווית הלקוח גם 

בערוצים המסורתיים. רשויות רבות מבצעות התאמות המכוונות להנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלות. 

המביאות את שירותי הרשות לבית  לגלים"לאחרונה החלו במספר רשויות להפעיל "ניידת שירות" "על ג

 של מועצה איזרית חבל מודיעין(.  )היוזמה הראשונה: הלקוח.

בעיריית אילת נציגי השירות מגיעים באופן מתואם לבתי קשישים, אנשים עם מוגבלות, ניצולי שואה 

ה זיכה ואחרים, מצוידים במערכות המחשוב המתאימות ומספקים את השירות בבית הלקוח. שירות ז

 ע"ש רוני פיינשטיין.  חדשנות בשירותמקום ראשון בתחרות אותה ב

 

 סיכום

ממצאים אלו עומדים ברקע דרכי הפעולה המוצעות בעבודה זו.  אנו סבורים שלאורם יש מקום לעיסוק 

פונקציית שירות שתפקידה  הקמתמוקד בתחום השירות ברשויות, ולעיתים, בהתאם לגודל הרשות, מ

התשתית המתודולוגית בעבודה זו  לקדם תהליכים להעלאת רמת השירות ברשויות כמפורט להלן.יהיה 

קיום סקר השוואתי שנתי להערכת השירות ברשויות על כן, הממצאים מעודדים  יתרהיא בסיס מוצע לכך. 

רמות פלטפוכמו כן מוצע ליצור . באמצעות נסיין, או סקר שירות ברשויות –ולעידוד מצוינות בשירות 

 .לשיתוף בידע ולשיתופי פעולה )כגון פורום מנהלי שירות ברשויות(

מסלולי הכשרה בשירות, כחלק מביה"ס המתוכנן ערוץ נוסף לקידום השירות ברשויות הוא בנייה של 

 לשלטון המקומי:

מערך , מנהלי מרכזי שירות ומוקדים )ניהול להכשרת מנהלי שירות – מסלול ייעודי במקצועות השירות •

 שירות(

מיומנויות למשל,  – חידת לימוד בשירות בכל הכשרה ייעודית במקצועות השונים ברשויותפיתוח י •

מיומנויות אכיפה שירותית , נציגי שירות ישיריםל מיומנויות תקשורת שירותית, ניהול שירות למנהלים

אתגרים אופייניים רשותיים,  אתריםמנהלי , שירות דיגיטלי לנציגי אכיפה )פיקוח, גבייה, רישוי וכיו"ב(ל

)גבייה, שפ"ע, חינוך, רישוי עסקים, הנדסה, רווחה וכו'( ודרכי התמודדות  יםהשירות הספציפי מיבתחו

  .ייעודיים

 

 

 

 

 



  34 שירות ברשויות המקומיות

 

 

 

 

 

 

 

 דרכי פעולה מוצעות
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 לשירות ברשויות מודל מיטבי סכמתי

 המודל להלן מרכז את המרכיבים העיקריים, העקרוניים הנדרשים למתן שירות מיטבי ברשות:

 פרקטיקה תפיסה

 לקול הקשבה

 הלקוח

 סקרי שביעות רצון, מפגשי לקוחות, מגוון ערוצים לפניות לקוחות •

 זמינות, מס' התחנות בדרכו של הלקוחנגישות,  –מדידה של איכות השירות  • לומד ארגון

מערכות, דוחות, תהליכים,  –מנגנונים לריכוז המידע, הפקת לקחים ולמידה  •

 שגרות ניהול

 עיצוב מחדש של תהליכים ושירותים -הנעת תהליכים לשיפור איכות השירות  •

 הדברים את לראות

 – הלקוח בעיני

 מסע" ניהול

 "הלקוח

 הלקוחעיצוב תהליכים בראיית  •

 יצירת חוויה של קלות, יעילות, נגישות בקבלת השירות •

 , תיאום ציפיות עם הלקוחSLA –אמנת שירות  •

לבצע, מסמכים שעליו פעולות זכויותיו, מידע בשפה של הלקוח,  ה שלהנגש •

 זמן טיפולהתהליך הצפוי, נדרשים, 

 שירות יוזם •

 ולהתאמת השירות לצרכיו (CRMמערכות לריכוז ולניהול מידע הלקוח ) •

 ערוציות רב

 ודיגיטציה

 הנגשת שירותים באמצעים טכנולוגיים הזמינים בכל זמן ומקום •

 שירות מצוין גם בערוצים המסורתיים, העונים לצרכיהם של קהלים שונים •

 אינטגרציה מלאה של ה"רב ערוציות" )רצף, אחידות, קישוריות, שפה( •

, העובד חווית ניהול

 השירות נותן

 המשאב האנושי בשירותמתמיד של שיטתי וטיפוח  •

 שגרות ניהול )אישיות וצוותיות( מכוונות שירות –ניהול השירות  •

 ובשלות מכוונות

 לשירות ארגונית

 מנהל איכות השירות –פונקציה ארגונית לקידום איכות השירות קיום  •

ערוצים הקצאת תקציבים לשיפור השירות )תהליכי שירות, מערכות שירות,  •

 חדשים, הדרכה(

התייחסות לנושא השירות בתהליכי קבלת  -השירות על סדר היום הארגוני  •

 החלטות, העברת מסרים בנושאי שירות ע"י הנהלת הרשות

 קיום תהליכים לשיפור השירות בתחומי העשייה של הרשות •
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 מדד איכות השירות ברשויות

מדדי שירות )בפרט מדדים "רכים" המבוססים על הערכה סובייקטיבית( הם ברובם מדדים ניהוליים, תוך 

הניתנים אתגר של יצירת מדדים אובייקטיביים, בר המציב דארגוניים, המבוססים על דיווח של הרשות, 

ת יעדים למדידה ולהערכה "חיצוניים" מצד אחד ומשקפים תמונת מצב מלאה מצד שני, כבסיס להצב

  ולהשוואה בין רשויות.

 האוריינטציה השירותית של הרשות, באה לידי ביטוי בשני מישורים:

לשמיעת קולו של הלקוח )מה הלקוח רוצה/ צריך/ חווה(, לעיצוב  קיום מנגנונים מובנים ומנוהלים .א

 .עצם המדידה והשימוש בתוצאותיה - השירותים בהתאמה לצרכיו ולניהולם

אל מול יעדי שירות מקובלים, בשביעות רצון הלקוח ובמידת האמון שהוא מפגין  , הנמדדותתוצאות .ב

 :17כלפי הרשות

דרוג  –שביעות רצון הלקוח והאמון המוצהר שלו בשירותי הרשות  מדדים התנהגותיים "רכים": •

 סובייקטיבי של שביעות הרצון, מספר הפניות החוזרות )אותו נושא(, איכות התקשורת עם הלקוח.

אמנת שירות,  –הדקות"(, נגישות, זמני טיפול  3זמינות )"חוק  מדדים תפעוליים / טכנולוגיים: •

"מדד  - FCRסגירת מעגלי טיפול וחיווי ללקוח, מספר ה"נגיעות" הדרושות ללקוח לקבלת השירות )

מני הטרטור"( ; מגוון ערוצי שירות כולל שירות מרחוק ; הנגשת מידע שלם ובהיר )שקיפות, כולל ז

 טיפול(

 

השאלון להלן מציע כלי להערכת איכות השירות והמכוונות לשירות של הרשות והוא יכול לשמש כלי 

 אבחוני פנים ארגוני וחוץ ארגוני.

 

                                                 

 Top 3 Priorities for Customer  -Gartnerמבית  CEBמדדים אלו מופיעים בספרות המקצועית בנושא שירות, בכלל זה דוח  17

Service in 2018, https://www.cebglobal.com/global/top-priorities-2018/customer-service.html 
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 שאלון איכות השירות

 מתייחס למכלול הפרמטרים המאפיינים רשות מכוונת שירות ומגדיר את מיקומה בכל נושא.השאלון להלן 

הוא נועד לשימוש גורמים חיצוניים, מנהלים ו/או מנהלים עם עובדיהם לזיהוי נושאים לשיפור. ניתן  ניתן להשתמש בו ברמת יחידה או ברמת הרשות כולה.

ן, רכש להשתמש בו להערכת שירות פנימי כאשר משתמשים בו ביחידות הנותנות שירות פנימי כגון משאבי אנוש )ברמת העובדים(, שירותי תחזוקה וניקיו

 מהשאלות יכולות להיות לא רלבנטיות ליחידה או לרשות מסוימת. במקרה זה יש להותיר אותן ללא תשובה. חלק והצטיידות, בינוי, מחשוב ועוד.

 

 5 4 3 2 1 שאלות פרמטר

זמינות 

רב  /ונגישות

 ערוציות

האם  - רב ערוציות .1

מגוון השירות ניתן ב

ערוצים מותאמים 

האם לקהלי היעד? 

ניתן לקב שירות מבלי 

 להגיע לרשות

הגעה נדרשת 

לרשות או טלפון 

 למישהו שמכירים

 ניתן לפנות בכתב

שירותים בודדים )רישום 

 ,10%, עד גנים, תשלומים(

והשאר  -ניתנים מרחוק 

 בהגעה

מהשירותים  30-50%ב

ניתן לפנות בערוצים 

 מרחוק

 50%-למעלה מ

שירותים ניתנים מה

במגוון ערוצים 

ובתהליך מתקדם של 

מעבר לשירות 

 דיגיטלי

ת לרשות בערוצים ניתן לפנו

דיגיטליים )אפליקציה/ אתר/ 

ל, "דוא קיוסקים, טפסים מקוונים(,

פקס, טלפון, הגעה, כמעט בכל 

 השירותים

האם מתקיימים כעת  .2

לקידום תהליכים 

הוספת ערוצי שירות / 

שירותים נוספים 

 ? בערוצים אלו

 , לא

העדפה של הגעת 

 הלקוחות לרשות

אין התנגדות עקרונית, אך 

פועלים להוספת לא 

 ערוצי שירות

מקדמים תהליכים 

בערוצים נוספים, אבל 

בתוך מסגרת האילוצים 

 )משפטי, טכני(

בתהליך של הכנסת 

שירותים מרחוק, 

בוחנים מחדש 

 אילוצים

בתהליך מתמיד של הנגשת 

 הסרה שלשירותים מרחוק, 

, טכניים חסמים ביורוקרטיים

 ותרבותיים

 יוזמים שירות עד הבית

 ושימושי יותר. מניח תשתית רחבה לפיתוחו של כלי מדידה דינמי, מדויק, אך גם קצר  להלןהשאלון 

 )בפילוחים שונים(.מכאן, אנו מציעים לצאת לתהליך גיבוש ותיקוף, על ידי העברתו כ"פיילוט" בקבוצת רשויות 

 ביותר להיכלל בכלי המדידה היישומי.הרבה ת ולאחר עיבוד הממצאים, נזקק מתוכו את המרכיבים בעלי הרלבנטי

 ההתפתחות המקצועית המואצת, המאפיינים את התחום.וכלי שכזה יתוקף אחת לשנה או שנתיים, לאור החדשנות 
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 5 4 3 2 1 שאלות פרמטר

יש אינטגרציה האם  .3

ויכולת מעבר בין 

 ערוצים?

לא, כל סוג פניה 

מתקבל במקום 

 אחר

אותו מטופל ע"י רק אם 

 עובד

יש אפשרות לדעת מי 

בפניות קודמות של טיפל 

 ולהעביר אליוהלקוח 

בדרך כלל כן, 

מעדכנים פניות 

 במערכות השונות

יש מערכת המאפשרת זיהוי פניות 

במספר ערוצים ומעבר ביניהם 

(CRM) 

האם בכל הערוצים  .4

, מותאםזמן השירות 

או שיש ערוץ מהיר 

 יותר?

הגעה לרשות 

מקצרת את 

 התהליכים

עדיפות לשירות פרונטלי / 

 . טלפוני

מיילים ופניות מקוונות 

מטופלים תוך זמן רב 

 עומסל בהתאםיותר, 

עדיפות מסוימת לשירות 

 . פרונטלי/טלפוני

 ערוצים דיגיטליים

מטופלים תוך זמן רב 

 SLAיותר, במסגרת 

 מוגדר

פערים זניחים בזמני 

 השירות

זמן שירות בערוצים מרחוק מנוהל 

 כמו שירות פרונטלי /וקצר יותר 

קיימים פתרונות האם  .5

של לצרכים ייחודיים 

קהלי יעד )ערוץ, שפה 

 וכיו"ב(?

לעיתים צריכים לא, 

להיעזר בגורם 

 שלישי

אין פתרונות מותאמים. 

 "מסתדרים" אד הוק

משתדלים להתגמש 

ולסייע לקהלים בעלי 

צרכים ייחודיים, פעמים 

להגיע רבות נאלצים 

 לרשות

חלק מהשירותים 

נגישים בערוצים 

מותאמים ולשאר 

-מוצאים פתרונות אד

 הוק

קיימים ערוצים מותאמים לקהלי 

יעד )קיוסקים, הגעה לבית הלקוח, 

שר עולה צורך שפות ועוד( וכא

חדש נעשית חשיבה איך לתת 

 פתרון

האם יש מערכת  .6

המציגה תמונה של 

הקשר עם הלקוח 

, CRMבכל הערוצים )

 תיק תושב וכיו"ב(?

יש מערכת הנותנת מענה  אין

 חלקי / מצומצם

יש מערכת המאפשרת 

 תיעוד חלק מהערוצים

בכל תחום יש 

שבה אפשר מערכת 

לראות תיעוד של כל 

 הלקוחהקשרים עם 

 באותו תחום

/ תיק תושב  CRMיש מערכת 

המראה את מכלול הקשרים עם 

 הלקוח בכל התחומים

האם קל להשיג  .7

 אתכם בטלפון?

משתדלים לענות בשעות  קשה מאוד

 מענה טלפוני

אך  זמני ההמתנה ארוכים

עונים בשעות מענה 

 טלפוני

עונים בשעות מענה 

טלפוני, זמן המתנה 

קצר. ניתן להשאיר 

 הודעה וחוזרים

 ןעונים בשעות מענה טלפוני, זמ

המתנה קצר. ניתן להשאיר 

הודעה וחוזרים תוך פרק זמן קבוע 

 .18call back/מראש

מה זמן ההמתנה  .8

הממוצע בערוץ 

 הפרונטלי

 ד' 10עד  ד' 20עד  ד' 30עד  ד' 45עד  ד' 45מעל 

                                                 

 מערכת המאפשרת חזרה אוטומטית ללקוח כאשר מגיע מקומו בתור )מבלי שיחכה על הקו( 18
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מה זמן ההמתנה  .9

הממוצע בערוץ 

 הטלפוני

 עד דקה 'ד 3עד  ד' 10עד  ד' 15עד  ד' 15מעל 

מה זמן ההמתנה  .10

הממוצע בערוצים 

 מרחוק

התייחסות ראשונית 

יותר מיום תוך  –

 עבודה

 –התייחסות ראשונית 

 יום עבודהתוך 

 –התייחסות ראשונית 

 ש' 3תוך 

 –התייחסות ראשונית 

 שעהתוך 

 ד' 15תוך  –התייחסות ראשונית 

 

מה הזמן הממוצע  .11

ית ילסגירה של פנ

 שירות

 ללא ניקוד

האם ניתן לתאם תור  .12

מראש? האם יש 

שעות קבלה 

 מוגדרות?

אין שעות קבלת 

קהל. מגיעים בכל 

זמן, לא תמיד יש 

 נותן שירות זמין

אין שעות קבלת קהל. 

תמיד  –מגיעים בכל זמן 

 יש מי שיקבל את הקהל

יש שעות קבלת קהל 

 מסודרות

יש שעות קבלת קהל 

ואפשר לתאם בהן 

 תור

ניתן לתאם תור בקלות באינטרנט 

 או בטלפון

יש שעות קבלה מוסדרות 

 ללקוחות מזדמנים

 –שירות בנגיעה אחת  .13

כמה פניות של הלקוח 

כדי  לרשותנדרשות 

 לקבל את השירות?

נדרשות מספר 

 באופן מובנהפניות 

 )באותו עניין(

 

לעיתים נדרשת פנייה 

נוספת כדי לקדם את 

הטיפול בפנייה )בפרט אם 

 עברה לגורם נוסף(

 

הלקוח לא צריך לפנות 

שוב, אבל אם יפנה זה 

 .יועיל/יזרז את הטיפול

אם יש עיכוב או בעיה 

 חוזרים אליו

אין כמעט צורך 

 בפניות נוספות

יוזמים עדכונים 

 בתהליך

צריך לפנות רק פעם אחת, 

דואגים להעביר למי שצריך 

ומוודאים שמעגל הטיפול נסגר 

 לראות סטטוס בעצמוהלקוח יכול 

הלקוח בפועל האם  .14

ופונה לבדוק חוזר 

 סטטוס מעבר לנדרש?

 ללא ניקוד

מה  -סביבת שירות  .15

ה סביבהמאפיין את 

קבלת הפיזית של 

 הקהל?

 

 

 

אין קושי להתמצא, 

אזור המתנה מסודר, 

, עומדים ליד הדלת

ללא הכוונה, ללא 

 כלי לניהול התור

אזור המתנה, הכוונה יש  כסאות / ספסל במסדרון

חלקית, ללא ניהול תור, 

לא ניתן לראות את 

 התקדמות התור

סביבת המתנה 

נעימה, אפשר לראות 

את התור, יש 

מספרים או שיטת 

 רישום כלשהי

שילוט ברור, מודיעין, אזור ישיבה 

נעים )לא בשורות(, מואר, מערכת 

לניהול תורים, אפשר לראות את 

התקדמות התור, עמדת קפה, 

 דת טעינהעמ
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חווית לקוח 

של יעילות 

, ושקיפות

שמיעת קול 

 הלקוח

לקוח יכול האם ואיך  .16

לגבי  מידע לקבל

האם הם  ?שירותים

 ברורים ושקופים?

אין מידע נגיש, ריבוי 

 "מעכרים"פניות ל

מידע ניתן בטלפון או 

על פי שאלת  –בהגעה 

 הלקוח

, מידע מידע כללי באתר

 מפורט בטלפון או בהגעה

 באתררב מידע 

, )תהליכים, טפסים(

לא תמיד בשפת 

 הלקוח

מידע נגיש באתר ובטלפון, מידע 

מנקודת  על התהליךף מלא ומקי

 המבט של הלקוח

כשלקוח יוצר קשר נותנים לו 

 מידע מלא וברור

)זמן  SLAהאם מוגדר  .17

 לתהליכיםשירות( 

 –בערוצים בשונים 

פרונטלי, טלפוני, 

 ?דיגיטלי

משתדלים  .לא

ככל מהר לטפל 

 שאפשר

לתהליכים  SLAיש 

 שמוגדרים לפי חוק

לחלק  SLAקיים 

ו/או לחלק  מהתהליכים

 מהערוצים

לכל  SLAקיים 

שירות תהליכי ה

 בחלק מהערוצים

בכל הערוצים, לכל  SLAקיים 

 השירותים

קבוע מראש מגדירים  SLAאם אין 

או מתי יהיה אד הוק מתי יטופל 

 עדכון בנושא

האם מיידעים את  .18

מה זמן הלקוח 

 הטיפול הצפוי?

מיידעים מתי  –תמיד. אם לא ידוע  על פי רוב בתהליכים מוגדרים בלבד לפעמים לא

 אותו וחוזרים אליו יעודכן

האם יש מנגנון  .19

לתיעוד ולמדידה של 

 ?SLA-ה

רק בתהליכים מוגדרים,  לא

 כשיש דרישה על פי חוק

בחלק מהערוצים 

 והתהליכים

ברוב הערוצים 

 והתהליכים

יש מערכות מסודרות ומתבצעת 

 מדידה ובקרה

שמוגדר עפ"י חוק  SLAב לא -על פי רוב  לא יודע ?SLAהאם עומדים ב  .20

לתהליכים  SLAעומדים, ב 

/ תלוי  אחרים פחות

 בשירות

 80%למעלה מ 50-80%

האם קיימת מדידה  .21

בין מחלקות  SLAשל 

 ברשות?

בעיקר בנושאים שנקבעו  מעט מאד לא

 בחוק כמו תהליכי רישוי

לפחות במחצית 

 מהתהליכים 

במרבית התהליכים, קיימת 

תרבות של קביעת לוחות זמנים 

 לפעולות ולתהליכים בין מחלקות

האם הלקוחות  .22

ים מרוצים? איך יודע

האם יש מנגנון  ?זאת

לברר מה רוצה 

הוא הלקוח והאם 

 מרוצה או לא?

, אין יודעים לא

 מנגנונים

יודעים על בסיס רושם, 

 העדר תלונות

 אין מנגנונים מוסדרים

יודעים על פי תלונות, 

 מכתבי תודה, פניות ציבור

תמיד בדיקה לא 

בסיורים,  -שיטתית 

מפגשים עם תושבים, 

 טלפונים ללקוחות 

לא סקר שביעות רצון 

 רציף )תדירות נמוכה(

סדרים לשמיעת קול תהליכים מו

סקרי שביעות רצון קצרי  -הלקוח 

טווח )מיד לאחר קבלת השירות( 

ותקופתיים )סקר שביעות רצון(, 

מפגשים עם לקוחות, חזרה 

 ללקוחות שהתלוננו ועוד
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שותפים במתן אם יש  .23

האם  – שירותה

עובד טוב? הממשק 

 מה האתגרים?

כל אחד עובד 

בנפרד, הממשק לא 

צריך עובד, הלקוח 

לדבר עם כל אחד 

 בנפרד

יש הרבה תקלות 

בממשק. לפעמים דברים 

זזים רק אחרי שהלקוח 

 מתערב

פנימי אבל קשה  SLAיש 

 לאכוף אותו. 

הלקוח לא יודע איפה 

 הדברים עומדים

הממשקים עובדים. 

פנימי ובדרך  SLAיש 

כלל עומדים בו, 

 לפעמים יש תקלות

הממשקים עובדים מצוין, יש 

 SLAהגדרות ברורות של 

ותקשורת טובה. העברת המקל 

בין היחידות נעשית בלי שהלקוח 

 מרגיש או צריך להתערב

 יש מנגנונים לליבון בעיות בממשק

תחנות במסע ה מהן .24

)בתחומי  הלקוח

  ?הליבה השונים(

 ללא ניקוד

האם מתבצע ניתוח  .25

ותהליך שיפור של 

 מסע הלקוח

לא מכירים / עובדים 

עם מושג מסע 

 הלקוח

כשיש בעיה בודקים 

 ממשקים ותהליכי שירות

עושים תהליכי שיפור 

שירות יחידתיים ובנפרד 

 ממשקיםבתהליכי שיפור 

כן, כחלק מתהליכי שיפור  בשירותים מרכזיים

בוחנים ומייעלים את  –מתמידים 

 מסע הלקוח

פרסונליזציה של  .26

האם  -השירות 

מכירים את הלקוחות? 

יודעים מתי פנו בפעם 

האחרונה ולמה, 

יודעים מה הצרכים 

 ?הםשל

מכירים באופן בכללי את  בסיס אישיעל 

מאפייני האוכלוסייה, 

ובהתאם מציעים שירות 

גם בשפה נוספת )רוסית/ 

 ערבית וכו'(

מכירים את מאפייני 

האוכלוסייה באופן כללי. 

יש תיעוד של לקוחות 

שקיבלו שירות, ומה 

סטטוס הבקשה, אך לא 

 תיעוד של כל פניה.

יש תיעוד במערכת 

CRM  של הפניות

 נות.האחרו

של כל  CRMיש תיעוד במערכת 

הפניות הקודמות של התושב. 

בנוסף, יש לנו שירות מותאם 

אישית בהתאם לגיל, מצב 

משפחתי ואזור מגורים אנו יודעים 

 להציע את השירותים רלוונטיים.

האם מתקיימת מדידה  .27 מדידה ובקרה

 פרמטרים אחריםשל 

ומסע  SLA)בנוסף ל

 ?הלקוח(

באיזה מה מודדים, 

כלים ומה עושים עם 

 התוצאות?

מדידה של חלק  SLAנמדדת רק עמידה ב לא מתבצעת מדידה

מהתהליכים או חלק 

 מהפרמטרים

מדידה של התהליכים 

 העיקריים

עובדים על פי נתונים: מודדים 

כמויות, זמנים, איכות. יש שגרות 

 מסודרות למדידה

האם יש תהליך בקרה  .28

על מענה שירותי 

 -)איכות, תקשורת( 

יש שגרת בקרה  רק בחלק מהערוצים תלוי ביחידה לא

ומשוב קבועה רק 

יש שגרת בקרה ומשוב קבועה 

 בכל היחידות הנותנות שירות
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טלפוני ופרונטלי 

 ובכתב

במוקדים ובמרכזי 

 שירות

האם מתבצעים סקרי  .29

 שביעות רצון לקוחות?

סקר שנתי כלל  סקר שנתי כלל רשותי לכמה שניםאחת  לא

רשותי + סקרים 

 בנושאים ספציפיים

סקר שנתי + סקרים נושאיים + 

סקרים מיידים סמוך לקבלת 

 , משוב באפליקציה(SIMהשירות )

האם מתקיים תהליך  .30

 למידה והפקת לקחים

מאירועי שירות,  –

 ?פניות ציבור

אין תיעוד ומעקב 

אחר תקלות 

 ואירועים

אין תהליך מסודר של 

 למידה מתקלות ותלונות

יש בדיקה ולמידה 

במקרים של אירוע שירות 

 חמור

יש תהליכי למידה 

מתקלות ומידי פעם 

 )ללא שיטה סדורה(

מתקיימת שגרה סדורה של 

 , פניות ציבורהצפת אירועים

  ,ונושאים ללמידה, ניתוח שלהם

 הפקת לקחים ויישומם

מידע נותנים איזה  .31 יוזמה

ללקוח הפונה? האם 

 מציעים שירות נוסף?

עונים על השאלה / 

מטפלים בנושא 

 הפנייה שלו

אם הלקוח שואל או 

בקש נותנים לו מידע / מ

 שירות נוסף

משתדלים לבדוק אם 

הלקוח מרוצה לפני סיום 

 השיחה 

יש צורך בגורם נוסף  אם

ברשות, מסייעים ביצירת 

 הקשר

בתהליכי שירות 

ארוכים ומורכבים, 

מיידעים את הלקוח 

כבר בתחילת הדרך 

 על כל שלבי התהליך 

תמיד בודקים אם יש 

צורך בעוד משהו לפני 

סיום מתן השירות, 

מפנים אותו לגורם 

 המתאים

בודקים אם יש עוד משהו שאפשר 

יבות לעזור. מבררים את נס

הפנייה ומציעים שירותים 

רלבנטיים נוספים )למשל, חדש 

מקשרים אותו או  –ברשות( 

 עבורומספקים לו למידע מפורט 

האם מציעים  .32

שירותים חדשים 

 ללקוחות?

קושי לפתח מעט,  לא

שירותים חדשים / שינויים 

 בשירות

במידה רבה, יש  במידה בינונית

תמיכה של ההנהלה 

 בנושא

יעדים של ייזום שירותים כן, יש 

 . לא מחכים שהלקוח יפנהחדשים

האם נעשות פעולות  .33

למנוע מראש  בכדי

? לרשותפניות צפויות 

)למשל הודעה מראש 

 על הפרעה לתנועה(

 בדרך כלל לא. 

קושי לבצע / 

 תפיסה שלא נדרש

משתדלים, בעיקר  תלוי בנושא ובפעולה רק במקרים מיוחדים

בתהליכים כלל 

 רשותיים

כמעט תמיד. עובדים לפי תכנית 

שנתית ומזהים צרכים לפי 

עושים שהתקופה / בכל פעולה 

לוקחים בחשבון השפעות על 

 הלקוח ונוקטים פעולות מקדימות
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בשלות 

לתהליך 

 שיפור שירות

מה מקום השירות  .34

בסדר העדיפות 

 היחידתי / הארגוני?

 מקום נמוך

השירות נתפס כבא 

 העובדיםעל חשבון 

הכרה בחשיבות, מקום 

 נמוך בסדר העדיפויות

הכרה בחשיבות, מקום 

 בינוני בסדר העדיפויות

מקום גבוה למדי אך 

לא בראש סדר 

 העדיפויות

תופסים את השירות כחשוב גם 

אם בדרך להשגתו יש יעדי ביניים 

 זו המטרה –שצריך להשיג 

האם יש רצון לקיים  .35

 תהליך שירות

רצון, אין לא )אין 

 פניות(

ביחס  תאמביוולנטיו

 לתהליך

יש רצון אך תחושה 

 שהעיתוי לא מתאים / נוח

יש רצון בתהליך 

 שירות / נכונות לקיים

רצון רב להעלות את רמת 

 השירות של היחידה

)ברמת רשות( האם  .36

יש פונקציה 

האחראית לקידום 

 השירות ברשות?

לא, המנכ"ל/ ראש  לא

יוזם הרשות/ מנהל בכיר 

 לפעמים פעולה בנושא

כל מנהל מקדם את 

הנושא בתחומו על פי 

הנחיית מנכ"ל / ראש 

 רשות

יש מנהל/בעל תפקיד 

המקדם את הנושא 

בנוסף לתפקידו / 

מנהל המוקד הרשותי 

 מנהל פניות הציבור /

יש חברה חיצונית 

המסייעת בתהליך 

 לשיפור השירות

יש מנהל שירות / יחידת שירות 

 הנושא ברשות הפועלת לקידום

עד כמה שיפור  .37

השירות הוא 

בשליטתכם, נתון 

 להשפעתכם?

לא בשליטה, אין משאבים  בכלל לא

 בהנהלהתלוי בעובדים /  /

 )מיקוד שליטה חיצוני(

השפעה רבה, אך  אחלק בשליטה וחלק ל

חסרים משאבים / 

גם ידע ותלויים 

בגורמים אחרים 

 ברשות

. גם אם חסרים השפעה רבה

משאבים יש תכנית, יודעים איך 

פועלים לקדם )מיקוד  / לקדם

 ליטה פנימי(ש

 תהאם יש לכם תפיס .38

שירות? האם מכירים 

 אותה?

יודעים על קיומה אך לא  לא

מכירים ולא תופסים 

 כמשמעותי

יש תפיסה, אבל רק חלק 

 מכירים אותה

יש תפיסה והיא 

בתהליך הטמעה, 

יישמנו כבר חלק 

 ממנה

יש תפיסה, מדברים עליה, מכירים 

תהליכי  אתאותה, היא מכוונת 

 השירות

מה האתגרים  .39

 השירותיים שלכם?

)הדוגמאות להמחשה, 

לאופן כאינדיקציה 

עומק תפיסת השירות 

ההטמעה של 

 התפיסה(

פישוט תהליכי 

 העבודה של היחידה

מיומנויות  הטמעת

שירות בקרב 

 העובדים

  SLA הטמעת

לתת מענה מיטבי בטלפון 

 ל"ובדוא

מערכות מידע הטמעת 

מתקדמות לייעול 

 תהליכים

שמיעת קול הלקוח באופן 

 דרך סקרים ומדידהשוטף, 

תהליכים חדשים ייזום 

ושיפורים בתהליכים 

 הקיימים

 זמני המתנה קיצור

 הבקר הטמעת

 ותהליכי שיפור

 יטלייםתהליכים דיג

 ממשקי עבודה שיפור 

תהליכי  הטמעת

 שירות רוחביים

 השקיפות בתהליךהגברת 

ושירותים עוד מידע הנגשת 

 דיגיטליים

 מסע הלקוחקיצור / שיפור 

הנגשת מידע ושירותים מותאמים 

 לצרכי קהלי היעד
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האם יש שגרות  .40

סדורות בנושא שירות 

לבקרה ומשוב, ניתוח 

 אירועים, תאום ועוד

או פגישות עם מנהל ישיר  אין

בצוות בתדירות נמוכה 

 ולא סדירה

פגישות  /ישיבות צוות 

קבועה אך בתדירות מנהל 

 נמוכה

 תכנים תפעוליים בעיקר

שגרות קבועות של 

פגישות עם מנהל / 

צוות בתדירות קבועה, 

 בינונית/גבוהה

ישיבות קבועות עם המנהל לצורך 

 בקרה ודיווח

 ישיבות צוות שוטפות

עודיות עם מחלקות יי פגישות

 שונות לשיפור ממשקים

איזה עוד תהליכים/  .41

שינויים נוספים יש 

 אצלכם ביחידה כעת? 

האם נעזרים ביועצים 

 מומחי תוכן? /

 ללא ניקוד

שירות פנים 

ארגוני כחלק 

משרשרת 

 הערך ללקוח

)אם יש מספר 

שותפי 

תפקיד, 

לשאול על כל 

 העיקריים(

האם תלויים בשירות  .42

מיחידות אחרות 

 לצורך מתן השירות?

 ללא ניקוד

באיזו מידה השירות  .43

 ניתן בזמן?

ריבוי עיכובים 

וקשיים, העדפה 

 שלא לעבוד יחד

 יש עיכובים

תחושה שהשירות 

המשותף בסדר עדיפות 

 נמוך

בדרך כלל מתקיים ממשק 

תקין / ניתן השירות 

 הנדרש בזמן

השירות ניתן בדרך 

כלל בזמן, יש שיתוף 

פעולה. לעיתים יש 

 עיכוב

כמעט תמיד. יש תכנון משותף 

מראש ואם יש עיכוב מודיעים 

את  יחדמראש ומנסים לתעדף 

 הפתרונות

באיזו מידה השירות  .44

 ?מקבלים איכותיש

האם סוגרים מעגל 

 טיפול?

ריבוי , נמוכההאיכות 

/ הלקוחות  חזרות

 מתלוננים עליהם

איכות בינונית, הרבה 

לקוחות או תלונות של 

עיכובים, תלוי מי עשה 

 אצלם את העבודה

בדרך כלל האיכות בסדר, 

לפעמים יש תקלות 

 ותלונות של לקוחות

איכות טובה למדי, 

מתריעים בפנינו על 

דברים שרואים 

 בתהליך

יש שותפות בהבנה של הצורך 

ואנחנו מקבלים תוצר מעולה, 

תומכים בנו ואפילו נותנים לנו 

 רעיונות טובים

האם השירות  .45

 נמדד?)הפנימי( 

מודדים זמנים בתהליכים  תלוי בגורם ובתהליך לא

 נדרשים על פי חוק

מודדים זמנים וחלק 

 ממרכיבי האיכות

 תיעוד ומדידה מובנים

 סקר שביעות רצון פנימי

 יש למידה מתקלות ומליקויים

האם סביבת העבודה  .46

מתאימה למתן 

 שירות?

לא, תנאים מקשים 

 העבודהעל ביצוע 

נוחה /  מאדסביבה לא 

נעימה, חלק מהכלים 

מתאימים, יש הרבה 

 תקלות ובעיות

סביבה סבירה, יש 

 מערכות וכלים מיושנים

סביבה נוחה ונעימה, 

יש מה לשפר אבל יש 

 מה שצריך

 תמתאימה ונעימה לעבודה, צור

ישיבה נוחה, תאורה טובה, זמינות 

מערכות וכלים נדרשים, גישה 

 שצריךולמה נוחה למי 



 

 45 המקומיות שירות ברשויות

 5 4 3 2 1 שאלות פרמטר

שירות פנים 

 –רשותי 

העובד 

כלקוח של 

 הארגון

איכות השירות  .47

 -לעובדים / למנהלים 

 ?תנאים ושכר

תחושה שמקבלים 

שירות גרוע, לא 

מקבלים מידע על 

 זכויות, ריבוי טעויות

עיכובים וטעויות, ריבוי 

תר לאחר מאמצים פנ

 רבים מצד העובד

 איכות שירות סבירה.

במעברים צריך לשים לב 

שהעבירו את כל הזכויות 

 שלנו

שירות טוב. כל עדכון 

או שינוי מיושם 

בתלוש למרות 

מידע לא לשלפעמים 

 נוסף והסברים

. דיוק בשכר, הקדמת שירות מצוין

תשלום לפני חגים, יידוע יזום על 

עדכונים בתנאים ובשכר, המידע 

בפורטל/ חוברת, יש את מי נגיש 

 לשאול

איכות השירות  .48

 –הלים לעובדים / למנ

פיתוח מקצועי, 

הדרכה, לכידות 

 ?חברתית

תחושה שלא 

 משקיעים בפיתוח.

לא מאפשרים 

לצאת ללימודים, אין 

 קריטריונים

השתלמויות במקרים 

 בודדים

פעילות לכידות על חשבון 

 הצוות

יש השתלמויות מקצועיות 

  /שממומנות ע"י המפעם 

 .גורמי ממשלה

אין קריטריונים ברורים 

 להשתתפות

אחת  –פעילות לכידות 

 לכמה שנים

יש הדרכות 

והשתלמויות, בכל 

שנה יש פעילות 

 ללכידות חברתית

רבה שירות מצוין, השקעה 

השתלמויות בהיקף בעובדים, 

, יש פעילות ובתדירות מוגדרים

העשרה, יש תקציב שנתי ללכידות 

משקיעים תחושה שחברתית, 

 עובדיםב

האם יש לעובד במי  .49

כשנתקלים להיעזר 

 בקושי אישי

אין גורם רשמי / 

צריך לפנות לארגון 

 העובדים

תלוי במנהל האישי ורצונו 

 יכולתו להשפיע /

יש התחשבות במצבי 

 קיצון

יש כתובת לפניות 

 ומתחשבים

ניתן לפנות למנהל האישי ויש 

 כתובת מוסדרת )משאבי אנוש(

וקריטריונים יש נכונות לסייע 

 ברורים למצבי חיים שונים

 

 עיבוד תוצאות השאלון

 לפי הנוסחה הבאה: .בכל קטגוריהולחשב ממוצע  יש לסכם את הציונים שניתנו בפרמטרים השונים

)מס' השאלות 

 (1שקיבלו ציון 

 
+ 

)מס' השאלות 

 (2שקיבלו ציון 
 *2 + 

)מס' השאלות 

 (3שקיבלו ציון 
 *3 + 

)מס' השאלות 

 (4שקיבלו ציון 
 *4 + 

)מס' השאלות 

 (5שקיבלו ציון 
 *5 

)מס' השאלות 

 (1שקיבלו ציון 
+ 

)מס' השאלות 

 (2שקיבלו ציון 
+ 

)מס' השאלות 

 (3שקיבלו ציון 
+ 

)מס' השאלות 

 (4שקיבלו ציון 
+ 

)מס' השאלות 

 (5שקיבלו ציון 

 

 המשקף את הציון בקטגוריה. 5-ל 1יתקבל מס' בין 
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 /ונגישותזמינות  טווח

 רב ערוציות

חווית לקוח של 

, יעילות ושקיפות

שמיעת קול 

 הלקוח

בשלות לתהליך  יוזמה מדידה ובקרה

 שיפור שירות

שירות פנים 

ארגוני כחלק 

 משרשרת הערך

שירות פנים 

העובד  –רשותי 

 כלקוח

 כללי

שירות בערוצים  1 – 0

מסורתיים, אין 

התאמה לצרכי 

 הלקוח

זמינות נמוכה/ 

 מנוהלתאינה 

הלקוח צריך 

להתאמץ כדי 

לקבל שירות, אין 

מכוונות לשירות 

ואין ניהול של 

 חווית הלקוח

השירות אינו נמדד 

 ואינו על סדר היום

שירות מגיב, אין 

ייזום של פעולות 

שיפור ושירותים 

 חדשים

בשלות נמוכה, 

השירות אינו על 

סדר היום הארגוני, 

אין אמון ביכולת 

לשנות, אין רצון 

 יך שירותבתהל

ממשקים בעייתיים 

ורמה נמוכה של 

שירות פנימי 

מקשים על מתן 

שירות טוב 

 ללקוחות

רמת שירות נמוכה 

לעובדים, חווית 

עובד אינה תומכת 

בתהליך שיפור 

 שירות

אין מכוונות 

לשירות, הנושא לא 

נתפס כחשוב, 

 גישה מגיבה

עדיפות לערוצים  2 – 1

מסורתיים, 

שירותים בודדים 

ניתנים בערוצים 

 דיגיטליים /מרחוק

אין ניהול שיטתי 

 של הזמינות

יש ניהול זמן 

הטיפול רק 

 כשנדרש עפ"י חוק

מטפלים במשברי 

 שירות

מדידה חלקית ולא 

 רציפה

רמה נמוכה של 

יוזמה, באירועים / 

 תהליכים בודדים

יש הכרה בחשיבות 

הנושא אך 

מוטיבציה נמוכה 

לתהליך או רמה 

אמון נמוכה של 

 ביכולת לשנות

רמת שירות 

פנימית נמוכה 

 יחסית

האיכות תלויה 

 בגורם המטפל

השקעה מועטה 

 בעובדים

מכוונות נמוכה 

לשירות, מטופל 

באירועי שירות 

חריגים או כשנדרש 

 על פי חוק

נגישות וזמינות  3 – 2

בינוניות, חלקן 

במגוון ערוצים או 

רשות בתחילת 

תהליך לרב 

 ערוציות

 

 

 

 

ניהול חלקי של 

 SLAחווית הלקוח )

בחלק 

 מהשירותים(

רמת תאום נמוכה 

 בממשקים

יש שגרות מדידה 

ובקרה בתדירות 

נמוכה / בחלק 

 מהתהליכים

יש יוזמה בנושאים 

בתהליכים  /

מסוימים, בתוך 

מסגרת התפקיד, 

 אין עשייה מעבר

הכרה בחשיבות 

השירות, רמה 

בינונית של רצון 

היתכנות  –לשינוי 

ביכולת  תלויה

 לרתום לשינוי

רמת שירות 

פנימית בינונית, אין 

שותפות פנימית 

אל מול הלקוח, 

מדידה חלקית של 

 השירות

רמת שירות 

 –בינונית לעובדים 

תהליכי שירות 

ופיתוח לא 

 שיטתיים

איכות שירות לא 

אחידה, מכוונות 

ניהול  –חלקית 

היבטים ספציפיים 

 בשירות

יחידה בתחילת 

 תהליך שירות 
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 רב ערוציות

חווית לקוח של 

, יעילות ושקיפות

שמיעת קול 

 הלקוח

בשלות לתהליך  יוזמה מדידה ובקרה

 שיפור שירות

שירות פנים 

ארגוני כחלק 

 משרשרת הערך

שירות פנים 

העובד  –רשותי 

 כלקוח

 כללי

רשות בתהליך  4 - 3

מתקדם יחסית 

לרב ערוציות, 

נגישות וזמינות 

במגוון ערוצים, 

עדיפות מסוימת 

לערוצים 

 מסורתיים

יש ניהול של חווית 

הלקוח, עבודת 

ממשקים טובה, 

שמיעת קולו של 

הלקוח אינה 

 רציפה

במוקדי שירות 

מתקיימים תהליכי 

מדידה ובקרה / 

 בתהליכים עיקריים

תהליכי למידה לא 

 רה סדורהכשג

רמה גבוהה של 

יוזמה, לא תמיד 

 כתהליך סדור

הנושא על סדר 

היום, יש נכונות 

לתהליך שירות, 

 ניתן לרתום לשינוי

רמת שירות פנימי 

טובה ובדרך כלל 

 מנוהלת

נעשית פעילות 

פיתוח ותהליכי 

 שירות טובים

רמה גבוהה של 

מכוונות לשירות, 

שירות מנוהל, 

נעשים מהלכים 

להעלאת רמת 

 השירות 

שירות זמין ונגיש  5 - 4

במגוון ערוצים 

מותאמים לצרכי 

 הלקוח

רב ערוציות 

 מנוהלת

מכוונות גבוהה 

ללקוח, יש הקשבה 

ללקוח והתאמה 

ליצירת חווית לקוח 

 טובה

ניהול הלקוח 

לאורך זמן ולרוחב 

 שירות הרשות

נושא השירות 

חשוב בארגון, 

מתקיים תהליך 

של מדידה ובקרה 

כבסיס ללמידה, יש 

הפקת לקחים 

 ויישום

שירות יוזם, נותנים 

ללקוח מידע על 

מכלול התהליך או 

 שירותים משלימים

עבודה 

 פרואקטיבית

ייזום חידושים 

 ושיפורים

בשלות גבוהה, 

עוסקים בשירות, 

אמון גבוה ביכולת 

ולהשתפר, לשנות 

 רצון לקיים תהליך

מודעות גבוהה 

לשירות גם 

ביחידות עורפיות, 

שותפות לטובת 

 חווית הלקוח

שירות פנימי 

 מנוהל ונמדד

חווית עובד טובה 

מסייעת ברתימת 

 העובדים לשירות

ארגון מכוון שירות 

 )אסטרטגי(, 

שירות מנוהל, 

תהליכים מתמידים 

של יוזמה וחדשנות 

בשירות והתאמה 

 הלקוחלצרכי 



 

  48 שירות ברשויות המקומיות 

 הגדרת מדד שירות בין רשויות

 סקר שביעות רצון

 שביעות רצון מדווחת של לקוחות היא מדד, המעיד על איכות השירות הנתפסת. 

 ( פנייה ללקוחות שהם בסופו של דבר קהל היעד.2( יצירת כלי אחיד, כולל, באותה תקופת זמן ; )1) – יתרונותיה העיקריים כמדד

 ( מדד סובייקטיבי, המושפע מאיכות השירות בפועל, אך גם מאיכות התקשורת של הרשות עם הציבור ומתהליכים פוליטיים  ;1) – חסרונות עיקריים

 ( ביצוע סקר ארצי כרוך בעלויות גבוהות ומשאבי זמן, המקשים על קבלת מדד אמין בזמן אמת.2)

הטיות סובייקטיביות, אולם עדיין כרוך בהיערכות לוגיסטית ובעלויות גבוהות ומצמצם את ניתן לבצע את הסקר באמצעות נסיינים )"לקוח סמוי"(, דבר המנטרל 

 היריעה למענה טלפוני / פרונטלי ולתחומי בדיקה ספציפיים. 

תהליך אינטרנטי קיימים מספר גופים המקיימים סקרי שביעות רצון מהשלטון המקומי בתחומי פעילותו העיקריים ובכללם גם בנושא השירות. הסקרים נעשים ב

 ומגיעים לחלק מהאוכלוסייה.

 נסיין )טלפוני/פרונטלי(, סקירה של השירותים באתר הרשות ודיווח של נתונים מהרשויות עצמן. –אפשר לשלב בין מספר אמצעי מדידה 

 להלן שאלון לנסיין בטלפון + באתר לתחום שירות ספציפי.

 

  שאלון לנסיין

מוזכר בתוך דף  -באתר האינטרנט )כן, חלקי האם קיים דף מידע בנושא  .1

 יחידה, לא(

כולל אילו מסמכים  -האם יש הסבר לגבי מהות התהליך ואיך מבצעים  .2

 נדרשים בתהליך

 האם יש הכוונה לאן, למי, מתי להגיע ופרטי קשר .3

 האם רשום זמן טיפול .4

 האם ניתן לביצוע בערוץ דיגיטלי )אינטרנט, טופס מקוון, מייל( .5

 )לפי האתר(הגיע פיזית ל האם חייבים .6

 -האם  ניתן הסבר לגבי מהות התהליך ואיך מבצעים  -טלפוני  .7

 כולל אילו מסמכים נדרשים בתהליך

 האם יש הכוונה לאן, למי, מתי להגיע ופרטי קשר .8

 האם מסרו זמן טיפול ואופן אישור ביצוע .9

 מידת האדיבות / היחס של הנציג בטלפון .10
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 להערכה השוואתית של איכות השירות ברשויותמדדי תשומות ומדדים תפעוליים 

 אופן הדיווח איכותי / כמותי ואופן המדידה מדד נושא

תשתיות 

 שירות

 דיווח הרשות יש / אין –מדד איכותי  קיום פונקציית שירות פעילה ברשות

  –מדד איכותי  מגוון ערוצי שירות

פרונטלי מוסדר )שעות קבלה מוגדרות 

 ומפורסמות(, טלפוני, אינטרנט, אפליקציה, פייסבוק

 הנגשה על פי חוק הנגישות

 דיווח הרשות ואתר האינטרנט שלה

קיום מערכות שירות לתיעוד ולניהול הטיפול 

 בלקוחות

 –מדד איכותי 

 (CRMמערכת לתיעוד פניות ודרך הטיפול בלקוח )

 אפשרות לזימון תורים

 ניהול תורים

 לניהול הטלפוניה במוקדים טלפונייםמערכות 

 דיווח הרשות והצגת דוחות

 דיווח הרשות ואתר האינטרנט שלה מדד איכותי קיום אמנת שירות חשופה לציבור

 הצגת דוחות ונתוני מדידה איכותי קיום תהליכי מדידה ובקרה

 –זמני מענה בערוצים השונים  מדדי שירות

 במרכזי השירותזמן המתנה למענה פרונטלי 

 זמן המתנה למענה במוקדים הטלפוניים

 זמן תגובה בערוצים הדיגיטליים

 דוחות מהמערכות התפעוליות כמותי

 איכותי סגירת מעגלי טיפול

 תהליכי שירות המסתיימים בסגירה ומשוב ללקוח

?? 

נגישות מידע על תהליכי שירות ומה נדרש 

בהתאמה  –מהלקוח, ערוצי שירות, נגישות 

 לשפת הלקוח

 איכותי

 אופן ארגון המידע באתר הרשות

 אופן המענה במרכזי השירות )טלפוני/פרונטלי(

 –על בסיס קו מנחה להלן  

באינטרנט ניתן לבחינה חיצונית, 

 ע"י נסיין –בטלפון 
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 קו מנחה לבחינת אתר האינטרנט הרשותי בהיבט שירות

 בפרק המדידה והבקרה להלן ייסקרו מדדים תוך ארגוניים.

 מספר רמות, קלות ניווט ואיתור מידע -ארכיטקטורת אתר✓

 הימצאות טפסים להורדה✓

 דרכי התקשרות✓

 קבלת קהל: שעות וכתובות✓

תקציב , חוקי עזר, מידע בחירום, פרוטוקולים ומכרזים )מועצה ✓

 ועדות הנדסה, כוח ושירותים(

 פניות הציבור ופניות לחופש המידע✓

 מבנה ארגוני✓

)מדד שקיפות האתרים ברשויות  שויותעפ"י דוח השקיפות בר✓

 ישראל )ע"ר((-, שקיפות בינ"ל2017המקומיות, ישראל 

 נגישות לבעלי מוגבלויות✓

 רספונסיביות✓

 תאימות לדפדפנים מובילים✓

 שפות✓

 אמנת שירות באתר✓

 שירותים 4-ב  SLAבחינת פרסום✓

שירותים: חילופי מחזיקים, טאבו,  4מידע מפורט ואיכותי על ✓

 רישום לגני ילדים, רישוי עסקים

 טפסים מקוונים✓

 מספר ערוצי שירות כולל מקוונים -רב ערוציות✓

 GIS -מאגרי מידע מקוונים✓

 ניוזלטר רשימות דיוור✓

 תשלומים✓

 תיק תושב/ אזור אישי✓

 רשתות חברתיות✓

 אפליקציות✓

 צ'אט✓

 מידע וארגון האתר. 1

 . איכות המידע2

 . שירותים מקוונים3

 שקיפות. 4

 . נגישות ושימושיות5

 . אמנת שירות6
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פונקציה ארגונית מקצועית בתחום השירות, כיחידה 

 מחוללת שינוי

 רציונל לקיום פונקציית שירות ברשות

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

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

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

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

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

 בתחומה. איכות השירות תלויה ביעילות התהליכים ובעיקר בגישה של המנהלים והצוותים של היחידות.

 

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

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

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

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

 שירות אפקטיבית יוצרת שינוי במעגלים הולכים ומתרחבים של הארגון.

רשות מקומית קיימת בכדי לתת שירות לתושביה, לבעלי העסקים הפועלים בשטחה ולמבקרים בה 

אם לצרכי עבודה, קבלת שירותים או פנאי. תהליך שירות יוצא מנקודת המוצא של צרכי הלקוח  –

: ניהול גם כאלה שאינם קשורים ישירות ללקוח - בכל היבטי הארגוןחייב לגעת  ,ובכדי לספק אותם

יעיל ואפקטיבי של תהליכי עבודה, תכנון וסגירת מעגל, בקרה, מערכות טכנולוגיות, ממשקים בין 

תהליך שירות אפקטיבי מחולל . לכן יחידות ועד תהליכים פנימיים של טיפוח ופיתוח ההון האנושי

 הארגון.שינוי בגישה ובתרבות בכל 

 

  

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

 . גבוהה ובהתמדה לאורך זמןלקוח, באופן קוהרנטי, בכל היבטי השירות, ברמת שירות 

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

 תושבים, בעלי עסקים, מבקרים. –ולאורך זמן, לטובת לקוחות הרשות 
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 פונקציית השירות אמורה ליצור אינטגרציה בשירות, סביב מספר צירים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)תשתיות ותפעול פיזי  רשויות מקומיות נותנות שירותים במגוון רחב ושונה של תחומים ודיסציפלינות•

ניקיון, פינוי אשפה, גינון ועוד; סדר ציבורי; תכנון; תנועה; בינוי; עסקים; חינוך; רווחה; גבייה ועוד. פעמים  –

הגיוון רבות הגופים העירוניים פועלים מכוחם של חוקים שונים ובדרכים שונות )בכלל זה רגולציה ואכיפה(. 

גם אם  –. כל גוף מתנהל מול הלקוח באופן שונה ונפרד ינטגרציהוהשונות יוצרים אתגר משמעותי של א

שירותים בתחומי הארנונה, אישור  – רכישת דירה ועריכת שיפוץלעיתים סביב אותו אירוע בחייו )למשל, 

מידע תכנוני,  – פתיחת עסקהעדר חובות לטאבו, רישוי בנייה, פינוי אשפה, רישום למוסדות חינוך ועוד, או 

 , פינוי אשפה, ארנונה ועוד(. רישוי עסק

פעמים רבות מתקבלות החלטות ארגוניות / מקצועיות בתחום עשייה רשותי, מבלי שתהיה הבנה ומודעות •

להשפעות השירותיות הכוללות של ההחלטה על הלקוח. כאלו למשל הן החלטות הקשורות בארגון 

תכנון אזורי המתנה  –רחב, באזורי שירות המרחב הפיזי בו פועלת הרשות )מיקום יחידות, תכנון ועיצוב המ

וצורת ישיבה של הלקוחות ושל נותני השירות ועוד(. לעיתים החלטה טכנית לכאורה תשפיע על האופן בו 

 תופס הלקוח את הרשות ועל חווית השירות שלו.

לשם עיצוב וניהול חווית לקוח רצויה, נדרש שילוב של העמקה בכל תחום שירות ושל ראייה •

. נדרש מישהו שייצג את הצורך של הלקוח והראייה השירותית בתהליכי קבלת מערכתית, חוצת יחידות

 החלטות ופעולות רשותיות נושאיות ורוחביות כאחד.

 ארגוניות  יחידות  בין  אינטגרציה

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

תפעוליים  –חווית הלקוח נעשה באמצעות התאמה של כל היבטי הארגון לתפיסת השירות הרשותית 

)מבנים ותפקידים, תהליכי עבודה, סביבה פיזית(, טכנולוגיים )מערכות וערוצי שירות דיגיטליים(, ניהוליים 

ו לראות את כל היבטי השירות ולתכלל אותם למתן שירות והתנהגותיים. תפקיד פונקציית השירות הינ

באופן הרצוי. 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 

ותאום ציפיות עם הלקוח( ושל דפוסי הניהול ומיסוד של  SLAל תהליכים מבוססי של תהליכי השירות )למש

שגרות ניהול לתחזוקה ולהעמקה של הידע שנלמד בסדנאות )בקרה ומשוב על יישום המיומנויות שנלמדו, 

 ניתוח אירועים ותהליכי למידה במסגרת ישיבות צוות, הגדרת הגישה השירותית כקריטריון בגיוס ועוד(.

 ארגוניים היבטים   של ינטגרציה א
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תפיסת השירות הרשותית ודרכי יישומה הן חלק מחזון הרשות והאסטרטגיה שלה וככאלו הן רגישות •

ית השירות בהיבט זה הינו ילחילופי אנשים בתפקידי מפתח ברשות ובפרט ראש הרשות. תפקיד פונקצ

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

 ולחדש בהתאם לחזון ראש הרשות, לצרכי הרשות ולחידושים בתחום.

תהליכי שירות מערכתיים זקוקים להזרמה מתמדת של אנרגיה ניהולית וארגונית לתהליך. פעמים רבות •

ם נשחקים, מה גם ששירות מחייב את נותן הארגון "מתעייף" מהתהליך, החידושים והמסרים שמביאים אות

שמירה על אנרגיה לשירות ורמת שירות  הרגל.השירות לשים את צורכי האחר לפני אלו שלו, דבר המנוגד ל

תפקיד פונקציית השירות הינו להזריק מידי גבוהה דומה במידה רבה לעלייה במדרגות הנעות למטה. 

ליכים חדשים, תמריצים והכרה ארגונית, חשיפה לעשייה כלים ותה – פעם אנרגיה חדשה לתהליך השירות

 בגופים מקבילים.

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 צריכה לעקוב אחר 

יים, להתעדכן, לבחון את השפעותיהם על שירותי הרשות ולהטמיע שינויים בתהליכים ובכלי השירות שינו

 בהתאמה.

 זמן לאורך  ואבולוציה  אינטגרציה 
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 הגדרת תפקיד –פונקציית השירות ברשות מקומית 

 פונקציית השירותייעוד 

 -ברשות. להיות  ארגונית מכוונת לקוחקידום מתמיד של תרבות 

  הגורם שחי, חווה, מרגיש ומייצג את הלקוח ברשות •

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

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

 ל הרשות לידע באמצעות הדרכה, הטמעה, תהליכים ארגונייםחשיפה ש

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 

 ציה בין יחידותלקדם אינטגרללמד אחרים, להלהיב ולהניע, 

האחריות לשירות הניתן היא של המנהלים ביחידות הרשות. אחריות מנהל השירות היא לתת 

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

 .השירות הרשותית

 

 תתחומי אחריות ומשימות עיקריו
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 התמקמות ברשות: .1

לימוד התחומים, שמירה על עדכניות במגמות  – תחומי העשייה הרשותייםהיכרות מתמדת עם  .א

 ושינויים בתחומים השונים. 

, באמצעות הקשבה לצרכי היחידות וסיוע הרשותבנייה וניהול תשתית של יחסי אמון עם יחידות  .ב

ת , בקידום עבודwin-win)גישה של  יחידתייםארגוניים הנעה של תהליכים בפתרון קשיים ובעיות ו

 היחידה ותועלת ללקוח(.

. יצירת מנגנונים להקשבה ארגונית פנימה )מה חיבור למקורות כוח, השפעה ומידע ארגוניים  .ג

קורה ברשות(, למשל באמצעות ניהול שגרה של מפגשים תקופתיים עם מנהלי היחידות, שותפות 

 בפורומים רוחביים לצורך התעדכנות בתהליכים ארגוניים.

ארגון ושיטות, מחשוב, אינטרנט, הדרכה  – שותפויות עם גורמים מקצועיים משלימיםיצירת  .ד

 ופיתוח ארגוני, משאבי אנוש.

 :יצירת תשתית מקצועית כלל רשותית .2

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

טגיה עם ראש הרשות / המנכ"ל / הצוות . אשרור האסטרלניהול השירותהרשות ועקרונות 

הניהולי של הרשות )בהתאם למאפייני הרשות(. בחינה ועדכון של התפיסה והאסטרטגיה במידת 

 הצורך, לאור שינויים ברשות או בצרכי הרשות ושינויים מקצועיים בעולמות השירות.

באופן  שלהםוהעשרה לשימוש היחידות השונות להטמעת התפיסה,  בסיס ידע וכליםבניית  .ב

 .מתמיד על בסיס העשייה והיישום בכל אחת מהן

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

בעולם המקצועי של השירות, מה קורה בעולמות הדיגיטציה )שמשולבים באופן ישיר בעולמות 

 השירות(

 של איכות השירות ברמה רשותית. ה ולבקרההגדרת מדדי שירות, כלים ותהליכים למדיד .ד

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

תפיסת השירות, רפרנטים לנושאים כגון פניות ציבור, או גורמים מקצועיים מובילים ביחידות 

 המרכזיות.

והובלת  ושביעות רצון התושבים בראייה כלל רשותיתבקרה מתמדת על איכות השירות ברשות  .3

 :תהליכי למידה והפקת לקחים

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

 מדדי שירות וניתוח שלהם. 

 הנעה של ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות. .ב
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 –ת )לא בהכרח מדגמי( שקיבלו שירות ישיר מהרשות במידת האפשר קיום דיאלוג עם לקוחו .ג

במטרה לשמוע את קול  –באמצעות קבוצות מיקוד, פנייה יזומה ללקוחות שפנו לרשות וכיו"ב 

 הלקוח ולקבל מידע איכותני על שירות הרשות.

 תהליכי בקרה והקשבה ללקוח ביחידות הרשות.הנעת  .ד

 –מפניות לקוחות ומנתוני משובים / בקרה ויישומם  למידה והפקת לקחיםקידום תהליכים של  .ה

באמצעות הצפת נושאים לשיפור וקידום הטיפול בהם מול מנהלים ביחידות ברשות, קידום שגרות 

 למידה בתוך היחידות ועוד.

 בנייה וניהול תכנית עבודה לשיפור השירות ברשות: .4

לעומת הרמה הרצויה ומידת על פי שיקולים של צורך )רמת השירות הקיימת  תעדוף תהליכים .א

שביעות רצון הלקוחות / היענות לצרכים חיצוניים כגון שינויי חקיקה(, מחויבות היחידה והבשלות 

 לשינוי, משאבים נדרשים וזמינים.

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

 :ות הרשותביחידהנעת תהליכי פיתוח ארגוני מכווני שירות  .5

 גיוס ורתימה של מנהלים ועובדים לצורך ולתהליך / היענות לפניות יחידות הרשות. .א

 –הנעת תהליכים של  .ב

 .וסגירת מעגלי טיפול SLAעבודה מבוססת מיפוי ושיפור תהליכי עבודה בדגש על  •

 בשפה ובגישה שמותאמת לצרכיוהקמת מערכי ניהול ידע ותהליכים של הנגשת מידע ללקוח  •

 שלו בערוצים שונים. ועדכון

 מערכות תפעוליות מכוונות שירות ומערכות שירות. –שילוב מערכות טכנולוגיות  •

בהתאם  –הכשרת עובדים במיומנויות תקשורת שירותית ומנהלים במיומנויות ניהול שירות  •

 לצרכי היחידה והשירות ובהתאמה לתפיסה ולשפת השירות הרשותית.

ול מנהלי היחידות, הקצאת משאבים )תקציב, משאבים הנעת התהליכים באמצעות ייזום מ

 מקצועיים, אינטגרציה עם תחומי ידע משלימים(.

 קיום תהליך מתמיד של מדידה, משוב והתאמה של התהליך. .ג

 , כלל רשותיים, לשיפור השירות:פרויקטים מערכתייםה והובלה של הנע .6

 , כגון:של תפקידי רוחב תהליכי פיתוח והדרכה .א

 פיתוח מנהלים לניהול השירות.תהליכי  •

 צוותי מרכזי שירות )נציגי שירות, אחראי משמרת, ראשי צוותים, מנהלי מוקדים(. •

 .מזכירות •

וקידום  ו/או השפעות בין מהלכים של יחידות שונות  בין הגורמים השונים זיהוי "מסע" הלקוח .ב

 .תהליכים לשיפור ממשקים ולניהול התהליכים בראיית לקוח
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בין יחידות וגורמים מקצועיים שונים לתהליך משותף או פלטפורמה משותפת )למשל חיבור  •

 מיסוד של פורומים לנושאים שונים(.

 הובלת פרויקטים חוצי ארגון. •

 :שותפות בתהליכים ארגוניים בהיבטים של שירות - שיתופי פעולה בתהליכים ארגוניים .ג

ת, אך משפיעים על הלקוח והשתלבות זיהוי תהליכים ארגוניים שלכאורה אינם קשורים בשירו •

בהם )בדומה לצורך בחוות דעת גורמים כספיים ומשפטיים ברשות, נדרשת הטמעה של 

 ההבנה שהכל משפיע גם על הלקוח(.

תהליכי פיתוח ארגוני, ארגון ושיטות, הקמה של מערכות מחשוב גדולות, אינטרנט שותפות ב •

ת הרשות ושותפות בהיערכות לתהליכים אלו וכיו"ב: זיהוי השלכות של התהליכים על לקוחו

 בהיבט שירותי.

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

 ולניהול תורים, הקמה או עדכון של אתר האינטרנט בדגש על שירותים דיגיטליים וכיו"ב.

 .19תומך שירות ניהול ידעהקמת מערך  .ה

 .של מרכזי שירות רשותייםעיצוב  /הקמה  .ו

 של הרשות בהתאמה לתפיסת השירות. סביבת השירותקידום עיצוב  .ז

 :בשירות טרנספורמציה דיגיטליתהובלה של תהליכי  .7

 זיהוי צרכים והזדמנויות לשילוב תהליכים דיגיטליים בשירות )כולל שירותים חדשים שניתן להציע(. .א

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

 אפליקציות סלולריות ועוד(.

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

כשותף  -ניהול התוכן באתר הרשות בראיית הלקוח )התאמת התכנים לנקודת מבטו של הלקוח(  .ד

 .או כמוביל

שירות כתהליך פיתוח אישי  – שירות ברשותהכשרת הלבבות ויצירת התלהבות לנושא ה .8

 :וארגוני

הן כדי לטפח את  –חווית העובד בתוך הרשות שיפור תהליכים של פיתוח ההון האנושי /  קידום .א

 . מינוף תהליכי השירות להעצמה אישית.ההון האנושי והן כדי כמרכיב ביצירת תרבות של שירות

 ברשות. חשיפה מתמדת של פעילות השירות והישגי השירות .ב

                                                 

 ניהול ידע הינו תחום משלים לתחום השירות ועשוי להיות תחת יחידת השירות או לעבוד בשיתוף פעולה עימה. 19
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)הכרה  שירות ברשותהתמרוץ של מאמצי לבנייה והפעלה של מנגנונים ותהליכים להכרה ו .ג

 פומבית במאמצים של אנשים ויחידות, תחרויות, תקשור של אירועי שירות ועוד(.

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

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

 הנהלת הרשות.

 ניהול משאבים: .9

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

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

 משלימים.

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

 :אופציונלי בהתאמה לרשות – ניהול גופי שירות ישירים .10

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

 –ת אזוריות , דף הפייסבוק הרשותי, יחידות שירוהמוקד הרשותי ,כלל רשותיים כגון פניות הציבור

 כולם או חלקם.
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 אתגרי התפקיד

)שינוי מסדר שני, המחייב שינוי  שינוי עמוק בתרבות הארגוניתתהליך שירות ברשות משמעו  .1

בהנחות היסוד על פיהן פועל הארגון(. השירות ניתן ע"י כל אחד מעובדי הרשות ותהליכי הטמעת 

מנהל השירות ומק שונות( בתוך היחידות. תפיסת שירות מחייבים תהליכי פיתוח ארגוני )ברמות ע

 מנהלים ועובדים. – צריך להביא לשיפור באיכות השירות באמצעות אחרים

שירות רגיש מאד למוטיבציה, , מתן שירות מעולה מחייב מאמץ רגשי. לפיכך, כפי שציינו, כאמור

למנהלים ברשות תפקיד . למשמעות בעבודה, לתחושת ההשתייכות של העובד,  ולמנהיגות לשירות

מרכזי ביצירת תרבות של שירות, הן באמצעות יצירת הלימה בין חווית הלקוח הרצויה לחווית העובד 

 והן באמצעות יישום שגרות לניהול השירות.

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

 -הובלת הנושא מחייבת 

 .רות כוח, השפעה וסמכות להובלת שינויהתמקמות ופיתוח מקו .א

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

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

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

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

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

 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

, באמצעות כלים חדשים, מעת לעתרשותיים  לבין התחדשות והזרקה של אנרגיה לתהליכי שירות

 גישות חדשות, נושאים חדשים למדידה ולשיקוף. 

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

 הטכנולוגית.
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 דרישות התפקיד

 - כישורים אישיים ובין אישיים .1

 יכולת יצירת קשר, רתימה, בניית אמון .א

 נרגיהיוזמה וא .ב

 יכולת ניהול פרויקטים מערכתיים / רב תחומיים .ג

 יכולת למידה וגמישות לשינויים .ד

  )תואר ראשון לפחות( תאקדמי השכלה .2

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

 :20(עסקיים או בגופים ציבורייםה, בארגונים או מחוצה ל ברשותמערכי שירות )בניהול ניסיון  .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

 - ידע וניסיון תחומי .4

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

 וטכנולוגיית שירות וניסיון בעבודה עם ערוצים דיגיטלייםידע  .ב

 השירות בארגונים ציבוריים / מוניציפלייםהיכרות עם  .ג

 

  

                                                 

קיים לעיתים יתרון לבעל תפקיד מחויב לשירות המכיר היטב את הרשות ויש לו יכולת לרתום מנהלים  –ניסיון חליפי  20

 ועובדים לנושא, בצד נכונות להשתלם מקצועית.
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 והיקף מיקום ארגוני

 :מיקום במבנה הארגוני .1

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

 הרשות למהלכי השינוי ולהזרמה מתמדת של אנרגיה ארגונית.

וחלק או מנהל בכיר אחר  כפופת מנכ"ל תהיהפונקציית השירות הרשותית אנו ממליצים כי ן לכ

 מהצוות הניהולי של הרשות.

 (:של היקף הפעילות מבוסס על הערכה, שות)בהתאם לגודל הר מומלץהיקף  .2

 היקף רשות ברמה

וות מנהלי פרויקטים צמנהל שירות במשרה מלאה +  תושבים 100,000עירייה מעל  –א' 

בהתאם להיקף הפרויקטים. הפרויקטים יכולים להיות 

בתחומי הפיתוח הארגוני, טכנולוגיית שירות )למשל, 

 (, ניהול ידעCRMמערכות מוקדים, הקמת 

 אפשרי נוסף על תפקיד בהתאמה אישית. –חצי משרה  תושבים 100,000עירייה עד  –ב' 

היא לאיזה תפקיד לחבר את הפונקציה, הבחירה 

אדם שמחויב לנושא, בעל מיומנויות תקשורת  - פרסונלית

בין אישית גבוהה, הבנה רחבה בתחומי העשייה של 

 הארגון ויכולת להניע אנשים שאינם כפופים לו ישירות

מועצה מקומית או מועצה  –ג' 

 אזורית

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

 .דיגיטל, ניהול ידע, הדרכה ופיתוח ארגוני

 

 מודלים להפעלה

 במינוי מנהל שירות, הרשות תצטרך לבחור את מודל ההפעלה של התפקיד:

 קו: –מטה  .1

. כגוף מטה, תפקיד יחידת השירות יהיה להניע כיחידת מטהפונקציית השירות תפעל  :חלופה א' .א

תהליכים בגופי הרשות השונים. היחידה יכולה במודל זה להיות אחראית לניהול פרויקטי שירות 

 רוחביים.

)כולם  אחריות ניהולית ישירה של הפונקציה על גופי השירות הרוחביים של הרשות :חלופה ב' .ב

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

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

 להישאב לניהול השוטף שלהם "על חשבון" עבודת המטה.
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ותוך הבחירה בין החלופות צריכה להיעשות ע"י הרשות כחלק מגיבוש האסטרטגיה שלה 

 התחשבות במאפיינים של גופי השירות ברשות ושל מערך הכוחות הקיים.

 תקציב השירות: .2

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

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

 .ברשות

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

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

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

בים המיועדים להדרכה ולפיתוח, בתאום עם פונקציית משאבי אנוש ולהשתמש ניתן לאגם משא .ג

 בהם ליעדים משותפים )למשל הרחבה של תהליך פיתוח מנהלים גם לעולמות ניהול השירות(.

 

 דוגמאות לפונקציות שירות בשתי עיריות
 

 

  

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

 מנהלת השירות ממונה על יחידת השירות ועל יחידת פניות הציבור •

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 •

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

 ממונה על:. העירייה

 המוקד העירוני •

 פניות הציבור •

 מדיה )דיגיטל( •
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 רות לפונקציות מקצועיות משלימותקשרי גומלין בין פונקציית השי
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 תהליך שירות רשותי

 בתהליך שירות רשותי מספר שלבים עיקריים:

 

 

 ניהול התהליך

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

מנהיגות והובלה של ראש הרשות ומנכ"ל. גם ברשויות בהן יש פונקציה ארגונית לשירות, המובילה 

 את תהליכי השירות לגיבוי הניהולי חשיבות מכרעת בהצלחתו.

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

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

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

פונקציה על פרק הראו נא מנהל שירכז את תהליך השירות ראייה מערכתית ) – מנהל מוביל .ב

 (.ארגונית לניהול השירות

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

 ליישום התפיסה בשטח.

 

 פיתוח תפיסת שירות ושפת שירות

 

 מהי תפיסת שירות ותפקידה ביישום תהליכי שירות ברשות

 מהי תפיסת שירות ?

קו מנחה לעיצוב תהליכים, ערוצי פיסת השירות מספקת רציונל לעשייה השירותית ברשות. היא יוצרת ת

  התושב.שירות, סביבה פיזית ומפגשים עם 

 2-3-היא מורכבת לרוב מ מגדירה את הערכים של הרשות ביצירת חווית השירותתפיסת השירות 

 .ערכי ליבה, שעומדים במוקד חווית הלקוח הרצויה
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כך שחווית התושב תהיה טובה ואחודה ולכוון את מאמצי השינוי, היא מאפשרת ליצור קו מבודל וברור, 

בערוצים שונים  ,תחומים שוניםמבאינספור מפגשים עם נותני שירות ממקצועות ו ,בכל מגעיו עם הרשות

 לקוחות.ואל מול רצונות וצרכים שונים של 

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

, הרשותלהעלות את רמת השירות לתושבי להשתפר תדיר וכל זאת במטרה )תהליך, מפגש או פעולה(, 

 העסקים והמבקרים בה.

 

 מהי שפת שירות?

, ויחד עם , בהתאם לתחומי העשייהיישום ערכי התפיסה עשוי להיראות שונה מיחידה ליחידה ברשות

זאת חשוב ליצור עקביות בחוויית הלקוח בכל "רגעי האמת" השירותיים, בכל סוגי המפגשים שלו עם 

רשות אינו תוצאה . הלקוח צריך להרגיש שהמפגש השירותי הטוב שלו עם ה)הישירים והעקיפים( הרשות

זאת באמצעות שפת  – של מזל או מפגש עם נותן שירות יוצא דופן, אלא שכך פועלים בכל הרשות

 השירות.

 הרחבה על שפת השירות בהמשך פרק זה.

 

 לתפיסות שירות המיושמות ברשויותדוגמאות 

 

חיבור למאפייני הקהילה גיבוש ערכי תפיסת השירות נגזר מחווית הלקוח הרצויה ברשות, ויוצא מתוך 

והרשות הספציפיים. ערכי התפיסה הנבחרים מבטאים את האיכויות אותן רוצה הרשות לבטא ולקדם 

בקשר עם התושבים, והם מחוברים לתרבות הכוללת, לתפיסה הארגונית ולאתגרים עמם מתמודדת 

 הרשות.

 כמה דוגמאות לתפיסות שירות שגובשו ברשויות בשנים האחרונות:

 

 ת השירות של עיריית שדרותתפיס

עיריית שדרות ביקשה ליישם תפיסה המבטאת את רוח העיר ואת אתגרי השירות בעולמות הידע, הרגש 

. ערך מקצועי, משפחתי, מחויב –והאנרגיה. תפיסת השירות שגובשה, המכונה גם שלושת ה"מ" היא 

תהליכי  מבטא שאיפה למצוינות בשירות, בטכנולוגיה ובידע, זמינות ונגישות, טיוב מתמיד של המקצועיות

, מבטא פן רגשי של שייכות, יחס אישי, חווית לקוח המשפחתיותשירות והטמעת תרבות של למידה. ערך 

שפת השירות מגדירה דרכי פעולה, התנהגות ותקשורת המתרגמות את תפיסת השירות 

בכל סוגי הערוצים: פניות  –לפרקטיקה שירותית עקבית בכל המגעים של הלקוח עם הרשות 

ציבור, פניות למוקדי השירות הטלפוניים והפרונטליים, שימוש באתר הרשות ובשירותים דיגיטליים, 

 ות ועוד. פניות ברשתות החברתי
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מכוון לסגירת מעגלי טיפול, לקיחת  המחויבותשהוא רצוי, הקשבה והתאמת השירות לצרכי הלקוח. ערך 

 אחריות, אמינות ושקיפות.

 

      ברק בני עירייתל ש השירות תפיסת

עיריית בני ברק קיימה בשנים האחרונות תהליכים ארגוניים המכוונים לקידום השירות לתושבי העיר, 

לעסקים ולמבקרים בה. במסגרת זו נעשו ונעשים תהליכי שירות ביחידות העירייה השונות ונרכשו 

ם מערכות טכנולוגיות תומכות. בתהליך גיבוש התפיסה ביקשה העירייה לגבש ערכי שירות מחוברי

לשטח, שיהוו רעיון מארגן ומחבר לתהליכים השונים, יהיו מחוברים לאפיוני הקהילה והעיר ויגדירו כיוונים 

הערך הראשון בתפיסה מכוון לצורך   מותאם, מכבד, יוזם.  הם: ערכי השירות שנבחרו פרקטיים לשיפור. 

מגוון הקהילות בעיר. להתאים את השירותים לחברה החרדית, לעבור דרך התאמה הלכתית ורגישות ל

יצירת חלופות למתן שירות מרחוק )כגון קיוסקים לשירות עצמי(, ושיתוף הציבור ומנהיגיו בתהליכים 

עירוניים.  הערך השני, מחזק את צורך לרגישות והקשבה מלאה לכל פונה, למתן הרגשה ללקוח 

להקים , שני צעדים קדימה"" מעודד לחשוב –שמתאמצים בשבילו, ולבנית אמון. ואילו השלישי, "יוזם" 

תשתיות שירות פרואקטיביות, ולא להסתפק במענה מגיב ראשוני בלבד. כאשר נותן השירות יכול כבר 

  הוא ייזום מתן מידע או פתרון מראש.  של הלקוח,   הצורך הבאלצפות את 

 

 תפיסת השירות של עיריית אילת

משמעו הצעת  קלשירות  .קל קשוב מקצועיעיריית אילת פיתחה והטמיעה תפיסת שירות שערכיה: 

שירותים מרחוק במגוון ערוצים, בהירות ונגישות של מידע, הכוונה ודגש על חווית התמצאות, ניהול יעיל 

שר שם דגש על תשומת הלב והק קשובשל תורים והסרת חסמים בירוקרטיים לקבלת השירות. שירות 

בנוסף להיבטים של טכנולוגיה, , מקצועיהרגשי ללקוח, יצירת חווית שירות אישית ומותאמת. שירות 

, מדגיש את השירות כמקצוע. בתרבות הפמיליארית המאפיינת את תושבי ניהול ידע ופרואקטיביות

 העיר, העירייה מטמיעה גישה שיטתית ומקצוענית למתן השירות.

 

 יפו: –ל אביב עיריית תשל תפיסת השירות 

גדיר כיעד "להיות גוף שירות מוביל וחדשני במגזר הציבורי בארץ ובעולם" מיפו,  –חזון עיריית תל אביב 

וכקו אסטרטגי להיות "ממשל עם הפנים לאזרח: רמת שירות עירונית איכותית, המבוססת על הכרת 

, ותוך הקשבה לציפיותיהם החזוןצורכי האזרח, המאופיינת בנגישות, בזמינות, בשקיפות ובקלות". ברוח 

חווית לקוח  –אסטרטגיית הקש"ר את  2008בשנת גיבשה העירייה של התושבים ובעלי העסקים, 

 גישות.רקיפות ושלות, קהמאופיינת ב
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בא לתת מענה לתפיסה הרווחת של השירות הציבורי כביורוקרטי, איטי ומסובך. הקלות  הקלותערך 

באה לידי ביטוי בנגישות ובזמינות של העירייה בערוצי שירות שונים )פרונטלי, טלפוני, בדואר/ בפקס, 

 באינטרנט ועוד( ובתהליכי שירות פשוטים ללקוח.  

וח על תהליכי השירות )כולל הבנת התהליך וזמני מגלם בתוכו מידע מלא וברור ללק השקיפותערך 

השירות(, על זכויותיו וחובותיו, שימוש בשפה ברורה ונהירה ללקוח, קריטריונים אחידים וברורים לקבלת 

 שירות, שוויון והוגנות.

באה לידי ביטוי בגישה אמפטית ומכבדת, המסתכלת על האדם היחיד ואינה נשארת רק  הרגישות

חד עם הדאגה לכלל, תמיד חייבים לזכור את המקרה הפרטי, האישי, הייחודי של ברמת המאקרו. י

 תושב זה או אחר, ולעולם לא לשפוט את הישגיך אך ורק על פי סטטיסטיקה כוללת. 

האם הוא קל, האם הוא שקוף, והאם הוא רגיש גם  –כל תהליך שירות נבחן עפ"י שלושת הערכים הללו 

 .הייחודייםללקוחות יחידים ולצורכיהם 

הטרנספורמציה בשנים שחלפו הוסיפה העירייה ממדים נוספים לתפיסה הכוללים שילוב של 

תפיסת שירותים מקוונים, שירות עד הבית, פייסבוק ופיתוח  –שיצרה ערוצי שירות חדשים  הדיגיטלית

"מסע במקביל ל השמה דגש על טיפוח העובדים נותני השירות וניהול "מסע העובד" "מעבר לקש"ר"

 הלקוח".

 

 ערכי שירות מבוססי צרכים של לקוחות

באופן כללי, ניתן לזהות קווי דמיון בצרכים של לקוחות מרשויות מקומיות שונות, זו הסיבה שערכי תפיסת 

בשליטה,  –רכים הרגשיים המרכזיים של לקוחות השירות יהיו מבוססים לרוב בראש ובראשונה על הצ

ס אישי ועוד. הרחבה על הצרכים הרגשיים של לקוחות במפגש עם בבחירה, בהכרה, בשקיפות, ביח

 בפרק היבטים התנהגותיים בשירות.הרשות, 

 

הבחירה בערך או שניים המבוססים על הצרכים הרגשיים ממקדת את הגישה וההתנהגות של נותני 

משקפים את השירות במפגש עם הלקוח. בנוסף למענה על הצרכים הרגשיים, ערכי תפיסת השירות 

החזון והכיוונים האסטרטגיים אליהם מבקשת הרשות להתפתח ולקדם. ערכים של חדשנות, התפתחות 

טכנולוגית ודיגיטלית, ערכים של קהילתיות, סביבה ירוקה, נגישות, כל אחד מהם יכול לשמש ככיוון 

 וכמצפן לעשייה השירותית הארגונית והאישית, בכל מפגש עם התושב.
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 תפיסת שירות רשותיתבניית 

 בבניית תפיסת השירות נלקחים בחשבון מספר סוגים של מידע:

 צרכי הלקוחות •

 האתגרים המרכזיים של הרשות בשירות והמאפיינים של מפגשיה עם לקוחותיה –המצב הקיים  •

 הערכים, התפיסות והעמדות של מובילי הרשות ביחס לשירות לקוחות •

 benchmark -השוואה לנעשה בתחום בארץ ובעולם  •

 

, בהתאם למאפייני עיצוב התפיסה יכול להיעשות ברמות שונות של שיתוף עם מנהלים ועובדים ברשות

בתהליך סדנאי רחב או בצוות חשיבה מצומצם. בכל תהליך רצוי לשלב בעיצוב התפיסה את חזון , הרשות

 .  ראש הרשות והנהלתה

שה מיפוי ראשוני של העוצמות והנושאים לשיפור הבסיס לתהליך הינו אבחון ממוקד שירות, במסגרתו נע

 בשירות ברשות. המיפוי מתייחס לשירות ברשות ממספר היבטים:

באמצעות  –, מידת שביעות הרצון של הלקוחות, הציפיות והצרכים הרגשיים שלהם קולו של הלקוח •

ניתן לקיים  עיון בפניות ציבור )כולל התבטאויות ברשתות החברתיות(, בתוצאות סקרים ומשאלים.

 גם קבוצות מיקוד עם תושבים ועם עסקים לקבלת מידע איכותני, ממקור ראשון, על חווית הלקוח.

, תפיסות ועמדות של העובדים לגבי השירות הקיים ברשות ורעיונות ודרכים לשפרו קולו של העובד •

 קיום ראיונות אישיים עם מנהלים ובעלי תפקידים וקבוצות מיקוד עם מנהלים ועובדים. –

• Bench-Marketing –  תפיסות שירות, תהליכים ומגמות ברשויות אחרות ובארגונים בתחומים אחרים

 היכולים להוות השראה רלבנטית.

התושב עם הרשות,  מיפוי רצף הרגעים הקריטיים במפגש של - מיפוי "רגעי האמת" מול הלקוח •

, אל מול התפיסה במגוון ערוצי השירות, ולרוחב היחידות והממשקים, וזיהוי פערים בין המצוי לרצוי

נת השירות עיון באמהמיפוי נעשה בנוסף לראיונות עם בעלי תפקידים ברשות, באמצעות:  המתגבשת.

מדדי איכות השירות, תצפיות, )אם קיימת(, עיון במערכות ובנתונים קיימים ברשות לגבי רמת שירות ו

 עיון באתר הרשות.

תהליכים ארגוניים ותהליכי שירות שנעשו בשנים האחרונות,  – ברשותנכסים שירותיים קיימים  •

 עוצמות ולקחים שניתן להפיק מהם.

אתגרי השירות ורגעי האמת הקריטיים בשירות הרשות, כמו גם את התרבות המיפוי יסייע לזקק את 

הקיימת והרצויה וכן עקרונות מנחים ליישום התפיסה ברוח יעדי הרשות. עקרונות אלו  –הארגונית שלה 

יתייחסו למשל לסוגיות של עידוד ערוצי שירות מרחוק, תיאום מראש או הגעה מזדמנת, גישה יוזמת מול 

 גישה מגיבה ועוד.
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עיקרון חשוב שירות. עקרונות מובילים שיכוונו את מאמצי הרשות בהעלאת רמת ה  יוגדרו על בסיס זה

כל פעולה או התנהגות באפשר לבחון שי יצירת מסר פשוט ומניע לפעולה - מיקודינו הה בניסוח התפיס

 .האם הרשות ועובדיה פועלים על פי ערכים אלוהלקוח עם בממשק 

 

 תוצרי המיפוי ישמשו בסיס גם לתכנית עבודה להעלאת רמת השירות על פי התפיסה.

 

 "שפת שירות"התפיסה לתרגום 

של אחידות תהליך ההטמעה שלה מציב אתגר , וחוויית הלקוחרציפות בכאמור, מאפשרת ליצור  התפיסה

ת. יחידות הרשות נותנות שירותים מגוונים ושונים, ע"י אנשים מדיסציפלינות שונות ורבומול ייחודיות. 

חד עם זאת חשוב ליצור עקביות בחוויית יישום עקרונות התפיסה עשוי להיראות שונה מיחידה ליחידה וי

 שפת השירות מגדירה כללים ליישום התפיסה בתהליכים, מערכות, התנהגות וניהול.. הלקוח

שפת השירות מגדירה דרכי פעולה, התנהגות ותקשורת המתרגמות את תפיסת השירות לפרקטיקה 

 שפת השירות תגדיר בין השאר:הרשות. שירותית עקבית בכל המגעים של הלקוח עם 

 – כללים מנחים לניהול הקשר עם הלקוח בכל רגעי האמת השירותיים, בכל סוגי הערוצים •

בטלפון, פנים אל פנים, בכתב, באמצעים דיגיטליים, ברשתות החברתיות ועוד )כולל עקרונות לזיהוי 

צורכי הלקוח, ליצירת קשר ולמתן מענה שירותי, מבנה שיחת שירות טלפונית ופרונטלית, ניהול מצבי 

 שירות מורכבים המצריכים לעיתים הצבת גבולות שירותית, כללי כתיבה שירותית ועוד(.

למשל ריכוז שירותים ללקוח לפי צרכים/שלבים  – כללים לעיצוב תהליכי שירות בערוצים השונים •

 + בקרה ומשוב, זיהוי ערוצים לשירות מרחוק. SLAבחייו ועוד, בנייה וניהול של תהליכים מבוססי 

המגדירה תפיסה ניהולית, שגרות ניהול וכלים בידי המנהלים להניע את  – שפת ניהול השירות •

וותים והמערכות עליהם הם אחראים לעבודה על פי התפיסה, למשל כלי מדידה ובקרה וכלי הצ

 למידה )ראה פירוט בפרק ניהול השירות(.

למשל, תהליכי הערכה/מדידה ומשוב, טפסי תצפית וטפסי משוב ; מודל  – כלים תומכי הטמעה •

ים לגיוס ומיון בתפקידי שירות חניכה לפי שפת השירות ; תהליכי טיפול בתלונות/בפניות ציבור ; כל

 מובהקים )כגון מרכז הערכה(.
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 בניית תכנית עבודה ליישום התפיסה ברשות

 

 

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

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

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

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

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

חות ברשות, ובונה בהדרגה את האמון של עובדים ושל לקו ופעולות רוחב רשותיותבתהליכים ספציפיים 

 בכנות מאמציה ובהיתכנות של שינוי לטובה.

תבסס על מספר תתבצע על ידי מובילי התהליך / צוות היגוי מטעם הרשות ותקביעת סדר הקדימות 

 שיקולים:

 –הצלבת שיקולים של  .1

משאבי ניהול, בשלות היחידה לשינוי וההתמודדות הנדרשת עם השינוי,  –נדרש ארגוני מאמץ  •

 כספייםמשאבים 

הן מבחינת עוצמת השיפור ותרומת המהלך ליצירת תרבות שירות  -ימפקט של השינוי הא •

 וקידום תפיסת השירות שגובשה, והן מבחינת הנראות של התהליך 

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

הנדרש יילקחו בחשבון גם רמת הבשלות של היחידה, תשתיות תהליכיות בהערכת ה"מאמץ" הארגוני 

 וטכנולוגיות קיימות.

תהליכי פיתוח ארגוני הנוגעים בכל היבטי הארגון )מבנה, תהליכים,  – תהליכי עומק יחידתיים

מערכות, ניהול, מיומנויות, ממשקים ועוד(, המכוונים להטמעת תרבות שירות המונחית על ידי 

 התפיסה.

יכולים לכלול פעילות חשיפה של התפיסה והלהבה פנימה והחוצה בכלל  תהליכים רוחביים

הקשורות בקהלי יעד רוחביים )דרג ניהולי, מנהלי מוקדים ומרכזי  הרשות, פעולות פיתוח והדרכה

שירות, מזכירות, נציגי שירות( ובתשתיות כלל ארגוניות )מרכזי שירות פרונטליים, מוקד רשותי, 

אתר אינטרנט ומערכות דיגיטל, מערכות שירות ועוד(. חשוב לקיים תהליכים רוחביים בצד 

השירות על סדר היום הארגוני, ליצור מודעות ומחויבות  תהליכים יחידתיים כדי להעלות את

 הניזונים מהצלחות ביחידות ומזינים אותן.
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  –, מסווגת כל שירות מפת תועלת/מאמץ

על פי מידת התועלת ללקוחות שתהיה לשיפור 

גבוהה( במונחים של עלייה באיכות -בו )נמוכה

השירות, ייעול, הקריטיות של השירות ללקוח, 

 עפ"י ערכי השירות;  –וכד' הנראות של השיפור 

ועל פי רמת המאמץ שיש להשקיע בהשגת 

גבוהה(, במונחים של זמן, -השיפור )נמוכה

עלויות, "הפרעה" לפעילות השוטפת של 

  .דהרשות, אנרגיות ניהוליות נדרשות לשינוי ועו

לעובדי  -כלפי פנים לתושבים וגם  -"ִנְראּות" השינוי ברמת השירות היא מרכיב מאוד חשוב גם כלפי חוץ 

הוא מסייע  –הרשות. כלפי חוץ הוא כמובן יוצר שביעות רצון ואהדה לרשות, אך לא פחות חשוב מכך 

כלפי פנים בביסוס האמון בכך שהשינוי הזה אפשרי. הוא מגביר את האמון  בתהליך, ומסייע לגייס אליו 

ן "רוח גבית" חשובה לתהליך השינוי, קבוצות נוספות של עובדים, אפילו הציניקנים שביניהם. הוא נות

גם עם היבטים יותר קשים לטיפול  –להמשך התמודדות  רשותומסייע לחולל את האנרגיה החשובה ב

 .בשלבים הבאים

כך למשל, שיפור בתהליך הרישום לגני הילדים, שיש לו משמעות רגשית גבוהה ולכן הוא קריטי להורים 

. שיפור התהליך הינו קל ופשוט יחסית ולכן ייחשב לכרוך במאמץ רבים, ייחשב לבעל תועלת גבוהה יחסית

מועט יחסית. בניית מערכת מידע חדשה לניהול התהליך מצריכה משאבים רבים ולכן תיחשב לכרוכה 

 במאמץ בינוני או גבוה.

מענה לפניות בנושאי פרט ליחידות החינוך, תהליכי רישוי כגון,  דימות לרגעי אמת שירותיים טעוניםק .2

 .והטיפול בהן, גביית ארנונה, דוחות חניה 106עסקים/בנייה, פניות למוקד העירוני 

המידה בה מקדם התהליך  -התייחסות למידה בה התהליך מקדם את האסטרטגיה ותפיסת השירות  .3

 .את השינוי הרצוי, הנראות של התהליך מחוץ לרשות ובתוכה ותרומתו לבניית אמון בתהליך ובתוצאותיו

בכדי להשפיע גם על חווית העובדים  ,ב גם יחידה או יחידות הנותנות שירות פנים ארגונימומלץ לשל .4

השירות מכוונת לדיגיטציה של התהליכים, זיהוי שירותים  תולגייס אותם לתהליך )למשל, אם אסטרטגי

פנים ארגוניים דיגיטליים שתורמים לשיפור השירות לעובדים, גם תעלה את המודעות לערוצי שירות 

 דיגיטליים והיתרונות בהם(.

 הזמינים לתהליך. רשותמשאבי ה .5

 תכנית ליישום התפיסה. תיבנהוהמשאבים הזמינים לתהליך,  התעדוףעל בסיס 
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לכן מומלץ  .קיימת שונות רבה במידת הבשלות של רשויות לביצוע מהלכי שירות -העיקרון הספירלי 

 "ספירלית" המאפשרת יישום ב"רזולוציות" שונות, הולכות ומתחדדות: ת גיבוש והטמעהמתודולוגי לאמץ

מתחילים בפעולות בסיסיות )או בתחומי עשייה מסוימים( וככל שמתקדמים על הספירלה עולים ברמת 

הפירוט וההעמקה. מבנה זה מבטיח שמירה על עולם מושגי אחיד ומאפשר לבחור רמת רזולוציה 

בהעמקת הרזולוציה ובו בזמן  ,ובשנה אחרת להמשיך צעד קדימהמתאימה לביצוע בשנה מסוימת, 

, פיתוח כל השקה של תהליכי עבודה חדשים, כניסת מערכותככלל, ליהנות מהנכסים שנצברו קודם לכן. 

שפת השירות המתגבשת, כך שתהליך תפיסת ווהטמעת ידע חדש מוטמעים לאורה של  תהליכי הכשרה

ובין  בין תוצאות מידיות הדגש הוא על שילוב לעשייה הארגונית. ההטמעה ממשיך להיות "חי" ומחובר

  .רשותבניית תשתיות ארוכות טווח ויישום הלמידה הנצברת, לעוד ועוד תחומי עשייה ב

 

 יישום והטמעת תפיסת השירות

 

 

על פי  הרשותהינו תהליך פיתוח ארגוני הנוגע כאמור בכל היבטי הארגון ובכל יחידות  יישום התפיסה

הקדימויות ותכנית העבודה שתיבנה על פיהן. ככלל, התהליך עובד "מבחוץ פנימה" כלומר מהממשק של 

 הרשות עם הלקוח החיצוני ועד לממשקים ולתהליכים התוך ארגוניים התורמים לניהולו על פי התפיסה.

להלן סקירה קצרה של פעולות המבוצעות במסגרת התהליך. פירוט על עולמות התוכן השונים יובא 

 בפרקים להלן.
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 חשיפה לתפיסת השירות והבנת משמעויותיה בעבודת היחידה. •

תפקידי שירות מובהקים בעולמות , הגדרות תפקידים )כולל הבנייה של מבנה ארגוניעיצוב של  •

 המוקדים, מרכזי השירות ועוד ושילוב היבטי שירות בתפקידים קיימים(.

קיימים בראיית "מסע עבודה תהליכי ה של : בחינמכווני לקוח תהליכי עבודהעיצוב מחדש של  •

הירים, האם הם ממוקדי לקוח, קלים ויעילים, נותנים מענה ופתרון מ -הלקוח" ולאור תפיסת השירות 

, תוך התייחסות לעבודת הממשקים ויחסי עיצוב מחדש של תהליכיםמאפשרים סגירת טיפול וכיו"ב. 

, בקרה ומשוב, זיהוי SLAתהליכים מבוססי  ,הגומלין עם יחידות נוספות השותפות לשירותי המחלקה

 ערוצים לשירות מרחוק.

 ושיפור ממשקים תוך מיקוד בשיפור "מסע הלקוח". שותפות פנימיתיצירת  •

ת לניהול ידע, מערכות לניהול פניות, ות, מערכות תפעוליומערכ – התשתית הטכנולוגיתהתאמת  •

לתמיכה בתהליכי שירות ובניהול  –( ועוד CRM, מערכות לניהול קשרי לקוחות )מערכות טלפוניה

 השירות.

יתוח ויישום שגרות לניהול השירות, ליווי מנהלים בדגש על ניהול השירות, פ פיתוח מנהלים •

 בהתמודדות עם אתגרים ארגוניים פנים יחידתיים.

 פיתוח מיומנויות שירות בערוצים השונים. •

 התאמה של סביבת השירות הפיזית. •

בפרט, אתר הרשות והרשתות החברתיות  – ותהליכים בערוצים הדיגיטליים מידעהתאמה של  •

 הקשר עם לקוחות בתחום העשייה של היחידה.כערוץ לשירות ולניהול 

 

 

 

 

חשיפת התפיסה לקהלי יעד ברשות, תהליכי תקשור פנים ארגוני של התפיסה להלהבה, יצירת  •

במסגרת סדנאות ותהליכי הדרכה ובנוסף כמרכיב קבוע  -אנרגיה והטמעת ערכי התפיסה 

בהזדמנויות שונות לתקשורת פנים ארגונית כגון כנסים, טקסים ואירועים פנימיים, מסרים שיעברו 

נכ"ל ומדרג המנהלים הבכיר ובערוצי תקשורת פנים ארגונית. פעולות חווייתיות מראש הרשות, מהמ

 היוצרות תנאים של חיבה לתהליך כולו. 

  

 תהליכי עומק יחידתיים יכולים לכלול:

 יכולים לכלול:תהליכי רוחב רשותיים 
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בהתאם לתפיסה. פיתוח  סדנאות למנהלים וליווי מנהלים בתפיסה ובכלים לניהול השירות •

כוללות מרכיב של  מנהלים מכוון לתת בידי מנהלים כלים לניהול בתרבות השירות הרצויה. הסדנאות

חשיפת התפיסה ותרגומה לעבודת היחידות עליהן ממונים המנהלים המשתתפים, מרכיב של הדרכה 

במיומנויות ניהול השירות ומרכיב ביצועי של פרויקט שירות. הרחבה על הידע והכלים לפיתוח 

 .בפרק ניהול השירותהמנהלים, 

ויות הנדרשות, עלול שלא לאפשר מיצוי מלא פתרונות בעולם התהליכים ללא פיתוח הגישה והמיומנ •

של השיפור בתהליך. שינויים בעולם המיומנויות ללא פתרונות תהליכיים, עלולים ליצור תסכול וקושי 

 של הצוות לתת את השירות הטוב שהיה רוצה לתת. לכן השילוב בין השניים חיוני.

, כתהליך רוחבי המתבצע בכל המנהליםביצוע פרויקטי שירות יחידתיים נקודתיים בהובלת  •

 .הרשות במקביל )יכול להיות חלק מתהליך פיתוח מנהלים(

שילוב הדרגתי של התפיסה והשפה שפותחו  - שילוב השפה בתהליכי ניהול המשאב האנושי •

בתהליכים הארגוניים: מדידה, הערכה ומשוב )טפסי תצפית ומשוב(; תהליכי גיוס ומיון ; תהליכי חניכה. 

מצטיינים בשירות  עובדיםכן מומלץ להנהיג מנגנונים של בחירה ותגמול )לאו דווקא כספי( של  כמו

 על בסיס תהליכי מדידה שיטתיים.

לנותני שירות ישירים במיומנויות תקשורת שירותית לפי שפת השירות, ולכלל עובדי  סדנאות שירות •

ילות רוחבית או פעילות יחידתית, הרשות בדגש על התפיסה ויישומה בעבודתם )יכול להיעשות כפע

הקנייה של תפיסה בהתאם למבנה הרשות ומספר נציגי השירות ולסדר הקדימויות שייקבע(. 

, לעיתים באות לידי ביטוי ברגעי האמת השירותיים  : הרשותומיומנויות לניהול הקשר עם לקוחות 

כעס, להציב גבולות בצורה שירותית, יכולות התקשורת של נותן השירות, מיומנותו להכיל קרובות, 

ליזום פתרון מלא המונע הישנות בעיות בעתיד וכד'. מיומנויות אלו הן ברות פיתוח ואימון ומוצע 

 .להכשיר את העובדים במיומנויות מעולמות התקשורת, ההשפעה והשכנוע

ניהול מערך  בהתאמה לצרכי הלקוח ולתפיסה;  הקמת תכני האתרארגון  –תהליכי רוחב דיגיטליים  •

תומך; זיהוי תהליכים בעדיפות לדיגיטציה, אפיון תהליכים ומערך ארגוני תומכים, צרכים  ידע

 ממערכות המידע התומכות ועוד.

עיצוב סביבת השירות באופן היוצר חווית לקוח ברוח תפיסת  – עיצוב סביבת השירות הפיזית •

 השירות.
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 וןענימדידה והערכה, הפקת לקחים, העמקה ור

 

 

של תכנית העבודה מומלץ להגדיר אבני דרך לבחינת ההתקדמות והעמידה ביעדים שלב היישום לאורך 

הרחבה על מדדי תשומה ומדדי תוצאה שיכולים שהוגדרו, ברמת היחידות השונות וברמה הכלל ארגונית. 

ניהול מדידה ובקרה של איכות פרק ב לשמש לצורך בקרת התקדמות התהליך, מפורטים בהרחבה

 השירות ברשות.

 

 Critical Success Factors -ים קריטיים בהצלחת התהליך גורמ

הטמעת תפיסת שירות ותרבות של שירות איכותי ברשות היא מהלך של שינוי, שלא ניתן לבססו לעומק 

. רשותוללא הובלה וניהול בפועל של המנהלים בכל הדרגים ב ברשות ולרוחב, ללא תמיכה של המנהיגות

ים כ. כמפת דראנו מתייחסים לנושא בהרחבה י בתרבות הארגוניתתהליך שירות כתהליך שינו בפרק

 למהלך של הטמעה ניתן לציין מספר תנאים הכרחיים להצלחת התהליך:

ראש הרשות חייב להציב את השירות כמטרה מאתגרת ובעלת משמעות ולגרום  -מנהיגות והובלה  .1

תמשך במסע אל עבר לאנשים לפעול יחד למימושה, כדי להניע את האנשים להשקיע מאמץ מ

כאשר כל המערכת מתקדמת קדימה, גם הציניקנים, הספקנים או המתנגדים לכל  .יעדההגשמת 

להשתייך למשהו ו מצליחתהליך שינוי מצטרפים לעשייה. בסופו של דבר כולם רוצים להיות חלק מ

מעבר להיותה  –רוצים להרגיש שעבודתם ברשות . עובדים שהוא גדול מסך האנשים המרכיבים אותו

שהם חלק מרעיון גדול שמביא תועלת וזוכה להערכה  ,גם מעניקה לעשייתם משמעות –מקום עבודה 

   .והכרת תודה מהציבור

 בין הלימה יצירת באמצעות הן, שירות של תרבות ביצירת מרכזי תפקיד רשותב למנהלים - ניהול .2

הרחבה על תפקיד  .השירות לניהול שגרות יישום באמצעות והן העובד תלחווי הרצויה הלקוח חווית

 . בפרק ניהול השירותהמנהל, 

שותפים הן העובדים הנמצאים  הרשותליצירת חווית השירות של לקוחות  - שותפות פנים ארגונית .3

; הן וביחידות השונות נציגי שירות במרכזי השירות הפרונטאליים והטלפוניים –"בחזית" הלקוחות 

מפקחים עובדי שפ"ע, עובדי התברואה,  –וחות תוך כדי עבודתם בשטח העובדים הפוגשים את הלק

הקב"טים; והן האנשים הפועלים "מאחורי הקלעים" ואינם חשופים ישירות ללקוחות, אך לסוגיהם, 

בניית לכן נדרשת  ממלאים תפקיד חשוב בכך שהם מאפשרים את השירות ואת יצירת חווית הלקוח.
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יחידות שירות ישיר, ארגון ושיטות, מחשוב, ניהול ידע, אינטרנט  –)עורף תרבות של שותפות בין יחידות 

 .ועוד( במתן השירות ללקוח

המאמץ השירותי שוחק את נותני השירות וחידושים והפתעות חיוביות שיצרו את חווית  – למידה .4

ליך הלקוח מתיישנים. כדי לשמור על עקביות בחוויית הלקוח ובאמון שהוא נותן ברשות, נדרש תה

זיהוי נושאים לשיפור או לשדרוג וקידום תהליכי שיפור, זיהוי חידושים טכנולוגיים  –מתמיד של למידה 

 חברתיים / משפטיים ואחרים שיכולים לאפשר לנו לשפר את השירות ויישומם. /

חשוב לשים לב שגם בתהליך גיבוש תפיסת  –קיים שירות הבחוזקות ההכרה  -בעת השקת מהלך  .5

בתהליך של ריענון תפיסה, לא מתחילים מאפס. יש להכיר ולהוקיר את ההישגים הקיימים, שירות וגם 

ומהם לצאת לכיוונים צומחים וחדשניים, בהתאם לרמת הבשלות, לאילוצים ולצרכים הקיימים בכל 

 רשות. 

מהלכי שיפור שירות הנעשים בדרך של "הטפה" לעובדים נכשלים  - יפור מתמיד בחוויית העובדש .6

שהם יחוו בהתנהלות התהליך  כדי לגייס את העובדים למאמץ השירותי חשוב. לרוב. בסופו של דבר

עד כמה העלאת המיומנויות השירותיות שלהם משפרת את איכות חייהם בעבודה  -ובהדרכות 

מנויות שירות בינאישיות )כגון: התמודדות עם כעס, פתרון כשהם מודרכים במיו -ומחוצה לה. בעבודה 

קונפליקט בדרך שירותית וכד'( הם מקבלים כלים התנהגותיים שימושיים וממוקדים, המסייעים להן 

ויק יותר, כלומר לעבוד קל יותר, נכון ומד -בעת הצורך לעשות "תנועות קטנות ומדויקות יותר" 

המיומנויות שהם מקבלים לצרכי השירות, הן  –ץ לעבודתם אך גם מחו להתעייף ולהישחק פחות.

רווח נקי עבורם גם בהתנהלותם הפרטית בחיי היום יום. עובדים שקיבלו הדרכות התנהגותיות 

במיומנויות שירות חוו גם העצמה אישית משמעותית, אשר הניעה גם היא את גלגלי המוטיבציה 

 תיהם ברשות. לצמיחה ושינוי ברמת מתן השירות שלהם ללקוחו
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 ניהול מדידה ובקרה של איכות השירות ברשות

 רקע

מדידה היא מרכיב משמעותי בניהול. היא מאפשרת למנהלים לתכנן את העבודה ולנהל את המשאבים, 

לזהות מגמות ונושאים לראות ולהעריך את תמונת המצב ולקבל החלטות בהתאם לכך, היא מאפשרת 

 לרשותת תברמה הערכית, היא מאות ב לנותני השירות ולתמרץ אותם.לשיפור ולהפיק לקחים, לתת משו

 .למדידה הניתן מוחשי דבר הוא שירותולהנהלה שלו.  רשותשהנושא הנמדד חשוב ל

הגדרת יעדים, התבוננות על שירותי הרשות דרך הפרספקטיבה של חוויית הלקוח, מציפה אתגר של 

, בפרט בהיבטים ה"רכים" הרגשיים של השירות. כאן, אנו נעזרים מדידה והערכה של איכות השירות

 בידע ובפרקטיקה הרבים שנצברו בתחום השירות בעולם העסקי.

ייקטיבית הם ברובם מדדים ניהוליים, תוך ארגוניים, המבוססים מדדי שירות המבוססים על הערכה סוב

 .בפרט מדדים "רכים", על דיווח של הרשות

להלן נביא מערך מקיף של מדדים מוצעים בפרק לעיל הגדרנו מדד להערכת הרשות כנותנת שירות. 

 לשימוש הרשות בתהליכי המדידה והבקרה שלה.

 שנפרט להלן.  באה לידי ביטוי בשני מישורים האוריינטציה השירותית של הרשות,כאמור, 
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 מדדי שירות ארגוניים וכלי מדידה

נתוני השירות ואיכות השירות  –הטבלה להלן פורשת מדדים לאיכות השירות, המייחסים הן לתוצאות 

 עצם קיום תהליכי שירות ומנגנוני שירות ארגוניים. –הנתפסת, והן לתשומות 

הנמדדות אל מול יעדי שירות מקובלים, בשביעות רצון הלקוח ובמידת האמון שהוא מפגין כלפי תוצאות 

 :הרשות

דרוג  –שביעות רצון הלקוח והאמון המוצהר שלו בשירותי הרשות  מדדים התנהגותיים "רכים":•

 הרצון, מספר הפניות החוזרות )אותו נושא(, איכות התקשורת עם הלקוח.סובייקטיבי של שביעות 

אמנת שירות, סגירת מעגלי טיפול  –נגישות, זמני טיפול , זמינות מדדים תפעוליים / טכנולוגיים:•

"מדד הטרטור"( ; מגוון ערוצי  - FCRוחיווי ללקוח, מספר ה"נגיעות" הדרושות ללקוח לקבלת השירות )

 רות מרחוק ; הנגשת מידע שלם ובהיר )שקיפות, כולל זמני טיפול(שירות כולל שי

 תוצאותב. 

 

לשמיעת קולו של הלקוח )מה הלקוח רוצה/ צריך/ חווה(, לעיצוב השירותים בהתאמה  מנגנונים.א

 עצם המדידה והשימוש בתוצאותיה: - לצרכיו ולניהולם

ת שירות ברשות, הפועלת לקידום השירות וליישום תהליכי מדידה ובקרה של איכות יקיום פונקצ•

 .השירות

 .ול בפניות ציבור בערוצים השוניםקיום בעל תפקיד ייעודי ותהליכים מנוהלים לטיפ•

 .תהליכי מדידה ובקרה בתחום השירות )כמפורט להלן(•

 .בקשת משוב מהלקוח )למשל ע"י סקרים(, נסיין )"לקוח סמוי"(, תצפיות והקשבות, מדידת נתונים•

 .תהליכים ומנגנונים לריכוז המידע, הפקת לקחים ולמידה•

 .תשגרות לניהול השירות ותמרוץ מצוינות בשירו•

( ומערכות שירות אחרות )זימון תורים, ניהול תורים, CRMמערכות לריכוז ולניהול מידע הלקוח )•

 .ניהול שירות טלפוני(

מגוון ערוצי שירות מותאמים לצרכי  –הרשות נמדדת גם בקיום תשתיות שירות נוספות בהן •

 תני השירות.הלקוחות, קיום תהליכים לשיפור השירות ולשיפור הכלים והמיומנויות של נו

 

 קיום מנגנונים מובנים ומנוהלים.א
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 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

 איכות השירות האובייקטיבית והנתפסת – מדדים תוצאתיים

. צרכים + 1

שביעות רצון 

)המדדים  לקוחות

עצמם ומגמות 

 לאורך זמן(

בתחומי  – ציון שביעות רצון משירותי הרשות

: פירוט ביחס לזמנים, הפעילות השונים

הפתרון, יחס נותני  איכות/יעילות, שלמות

 השירות ועמידה בערכי התפיסה
 

בהתאם לסוג הפעילות  –סקרי שביעות רצון 

סקר הנמדדת: סקרים תקופתיים באמצעות 

סקרים  ר באינטרנט או באפליקציה;טלפוני, סק

)בטלפון או  קצרים מידיים לאחר קבלת השירות

 באפליקציה(

מחייב בנייה שיטתית של השאלון ודגימת קהלי 

 יעד )בסקרים טלפוניים(

גורם מקצועי שיבצע את הסקר )אם טלפוני( 

 וינתח את תוצאותיו

צרכים ותפיסות של שירותי הרשות בנושא 

 איכותני -באופן כללי ספציפי או 

 קבוצות מיקוד 

  קבוצות מיקוד אינן בעלות תוקף

סטטיסטי, אך הן מאפשרות קבלת 

מידע איכותני על צרכים ותפיסות של 

 לקוחות

מחייב גיוס לקוחות לקבוצות המיקוד, הנחייה 

מקצועית וניתוח של התוצאות. בחלק 

מהנושאים יש ערך לקיום המפגשים ללא גורם 

 ,לאפשר התבטאות חופשיתמהרשות, כדי 

ובחלקם למשתתפים יש עניין לשטוח את 

 הדברים בפני גורם בעל סמכות מהרשות

 מספר תלונות לקוחות ביחס למס' התושבים

 בתקופה

/  CRMבמערכת  -מחייב רישום של הפניות  מכתבי תלונה / פניות ציבור

 מער' לניהול פניות

למס' מספר משובים חיוביים מלקוחות ביחס 

 בתקופה התושבים

 מכתבי תודה / פניות ציבור

רמת שירות . 2

)עמידה בזמני 

 שירות(

שיעור הקריאות  – מידת העמידה בזמני תקן

שנענו בזמן / לא נענו בזמן בהתפלגות לפי 

 נושאים וגורמי טיפול

רצוי לבדוק גם קריאות שנענו בפחות מזמן 

 התקן כבסיס לבדיקה אם אפשר לקצר אותו

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של 

 הרשות לגבי זמני טיפול/ הספקים

מחייב תהליך מקדים של קביעת זמני תקן / 

 אמנת שירות



 

  80 שירות ברשויות

 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

סגירת מעגל . 3

 טיפול

שיעור הקריאות שהטיפול בהן הושלם כולל 

 הודעת סיום ללקוח

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של 

 הרשות לגבי טיפול בפניות לקוחות

 מחייב תיעוד של התהליכים

הטיפול יכול להיות בדיקה והודעה מנומקת 

 כבקשתו ללקוח שפנייתו לא תטופל

הטיפול איכות . 4

 בפנייה / נושא

+ שיעור הקריאות  מספר קריאות חוזרות

 החוזרות ביחס לכלל הקריאות שטופלו

רצוי לבדוק התפלגות לפי נושאי הפנייה / 

 גורם מטפל

ממערכות המחשב התפעוליות של דוחות 

 הרשות לגבי טיפול בפניות לקוחות

מחייב הגדרה מותאמת של קריאה חוזרת 

)למשל, קריאה נוספת מאותו לקוח/ מלקוח 

 אחר באותו עניין בתוך שבועיים(

 – משובים מלקוחות לגבי שירות ספציפי

בהתאם לאופן התיעוד והמדידה ניתן לספור 

 משובים חיוביים / שליליים, ציוני שביעות רצון

 פניות למוקד, לפנ"צ, באתר

 סקרים מידיים לאחר קבלת השירות

 

טיפול בפנייה . 5

 אחת

First Call 

Resolution 
 

שיעור הפניות שטופלו, בהן הלקוח נצרך 

הטיפול נעשה ללא לפנות רק פעם אחת )

+ שיעור  (ך בהתערבות נוספת שלוצור

הפניות בהן פנה פעמיים + שיעור הפניות בהן 

 פנה יותר מפעמיים

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של 

 הרשות לגבי פניות לקוחות

מחייב תיעוד של כל הפניות בכל הערוצים 

 ואינטגרציה בין ערוצים

ניתן למדידה איכותנית ע"י ניתוחי אירוע או  

 בדיקה מדגמית

  "(לקוח סמוינסיין )"ניתן לבדיקה גם ע"י 

. איכות 6

התקשורת עם 

 הלקוח

תקשורת אדיבה, חיובית, לוקחת אחריות 

)מבלי להעביר "אשמה"(, בשפה מותאמת 

ללקוח, מקצועית בהתמודדות במצבי 

 קונפליקט או כעס

 

 

 תצפית / הקשבה של מנהל

 "(לקוח סמוינסיין )"

מדד פנימי, ניהולי, עלול להיות נתון על פי רוב 

במידה מסוימת להטיות סובייקטיביות של 

המעריך. ערכו רב בלמידה אישית וצוותית 

 )ניתוחי מקרה( של נותני השירות עצמם
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 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

חיבור . 7

לתפיסת 

השירות 

 הרשותית

שליטה של עובדים ומנהלים בערכי התפיסה 

 כגורם מנחה בעבודתם

טופס תצפית / הקשבה הערכת מנהל על בסיס 

 הערכה /

 על בסיס תהליך הערכה מוסדר ושיטתי

בתפקידים רלבנטיים. מתאים  –מבחני ידע 

בעיקר לנציגי שירות מתחלפים שצריכים 

 שליטה בידע רב

 

הצעת שיפורים ושינויים בתהליכים ובדרכי 

 פעולה על פי התפיסה

מצריך הקמת מנגנון להגשת הצעות שיפור 

 ולעידוד ההשתתפות

 

 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

 בין גורמים ברשות במתן השירות מדדי שיתוף פעולה

בר. האחריות חווית הלקוח היא תוצר של פעולתם של כלל הגורמים השותפים בתהליך השירות ברשות. הלקוח פעמים רבות אינו מודע למספר הידיים שהתהליך עו

החש להפוך את המעברים בין הגורמים השונים לשקופים ללקוח. בקיעים במעברים אלו ובשיתוף הפעולה בין הגורמים השונים, פוגעים באמון הלקוח, היא של הרשות 

ת שיתוף הפעולה בין א שעליו להיות זה שיקדם את ענייניו בתוך הרשות ויוצרים כר פורה לפעילותם של "מאכרים" ומתווכים שונים. המדדים הבאים נועדו לבקר ולשפר

 הגורמים השותפים בשירות.

טיפול בפנייה 

 אחת

First Call 

Resolution 

 לעיל 5כמפורט בסעיף 

מדד זה מעיד גם על זרימת התהליך בתוך 

 הרשות, ללא צורך בהתערבות של הלקוח

  

   . איכות "העברת המקל"8

 זמן מענה –זמינות לגורמים השותפים 
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 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

א. עמידה 8

ברמת שירות 

 פנימית 

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של  עמידה בזמני שירות מוסכמים בתהליך

 הרשות לגבי זמני טיפול/ הספקים

מחייב תהליך מקדים של קביעת זמני תקן / 

בין יחידות הרשות בתהליכים  אמנת שירות

 האמורים

ביצוע החלק ב. 8

שבאחריות כל 

 גורם בשלמותו

מספר החזרות "אחורה" בתהליך, פעולות 

 חוזרות

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של 

 שלבי הטיפולהרשות לגבי 

תיעוד של כל פעילות וכל העברה מחייב 

 בתהליך

העברת כל המידע הנדרש לשלב הבא, כולל  ג. שיתוף במידע8

 הלקוח וצרכיומידע כללי תמציתי על 

דוחות ממערכות המחשב התפעוליות של 

 שלבי הטיפולהרשות לגבי 

תיעוד של כל פעילות וכל העברה מחייב 

 בתהליך

. שביעות רצון 9

 שותפים

שביעות רצון השותפים בתהליך מהשירות / 

 שיתוף הפעולה של הגורמים הנוספים

  סקר פנימי, פניות ובקשות לשיפור

מנגנוני . קיום 10

 תאום ולמידה

קיום שגרות למדידת איכות שיתוף הפעולה, 

לליבון של סוגיות ושיפורים אפשריים )כגון 

 "שולחנות עגולים"( ויישום לקחים

  

 

  



 

  83 שירות ברשויות

 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

 מנגנונים לקידום השירותתשתיות ומדדי תשומות וקיום 

קיום פונקציית . 11

 רשותיתשירות 

שתפקידו קידום  , פעיל,קיום בעל תפקיד מוגדר

 איכות השירות ברשות

  

באינטרנט, באפליקציה,  –זמינות השירות מרחוק  . מגוון ערוצי שירות12

 בפייסבוק

 שירות טלפוני

 שירות פרונטלי

  

. הנגשת השירות 13

לאוכלוסיות בעלות 

 צרכים מיוחדים

 נגישות על פי חוק הנגישות

פתרונות להנגשת מידע ושירותים בשפות שונות, 

 לאוכלוסיית הגיל השלישי

  

רמת שירות . קביעת 14

 אמנת שירות /

מסמך אמנת שירות או הגדרת  קיום זמני תקן

 זמנים לשירותים באתר / בטלפון

 

תיעוד שינויים מנומקים בזמני התקן  קיום בדיקה ועדכון תקופתיים של זמני התקן

 נתונים תקופתייםעל בסיס 
 

 מחייב תיעוד של התהליך

קיום מערכות . 15

 שירות

CRM:ניהול פניות , 

 –קיום מערכות לתיעוד ולניהול השירות 

 תיעוד פניות לקוחות בכל הערוצים •

 כולל זמנים – תיעוד הטיפול בפניות וסטטוס •

 סגירת פניות ומשוב ללקוח •

 
 

משאבים, כדי למנוע הטיה לרשויות מרובות  

ה"מערכת" לצורך העניין יכולה להיות גם קבצי 

אקסל בעזרתם גורמי הרשות מנהלים באופן 

שיטתי את המידע והתהליך, או מתקן מספרים 

, או המאפשר ללקוח לקבוע את מקומו בתור

אפשרות לתאם תור טלפוני הנקבע ביומן נותן 

  ניהול טלפוניה: השירות
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 הערות כלי מדידה מדד מוצע תחום מדידה

ניהול תורים טלפוניים, זמני המתנה, מספר 

 ממתינים, זמני מענה

יש מקום לתעד גם קיום מערכות ייעודיות 

(CRM21 ,ICT22)ניהול תורים ועוד , 

מערכת "מספרים" המאפשרת ללקוח  :ניהול תורים

שהגיע לסמן שהגיע ולקחת מספר ולנותני השירות 

 לנהל את התור לפי המספרים
 

 

לנותן אפשרות ללקוח לקבוע תור  :זימון תורים

 טלפונית או באינטרנט –שירות בשעה יעודה 

 

קיום תהליכי מדידה . 16

ובקרה שגרתיים ברמה 

 יחידתית ורשותית

 תיעוד נתוני השירות

 קיום שגרות ניהול ומדידה

 קיום דוחות בקרה

 קיום סקרים

 תהליך טיפול ולמידה מפניות ציבור

 דוחות

סיכומי פגישות אישיות וצוותיות 

ללמידה, ליבון סוגיות ורעיונות 

 לשיפור

 תוצאות סקרים

 

קיום תהליכים . 17

 לשיפור השירות

ביצוע תהליכים על בסיס תכנית עבודה לבחינה 

ולשיפור השירות ביחידות הרשות ובתהליכים חוצי 

 ארגון

 קיום תכנית עבודה ומימושה

שמירה על רמת השירות או שיפור 

היחידות / במדדי השירות של 

 התהליכים

 

  נתוני משאבי אנוש / יחידת השירות מספר ההכשרות / מספר העובדים שהוכשרו הכשרות שירות. 18

                                                 

 ואינטגרציה של שירותים ומידע ברמת לקוח.(, המאפשרת ניהול כל המגעים והקשר עם הלקוח Customer Relations Managementמערכת לניהול קשרי לקוחות ) – CRMמערכת  21

(, המאפשרות לנהל מרכזית שירות טלפונית, לנהל את התור, זמני ההמתנה וזמני המענה, עומסים Computer Telephone Interfaceמערכות ממוחשבות לניהול טלפוניה ) – CTIמערכות  22

 ברמת נציג ועוד.
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 ספציפיים בתהליכי שירות ברשויותהיבטים 

 אמנת שירות ככלי לניהול השירות

 ככלל היא כוללת שני מרכיבים:אמנת שירות מגדירה את מחויבות הרשות לרמת שירות מוגדרת. 

 תפיסת השירות –מרכיב רעיוני המגדיר את חזון הרשות בשירות או ערכיה  .א

מהו השירות שיינתן ותוך כמה זמן. במובנה  –מרכיב מעשי המגדיר שירותים ורמת שירות לכל שירות  .ב

הרחב, אמנת שירות יכולה להתייחס למרכיבים שונים באיכות השירות, אך מקובל להתייחס במושג 

 .)תוך הנחה כי הטיפול הינו מיטבי( ן הטיפול בקריאות שירותזמ –"רמת שירות" זה ל

 :אמנת השירות היא למעשה תיאום ציפיות בין הלקוח לבין הרשות

הלקוח יודע למה לצפות, על פי רוב נמנע פער ציפיות הגורם לירידה בשביעות הרצון )גם אם הלקוח  •

ין צורך מאוכזב מזמן השירות המוצהר, הוא מסוגל לקבל את הרציונל ולהתארגן בהתאם( וללקוח א

 לפנות לרשות שוב ושוב כדי לוודא כי פנייתו מטופלת. 

ליחידות הרשות, יש קנה מידה לתכנון )כמה אנשים צריך, לאיזה הספק ניתן לצפות, מתי לעשות מה(  •

 ולבקרה על תהליכי העבודה.

 חשוב לציין כי אמנת שירות מועילה וניתנת ליישום גם בתהליכים תוך ארגוניים בין יחידות.

 ייה ופרסום של אמנת שירות, מציבים את הרשות בפני מספר אתגרים:בנ

ברשות או בתהליכים בהם לא מתקיימת מדידה מסודרת )אם בגלל  – קושי להגדיר את זמני השירות •

 תרבות ארגונית ואם בגלל חסר במערכות טכנולוגיות תומכות( קיים קושי להגדיר את זמן השירות.

הזמן הסביר בעיני הלקוח? בתהליכים בהם יש  השכיח? הזמן הריאלי? האם הזמן – איזה זמן להגדיר •

האם זמן תחילת הטיפול )למשל, זמן הגעה לשטח של הפיקוח או זמן  –מספר שלבים בטיפול 

זמן הסרת המפגע/ ההפרעה  –התייחסות ראשונית לקבלת פנייה( או זמן הסיום )בדוגמת הפיקוח 

 במהות הפנייה(?זמן הטיפול  –לסדר; בדוגמת הפנייה 

 ., לזמן הסביר מבחינת הלקוחרשותפער בין הזמן האפשרי מבחינת משאבי הפעמים רבות קיים 

מנהלים רבים ברשויות חשים שהם עלולים להיתקל בקושי לעמוד בזמן אליו  – חשש להתחייב •

יגרום התחייבו בגלל משאבים או בגלל אירועים בלתי צפויים. הם חוששים שפרסום הזמנים ללקוחות 

ההתמודדות עם הקושי היא  פעמים רבות לתלונות ולקונפליקטים במקרה בו לא יעמדו בהתחייבות. 

ע"י הגדרת זמנים ארוכים מידי, תוך שימוש בטווח ביטחון שיבטיח עמידה בזמנים בכל מקרה. זמנים 

 אלו עלולים להיתפס כבלתי סבירים בעיני הלקוח ולגרום לאבדן האמון שלו ברשות.
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יהולית בזמן סוגיה זו מציפה פעמים רבות קשיים מערכתיים עמוקים יותר כגון רמת השליטה הנ

ורמת המיומנות בניהול ובתפעול עבודת היחידה, חסר אמיתי  23מיקוד שליטה פנימי -הטיפול 

 במשאבים המאפשרים עמידה בזמן סביר.

רשויות רבות עושות מאמצים רבים בבניית אמנת השירות, אך היא נותרת סטטית  – ואמינות עדכניות •

חי, המתעדכן בהתאם מכניזם ירות צריכה להיות ולא משמשת ככלי אמיתי לשיפור השירות. אמנת ש

ובתהליכים )הוספה או גריעה של שירותים, שינויים בזמני הטיפול(. בנוסף, קיום  רשותלשינויים ב

אמנת שירות מחייב תהליכים של מדידה ובקרה וחתירה מתמדת לעמידה ברמת השירות ולטיוב 

 מתמיד שלה.

 

 טיפול()זמני ה תהליך מוצע להגדרת רמת שירות

תהליך בניית אמנת שירות הוא אמצעי לתהליך רחב יותר של הפנמת תפיסת השירות ותפיסת ניהול 

הוא הזדמנות להתבוננות בתהליכים דרך עיני הלקוח, למיסוד של תהליכי מדידה ובקרה  –השירות 

 ולתהליכי למידה ושיפור ולטיוב תהליכים.

באופן המבטיח יעילות  טיוב תהליכי עבודהלאחר     יכיםלכל התהלייקבעו זמני הטיפול: במצב אופטימלי 

 על בסיס מדידה שיטתית של זמנים, תוך התחשבות בפרמטרים של עונתיות בעומסים.     וקיצור זמנים

 –. החלק המשמעותי בתהליך הוא השינוי התרבותי רשותתהליך זה עלול לארוך זמן רב ולהכביד על ה

 ראיית תהליכים בעיני הלקוח •

 הגדרה ומחויבות לזמנים וניהול המצבים בהם לא מצליחים לעמוד בהם •

 הטמעת תרבות של מדידה, בקרה ושיפור •

 

 :תהליך משתף עם מנהלים ועובדים ברשותלכן מוצע לקיים 

  שלב

קביעת 

השירותים 

 וזמני טיפול

יחידה תגדיר את השירותים הנפוצים שלה ואת זמני הטיפול בכל תהליך על בסיס נתונים כל 

 קיימים וניסיונם של עובדיה.

 זמן הטיפול יוגדר בשעות או בימי עבודה •

מהמקרים )אפשר להגדיר גם  80%בו יכולה היחידה לעמוד ב הזמן הקצר ביותרייקבע  •

ידה ולקביעת הזמנים על בסיס , בהתאם לכלים שיש בידי הרשות למד90%או  70%

 נתונים(. בשלב ראשון אפשרי ע"י הערכה

 בתהליכים משותפים למס' יחידות אפשר לקבוע זמן טיפול לכל שלב ו/או זמן טיפול כולל •

                                                 

להשפיע ולשלוט בעצמו ובחייו. אדם בעל מיקוד שליטה חיצוני מאמין כי חייו,  אדם בעל מיקוד שליטה פנימי מאמין שבכוחות 23

 פעולותיו, החלטותיו נשלטים ע"י גורמים חיצוניים לו )סביבה, כוח עליון, אנשים אחרים(.
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  שלב

בתהליכים בהם השלמת הטיפול תלויה בלקוח )למשל, בהגשת מסמכים(, יש לציין את  •

 הזמן התלוי ברשות

בקרה על זמני 

הטיפול 

 יםהמוצע

הגורם המרכז את התהליך )מנהל שירות, ועדת היגוי וכיו"ב( ירכז את זמני הטיפול ויבצע  •

 בקרה "בעין" לגבי סבירות הזמנים

במקרי קיצון בהם הוגדרו זמנים בלתי סבירים בעליל, יקיים מוביל התהליך דיאלוג עם  •

נה ושיפור היחידה להבנת הסיבה לזמן שהוגדר ובחינת האמצעים לקצר אותו )כולל בחי

 תהליכים או הקצאת משאבים מתאימים(

גיבוש 

תהליכים 

לניהול העמידה 

 באמנה

 כלים ותהליכים לתיעוד, למדידה ולבקרה על העמידה ברמת השירות •

 תהליך לטיפול במצבי שירות בהם לא ניתן לעמוד ברמת השירות המובטחת •

תהליכים לניתוח נתוני העמידה ברמת השירות ככלי לזיהוי קשיים בתהליך או הזדמנויות  •

ריכוז נתוני העמידה ברמת השירות וזיהוי מגמות או אירועים  –לשפר את רמת השירות 

 שכיחים בהם:

קיום בדיקה וניתוח של הסיבות לאי העמידה בזמנים וזיהוי  – לא עומדים ברמת שירות

 , חסמים שאולי ניתן להסיר, חוסר במשאביםתהליכים לשיפור

 הזדמנות לבחון אפשרות לצמצם טווחי ביטחון ולקצר זמנים – עומדים תמיד ברמת שירות

יישום והטמעה 

 פנים ארגוניים

 3יישום תקני הזמן שנקבעו ותהליכי מדידה ובקרה מבלי לפרסם את האמנה לציבור, במשך 

 רשות(חודשים או יותר )בהתאם למוכנות של ה

 בסיום תקופת הפיילוט, ניתוח נתוני העמידה ברמת השירות ועריכת "מקצה שיפורים"

פרסום האמנה 

 לציבור

 פרסום האמנה באתר הרשות ובפרסומים

בקרה, למידה 

 ושיפור

קיום שגרות קבועות למדידה ולבקרה של העמידה בזמני הטיפול שנקבעו, למידה, הפקת 

 לקחים ושיפור

ם וערוצי שירות חדשים )ו/או שירותים נוספים שלא נכללו במהלך הוספה של שירותי

 הראשוני( וגריעה של שירותים שאינם ניתנים

 

את התהליך של בניית האמנה חשוב ללוות בתהליכי הדרכה וניהול שינוי )ראה להלן( בתחילת התהליך, 

 במהלכו ובסופו, שיכללו בין השאר:

 זיהוי התועלות האפשרויות הסבר מהות האמנה וחשיבותה, •

 הצפה של קשיים וחסמים אפשריים בתהליך •

גיבוש תהליך לניהול מצבי שירות בהם לא ניתן לעמוד ברמת השירות המובטחת )יצירת קשר עם  •

 הלקוח וניהול התקשורת בנושא(

 הטמעה של תהליכי מדידה ובקרה ושגרות ניהול תומכות •

  אמנת השירותתהליכי הכרה, הוקרה ותמרוץ עבודה על פי  •
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 ניהול השירות

 הייחודיות של ניהול השירות

הדורשת מהמנהל  ניהול השירות הוא יותר מניהול + שירות. הוא התמחות ניהולית מקצועית ספציפית

מפגש בבינאישית ויכולות תקשורת לשלב בין יכולות ניהוליות ותפעוליות, לבין אינטליגנציה רגשית גבוהה 

 שות. עם כל לקוח וכל עובד בר

 . עובדה זו הופכת מפגש בין בני אדם :"רך"מערכות שירות ובכללן רשויות מייצרות בסופו של דבר מוצר 

למנהלים של תהליכים "רכים" ורבי מורכבות אנושית, בתוך מסגרת שירות  בגופיאת המנהלים 

 משימתית, תפעולית עם מדדים "קשים" ואילוצי משאבים. 

ויבים למשימת השירות, ובעלי מוטיבציה לשאת את המשימה לאורך זמן, יהיו מח רשותכדי שהעובדים ב

נדרשת מנהיגות וניהול שיש בו שאר רוח וחיבור לערך ולמשמעות של העשייה. עבור כל עובד, המנהל 

הישיר הוא הכתובת הראשונה ולרוב המשמעותית ביותר, ליצירת תחושת הערך וההכרה בעבודתו 

א מי שדואג ומטמיע בפועל את תרבות השירות, השפה והכלים שנבחרו . המנהל הורשותובחשיבותו ל

ברמה הארגונית. המנהל הוא שדואג בפועל לקדם הן את התהליכים התפעוליים, המדידה, שיפור 

 הדיגיטציה והרב ערוציות, והן את הפנמת והטמעת התפיסה והמיומנויות.

ניהול התהליכים, בין ראיית מאקרו רחבה של מסע הלקוח ומסע העובד ברשות, ו משלב ביןניהול השירות 

מנהלי השירות נדרשים להתמודד עם האופי  הממשקים והמיומנויות הבינאישיות שיאפשרו אותם.

המיוחד של עבודת השירות, המערבת פתרון בעיות וקונפליקטים, עבודה בלחץ והתמודדות עם תסכול 

 יומיומי. וכעס תושבים באופן 

התמונה הרב ממדית של ניהול השירות גוזרת סט של כלים ומיומנויות ייחודיים למנהל, הממוקדים 

 ת התושב והעובד ברשות: יבחווי

שליטה במיומנויות השירות המתבססות פעמים רבות על מיומנויות תקשורת בין אישית, יכולת  •

 התמודדות עם כעס, הצבת גבולות בשירות, וכד'.

• Modeling  ניהולי ויישום ערכי השירות בניהול עובדים, כלומרwalk the talk"." 

 ניהול הקשר בין שירות פנימי )לעובדים( וחיצוני )ללקוחות קצה(. •

 הובלת תהליכי מדידה ובקרה המאפשרים שמיעת קולו של הלקוח ומיסוד תהליכי למידה בהתאם. •

ביצועים גבוה לאורך זמן. משימה שאינה פשוטה, הנעת עובדים לשירות איכותי ושמירה על מתח  •

 נוכח אלמנט השחיקה הכרוך בעבודה עם לקוחות, ומערכת האילוצים המאפיינת רשות מקומית.

 יצירת שותפות וניהול קשרי הגומלין עם ממשקים סביב תהליך שירות משותף ללקוח. •
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 מרכיבי הניהול

חווית הלקוח, הנבנית  במרכז התהליך נמצאת ה.ניהול השירות מורכב ממספר תחומים השלובים זה בז

  מיקודים ניהוליים מרכזיים: 4חווית הלקוח היא תוצר של  במכלול המפגשים שלו עם הרשות.

לגבי הציפיות, הרצונות והצרכים שלהם, שביעות  איסוף וריכוז מידע - ניהול הקשר עם הלקוחות •

  הרצון שלהם ופתרון בעיות במצבי שירות מורכבים.

צמיחה והתפתחות,  סביבה המעודדת יצירת סביבה ניהולית מניעה לשירות: - יהול הצוות לשירותנ •

  יוזמה ולקיחת אחריות, בצד הצבת השירות על סדר היום הניהולי בתהליכי הנחייה, מדידה ומשוב.

תהליכי עבודה וסביבת עבודה  ניהול ממשקים, עיצוב - ניהול תהליכי השירות וסביבת השירות •

  ית המבטיחים אספקת השירות באופן אפקטיבי ובהתאמה מרבית לצורכי התושבים.פיז

קיום תהליכי הפקת לקחים ולמידה, על בסיס  - והפקת לקחים למידהמדידה ובקרה, ניהול תהליכי  •

  תהליכי מדידה ובקרה ותוך הקשבה ללקוחות ולנותני השירות בשטח.

 

 מודל ניהול השירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל אחד מתחומי הניהול ניצבים בפני המנהל יעדים ואתגרים, הדורשים ממנו להוביל קו ערכי ותפיסתי 

התהליכים והתחומים כמובן כרוכים זה בזה, ברור, ולמסד שגרות ותהליכים תומכים לניהול התחום. 

 ותהליכים ושגרות הניהוליות מסוימות מקדמים יעדים ותחומים שונים בו זמנית.
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 ניהול הקשר עם לקוחות 

הקו המנחה 

שהמנהל 

 מוביל

 בעל העסק/ המבקר /אין משמעות לבחינת השאלה מי צודק. התושב :הלקוח תמיד לקוח •

 .לתת לו שירות, לתת מענה לפנייתו או לצורך שלותפקידנו הוא  .הוא לקוח

מיקוד הן בצרכים הפונקציונליים והן בצרכים הרגשיים של הלקוח. עידוד : הקשבה ואמפטיה •

 התקשורת עם התושבים והקשבה לצרכים, לציפיות ולאורח החיים המשתנה תדיר.

משהו שניתן עוד יש התמקדות באפשרי, בחלופות ובפתרונות יצירתיים. תמיד : מיקוד חיובי  •

 לעשות. 

רגישות, אסרטיביות, כבוד והכרה בצרכי התושב ובצרכי הכלל, : הצבת גבולות שירותית •

 חשיבה יצירתית תוך אחריות מקצועית והכרת המגבלות.

העובד הוא נציג הרשות. כל מפגש עם תושב הוא רגע אמת ליצירת חווית : אני בשבילך •

עלינו לראות את צרכי הלקוח בכללותם ולשאול את עצמנו האם בהזדמנות זו יש לו שירות. 

 צורך בשירותים נוספים הקשורים לשירות שאנו נותנים, גם אם אינם באחריותנו.

 קוחות ושותפים ברשות.יצירת חווית לקוח חיובית גם לל : שירות פנימי •

הרשות ושל  הלקוחשל לצרכים בהתאם : קביעת סדרי עדיפויות ומיקודים לשירות •

 .המקומית

 טיפוח שירות יוזם •

תהליכים 

 תומכים

ניהול קשר עם לקוחות לשמיעה של צרכים ושביעות רצון בהתאם לתחום העשייה של  •

סיורים, קבוצות מיקוד, קבלת קהל; פנייה יזומה  –היחידה הארגונית )מפגשים עם לקוחות 

 .ללקוחות לקבלת משוב; תצפיות / הקשבות וכיו"ב(. הבאת קול הלקוח לעובדי היחידה

ל הרשות וממנה, שירותים, פעולות( קוח )תיעוד פניות אריכוז נתונים וניהול הקשר עם הל •

 .בכל התחומים ולאורך זמן

 .הלקוח ניהול מידע •

שגרות 

 ניהול

מפגשים עם לקוחות )בשטח, "דלת פתוחה", שיחות יזומות ועוד, בהתאם לאופי פעילות  •

 .היחידה(

 .השתתפות בתהליכי שירות ישירים •

 .הטיפול בתלונה בזמן סגירת הטיפולקבלת משוב מהלקוח על  •

ישירות על ידי המנהל או על ידי העובד בעל  -תקשור ללקוח מה נעשה ואיך נסגר הטיפול  •

 .פה או בכתב

 .סקר לקוחות תקופתי •
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 ניהול הצוות לשירות

הקו המנחה 

שהמנהל 

 מוביל

בהתנהגותו ליישום תפיסת השירות והתרבות הרצויה לעובדים  "מודלינג"  -דוגמה אישית •

 ובדבריו. דוגמא אישית לאיך נראית ונשמעת השפה השירותית הרצויה.

חיבור ומחויבות למשימה הציבורית לשפר ולהשפיע לטובה על  -חיבור לערך ולמשמעות  •

 חיי התושבים ברשות.

פעולות למניעה  .לעמידה יומיומית במלאכת השירות העובדים הנעה, הלהבה והמרצת •

לצמצום שחיקה )כגון, הקשבה לעובדים, שיתופם בגיבוש פתרונות ודרכי פעולה, יציקת 

 משמעות לעבודת היחידה, אווירה פתוחה(.

 .רשותהן בתהליכי עבודתו והן בשירותים להם הוא זקוק מה – ב"מסע העובד"הסרת חסמים  •

מחויבות לסגירת מעגל הטיפול מול הלקוח או הפניה מנוהלת ובהירה  - לקיחת אחריות •

 לגורם אחר שיוכל להשלים את הטיפול, נטילת סיכונים מחושבת ומושכלת.

שילוב בין גישה רכה ושירותית ובין לקיחה בחשבון של  -דגש על איכות לצד זמן תקן  •

 .המדדים והבקרות הארגוניות

 פתוחה, הקשבה ואמפתיה לצרכי וציפיות העובדים.תקשורת  - זמינות, דלת פתוחה •

ווני לכל העובדים, אחידות ועקביות בקבלת ההחלטות סביב ערכי ייחס ש - אחידות ועקביות •

 תפיסת השירות והתרבות הארגונית הרצויה.

 המנהל הוא הגב ומקור התמיכה המרכזי של העובד. - גיבוי עובדים •

 .כל עובדת רמגם ברמה צוותית וגם ב - למידה, התפתחות והפקת לקחים מתמדת •

 שירותית. הופעה ייצוגית וסביבת עבודהדגש על  •

תהליכים 

 תומכים

 .שיתוף ושקיפות במידע )ישיבות, מיילים, עלון פנימי( •

 .מהעובדיםשיפור וייעול צעות מנגנונים לקבלת רעיונות וה •

 .סקר שביעות רצון עובדים •

 .משוב וחניכה+  בקרה ומדידה לצורכי שיפור ולמידה •

 .ירות, פניות ציבור וסיפורי הצלחהניתוח תקלות ש -והפקת לקחים  יםניתוח אירוע •

 .שותפים לשמירת נושא השירות על סדר היום -מינוי "נאמני שרות"  •

 .במיומנויות תקשורת שירותיתהכשרה  •

שגרות 

 ניהול

 .שמירת נושא השירות על סדר היום - כיםתדרי •

הכרה פומבית , הדרכה וחניכה שוטפים -פגישות אישיות, ישיבות צוות, סדנאות, כנסים  •

 .משוב קבוע ותדיר, בהצלחות קטנות והישגים מיוחדים

 .טיפול בתלונות משוב אקראי על •

 .לגיבוש, עדכון ולמידה משותפים -ישיבת צוות  •
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 סביבת השירות  / ניהול תהליכי השירות

הקו המנחה 

שהמנהל 

 מוביל

כולל  – תכנון וניהול שירותים ותהליכים מנקודת מבט הלקוח, ניהול "מסע הלקוח" •

 .תהליכים חוצי ממשקים

 .כלים ותהליכים – ניהול מקביל של "מסע העובד" •

• First call resolution – :בניית תהליכים בהם הלקוח צריך לפנות  שירות ב"נגיעה" אחת

רק פעם אחת והתהליך גם אם הוא מורכב מתנהל ללא התערבות נוספת שלו, כולל יידוע 

 בפעימות מוסכמות מראש על מצב הטיפול. שלו 

מגוון ערוצים, בהם  –רב ערוציות קידום הנגישות והפשטות בקבלת השירותים,  - קלות •

 .ת בהתאמה לצרכי הלקוחערוצים דיגיטליים לקבלת השירו

 ., מנוהלמינימלי זמן תגובה •

תכנון סביבת השירות באופן המבטא את ערכי השירות ואת החוויה  – השירותסביבת שיפור  •

 .הרצויה הן ללקוחות והן לעובדים

השקעה במקרים שכיחים ולא בחריגים, מיקוד בפעולה  - סדרי עדיפויות ומיקוד בעיקר •

 .הרבה ביותר ששיפור בה יביא את התועלת

תהליכים 

 תומכים

 .קידום תהליך מתמיד של בחינה ושיפור תהליכי עבודה •

 .ופתרונות יצירתיים לבעיות חוזרותתהליכי חשיבה ודיון לבחינת אלטרנטיבות  •

 ., תהליכי טרנספורמציה דיגיטליתחתירה לרב ערוציות וגיוון ערוצי קשר •

 .תהליכי נגישות •

השגת שיתוף פעולה, יצירת שותפות אמיתית, העמקת  -שיתופית קידום עבודת ממשקים  •

 .הקשר הבלתי פורמאלי בין יחידות

שגרות 

 ניהול

 .שגרות מדידה ובקרה כמפורט להלן •

, עידוד רעיונות והצעות שיפור משוב מהעובדים לגבי תהליכי השירות וסביבת העבודה •

 .ניתוח אירועים ו"תקלות שירות" ,מהעובדים

 .תיעוד וניהול נתוני התהליכים השונים •

 ., "שולחנות עגולים"יחידתיים –ישיבות ופורומים בין  •
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 למידה והפקת לקחים מדידה ובקרה, ניהול תהליכי 

הקו המנחה 

שהמנהל 

 מוביל

והמומחיות מהלך של התפתחות אישית מתמדת, שכלול המיומנויות הבינאישיות  •

 תורם לשיפור המוטיבציה, ההתלהבות והמחויבות לעבודה. - המקצועית

איך חווים את מה חושב הלקוח ואיך הוא חווה את הרשות,  – תרבות של סקרנות לדעת •

דרכי פעולה חדשות,  –היחידה וצוותה שותפי תפקיד, מה חדש בתחום, "מה יקרה אם..." 

 .הסרת חסמים

זיהוי חידושים טכנולוגיים /  - לשדרוג וקידום תהליכי שיפור זיהוי נושאים לשיפור או •

חברתיים / משפטיים ואחרים שיאפשרו לרשות לשפר את איכות השירות, והיישום של 

 תהליכי השירות בפועל.

וכיצד היא  והתרומה שלה בפועל, מה הערך שלה - חיבור לרציונל ולרלוונטיות של המדידה •

 נתונים. תעבודה מבוסס מסייעת לשיפור השירות לתושב.

כל עוד הטעות היא בסיס  קידום אווירה עניינית ובטוחה, שבה מותר לעשות טעויות, •

אינה  רשותללמידה ולשיפור עתידיים. הגישה לתקלות הן במפגש עם הלקוח והן בתוך ה

 של לקיחת אחריות ופתרון בעיות.  גישה של חיפוש אשמים, האשמות או הפחדות, אלא גישה

תהליכים 

 תומכים

 

 

 

 .)תצפיות, הקשבות( כולל נתונים תפעוליים ומדדים "רכים" מדידה וניתוח נתוניםתהליכי  •

 .לקוחות ועובדיםשביעות רצון תקופתיים של  סקרי •

 .לקוח סמוי •

תלונות, בקרה דגימות אקראיות של שיחות וטיפול בתלונות, פילוח סוג  -ניתוח תלונות  •

 .ושיפור תהליך טיפול בפניות לקוחות

 וחקר מוקיר.ניתוח אירועים  •

 .איתור פערים בין תכנון לביצוע •

שגרות 

 ניהול

בקרה על איכות השירות והאופן בו הוא ניתן באמצעות מדידה, תצפיות והקשבות בתהליכי  •

 .שירות ישירים

 .מדידה איכותית וכמותית •

 .צוות ללמידת תוכן ושיפור מיומנויותסימולציות וישיבות  •

 .צוות שיפור ולמידה •

 .שיתוף מידע בין אגפים •

 .פורום למידה ושולחנות עגולים •

 .הדרכות וסדנאות שוטפות •
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 ניהול מתחים ארגוניים –ניהול ושירות 

בעולמות השירות היכולת  מתח מובנה בין קטבים. - השירות הוא סיפור של ניגודים משלימים ניהול

לזהות את תפקיד מנהל השירות הינו  לפעול בתוך ניגודים היא חיונית, לכל אורך שדרת התפקידים.

לנהל את המתח ביניהם ולמצוא את האיזון , פים ביניהםצהמתחים והיכן נמצאת היחידה שלו על הר

 המתאים לאתגרי השירות האופייניים ליחידתו.

 

 .מיצוי משאבים לעמידה באיכות שירות רצויה יעילות  איכות

 יזמות  שיטתיות
שיטתיות מאפשרת יעילות ותאום ציפיות, יזמות מעודדת 

 .שירותים חדשים ודרכים חדשות לתת שירות

  הצבת גבולות
יצירתיות 

 בפתרונות

שירות טוב, כמו גם מינהל תקין, מחייב הצבת גבולות ברורה 

נדרשת מידה של גמישות ויצירתיות ושירותית. יחד עם זאת 

 .המאפשרת מענה לצרכי הפרט ולמצבי שירות ייחודיים

ארגון שירות חייב לפתח יכולות עבודה סבירה לעבודה בשני  מעכשיו לעכשיו  שיטתי ומתוכנן

הסגנונות, בהתאם לצרכים. עבודה בסגנון אחד בלבד היא חסם 

 שיטתי ומתוכנן  מעכשיו לעכשיו משמעותי ותקשה על פיתוח רמת השירות. 

 שירות  תפעול
איזון בין מיקוד תפעולי/ ביצועי לבין המחויבות לתת את הדעת 

 .להיבט הרגשי ולתקשורת עם הלקוח

 השתנות  יציבות
הרשות נותנת שירות למגוון לקוחות, חלקם מצפים להתמדה 

 .בשירותים המוכרים וחלקם מצפים לחידושים

 פשטות  מורכבות
מקצועיות והתאמה למגוון רחב של לקוחות יוצרים מורכבות 

 .וברורויחד עם זה השירות ללקוח צריך להיות פשוט 

 אחידות  ייחודיות
הרשות צריכה לשמור על שירות שוויוני ויחד עם זאת קיימת 

 .ציפייה של הלקוח להכרה בייחודיות שלו ולתשומת לב כפרט

 פרטים  מכלול
של הלקוח, של השירותים,  –בניהול שירות נדרשת ראייה רחבה 

 של הרשות בצד תשומת לב לפרטים שעושים את ההבדל.

  יחידתי
שותפות 

 ארגונית

מיקוד בניהול של עבודת היחידה אל מול ראייה רחבה של 

 .תהליכים ושירותים לרוחב הרשות / בין יחידות

 

 

 הנעה לשירות ושמירה על התמדה ברמת שירות גבוהה 

ת לשמור על רמליצור מחויבות וגישה מקצועית לשירות והאתגר המרכזי הניצב בפני מנהלים הוא 

תשתית ראשונית, על מנת לעגן את  יוצריםהמועברות לעובדים סדנאות שירות כנסים ו. גבוההמוטיבציה 

שיקולי שירות בתהליכי בדוגמה אישית, בהפעלת יש צורך  ,שינוי התנהגותי לאורך זמןהידע הנלמד וליצור 

במיומנויות שנלמדו וביישום בליווי ניהולי המאמן את העובדים גיוס, מיון והכשרה, בפיתוח ההון האנושי ו

 התפיסה. 



 

  95 שירות ברשויות

להפנות –שגרות ניהול מספקות "זירה", מפגש בין המנהל לצוות, המאפשר ליצור שיח שירותי ולמידה 

דש, לנתח סוגיות ואירועים ולהפיק מהם לקחים, לבצע תשומת לב ניהולית לנושא השירות, לרכוש ידע ח

 בקרה מול תכנון, להעלות וללבן קשיים ודילמות, לתת משוב ועוד.

 

 לשמוע את הלקוח –מחוברים  להיות

בלתי ית הלקוח, מעבר למדדים או לסקרים, הינו יצירת קשר ימחוברים לחוו להיות, םכלי חשוב בידי מנהלי

 בין השאר, באמצעות: ,מנהל יכול לעשות זאת להם. עם לקוחות ולהקשיב אמצעי

 ת מיקודוקבוצאו  עם לקוחות שולחן עגול •

 סיור בשטח •

פנייה יזומה למספר קטן של לקוחות שקיבלו לאחרונה שירות מהיחידה עליה  – סקר מנהל עריכת •

 . סקר מסוג זה יכול לכלול:הוא ממונה ובירור שביעות רצונם

o הצגה עצמית ומטרת השיחה 

o בירור האם פניית הלקוח טופלה והאם הלקוח שבע רצון מהשירות שקיבל 

o מה מציע לשמר 

o מה מציע לשפר 

הלקוח אינו שבע רצון ו/או שפנייתו לא טופלה במלואה, על המנהל חשוב לזכור כי במקרה בו 

 ולחזרה ללקוח.עד סיומו לקחת אחריות לטיפול בנושא 

)משוב חיובי או תלונה( ללימוד מה עשה את החוויה  שנתנו משוב ליחידה פנייה יזומה ללקוחות •

 שלהם חיובית או שלילית

, לזהות נושאים מספקים למנהל מידע איכותני חשובאמצעים אלו אינם בעלי תוקף סטטיסטי, אולם הם 

 מנות לשמוע ממקור ראשון מה חווה הלקוח במפגש עם היחידה.דוהז לבדיקה או לטיפול
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 היבטים התנהגותיים בשירות

 תחום המיומנויות ה"רכות" במתן שירות הוא מרכזי, והשפעתו על איכות המפגש השירותי עצומה. 

ם ב"פרופסיה" של שירות לקוחות, ועולם התוכן העוסק במיומנויות תחיזהו אחד התחומים המפו

הבינאישיות במתן שירות הוא עשיר, ועוסק במכלול ההיבטים של שיחת השירות כמו תשאול, זיהוי צרכים, 

התמודדות עם התנהגויות מניפולטיביות, אלימות  הצטרפות רגשית ואמפטיה, הצבת גבולות שירותית, 

היריעה הנוכחית אינה מתאימה להעמקה בחלק . תקיעויות בתקשורת ונושאים רבים אחריםמילולית, 

   ההתנהגותי, אך נזכיר אותו על קצה המזלג להלן:

 

 עקרונות בתקשורת ובהתנהגות שירותית

ההתייחסות להיבטים ההתנהגותיים במפגש השירותי יוצאת מתוך התפיסה המתייחסת לכל מפגש 

מפגש בין בני אדם )לפני מפגש בין שני בעלי תפקידים(. בין אם המפגש הוא פרונטלי, שירותי קודם כל כאל 

הסיבה שהאלמנטים הדומיננטיים הרצויים בתקשורת ובהתנהגות  וז טלפוני או בתקשורת כתובה. 

 עם התושב. מפגש ב הקשבה, להתייחסות ולאמפטיה השירותית נוגעים ל

 

 הרשותצרכים רגשיים של הלקוח במפגש עם 

התממשותה של החוויה הרגשית הטובה במפגש עם התושב, מותנית בזיהוי נכון של רצונותיו וצרכיו של 

 הלקוח מהרשות. 

 

ברמה בסיסית יותר הרגשיים אנשים מונעים לספק את צורכיהם . הצרכים הרגשיים מושרשים ועמוקים

פייתו לקבל פתרון כלשהו שצילקוח  י כך שלפעמים ד, עד כמהרמה בה הם מונעים לספק את רצונותיהם

 , למרות אכזבתו, יחווה יחס הוגן ושירות טוב.לא התממשה אולם צרכיו מולאו

 לנסות למלא את רצון הלקוח + לתת מענה לצורך שלו. הינו תפקיד נותן השירות 

 

הוא מודע ופונקציונלי, למשל, בקשה לשנות את השיבוץ לגן הילדים, או בקשה  רצון הלקוח

 - צורך רגשיאולם את הרצון מלווה גם , או בקשה לערעור על דו"ח חניה. להסדיר חוב בארנונה

 , אכפתיותאנושיות, השבה, לעיתים חמלה,  :נוגע לאופן ההתייחסות לבקשה ולדרך הפתרון שלהה

עקרונות התקשורת השירותית מתייחסים הן . מציאת פתרונותגישה חיובית, יוזמה, ומאמץ ל

 לתוכן הפונקציונלי והן לרובד הרגשי בתוך המפגש. 

 , הוא יגיב באכזבה. של לקוח כאשר לא נותנים מענה לרצונותיו

  פוגעים בצורך רגשי, נוצר זעם. כאשר אולם 
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 במפגש עם הרשות אופיינייםרגשיים צרכים 

 חושבים עלי. מתאמצים בשבילי. מעריכים אותי. אני לא מובן מאליו.  הכרה

 . אני חלק מכל זה אני לוקח חלק, מתחשבים בדעתי השתייכות והשפעה

 ליש לי אפשרויות להעדיף מה שמתאים לי. אני לא מוב שליטה ובחירה

 רואים אותי כאדם. מקשיבים לי. מכבדים את הזמן / הכסף שלי גישה אישית

 יש מי שלוקח אחריות. אני יכול לסמוך עליכם אמון

 עובדי הרשות שאני בא במגע איתם מקצועיים ומבינים בתחומם מקצועיות נתפסת

 חוויה של הגינות, שקיפות, צדק  הגינות נתפסת 

 יש כללים וחוקים שנשמרים. יש שיקול דעת, אך אין "סחר בגבולות" גבולות

 

 

  הקשבה

לעולם לא ניתן  - עדייןשבה, קהעל אף שכמעט אין נותן שירות שלא עבר הדרכות, שיחות ומשובים לגבי 

היא הדרך היחידה  מקום להבינה לעומק ולהמשיך לתרגל אותה. ההקשבה תמיד להגזים בחשיבותה, ויש 

סר ההקשבה משדרת לו את המשלו.  הצורךהלקוח, אלא גם את  רצוןהמאפשרת להבין לא רק את 

שהוא ודבריו חשובים וראויים. ההקשבה ללקוח הופכת אף יותר קריטית בעולם שבו נדמה שהזמן הולך 

ומתקצר, כולם ממהרים וכמות המשימות וההתמודדויות היומיומיות רק הולכת וגדלה. דווקא אז, עבור 

דיר את החוב, הורה חרד לגבי הגן של בתו, או עבור תושב עם בעיה כספית שהגיע כדי למצוא דרך להס

האפשרות לפגוש מישהו שקודם כל מקשיב, לפני שממהר למצוא פתרון ולסגור את הפנייה, היא יקרת 

הקשבה אמיתית פירושה הרבה יותר משמיעת המילים, הקשבה משלבת גם קבלה ובסופו של   ערך.

 דבר "הזזה הצידה" של הקולות הפנימיים. 

 

ת עם מדידה קבועה של הספק ופריון, עולה קונפליקט בתוך סביבה משימתית, ביצועיסטית המנוהל

. מתח בין להספיקובין הצורך  להקשיבבין הצורך )לכאורה( המתח  -מובנה, אותו חווה כל איש שירות 

בעמדה, ובין הרצון להתפנות לטובת התור הארוך של האנשים שעדיין נמצא רצון לתת מענה מלא למי ש

מתח בין הצורך להקשיב לכל מה שהלקוח רוצה לספר, ובין הרצון להספיק לפתור ולסגור את  ; יםמחכ

 הפנייה, לפנות או להפנות לגורמים הרלוונטיים ולהניע את תהליך הפתרון. 
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, "צרכים רגשיים"מתוך עולם התוכן ההתנהגותי העשיר של שירות, דגמנו שני מרכיבים "רכים" מרכזיים:  

המיומנויות הבינאישיות במתן שירות הן מסד חיוני ליצירת  במפגש השירותי.כל כך החיונית " הקשבה"ו

להקפיד על מכאן, שכל רשות מקומית השואפת לסטנדרט שירותי גבוה חייבת  . שירות איכותי

ההתמודדויות במסגרות קבועות של למידה והעשרה.   העוסקים במתן שירותהשתתפותם של עובדים 

ענון יורות, המאמץ המתמשך שוחק. בהיעדר למידה הבינאישיות במתן שירות הן לעיתים לא פשוט

  צונחת. ואיכות המפגש השירותי  ל"איזורי הנוחות",נסוגים )מטעמי הישרדות( עובדים  - יםקבוע

 

מתודולוגיות, מערכי הדרכה, מודלים לתקשורת שירותית, אימון, תרגול וסימולציה רבים פותחו בשנים 

 .24האחרונות, וזמינים לשימוש

 

  

                                                 

כה חברות יעוץ ארגוני רבות העוסקות בתחום מציעים כיום מגוון גדול של סדנאות והכשרות יצירתיות שימוש בכלי הדר 24

 והטמעה חדשניים.    

 הקשבה עונה על אחד הצרכים האנושיים האוניברסאליים הבסיסיים ביותר.  •

 שים שמקשיבים להם ומבינים אותם.אנשים מתנהגים בפחות אגרסיביות כשהם מרגי•

 . הקשבה נכונה מייעלת את המפגש, מקצרת את השיחה ולא מאריכה אותה•

הקשבה יעילה מאפשרת לנו להכיר את הלקוח, לסרוק רצונות וצרכים ומכאן להתאים את התהליך •

 לטיפול מוצלח בפנייתו.

 ובכך מפחיתה שחיקה.הקשבה אפקטיבית, מקצוענית, יוצקת משמעות למפגש שלנו עם הלקוח •

 כמה עובדות לגבי הקשבה:



 

  99 שירות ברשויות

 מיומנויות כתיבה שירותית

, התקשורת הכתובה מרחוק בתקופה שבה התקשורת שלנו עם התושבים מתבצעת ביותר ויותר ערוצים

הופכת למשמעותית יותר ויותר. מענה במכתב, מענה במייל, מענה ברשת או באתר האינטרנט של 

 הרשות הם חלק מעבודתם של יותר ויותר אנשי שירות ברשות.

 ר אתגרים מרכזיים אותם יש לקחת בחשבון בתקשורת הכתובה עם התושבים:ניתן לזהות מספ

ניסוח מסמך רשמי לתושב, שיש לו משמעויות משפטיות, ועדיין מייצר תחושה של  - מענה רשמי ואנושי

שימוש בתבניות, ובניסוחים משפטיים. למשל, יהיה הבדל במענה אם מדובר , למרות שנעשה מפגש אנושי

ובה בפעם הראשונה או בפעם הרביעית, יהיה הבדל בין תגובה שנשלחה מיידית, או בתושב שמקבל תש

ניסוח  - מענה שלם ומובן תשובה שדרשה בירורים ארוכים, ואולי אף חילופי דברים בערוצים אחרים.

פניות ומכתבים שרואים את אירוע החיים של הלקוח, מבינים את הבקשה בתוך ההקשר הרחב, ונותנים 

באופן שמייצר הצבת גבולות . ז'רגון מקצועיבלא ו בשפה מובנת -שלו  מנקודת המבטח מענה ללקו

תחושה שהבקשה אכן נבדקה אישית. שהמענה אינו אוטומטי, יש רציונל והסבר לסירוב, הוספת מסר 

סגירת מעגל  החלופות בהווה או בעתיד שעומדות בפני התושב. ןמה -חיובי לסירוב, מה בכל זאת אפשרי 

ווידוא שהמענה שניתן לתושב, שלם ולא נותרו לו שאלות פתוחות בעניין לשמו  - ל וכתובת להמשךטיפו

במידת הצורך )הבהרה משך בה שקף לתושב שיש לו כתובת להמשך התקשורתהממענה  הוא פנה.

 . עיצוב ונראות, וכמובן נוספת, בירור עתידי וכו'(
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 רב ערוציות בשירות

משמעותיים בשנים האחרונות גרמו לזירת הטכנולוגיה והמדיה לשנות את פניה בקצב שינויים טכנולוגיים 

הגישה והזמינות של האינטרנט במכשירים הניידים, כוחו וחשיבותו של התוכן ושל הרשתות  -מהיר

החברתיות, טכנולוגית הפס הרחב, שימוש בנתונים מבוססי מקום ועוד. כוחה של הרשת 

הביאו לכך שאנו נמצאים בעיצומו של שינוי חברתי עמוק שעדיין איננו יודעים  והטרנספורמציה הדיגיטלית

להעריך את מלוא משמעויותיו. אולם, ניתן לקבוע כי להתפתחויות אלו השפעה משמעותית על 

 . הלקוחות הצרכנית, וכן השפעה מיוחדת על שירות -ההתנהגות הציבורית 

פיות חדשים, לצד ערוצים וכלים חדשים למתן השירות. עולם בעולם השירות, תהליכים אלו יצרו צרכים וצי

האפשרויות שנפתח באמצעות הטכנולוגיה מאפשר לרשות לתת שירות במגוון רחב של ערוצים ומציב 

בבואנו לעסוק בנושא הרב ערוציות, נתייחס לניהול שירות במגוון רחב  בפניה אתגר ניהולי וארגוני חדש.

 .דיגיטליהשירות , ולשל ערוצים

תורת הדיגיטל ברשויות מפותחת במקביל בהובלת מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון ובמסגרת זו פותח 

 נכון לזמן כתיבת מסמך זה. -מדד דיגיטל רשותי. בפרק זה נתייחס ליישומה בעולמות השירות  –המדר"ם 

 

 ערוצי השירות

איפיונים ות למגוון רחב של קהלים, בעלי שירכיצד להעניק שירות של רשות מקומית הוא באחד האתגרים 

 ות. שונאחרים והעדפות 

 ערוצי השירות הקיימים כיום כוללים:

 :ערוצים מסורתיים

 שירות פרונטלי •

 שירות טלפוני •

 מענה למכתבים הנשלחים בדואר או בפקס –שירות בכתב  •
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 :ערוצים דיגיטליים/טכנולוגיים

 רגילה דוא"ל תיבת באמצעות פניה - דואר אלקטרוני •

ערוץ להודעות אוטומטיות ומותאמות, המאפשר פנייה לקהלים רחבים בו  – הודעת טקסט )סמס( •

זמנית )למשל, שליחת הודעה לתושבי רחוב מסוים על סגירה מתוכננת של הרחוב לעבודות תשתית( 

 .או פנייה פרטנית )למשל תשובה ללקוח שפנה למוקד הרשותי(

טפסים מובנים למילוי באתר האינטרנט אשר אין מאחוריהם תהליך  - "פשוטים" טפסים מקוונים •

דיגיטלי לטיפול. לדוגמא: טופס צור קשר, בעל שדות מובנים הנשלח למייל אישי או ייעודי של עובד 

 רשות, ממנו הוא יענה ללקוח.

טפסים מובנים למילוי באתר האינטרנט אשר מאחוריהם עומד תהליך  – מקוונים "חכמים"טפסים  •

, וכדומה. במקרים אלו, ניתן CRMיפול דיגיטלי כגון: תיעוד נתוני הפניה במערכת תפעולית ייעודית, ט

לנתב את הטיפול בפנייה לגורמים נוספים וכל אלו מתועדים ומתבצעים אך ורק מתוך המערכת 

 התפעולית. 

רנט ישירות תהליכים עסקיים דיגיטליים המתבצעים דרך אתר האינט - ותהליכים מקווניםמערכות  •

במערכות התפעוליות ברשות )כגון רישום מקוון לגני הילדים ולמוסדות החינוך(. בשונה מהטפסים 

המקוונים, בהם התהליך הוא חד צדדי, בתהליכים המקוונים, המערכת בדרך כלל תבקש לזהות את 

, ותפעיל הפונה, ולאחר מכן, תפתח בפניו את השירות המתאים, תציג לו פרטים רלבנטיים לתהליך

כללים שונים לגביהם )לדוגמה: לאחר זיהוי לקוח במערכת הרישום לגני הילדים, תוצג  כתובת 

המגורים כפי שמעודכנת במאגרי הרשות, ובהתאם לכך תוצג רשימת הגנים הרלוונטיים לרישום 

באזורו(. מערכות אלו מאפשרות גם מעקב אחר הטיפול בתהליכים מורכבים או ממושכים לדוגמה: 

במקרה זה  בעל העסק יזין את פרטיו, ויקבל מידע אותו  -קבלת סטטוס תחנות רישוי לבעל עסק

סטטוס תחנות הרישוי שלו. הוא לא יוכל לבצע פעולה אלא רק לצפות במידע המתעדכן און ליין. גם 

 במקרים אלו, כל הנתונים וכל התהליך העסקי מתבצע ומתועד במערכות התפעוליות.

ממשקים באתר האינטרנט המאפשרים קבלת מידע  – מידע לעיון עצמי פתיחה של מאגרי •

, באמצעותה ניתן לקבל מידע GISממערכות הרשות, לעיתים ללא הזדהות. למשל, מערכת המפות 

 ומתעדכן און ליין. רשותמסוגים שונים לפי כתובת. המידע המוצג מנוהל במערכות תפעוליות שונות ב

אינטרנטי לקבלת מידע ושירותים. על האתר להיות נגיש לבעלי מוגבלויות ערוץ  –אתר האינטרנט  •

ומותאם לגלישה בטלפונים חכמים )רספונסיבי(. ניהול התוכן באתר, עדכניותו וכן הנגשתו מבחינת 

 ממשק משתמש ישפיעו על היכולת של הלקוחות לצרוך שירותים ולקבל מידע והכוונה ביתר קלות.

פלטפורמה המאפשרת ריכוז מידע ושירותים אישיים ללקוח. ביצוע  - "בתוש"תיק  או אישי אזור •

פעולות, קבלת מענה, "דחיפת" מידע מותאם אישית, תיעוד ההיסטוריה שלהם ועוד. תהליך המצריך 

 רישום וזיהוי.
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תשתית נוספת לקבלת מידע ושירותים. יש לציין כי בעידן בו אתרי הרשות  - סלולרית אפליקציה •

ת רספונסיביים )נגישים ממכשירים ניידים(, על האפליקציות להכיל ערך מוסף משמעותי חייבים להיו

כגון ביצוע פעולות מקוונות עם זיהוי חד פעמי, קבלת מידע מותאם אישית, קבלת התראות לפי בחירה, 

  .(העברת תמונות ומסמכים )למשל בדיווח על מפגעים, או כתחליף למסמכים סרוקים ועוד

בשנים האחרונות התרחב השימוש ברשתות  -פייסבוק/ אינסטגרם/ יוטיוב -ותרשתות חברתי •

פרסומי, הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה חדשנית של  -החברתיות. מעבר לערוץ השיווקי

ערוץ שירות בו מתנהל קשר דו כיווני ישיר עם התושב. נוכחות הרשויות ברשתות החבריות הפכה 

ת פרסום פעילויות ומסרים מידיים, מענה לתגובות ולפוסטים של לחיונית, בין היתר ניתן לראו

בפייסבוק בנושאים ייעודים כמענה לשאלות ותשובות גולשים, העלאת תמונות  Liveשידורי  גולשים,

 גולשים לאינסטגרם ושילובם באתר האינטרנט, רישום לאירועים, תיוג אנשים באירועים ועוד.

ולמענה באתר האינטרנט של הרשות המאפשר שיחה און ליין עם נציג )ממוחשב ערוץ לפניות  - 'אטצ •

 או אנושי(.

ערוץ לפניות ולמענה, לפרסום מידע בהודעות יזומות לקבוצת רשומים  – אטסאפוואפליקציית  •

 )אירועים למשל(. יכולה גם לסייע  ולהקל על העברת תמונות ומסמכים )במקום סריקה ושליחה(.

עמדה ממוחשבת הממוקמת בד"כ באזורים ציבוריים, המאפשרת קבלת מידע  –"קיוסק" מידע  •

ושירותים באמצעים טכנולוגיים. מתאימה בעיקר לקהלים שאינם מחזיקים באמצעים טכנולוגיים 

 מסיבות כלכליות, ערכיות, תרבותיות ועדיין רוצים לצרוך שירותים מבלי להגיע לרשות.

 

טו לעיל מושתתים על כלים וטכנולוגיות שונים ומתקדמים, חשוב על אף שהערוצים שפור חשובה: הערה

עסקיים תומכים, שאותם יש  -ם ימוגדרים תהליכים ארגונילהדגיש כי מאחורי כל תהליך טכנולוגי שהוא, 

   לאפיין ולפתח במקביל לפיתוח ולהקמת התשתיות הדיגיטליות.

 

 אתגרים בשירות רב ערוצי

על אף השונות במאפייני ערוצי השירות  – ובשפה בין הערוצים השוניםאחידות ועקביות במידע  .1

החדשים, על המענה לבטא את תפיסת השירות הרשותית ולהיות אחיד בדרישות ובמידע הניתן 

המערכות צריכות לאפשר מעבר בין ערוצים בתהליך שירות אחד, מבלי לאבד מידע או לשנות ללקוח. 

 .סגנוןגישה ו

אחת, עדכנית, המשמשת  מערכת ניהול ידעמחייבת הישענות על  רכי הפעולהאחידות במידע ובד

את כל ערוצי השירות )פורטל פנימי, ערוץ אינטרנט ועוד(. מערכת ניהול ידע אפקטיבית מאפשרת 

 לעדכן מידע פעם אחת ובאופן אחיד בכל הערוצים. 
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יש לאפיין את אופן המענה בהתחשב במאפייני הערוץ.  - לערוץ הטיפול ונושאי המענה התאמת .2

יכול להכיל מידע רב, מענה בצ'אט או וואטסאפ צריך להיות קצר וענייני,  לדוגמה: בעוד מענה בדוא"ל

 ויכול כפתרון, לכלול לינקים למידע מורחב נוסף. 

כמו כן, יש להכיר את מגבלות הערוצים השונים, ולהכשיר את העובדים לזהות מצבים שאינם 

ייסבוק הגולשים לנושאים מתאימים לטיפול ולניהול בערוצים מסוימים. לדוגמה: דיון ותגובות בפ

 אישיים, או "פינג פונג" מתמשך עם לקוח, שיכול להיפתר בשיחה טלפונית אחת וכדומה. 

מגוון הערוצים מאפשר ללקוח לצרוך את השירות בכל ערוץ  –אינטגרציה וניהול פניות לקוח  .3

לקוחות פונים  –שיבחר. לעיתים, אם בגלל קריטיות של נושא השירות עבורם, ואם בגלל חוסר אמון 

באותו עניין במספר ערוצים במקביל. כדי להבטיח יעילות בטיפול )למנוע טיפול כפול בערוצים שונים( 

נדרשת תמיכה ממוחשבת בניהול פניות הלקוח בכל הערוצים באמצעות  –ואחידות במענה ללקוח 

של הלקוח  (, כך שנותן השירות יוכל לראות פניות נוספותCRMמערכת לניהול קשרי לקוחות )

 בערוצים אחרים ואת היסטורית השירות שלו.

בערוצים שונים. כך  קיימת ציפייה של לקוחות לזמני טיפול שונים - "שוויוניות" בין ערוצי שירות .4

ל, בטופס "למשל, במענה טלפוני יש ציפייה למענה מיידי וטיפול בהתאם לנושא. בפנייה בכתב )בדוא

בפרט אם  –וך יותר מזמן המענה הטלפוני, אולם בפנייה בפייסבוק מקוון( יש ציפייה לזמן טיפול אר

 יש ציפייה להתייחסות מיידית גם מעבר לשעות העבודה המקובלות. –היא פנייה פומבית 

 SLA-אחיד לשירות בערוצים השונים, אולם חשוב לנהל את העמידה ב SLAלא ניתן ולא נדרש לקבוע 

ויכוון את מקבלי השירות לערוצים המאפשרים יעילות ואפקטיביות אמון בכל ערוץ באופן שייצור 

. כך למשל, דחיית הטיפול בפניות בדוא"ל מעבר לזמן המובטח, לטובת טיפול בפניות מיטבית

פרונטליות וטלפוניות, עלולה לגרום ליותר ויותר לקוחות להתקשר או להגיע ותיצור עומס בערוצים 

 אלו. 

במערכי שירות גדולים, ניתן ליצור מוקד שירות  – בים לערוצים השוניםניהול השירות והקצאת משא .5

לכל סוג של ערוץ )מוקד טלפוני, מרכז קבלת קהל, צוות פניות בכתב(. במערכי שירות קטנים יותר, 

אותו צוות נותן שירות בכל הערוצים ותפקידו של מנהל הצוות / מנהל המשמרת להקצות את משאבי 

 .SLA-רשותו כך שכל התורים ינוהלו ביעילות ויעמדו בזמן הצוות העומדים ל

ותכנון מיטבי של "סידור  מדידה וריכוז נתוני פניות בכל הערוציםניהול יעיל של התורים מחייב 

 בחשבון לקחת יש חדשים ערוצים באימוץהוק. -שמירה על גמישות להתאמות אדהעבודה" תוך 

  .אלו םבערוצי שירות במתן ומיומן מספיק"א כ זמינות

ערוצי השירות מרחוק מחייבים מיומנויות תקשורת  – מיומנויות שירות מותאמות לערוצים השונים .6

שירותית בכתב והיכרות עם מאפייני הערוץ, יתרונותיו ומגבלותיו. ערוצים כגון פייסבוק, צ'אט, 

שונות יצר ואינסטגרם מחייבים גם מיומנויות כתיבה בסגנון ובשפה מותאמת. הצורך במיומנויות ה
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נציגים המתאימים לשירות ישיר, לאו דווקא  -רשותהתמחות חדשה נדרשת, שלעיתים אינה נמצאת ב

מתאימים לשירות בכתב, וההפך. הצורך במיומנויות שונות מפחית את הגמישות בהקצאת משאבים 

 בין הערוצים השונים.

 

 שירות בערוצים דיגיטליים / טכנולוגיים

 

 הציבורימהעולם דוגמאות 

 

הוקם ופועל כיום במינהל הציבורי במטרה לבסס תשתיות דיגיטאליות כלל ממשלתיות  ממשל זמין

המסייעות למשרדי הממשלה להעניק שירותים לציבור במגוון ערוצים, תוך צמצום הבירוקרטיה וייעול 

 מקוון.  תהליכי העבודה בתוך המשרד ובכך לאפשר לציבור לצרוך שירותים ומידע ממשלתי באופן

 , מציע שירותי מידע, טפסים נדרשים, שירותים מקוונים ועוד.gov.ilאתר הממשלה 

 

למעשה יישומו של ממשל זמין ברמה המוניציפאלית. שהוא , 25לדיגית  הוקם מערך  יפו  -בעיריית תל אביב 

את  הפיכת שירותי העירייה לשירותים דיגיטליים היא חלק מהחלטה אסטרטגית של העירייה לשפר

איכות השירותים הניתנים ולספק הזדמנויות רבות יותר לשותפות דמוקרטית ציבורית, באמצעות שימוש 

בחזונה שואפת בטכנולוגיה מתקדמת ובהקמת תשתית ארגונית עירונית תומכת. העירייה הדיגיטלית 

  – זמיןהממשל הלממש את כל חמשת שלבי 

 

ולהצטרף למועדון דיגיתל המקנה להם זכויות והטבות כתושבי תושבי העיר יכולים להירשם לשירות 

 .העיר

)מידע אישי, שירותים  זמינות מידע באזור אישי :כולל הקשר עם התושבשל ניהול  מערך מאפשרה

משלוח מידע בדחיפה בהתאם   והיסטוריה של שירותים, מידע שהלקוח בחר לקבל עדכונים לגביו(  

 )"כרטיס תושב"( הטבות    דע מפולחהעברת מי    להעדפות התושב

פתיחת ערוצי     חיזוק הקשר, תחושת השותפות ושביעות הרצון של התושבים: הרציונל בבסיס המערך

של התושבים לקחת  והזמנהמינוף העשייה הקיימת     תקשורת יזומים, רציפים ומפולחים עם התושבים

 לות וביעילות, בכל שעה.קבלת שירות בק –שירות "מהבית"     חלק ולהשתתף

                                                 

 יפו. –של עיריית תל אביב  הידע מינהלתזוהר שרון ולנגה מאיירס מלתודה  25
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 ערכים לרשות בשירותים דיגיטליים 

 שירות בערוצים מרחוק מאפשר:

מקלה על התקשורת איתו ויש בה  של הלקוח התאמת הערוץ להעדפותיו –ייעול תהליכי השירות  •

 עדכני שירותי מידע של וזמינות נגישות פוטנציאל לקיצור זמני תגובה )למשל הגשת מסמך חסר(.

השירות )עם מסמכים ואישורים נדרשים(,  לקבלת מוכן להגיע ללקוח מסייעתנוספים,  בערוצים

 השוטפות התפעול תיוף לכך עלואת השירות.  בנוס ןומונעת פניות "מבוזבזות" שלא ניתן להשלים בה

 .מהפרונטלי יותר ועוד הטלפוני השירות מעלות יותר נמוכות מרחוק שירות של

המערכות הטכנולוגיות, בניגוד לתור אנושי, יכולות לתת בו זמנית שירות לאלפי  – איזון עומסים •

אנשים, על פי רוב מבלי שייווצר צוואר בקבוק. גם במקרים בהם הפנייה נעשית בערוצים טכנולוגיים 

והטיפול נעשה ע"י עובדי הרשות, הפנייה מרחוק מאפשרת לפזר עומסים על פני שעות העבודה 

 לדחיפויות. ולתעדף בהתאם 

מתן מענה לקהלים רחבים באמצעות שירות עצמי ושירות מרחוק,  - של הצוותים המקצועיים  מיקוד •

 מאפשרת לצוותים המקצועיים להתמקד בנושאים ובאנשים הדורשים התייחסות אישית. 

באמצעות המערכות הטכנולוגיות ועריכת התאמות בקלות )למשל  מדידה שיטתית של נתוני שירות •

 יו"ב(. פירוט בנושא מדידה ובקרה בפרק נפרד.זיהוי שעות פעילות, נושאי פנייה אופייניים וכ

 

 בהיבט שירות  אתר הרשות

מהותו ותפקידו של אתר האינטרנט הרשותי עברו שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. בעבר, אתרי 

האינטרנט הרשותיים שימשו במה לפרסום מידע בסיסי וסטטי ברובו, אודות הרשות ויחידותיה, מידע 

(. כיום, אתר האינטרנט הרשותי מהווה ערוץ מידע ושירות וכד' )פרוטוקולים, מכרזים הנדרש על פי החוק

 שינוי בתפיסת האתר ומבנהו, באופן ניהולו ובתחזוקתו:במרכזי ביותר. שינוי זה מביא עמו צורך 

 

היא נובעת מהאופן בו  ומכרעת, רבה חשיבות באתר המידע למבנה - המידע באתר ארכיטקטורת .1

  סורקיםוכן מהאופן בו מנועי החיפוש  , מהיכולת שלו לאתר את המידע בקלותאת המידעהלקוח יחפש 

בעבר, נהוג היה להציג את המידע באתרי רשויות רבים בחלוקה  את האתר ומקדמים את התוכן בו.

ליחידות הרשות. תפיסה זו אינה מתאימה לאתגרי החיפוש הקיימים היום, ונהוג להחליפה בתפיסה 

 חדשה של ארגון מידע בראיית לקוח. 

ן הוא כלומר, בתכנון מבנה התכנים באתר, נקודות המוצא הן: מיהו הלקוח, מהו השירות, ובאיזה אופ

יחפש את המידע. לדוגמה: למרות שנושא השילוט לעסקים מטופל ע"י יחידת הכספים, סביר להניח 

חיפוש למילים "שילוט לעסקים".  ושבעלי עסקים יחפשו אותו תחת קטגורית "עסקים", או פשוט יבצע

את הצגת המידע תחת יחידת הכספים, אינה רלוונטית לאופן החיפוש והיא תעכב את הלקוח במצי
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התוצאה הרצויה. דוגמה נוספת: למרות שהיחידה האחראית לעידוד משפחתונים היא שירותים 

חברתיים, סביר להניח שההורים יחפשו מידע בנושא תחת חינוך. הלקוחות לרוב מחפשים "נושא" 

 לשייך כל נושא / שירות ליחידה ארגונית.  הם אינם יודעיםולא יחידה מטפלת, שכן 

, שינוי מאתגר ברבים איית לקוח מצריכה ארגון מחדש של כל נושאי האתרהטמעת תפיסה של ר

לעיתים יש קושי תפיסתי התרבות הארגונית הקיימת. המידע לפי יחידות מייצג את  ארגון. מהמקרים

 -של ממש, לאגד נושאים של יחידות שונות תחת קטגוריה אחת. לדוגמא: נושא של "תנועה וחניה"

רשות לבים של יחידת הכספים, יחידת התנועה ויחידת בינוי ותשתיות. יכלול באתר נושאים משו

את המידע ואת השירותים באתר בצורה מיטבית. להציג צליח תלעבור לתפיסה זו, בהכרח  ההמצליח

 ניתן למדוד את אפקטיביות השינוי במספר הכניסות לאתר ובחיפושים שבוצעו.

או אירועי  יעד יקיבוץ מידע ושירותים לפי קהלהוא אמצעי נוסף, המנגיש מידע ללקוח באופן רוחבי 

רשויות רבות בוחרות לרכז מידע ושירותים מותאמים לקהלי יעד או לאירועים בחיי הלקוח.  – חיים

לדוגמה: תושב חדש בעיר, מעבר דירה, פתיחת עסק חדש. ריכוז נושאים תחת "אירוע" חוסך ללקוח 

רישום בארנונה, רישום למוסדות חינוך,  -ל תושב חדשאת המעבר בין הנושאים השונים. בדוגמה ש

הוצאת תו חניה, רישום למועדון תושבים וכו'. היא מרכזת עבורו במקום אחד את כל המידע בנושאים 

השונים מהיחידות השונות תחת ה"אירוע" הרלוונטי לו. גישה זו מתאימה בנושאים בהם יש שילוב 

 שירותים מחידות שונות. 

היבט נוסף של ארגון המידע בראיית הלקוח הוא התאמת הכתיבה  - אינטרנטית תשירותי כתיבה .2

למדיום. כתיבה אינטרנטית שונה מכתיבת מאמר או עלון מידע. כתיבה אינטרנטית חייבת להתחשב 

ה: חלוקה לפסקאות קצרות, שימוש יבאופי הקריאה של הגולשים באינטרנט בעידן הנוכחי. בין מאפיינ

אפשר "ריפרוף" )קריאה מהירה של כותרות לאיתור המידע המבוקש(, שימוש בכותרות משנה המ

 בשפה פשוטה וברורה, הימנעות משימוש בז'רגון או בשפה ארגונית והנעה לפעולה.

מהו השירות, מי זכאי לקבלו, מה נדרש לבצע  - , יש למקד את התוכן לנושא השירותהשירותי בהיבט

קבלו ופרטי קשר רלוונטיים ומעודכנים. כתיבה המדברת על בשביל לקבלו, באיזה ערוצים ניתן ל

 היחידה עצמה אינה רלוונטית ללקוח, לרוב תעמיס ותקשה על מיקוד.

 

צורת הגלישה הנפוצה ביותר כיום היא חיפוש אתרים או מידע באמצעות מנועי  –חיפוש  מנגנוני .3

חיפוש אינטרנטיים שלמעשה מנגישים מידע למחפש, עוזרים לצמצם את הזמן הנדרש לאיתור המידע 

ועוזרים להתגבר על הצפת המידע הקיימת היום במדיה הדיגיטלית. מנוע החיפוש של גוגל לדוגמה, 

ות שסורקות, מפרקות ומקטלגות תוכן של עמודים ברשת. מערכת הקטלוג פועל באמצעות תוכנ

מקשרת לכל עמוד מילות מפתח ומושגים שהופיעו בטקסט. על מנת שמנועי החיפוש יניבו תוצאות 

(, להכיל את מילות 1רלוונטיות, על מבנה האתר והתוכן להיות מאורגנים בצורה מיטבית )ראה סעיף 
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 ים הן בטקסט והן בכותרות, להימנע מכפילויות של מידע בין עמודים ועוד.המפתח והמושגים הרלוונטי

באופן ישפיע  אשרשאינו מיטבי דבר , יקוטלגו באופן שאינה מקצועיתבצורה  וכתוביםהבנויים  יםאתר

 . החיפוש מנועי של החיפוש בתוצאותאו אי הופעתם הופעתם  עלקריטי 

יתן ורצוי לשלב באתר הרשות מנועי חיפוש ייעודים  מעבר למנועי החיפוש הראשיים באינטרנט, נ

)פנימיים( המחפשים רק בתוך עמודי אתר הרשות, במקרה זה תוצאות החיפוש יהיו אך ורק מאתר 

 הרשות. כמו כן ניתן לשפר את אופן החיפוש והתוצאות ע"י הגדרת מילות מפתח ותגיות. 

 

וההכרחיות כשעוסקים בניהול תוכן בכלל, היא אחת מאבני הבסיס החשובות  – ומהימנות עדכניות .4

 ובאתר האינטרנט בפרט. בעידן בו צריכת מידע באינטרנט היא כמעט נחלת הכלל, מידע לא מעודכן

. בעולם האינטרנט עדיף לא להציג מידע על פני הצגת עלול, במקרים רגישים, ליצור נזק רבשגוי  או

לקוח להגיע למשרד לעודכנו, עלולות לגרום מידע לא מעודכן. לדוגמה: שעות קבלה שהשתנו ולא 

קריטריונים לקבלת שירות ששונו ולא עודכנו, עלולים למנוע מלקוח קבלת שירות ולגרום  ;סגור

 הדבר עלול לגרום לאבדן אמון של לקוחות באתר הרשות כערוץ למידע ולשירותים. '.דלעוגמת נפש וכ

אלו עלולים להביא לפרסום שלילי בתפוצה רחבה  בעידן הרשתות החברתיות והשיימינג, אירועים כגון

 ולגרום לנזק תדמיתי משמעותי. 

כדי לשמור על עדכניות המידע באופן שוטף ולא רק בעת העלאת אתר חדש לאוויר, יש לבסס מערך 

של זרימת מידע מיחידות הרשות לגוף המתפעל את האתר. ניתן לעשות זאת ע"י פריסה של "מובילי 

, שעליהם לדאוג להעברת המידע ועדכונו באופן שוטף. מומלץ דתיים או נושאיים()יחי רשותידע" ב

אין הכוונה שהם יבצעו את  - להעביר את האחריות על פרסום המידע למנהלים הבכירים ביחידה

הן האחריות להעברה לפרסום ותוכן השמומחיות יפנימו את ההבנה עדכון המידע בפועל, אלא שהם 

. חשוב להטמיע על פעולתו ם לביצוע הפעולה ויעקבו באופן שוטףמימנו נציג מטע, ובהתאם שלהם

מסר זה כיוון שברשויות רבות נהוג בטעות לחשוב שמנהל האתר אחראי על התוכן המקצועי והוא זה  

צריך "לרדוף" אחר היחידות לקבלת מידע. באופן זה היחידות מורידות מעצמן את האחריות ולא ש

 עיל ויוזם בעדכון. כמו כן, רצוי לבנות מנגנוני בקרה שיבטיחו זרימת מידע באופן שוטף. לוקחות תפקיד פ

 

 ותומכיםכתשתית להטמעת שירותים מקוונים  האתר .5

פלטפורמה לממשקים לשירותים מקוונים, מערכות  צריך לספק האתרתוכן ולמבנה, ל מעבר

  שירותים תומכים כגון:ו

ים, רישום למוסדות החינוך, ביצוע פעולות און ליין. השירות תשלומ - מקוונותומערכות  שירותים •

 המקוון דורש ממשק בין האתר למערכות התפעוליות המקצועיות.

 נדרשת יכולת הטמעת טפסים מקוונים "פשוטים" או "חכמים". – טפסים מקוונים •
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הצגת מידע מתוך מערכות, ממשקים למאגרי מידע לעיון, זימון תורים ליחידות  – תומכים שירותים •

 השירות פרונטליות ועוד.

רצוי ביותר עד הכרחי שהאתר והאפליקציה יהיו בעלי ממשקים משותפים ושעדכון  - אפליקציה •

 התוכן יתבצע במקום אחד ויסונכרן לשניהם.

 

 הקמת אתר רשותי כמהלך מקדם בתהליך השינוי

כאמור, אחד התנאים לטרנספורמציה דיגיטלית הינו תשתית ארגונית שתאפשר הקמה וניהול נכון של 

תהליכי שירות דיגיטליים. הטרנספורמציה הדיגיטלית, יכולה להיות גורם מניע לתהליך ארגוני לבניית 

 תשתיות אלו ולהתקיים במקביל. הדבר נכון גם בתהליך הקמת אתר רשותי חדש.

 

 –דש מספקת ליחידות העירייה הזדמנות הקמת אתר ח

 להעמיק בהבנת תפיסת השירות הרשותית ודרכי יישומה בעבודתן •

תהליך המחייב את  –לבצע חשיבה לגבי פרסום מידע, ארגונו והתאמתו לתפיסת ראית הלקוח  •

 השותפים בו לשמוע את קול הלקוח ולנסות "לשים את עצמם בנעליו"

 ש שירותים באמצעות האתרלבצע תעדוף ולהחליט איך להנגי •

פעמים רבות תהליכים אלו מובילים לבחינה מעמיקה יותר של שירותים ותהליכי עבודה. לדוגמה: בניית 

בתוך היחידה )האם לקוח  הוניתוב ת העבודהתהליך זימון תורים באינטרנט מצריכה בחינה של אופן חלוק

ספציפי לפי כתובת/ היסטוריה של טיפול/  יכול לפנות לכל נותן שירות או שצריך להגיע לנותן שירות

וכיו"ב(, ניהול זמן נותני השירות )הנדרשים להקצות שעות קבועות בשבוע למתן השירות(, תכנון תהליכים 

 בהם הלקוח נדרש לסדרה של פגישות עם נותן השירות ועוד.

כים ארגונים הנעת תהליכים דיגיטליים בנושא זה או אחר, למעשה מחייבת הנעה מקבילה של תהלי

תומכים. תהליך משותף זה בהחלט יכול להניע ולהוביל לתהליך רחב יותר של טרנספורמציה דיגיטלית 

 .רשותב
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 רשתות חברתיות

בשנים האחרונות הרשתות חברתיות הפכו אמצעי תקשורת ומקור מידע מרכזי ללקוחות רבים, עם 

המאפשרות חיבור מכל מקום לחשבונות  ,הופעתן כאפליקציות ייעודיות במכשירי הסלולר האישיים

, ללא צורך התחברות לאתר והזדהות. הרשתות החברתיות מנגישות 'הפייסבוק, האינסטגרם, היוטיוב, וכד

מידע מעולמות תוכן שונים שלא היו נגישים קודם לכן ומגבירות את היכולת להתעדכן במהירות, לתאם 

 .26מידע חיוני, לשווק וליצור הד חברתי אירועים ולתעדם, ליצור קבוצות עניין, להעביר

גם המגזר הציבורי לא פסח על מגמה זו וגופים ציבורים ובכללם רשויות רבות פתחו דף פייסבוק ארגוני 

להגיב , לפרסם מידע, אירועים ושירותים, ליצור שיח, המאפשר להן לתקשר עם תושבים ובעלי עניין

ין רשויות יכערוץ שירות ותקשורת דו כיוונית, אולם יש עדלפניות ולתגובות בפוסטים ולהטמיע ערוץ זה 

לא מעטות בהן ערוץ זה נשאר חד כיווני וצר, המשמש את דובר העירייה לתקשור אירועים ומסרים 

עירוניים. כיוון שלקוחות הרשות נמצאים ברשתות החברתיות יש חשיבות לנוכחות הרשויות במדיה הזו. 

רות ברשתות החברתיות והחששות הטבעיים מהכפשות ושיח על אף האתגרים בייצור ערוץ שי

לי או הצפת פניות, דווקא ניהול עמוד רשותי מרכז את השיח ומאפשר שליטה בו, כמו גם ישל

 .הזדמנות לחידוש, הנגשה ושיפור השירות והתדמית

, יש ללמוד כיצד לנהל נכון את לרשות מקומיתהיות שזהו מדיום חדש בהיבט השירותי, והוא אינו "טבעי" 

 התקשורת עם הלקוחות ואת המערך כולו וכן נדרשת התמקצעות של ניהול השירות ברשת. 

 

 גורמים קריטיים בהצלחה

 אפקטיבי: להלן מספר מרכיבים נדרשים בהפיכת הרשתות ובפרט פייסבוק לערוץ שירות

  הבנת הייחודיות של הערוץ .1

הרשת היא ערוץ פומבי, דרך הטיפול בלקוח חשופה לציבור, דבר המצריך מצד אחד,  – פומביות •

תהליך סדור המבטיח שמירה על פרטיותו של הלקוח ומצד שני, הבנה שיש לעדכן את הציבור 

בסגירת המעגל )גם אם העדכון יהיה "טופל בערוץ פרטי"( ולתת את הדעת לנושאים שיעניינו 

ל הרשות חשוף לביקורת. יש לראות את האתגרים כהזדמנות למינוף. לקוחות נוספים ושהמענה ש

שירות טוב או פתרון  -פרסום שלילי עלול להיות ויראלי, אך הרשת גם יודעת להחזיר "תגמול" 

בעיה מגיעים בקלות לאוזניים רבות ולכן, רשות המבקשת להפוך ערוץ זה לערוץ שירות צריכה 

 נעת מפחד.לחפש את ההזדמנויות ולא להיות מו
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הרשתות  הוא קריטי ברשתות חברתיות. הזמינות נושא – שגרתיותבשעות לא  ושירות זמינות •

, כיוון שזהו ערוץ זמין ונגיש לכל אחד מכל מקום כמעט ובשל הפומביות שלו, קיימת 24/7פעילות 

ם ציפייה למענה מהיר. העדר תגובה עלול לגרום לאסקלציה של מצבי שירות שאילו היו מקבלי

התייחסות מהירה היו נפתרים בקלות יחסית. על פי רוב, רשויות מבינות את הדחיפות ומגיבות 

מהר יותר לפניות בפייסבוק. ניתן להציב גבולות בשירות, אין ציפייה למענה מיידי בכל דבר ועניין, 

אולם הרשות חייבת לקיים מעקב אחר הערוץ גם בשעות לא שגרתיות כדי לזהות בזמן נושאים 

חשוב לוודא כי הדבר אינו נעשה על חשבון ערוצים אחרים.  שחשוב להתייחס אליהם באופן מהיר.

 וזמני טיפול. םיש לקחת בחשבון נושא זה בעת הגדרת תהליכי

ניהול דף פייסבוק מקצועי/ארגוני אינו דומה לניהול דף פייסבוק אישי. הוא מחייב הבנה  – יותמקצוע .2

של השפה, של המדיה ושל כלי הניהול של פייסבוק, כמו גם של הדינמיקה של הציבור בפייסבוק. לכן 

בעולם של ניהול דף פייסבוק/ ניהול קהילות/ ניהול  חשוב שניהול הערוץ ייעשה ע"י גורם מקצועי

(. ניתן ורצוי לאתר עובדים בעלי רשותמחוץ לתקשורת ברשתות )רצוי הכשרה או העסקה של גורם 

כמו גם היכרות אישית עם רשתות חברתיות. יש  רשותפרופיל ייחודי המשלב היכרות מעמיקה עם ה

להכשיר את העובדים הן בתחום הרשתות חברתיות והן בתחום השירות ברשת. יש להפנות משאבים 

 וללמידה "תוך כדי", לצורך שיפור מתמיד של המענה ושל המערך. למדידה

שימוש ברשת כערוץ להעברה יזומה של מידע וידע,  – מתפיסה של הכרח לתפיסה יוזמתמעבר  .3

של שאלות  LIVEלדוגמה: לקראת מועדי רישום למוסדות חינוך, ייזום העברת מידע להורים, שידור 

בתחום מסוים. מענה שיטתי, שוטף ומיידי לפניות ולפוסטים של מומחים  LIVEותשובות או שידורי 

. 27ויצירת תשתית להקמה ולניהול של קהילות לקוחות המאפשרת שותפות של הרשות בדיאלוג

 פרסום אירועים והרשמה, תיוג אנשים באירועים ובתמונות וכדומה.

ת החברתית כאמור, יש יתרונות רבים לשימוש ברש – שירות ערוץהחברתית כ הרשת תפיסת .4

כערוץ שירותי לכל דבר, אולם על רשות המבקשת לאמץ תפיסה זו, להיערך בהתאם. פתיחת עמוד 

פייסבוק ארגוני ללא תשתית עורף תומכת, למידת התחום והתמקצעות, סביר שתגרום נזק יותר 

 ניותלפ מענהל עבודה מנוהליםמתועלת. יש לייחס חשיבות רבה למדיום ולמאפייניו ולהגדיר תהליכי 

באילו מקרים עונים בצורה פומבית, מתי מעבירים את הטיפול בפניה  - ברשת לקוחות של ולפרסומים

לטיפול פרטני, זמני טיפול, סוגיית תיעוד, ניתוב לגורמי טיפול אחרים, התמודדות עם תגובות שליליות 

 מקצועי מהתחום.(, מומלץ ביותר להיעזר בגורם 2ועוד. כפי שנכתב בנושא המקצועיות )סעיף 

  

                                                 

לו של הלקוח, הקמה וניהול קהילות לקוחות שייך יותר לעולם שיתוף הציבור, אולם הוא בעל פוטנציאל אדיר לשמיעת קו 27

 ללמידה ולתקשורת בהיבט שירות ולבניית אמון בין הלקוחות לבין הרשות.
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 ניהול ידע

 השימוש זציה של דרכייניהול ידע בארגונים הוא תחום עיסוק שעיקרו שיפור תפוקה ולמידה ע"י אופטימ

)העשרה  ידע פיתוחידע,  שימורידע במסגרת הארגונית. ניהול ידע עוסק בארבעה נושאים עיקריים: ב

 .והנגשה שיתוףוחשיפת ידע סמוי בו מחזיקים העובדים(, 

ניהול ידע הוא מהלך ארגוני המחייב הקצאת משאבים, מינוי בעלי תפקידים מובילים, אחריות ומעורבות 

 הנהלה והוא מושתת על כמה היבטים:

 הטמעת תרבות ארגונית המעודדת שיתוף ושקיפות;  - תרבות

 ום; הגדרת תהליכים תומכים לשימור, זרימה ושיתוף הידע, הגדרת בעלי תפקידים לתח - תהליכים

 כתיבת תוכן, ארגונו, ניהולו, עדכונו, תחזוקתו כל שיהיה נגיש למשתמשים;  - תוכן

 ם המאפשרים שימור הידע ושיתופו בארגון;יכלים טכנולוגי - טכנולוגיה

 

בהקשר של שירות ורב ערוציות, נתייחס כאן לעולם של ניהול ידע בהקשר הכולל הקמת תשתית מרכזית 

נותן  כאשר כל. כלומר, רשותבמטרה להנגישו לנותני השירות הרלבנטיים ב לתיעוד מידע ושיתוף שלו

שירות בונה לעצמו מאגר ידע משל עצמו, נוצרות כפילויות בתיעוד המידע וחוסר אחידות במתן מענה בין 

לאחר. הקמת תשתית אחודה )לנושאים רלוונטיים( מאפשרת "יישור קו" בין נותני אחד נותן שירות 

. הקמת דוגמה השירות, מייעלת את תהליכי העדכון, מרחיבה את תחומי המידע ומבטיחה מענה אחוד

 ליישום תשתית כזו ניתן לראות במוקדים ומרכזי שירות, כפי שיפורט בהמשך.

מקרה מיוחד של ניהול ידע בהקשר של שירות הוא ניהול מידע הלקוח )מאפיינים, צרכים, היסטוריה של 

לניהול  כגון בני משפחה(, הנעשה באמצעות מערכות –פניות ושל שירותים, נושאי עניין, לקוחות קשורים 

 ( כפי שיתואר להלן.CRMקשרי לקוחות )

 

 ניהול ידע ברשויות אתגרי

אתגר מרכזי עימו מתמודדות רשויות הוא ניהול הממשקים ויצירת השותפות בין  - יצירת ממשקים •

יחידות שותפות לתהליך השירות. ממשק טוב הוא תוצר של גישה )מחויבות משותפת ללקוח ונכונות 

לשתף פעולה(, של תהליך מוסדר ומוסכם הלוקח בחשבון את צרכי כל השותפים ושל טכנולוגיה 

ה. מערכות ניהול ידע מאפשרות ליצור תשתית ידע משותפת ליחידות המסייעת בשיתוף הפעול

 –למשל, ממשקי גבייה  יכולות ליצור שיתוף במידע רחב יותר ברמת הלקוח. CRMשותפות. מערכות 

רישוי עסקים השותפים בתהליכים של חיוב של נכס חדש בארנונה, תהליך מתן אישור על  -הנדסה 

 וי ועודהעדר חובות לטאבו, תהליכי ריש

עדכני על פעילות הרשות ויחידות הרשות לשימוש מוקד הרשות. מידע זה כולל מידע  הזרמת מידע •

על שירותים הניתנים באופן שוטף בצד מידע עיתי על פרויקטים, סגירת כבישים, נזילות מים, הפסקות 

 יזומות של מים, טיפול בתשתיות, ביצוע שיפוצים במסגרת פעילות שפ"ע וכיו"ב.
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 –רשות יחידות אחרות בפעמים רבות עובדי הרשות עצמם אינם יודעים מה נעשה ב - בידע רחוס •

למידע זה וכו'. אירועים, פרויקטים  על תפקידי היחידה ושירותיה וכן מידע כללי בנושא מידעברמת 

חשיבות רבה הן ביצירת תחושת שייכות וגאווה בעשייה של הרשות )פעמים רבות עובדים שותפים 

מנט השלילי כלפי הרשות בגלל חוסר ההיכרות עימה( והן ביכולת לכוון לקוחות לקבלת לסנטי

 שירותים נוספים באופן מדויק. 

מוטיבציה  לרמת ומתייחס הציבורי למגזר רק שייך שאינואתגר תרבותי -  שיתוף של תרבות העדר •

של העובד שמא לא יזדקקו לו,  בחשש נעוצות כך. הסיבות לומידעשתף בידע ל עובדיםשל  נמוכה

 . ועוד מתחרות בפחד

 חשובלתמיכה בתהליכי ניהול ידע.  גייםוטכנול כלים של התאמה חוסר או, מחסור - טכנולוגיה העדר •

ערוך נכון ו/או עם קישורים פנימיים, יכולים לשמש באופן זמני  excelאו  wordלציין כי גם מסמך 

 תאלץ ומקיף רחב מהלך להטמיע שמעוניינת רשות, אולםכמערכת חלקית, ראשונית לניהול ידע, 

לשימוש במערכת לניהול ידע, שתאפשר לעובדים תיעוד, עדכון  המתאימים המשאבים את למצוא

דת האפשר תתממשק למערכות תפעוליות ותהפוך לחלק ושליפה קלים וידידותיים של מידע ובמי

 .מובנה מתהליכי השירות

 

 מערכות ניהול ידע במוקדים ובמרכזי שירות

נציגי שירות פרונטליים, טלפוניים ובערוצים מרחוק, זקוקים למידע מדויק, נגיש וזמין בזמן קצר. לכן חשוב 

, המשולבת במערכות התפעוליות בשימושם, ליצור תשתית ניהול ידע של תרחישים, "תסריטים", הנחיות

 –שתאפשר 

שליפה מהירה של מידע תמציתי, בשפת הלקוח, לגבי נושאים לתשאול הלקוח, מידע שיש  - לנציגים •

 למסור לו ואופן הטיפול בפנייתו.

 אמצעי לשליטה במידע ובפעולות של נציגים רבים במגוון ערוצים בפעולת עדכון אחת. – רשותל •

מידע כזו נוגעת בכל היבטי תהליכי ניהול ידע כפי שהוגדרו לעיל, ומחייבת תהליך שיטתי הקמת תשתית 

 כחלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת, זהו אינו פרויקט חד פעמי.  ברשותקיים תהמ

גם ביחידות שאינן מוקדים/מרכזי שירות, קיימת חשיבות לזרימה של מידע ועדכונים ככלי להגברת 

 ה ובסופו של דבר שירות טוב ומדויק יותר ללקוח.שיתוף הפעולה והלמיד
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 תהליך עקרוני להקמת מערכת ניהול ידע

מערכות ניהול ידע בשירות נועדו להבטיח עדכניות ודיוק של תהליכי שירות, דרכי פעולה, נתונים ומידע, 

מידע מסוגים אלו גורמים שותפים בכל ערוצי השירות, כולל ערוצים לשירות עצמי. בהקמת מערכי ניהול 

 מספר שלבים:

מיפוי צרכי המידע  .1

 ביחידה והמצב הקיים

 מידע נדרש בתהליכי העבודה  •

בפרט מידע הנדרש ע"י מספר  –מידע הנאסף, מרוכז, מתועד באופן ידני  •

 גורמים או לאורך זמן

 מסמכים הנוצרים בתהליך / הנדרשים בתהליך •

 תהליכים ואמצעי תיעוד קיימים •

 תפעוליות בשימוש היחידהמערכות  •

הגדרת התשתית  .2

הארגונית לעדכון 

 ולשימוש במידע

אחראים לעדכון מידע. מובילי הידע יכולים להיות שותפים כבר  –מובילי ידע  •

 בשלב המיפוי

 תהליכי תיקוף ועדכון המידע •

הגדרת צרכים  .3

ממערכת טכנולוגית 

 לניהול ידע

 סוגי מידע ואופן התיעוד שלהם •

 המידע תוך התייחסות לדרכי החיפוש והשליפה שלוארגון  •

 הגדרת יוצרי המידע, המעדכנים שלו, המשתמשים בו •

 תהליכי עדכון ושליפה •

 תהליכי רכש והטמעה של מערכת ותהליכים לניהול ידע • יישום .4

רצוי לקיים תהליכי בקרה והערכה לגבי איזה מידע שימושי ומהן הדרכים  •

 תאמות בתכנים ובתהליכיםהמועדפות לשליפת המידע ולבצע ה
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 מערכות שירות טכנולוגיות

 כאמור, המהפכה הטכנולוגית משנה את הדרך בה ארגונים נותנים שירות וקצב החידושים הולך וגדל.

מספר סוגי מערכות המשמשות באופן מובהק בתהליכי שירות )בנוסף למערכות בקצרה בפרק זה נסקור 

תפעוליות מקצועיות כגון מערכת לניהול כספים וגבייה, מערכת רישוי זמין וכיו"ב(. אין הכוונה לתת כאן 

המלצות לגבי מערכות אלו ואחרות, אלא לתת מושג לגבי סוגי המערכות, מהותן ותרומתן לתהליכי 

 השירות. 

שוב להדגיש כי תנאי הכרחי להשגת התועלת ממערכות אלו, הינו תשתית ארגונית של אנשים ח

 )ניהול, מיומנויות וידע, מחויבות(, תהליכי עבודה, כלים ושגרות למדידה ולבקרה.

 

  Customer Relations Management –CRMלקוחות קשרי ת לניהול ומערכ

מושתתות על תפיסה הרואה את הלקוח במרכז העשייה ומבקשת לנהל מערכות לניהול קשרי לקוחות 

הנותנות שירות  רשותאת המידע לגביו והשירותים הניתנים לו במקום אחד. היא משמשת את כל יחידות ה

 פרטני ללקוחות.

עם הלקוח ולאפשר ניהול המידע ולמידה/הסקת  תלנהל את כל האינטראקציו CRM-מטרת מערכות ה

 . הן ברמת הלקוח היחיד והן ברמת קהלי יעד גדולים יותר יביותמסקנות אופרט

כל פרטי התקשורת / המפגשים איתו בכל ערוצי השירות את את פרטי הלקוח ומרכזת  CRM-מערכת ה

, לפלח את סוגי רשותהקיימים. אחסון המידע ערוך כך שניתן לנהל את מידע הלקוח לאורך זמן ולרוחב ה

 CRM-כדי להפיק ממערכת השונים ולנתח את צרכי הלקוח והעדפותיו.  בחתכים רשותהלקוחות של ה

תמונת לקוח שלמה, רצוי לבנות ממשקים של המערכת למערכות התפעוליות הרלבנטיות, בהן מנוהלים 

 תהליכי שירות בתחומים המקצועיים השונים )מערכת כספים, מערכת חינוך ועוד(.

 

 CRM-מודולים עיקריים במערכות ה

  – קוחכרטיס ל .1

המידע  .המאפשרים להקנות הבנה של סוג הלקוח ,בכרטיס לקוח קיימים כל הפרטים אודות הלקוח

 כולל פרטים דמוגרפיים וכן נתונים שונים בהתאם לסוג הארגון.

בעולם הרשויות, המספקות שירותים במגוון של תחומים והיבטי חיים, הגדרת הלקוח מורכבת 

. למשל, בתחום החינוך, יש ערך להגדרת קשרי משפחה כך כתימער ומצריכה תהליך קבלת החלטות

שיהיה קשר בין הורים ובינם לבין ילדיהם. בתחומים מסוימים נדרש זיהוי של לקוח ושל גורם המייצג 

אותו כגון עורך דין או מתכנן )בתהליכי רישוי בנייה למשל(. כאשר רוצים להגדיר עסק כלקוח נדרש 

ם בו הוא ידוע שיכול להיות שונה מהשם הרשמי. נדרשת החלטה האם זיהוי שלו בשמו הרשמי ובש

 ואיך הרשות רוצה לנהל מידע לקוח על בעלי נכסים שאינם מתגוררים בה, מבקרים ועוד.
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 בין נתוני הלקוח ניתן לכלול גם העדפות שלו לגבי שירותים ומידע אותם הוא רוצה לצרוך.

 

 – פניות/אינטראקציות עם הלקוח .2

תיעוד כל האינטראקציות עם הלקוח בין אם אלה אינטראקציות שבוצעו ע"י נציג שירות/עובד רשות 

, דוא"ל וכו'(. על פי רוב תיעוד SMSובין אם אלה אינטראקציות שבוצעו באופן ממוכן )שליחת הודעות 

 –האינטראקציות עם הלקוח מתייחס ל 

 פניות שירות ובקשות מידע של הלקוח •

 של הרשות אליופניות יזומות  •

מחייב ממשק למערכות התפעוליות, נדרשת החלטה עד כמה ואיך  -שירותים שצרך הלקוח  •

 להקיף שירותים המנוהלים במערכות אלו

במוקדים ובמרכזי שירות מופעלת על פי רוב מערכת לניהול פניות. מערכת זו מאפשרת תיעוד פניות 

ת המידע המנוהל לגבי הלקוח מעבר לניהול הפנייה מרחיבות א CRMוניהול תהליך הטיפול בהן. מערכות 

 הבודדת.

 

המערכת מאפשרת לנותני השירות החשופים להיסטורית הקשר עם הלקוח לזהות לקוח "מטורטר" 

שפנה מספר פעמים באותו נושא ולתת לו שירות מערכתי, או לזהות מגמה בפניות בנושא או באזור מסוים 

 ולבצע תהליך למידה ושיפור.

 

 של שקיפות ושמירה על פרטיות ותסוגי

, יוצרים שקיפות פנימית CRMהתקשורת הפתוחה במגוון הערוצים והחיבור ביניהם באמצעות מערכת 

ומסייעים לבצע אינטגרציה של שירותים ללקוח. יחד עם זה, השקיפות שהטכנולוגיה מאפשרת, מציפה 

 סוגיות של שמירה על פרטיותו של הלקוח.

ה הרשותית )בפרט בעולמות הרווחה והחינוך( קיים מידע שחל עליו חיסיון בחלק מתחומי העשיי .1

ובבניית מערכי השירות הטכנולוגיים חשוב להגן עליו ולהגביל את החשיפה אליו לגורמים המקצועיים 

 הנדרשים בלבד.

, הטילו מגבלות מחמירות על הגישה והעברת 201828תקנות ההגנה על פרטיות שנכנסו לתוקף במאי  .2

ע בין מאגרים גם בתוך הרשות עצמה. הנושא נמצא עדיין בתהליך של למידה ופרשנות משפטית, מיד

אך הוא עלול ליצור מגבלה על שיתוף במידע הלקוח וליצור אתגר משפטי ותהליכי בתהליכי 

 האינטגרציה לגביו.

                                                 

  https://www.gov.il/he/Departments/General/data_security_infoאתר הרשות להגנת הפרטיות,  28

https://www.gov.il/he/Departments/General/data_security_info
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CRM כתשתית לרב ערוציות 

לערוצי השירות השונים מאפשר לנהל את השירות ללקוח בכל הערוצים  CRM-ממשק בין מערכת ה

בראייה אינטגרטיבית ותוך שמירה על שפת שירות וחווית שירות אחודה. כך שאם לקוח פנה באותו נושא 

למספר יחידות )למשל מוקד הרשות והיחידה לפניות הציבור( או במספר ערוצים, ניתן יהיה לזהות זאת 

 .מס' יחידות(אם פנה לאותה יחידה במספר ערוצים( או מענה אחיד )אם פנה לולתת מענה אחד )

הממשק מאפשר קליטה ותיעוד של פניות בערוצים השונים )אינטרנט, פייסבוק, דוא"ל וכיו"ב( במערכת 

 .CRM-ה

 

 מערכות לשירות דיגיטלי –רב ערוציות 

)מערכות, מודולים ואפליקציות חדשים נוצרים באופן הדיגיטליים שירות בערוצים למדיות המערכות/ה

 : כוללות בין השאר מתמיד(

 אתר הרשות באינטרנט •

 אפליקציה סלולרית •

 פייסבוק, יוטיוב, מסנג'ר, אינסטגרם, טוויטר -הרשתות החברתיות  •

 סמס, וואטסאפ -מערכות למשלוח/לקבלה הודעות טקסט  •

 דוא"ל יחידתי •

• Visual IVR – לקוח הפונה לקבלת שירות בערוץ עצמי, להזין את הפרטים שלו מערכת המאפשרת ל

לבחור לעבור לערוץ אחר מבלי לחזור ולמסור את אותם פרטים. אם  ,במידת הצורך ,ובתוך התהליך

למשל, בחר לעבור לנציג טלפוני, המערכת תכוון אותו לנציג המתאים לפי השירות אותו חיפש ותציג 

 החיפוש. לנציג השירות את ההיסטוריה של

• Virtual Agent – נציג וירטואלי ,BOT )המערכת מציגה ללקוח המאפשר צ'אט עם הלקוח. , )רובוט

מתוך טקסטים לו הצורך שלו ובהתאם לכך עונה מאפשרת לו לכתוב את ות לבחירה או ויאפשר

 ,יו"ביות כתיב של הלקוח, מילים נרדפות וכושנבנו מראש. מערכות משוכללות יודעות לזהות טע

 .רובוטמקבל מענה משהוא לכך מודע כלל אינו ולעיתים הלקוח 

 

ערוצי השירות מרחוק מציפים סוגיות של זיהוי הלקוח כבסיס למתן השירות. המערכת החוקית בנושא 

חתימה נמצאת בתהליך של שינוי ובשלב זה קיימים כבר שירותים בהם ניתן להשתמש בצורות שונות של 

 :אלקטרונית

אפשר הגשת מסמכים במערכת רישוי זמין, משלוח חשבוניות דיגיטליות ועוד. קיים מ – כרטיס חכם •

 בשלב זה בתקשורת עם עסקים.

 על טפסים ממוחשבים באמצעות העכבר )יצירת צורת החתימה באמצעות עכבר( "חתימה" •
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 מערכות לזימון ולניהול תורים פרונטליים

 מערכות לניהול תורים

פעמים רבות חוויה של תלות וחוסר שליטה. הלקוח הממתין תלוי בקצב ובאופן חווית ההמתנה בתור היא 

ניהול התור של נותני השירות. כאשר התור אינו מנוהל באופן שיטתי, הלקוח חש פעמים רבות שעליו 

להיאבק על מקומו ולשמור על זכויותיו מול לקוחות אחרים ופעמים רבות ניתן לראות לקוחות הצובאים 

שירות. לפעמים ניתן לראות כי לקוחות מתארגנים בעזרת רשימה, אבל גם "לתפוס מקום" על נותני ה

 ברשימה יכול להיות אתגר לא נעים.

נותן ביטחון ויוצר אווירה של  -אפילו ע"י מערכת מספרים או סדרן  –ניהול שיטתי ושקוף של התור 

 סדר ורוגע. כיום קיימות מערכות טכנולוגיות לניהול התור.

ח מגיע לעמדת ניהול התורים ובוחר בשירות )בתור הרצוי לו(. המערכת מפיקה לו פתק מודפס עם הלקו

מספר ומידע שימושי כגון מקום קבלת השירות )מס' חדר, נותן שירות ועוד(. נציג השירות מזין למערכת 

 –המותקנת על מחשבו כאשר הוא מקבל לקוח וכאשר הוא מתפנה והמערכת קוראת ללקוח הבא 

 אמצעות הצגת המספר ו/או כריזה.ב

 –הן מאפשרות למנהל היחידה/המשמרת  – למערכות ניהול התורים ערך נוסף בניהול השירות

לנהל את התור בזמן לדעת כמה לקוחות הגיעו, מה זמן ההמתנה, מה זמן השירות בעמדה ובהתאם  •

 )למשל, לפתוח עוד עמדות( אמת

 השירות והתוריםלהשתמש בנתונים אלו לתכנון  •

 הספק, זמן שירות, זמן זמינות לעבודה, ניהול הפסקות ועוד –לקבל מידע ניהולי על ביצועי הנציגים  •

 

 מערכות לזימון תורים

כיום, יותר ויותר שירותים, גם בעולם הציבורי, ניתנים באופן מתואם מראש. התיאום מראש מאפשר 

, לאזן עומסים ע"י הכוונת לקוחות לזמנים פנויים ללקוח לתכנן את זמנו ולרשות לתכנן את העבודה

ולעיתים לבצע פעולות יזומות שיחסכו את הגעת הלקוח. למשל, פנייה טלפונית לבירור מטרת בואו ומתן 

מענה בטלפון / מרחוק, מתן מידע ללקוח בעת זימון התור שיאפשר לו בחירה בערוצי שירות נוספים 

 מרחוק.

ת ללקוח להזמין תור לנותן שירות ליום ולשעה יעודה. לצורך כך על הרשות מערכת לזימון תורים, מאפשר

 להגדיר זמני שירות ואת מספר הנציגים שייתנו שירות בזמנים אלו וכן את משך זמן השירות שייקבע.
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 קיימות שתי גישות:

לאן . במקרה זה, האחריות היא של הלקוח לדעת הלקוח קובע לעצמו תור ליחידה ארגוניתבאחת,  •

 עליו לפנות. במקרים רבים, לקוחות יודעים למי עליהם לקבוע תור ותהליך זה קצר ויעיל עבורם.

הלקוח נשאל באיזה שירות הוא מעוניין ובעזרת מספר שאלות, המערכת מכוונת אותו למידע בשנייה,  •

שתור  ,רלבנטי לקבלת השירות )מהו התהליך, אילו מסמכים נדרשים( ולערוצי השירות הזמינים לו

פרונטלי הוא רק אחד מהם. הלקוח עלול לחוות טרחה בשל השאלות עליהן עליו לענות ויחד עם זאת, 

 שיטה זו מכוונת אותו במדויק למידע ולערוץ השירות המתאים לו.

 על פי רוב, ניתן לשלוח מהמערכת הודעת טקסט ללקוח על זימון התור ותזכורת בסמוך למועד התור.

מחייבת מחויבות של הרשות לזמינות הנציגים לשירות. במקרה בו נותן שירות אינו מערכת זימון תורים 

 מגיע, באחריות היחידה נותנת השירות ליצור קשר עם הלקוח, להודיע לו על כך ולתאם איתו מועד חדש.

מערכות ניהול התורים מאפשרות על פי רוב ללקוח להזדהות כלקוח מוזמן )תיאם  – זימון וניהול תורים

ור מראש( או לקוח מזדמן ולתזמן את קבלתם כך שהלקוח שהזמין תור ייכנס בסמוך מועד שנקבע לו ת

 והלקוח המזדמן ייכנס לפי סדר ההגעה כאשר נותן השירות יתפנה.

 

 מערכות לניהול תורים טלפוניים ולבקרה תפעולית על פעילות מוקדי שירות

נותנות בידי עובדים ומנהלים במוקד כלים לניהול, מערכות אלו מאפשרות ניהול יעיל של תור טלפוני ו

תכנון ובקרה הן ברמת המוקד והן ברמה האישית. נסקור את המערכות החל מיצירת הקשר הטלפוני ע"י 

 הלקוח ועד לניהול המענה ע"י מוקד השירות.

 

 Interactive voice response - IVRמענה קולי וניתוב שיחות,  מערכת

 מספר מרכיבים עיקריים: IVR-למערכות ה

 תב שיחות חכםנ

שעות ימים ולל , בהתאמהתפריט קוליב לרשימת יעדים המפורטיםשיחות  מערכת המנתבת את 

על מקשי הטלפון או  המערכת מאפשרת ללקוח לבחור בין מספר חלופות באמצעות הקשה .הפעילות

ניתוב ישיר ערכת מאפשרת המ באמצעות דיבור קולי )המתקשר אומר את שם המחלקה הרצויה לו(.

 .מוסיקה בהמתנה ועודמסרים או לשלוחה או לפי קוד זיהוי, השמעת 
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 יש לקחת בחשבון את מאפייני החוויה הפסיכולוגית של המפגש עם המענה הקולי: IVR-בתכנון ה

 אתגריםהעקרונות בעיצוב הניתוב והתכנים להתמודדות עם  אתגרים

המדיה האודיטורית, מוגבלת  .א

ביכולתה להעביר ולאפשר קליטה 

ביחס למדיה וויזואלית ולכן  של מסרים

עלולה בקלות לגרום לתחושת עומס 

 וחוסר התמצאות.

רּות • ממשק המקנה למשתמש תחושת התמצאות.  – מּוכָּ

 מפחיתה אי ודאות ותחושות זרות וניכור.

הצגת האלמנטים בשקיפות ובפשטות. יוצר  – פשטות •

 תחושת בהירות, הבנה ומיומנות.

הצגת מידע על האפשרויות העומדות  - שיתוף אינפורמציה •

בפני הלקוח, על פעולות המערכת ומידת התקדמות הטיפול 

 התמצאות.  משרה חווית

הצגת אלטרנטיבות בפני המשתמש, מדגישה את  –בחירה  •

חשוב לשמור על איזון בין תחושת החופש של המשתמש. 

 מספר החלופות לבחירה למספר ההקשות הנדרשות.

הפיכת המשתמש ממאזין פסיבי לשותף ולמגיב  -אקטיביות  •

 לפסיביות.מנטרלת תחושות חוסר אונים ואדישות האופייניות 

ממשק אינטראקטיבי היוצר למשתמש חווית  - השפעה •

השפעה: השפעה "ממעלה ראשונה" על התנהלות 

האינטראקציה ; השפעה "ממעלה שנייה" על החברה בכלל. 

יוצרת תחושת שיתוף, ומגבירה את תחושת ההשתייכות, 

  המחויבות והעקביות של הלקוח. 

ותיו, ועל הממשק יספק למשתמש משוב על פעול - משוב •

פעולות המערכת, באופן המגביר את תחושת ההתמצאות, 

מוריד את דרגת חוסר הוודאות ומחזק את חווית מיומנות 

 השימוש בממשק. 

. נתפסתתחושת חוסר שליטה  .ב

תחושת חוסר השליטה והזמן 

המתמשך, המאפיינת המתנה בתור 

)מכל סוג(, מועצמת כאשר הלקוח 

 נתקל במענה "אוטומטי", מנוכר,

המחייב אותו להיות בעמדת המתנה 

לעורר רגשות כעס, והקשבה ועלול 

  אפתיה, טינה או בלבול.

 

 Voice Recognition ,זיהוי קולי

לפעול בהתאם למענה שלו. המערכת  המתקשרמפענחת את הקול האנושי ומדריכה את המערכת 

לעבור בין תפריטי המוקד הטלפוני מבלי להקיש מספרים בכל שלב אלא פשוט לדבר  לקוחמאפשרת ל

  .בכל שפה

 

 השמעת תוכן ומידע

מגוון רחב של אפשרויות השמעת שירותי תוכן. אפשרות להשמעת חדשות, חיבור לשידורים חיים או כל 

ע"י כך לחסוך זמן מידע אינפורמטיבי ו , ע"י הקלטתאינפורמציה אחרת לאלפי מתקשרים בו זמנית

 המתנה לנציג ו/או לנתב את השיחה ליעד הרצוי ללקוח. 
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היא אף מאפשרת הקלטת הודעה זמנית יש להקליט את ההודעות הרצויות. כחלק מתפעול המערכת 

 "מתפרצת" לעדכון פונים לפי צרכי השעה )למשל, הודעה על רחוב חסום, שינוי בשעות הפעילות וכד'(.

  

 CTI - Computer Telephone Integrationמוחשבות, טלפוניה מ תומערכ

 –מערכות המחברות בין מערכות הטלפוניה של המוקד לבין בסיס הנתונים שלו. המערכת מאפשרת 

הגדרת כללי המענה )למשל רמת שירות שתשמש סטנדרט לתהליך מדידה, זמן המתנה עד לגלישה  •

 דר המעבר של שיחה שלא נענית בין נציגים ועוד(.לערוץ חליפי כמו הודעה/ מענה קולי/ מוקד גיבוי, ס

הנציגים יכולים להזין למערכת סטטוס המעיד על פעילותם  –תיעוד וניהול זמינות הנציגים במוקד  •

בזמן נתון ועל זמינותם למענה )למשל, נציג יכול לסווג את עצמו בהפסקה או בעבודה עורפית, בתאום 

 עם מנהל / מנהל המשמרת(.

נתוני זמן אמת: כמות שיחות ממתינות, זמן המתנה, ניהול התור  –ול והצגה של נתוני שיחות ניטור, ניה •

באופן שייתן עדיפות למספרים מזוהים מוגדרים )למשל, מתן עדיפות לשיחות נכנסות מבתי"ס ביחס 

 לשאר השיחות הנכנסות(.

 יים.בחלק מהמערכות ניתן ללקוח חיווי לגבי מיקומו בתור וזמני ההמתנה הצפו •

, שיחות חוזרות, זמני IVR-שיחות נכנסות/נענות/ננטשות, ניתובים ב – תפקוד המוקד על בקרה •

 המתנה, זמני נטישה, זמני שיחה, זמינות וניהול הפסקות הן ברמת מוקד והן ברמת נציג.

 ניהול שיחות יוצאות. •

 

במערכת, או בהזנה , מאפשר למערכת לזהות מספר טלפון מתקשר הנמצא CRM-ממשק למערכת ה

. כך, שכאשר לקוח מתקשר, CRM-של מספר/קוד זיהוי ע"י הלקוח ו"להקפיץ" את מסך הלקוח במערכת ה

פותחת לנציג מסך עם פרטי הלקוח. באופן דומה, הנציג יכול לבחור שם או טלפון של  CRM-מערכת ה

 ולהתקשר אליו בהקשה על המקלדת.  CRM-לקוח במערכת ה

 

 kCall bacמערכות 

מערכות המאפשרות ללקוח לנתק שיחה כאשר צפוי לו זמן המתנה ארוך והמערכת מתקשרת אליו 

בחזרה כאשר מגיע תורו. בחלק מהמערכות, החזרה ללקוח אינה אוטומטית, אלא נעשית ע"י נציג בעת 

 ירידה בעומס השיחות ותוך זמן מובטח )ללא שמירה על מקומו של הלקוח בתור(.
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 מערכת הקלטות

 ערכת הקלטת שיחות שתי מטרות עיקריות: למ

לבירור למשל, במצבים של אי הבנה, תלונה או תיעוד השיחות נועד  - תוכן השיחה עם הלקוחתיעוד  •

 . הליך משפטי

הקשבה לשיחות )ע"י מנהל והנציג עצמו(, כבסיס לבקרה על עמידה בסטנדרטים  –בקרה ולמידה   •

  לניהול השיחה )מבנה שיחה, דרכי תקשורת ומסרים ועוד(, הפקת לקחים ולמידה.

ת ומועד ביצוע השיחה. במערכ לפיכאשר ניתן לאתר את השיחות ארכיון ממוחשב ב השיחות נשמרות

לשמוע את השיחה לתעד וכך שניתן  CRM-הטות למערכת מתקדמות קיים ממשק בין מערכת ההקל

קיימות מערכות הקלטה המאפשרות למנהל המקשיב לשלב הערות ולתעד . CRM-ישירות ממערכת ה

 את תהליך המשוב והלמידה.

 

 חייגן

החייגן מאפשר לבצע חיוגים יזומים לקהל מטרה מוגדר אשר נגזר מתוך מסד נתונים חיצוני או פנימי. 

בו זמנית  רשימות חיוגניתן להפעיל מספר  .חיוג נטענות למערכת כקובץ באמצעות ממשקרשומות ה

מערכות החייגן מספקות . פעילות המוקד למקסוםהתורמות רשימת חיוג ולבצע הגדרות שונות לכל 

השגה, תוצאת מענה וכד'. מערכת החייגן מתממשקת על פי רוב  תנתונים סטטיסטים כגון מספר ניסיונו

 ולמערכת הטלפוניה. CRMלמערכת ה 

 

 מערכות נוספות:

 Business intelligence - BIמערכות 

מערכת המאפשרת הצגת נתונים היסטוריים וכן ממספר מערכות שונות. בעזרת מערכת זו ניתן לנתח 

הלקוחות וכל זאת על מנת להעניק שרות טוב יותר ללקוח וכתוצאה מכך מגמות ודפוסי התנהגות של 

המאחדות בתוכן נתונים ממספר מערכות )תפעוליות  BI-שיפור הפעילות העסקית של הארגון. מערכות ה

ומערכת ניהול הלקוחות( מאפשרת ליצור דוחות והתראות לצורך קבלת החלטות ניהוליות. במוקדים 

ת בהן קיימים נתונים תפעולים כגון משך השיחה, האם השיחה היא שיחה קיימות מערכות תפעוליו

והאיחוד  CRM –נכנסת או יוצאת אך לא ניתן לדעת את מהות השיחה, מהות השיחה מתועדת במערכת ה 

 .BI-בין הנתון התפעולי לנתון המקצועי מוצג במערכת ה
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 אתגרים הקשורים בטכנולוגיה בשירות

מרבית המערכות התפעוליות הנמצאות בשירות הרשויות הן  - ארגון חוציותהליכים  ממשקים •

מערכות נושאיות לתחום מסוים )כספים, חינוך, הנדסה וכו'(. הן לא תמיד תומכות בניהול אפקטיבי 

של תהליכים חוצי תחומים ויחידות כמו תהליך אישור על העדר חובות לצורך רישום ברשם המקרקעין 

יבל אישור אכלוס בארנונה, תהליכי רישוי עסקים ורישוי בנייה. מערכת )טאבו(, חיוב נכס חדש שק

CRM  מסייעת באינטגרציה של מידע לגבי הלקוח ויכולה לסייע באינטגרציה של תהליכים בין ממשקים

 ע"י בנייה של ממשקים נכונים בינה לבין המערכות התפעוליות.

תהליך המצריך אינטגרטור, המבין את שני  – טכנולוגי מערך שירותלהתשתית הארגונית  הקמת •

 העולמות הארגוני והטכנולוגי )לאו דווקא כמומחה טכנולוגיה אלא כצרכן שלה(.

( ITברשויות רבות אין תשתית מקצועית לניהול מערכות המידע ) – טכנולוגיים שירות מערכי הקמת •

ציפי. תהליך הקמת מערך שירות והן מבצעות רכישה נקודתית של מערכת העונה על צורך ספ

 –בראייה כלל ארגונית הלוקחת בחשבון  מקצועי גורם"י ע להיתמך חייבתטכנולוגי 

o  תהליכים תומכים, ממשקים רצויים למערכות אחרות ולתהליכים אחרים וכמובן את הגורם

 האנושי.

o ת ניהול נכון של תהליך הרכש והדרישות מהספקים, תוך התייחסות להיבטים של נוחו

 השימוש, ממשקים עם מערכות אחרות ועוד.

ככל שהאמצעים רבים יותר והרשות חשופה יותר, גובר האתגר של אבטחת מידע  – מידע אבטחת •

יחד עם זאת, נדרשת הפנמה של עובדים ומנהלים כי הארגון שקוף  אישי של הלקוחות ומידע ארגוני.

 והמידע חשוף לציבור.
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 סביבת שירות פיזית

 תפקיד הסביבה הפיזית בחוויית הלקוח

השגת חווית לקוח רצויה מחייבת התאמה ועקביות בסוגי המפגשים השונים, וביניהם גם המפגש הפיזי 

במרכזי  –בכל רשות סוגים שונים של שירות וצורות שונות של מתן שירות פרונטלי  עם מתקני הרשות.

שירות, במשרדים, בחדרים ובמבנים בעלי מאפיינים שונים ומגוונים. בעולם הקמעונאות מושקעים 

משאבים רבים בעיצוב החוויה הפיזית, החושית של הלקוח במרחב, מתוך הבנה של השפעתה על 

ו. סביבת השירות ודרך התנהלות התושב בתוכה מעצבת את האופן שבו הוא תופס תפיסתו ועל התנהגות

תור, ארגון כסאות הישיבה, האת הרשות ואת השירות שלה, כמו גם את התנהגותו. כך למשל: ניהול 

   התאורה והעיצוב של החלל, חווית ההמתנה, המרחב והתנועה בו, משפיעים מאוד על הרגשת הלקוח.

סידור המרחב הפיזי מתוך חשיבה על תהליך זרימת הלקוח והצרכים הפונקציונליים תכנון, ארגון ו

 ומכבדים בשבילו שמתאמצים, עליו שחשבו והרגשיים של התושבים, יכולים ליצור עבור הלקוח תחושה

  . ולשנות את הגישה עימה הוא מגיע לקבלת השירות אותו

ני, אלא לעיצוב רגיש וחכם המשדר חדשנות חשיבה על חווית הלקוח אינה מכוונת לעיצוב יוקרתי או בזבז

  לצד חמימות והזמנה לשהייה.

 בו לאופן, שירותים טלפוניים או דיגיטליים() פרונטליים לא באמצעים לשירות מעבר מגמת של בעידן גם

 שאינם אנשים לגבי, עקיף באופן גם הרשות דימוי על ניכרת השלכה יש השירות מרכזי/אזורי מעוצבים

 באמצעי שלה ויזואלית בחשיפה או, שלה בפרסומים, בבניין הרשות בביקור אליו נחשפים אך, בו מבקרים

 השונים. התקשורת

 לתת התפעולית היכולת על – השירות נותני חווית על גם רבה במידה משפיע השירות סביבת ארגון

 יוצר ובכך – הלקוח ותפיסת העצמי הדימוי, שלהם הערך תחושת על גם כמו ואפקטיבי יעיל שירות

 .הלקוח תחווי על נוספת חיובית השפעה

 

 – צריך העיצוב

 השירותלשקף את ערכי תפיסת •

המאפיינות המתנה בתור ומפגש עם גופים  השליטה התלות וחוסר את הרגשת למתן•

 בירוקרטיים או מיושנים

 רוגע, שקיפות ,פתיחות, יעילות, עדכניות, הוגנות, זרימה, התמצאות, קלות של ליצור חוויה•

 של הלקוח לזמן וכבוד
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 בעיצוב סביבת שירות תואמת תפיסהעקרונות 

על מנת לעצב את המרחב הפיזי מתוך תהליך זרימת הלקוח חשוב לקחת בחשבון הן את הצורך 

והן את החוויה הרגשית שלו. ציפיות הלקוח הן שילוב של הרצונות המודעים של הלקוח הפונקציונלי 

קבלת מענה, זמני תגובה קצרים וכד', ושל הצרכים  -והמוצהרים שלו ביחס למוצר או לשירות הניתן 

צורך בשליטה, צורך בביטחון, צורך ביחס אישי ובכבוד וכד', שלרוב אינם מודעים, אך  –רגשיים שלו ה

 ממלאים תפקיד מרכזי באופן בו הוא חווה את השירות. 

 

 

ביטוי עקרונות מנחים לעיצוב ולסידור המרחב, וכיצד הצרכים הרגשיים באים לידי נרחיב לגבי  הבאבחלק 

 בפועל:

 שילוט והתמצאות במרחב

תושב, הזקוק לשירות ממערכת ציבורית מורכבת ולעיתים גדולה דוגמת הרשות המקומית, עלול לחוש כי 

הסיטואציה נותן בה אמון. בקלות מבין, ולכן גם לא תמיד שהוא לא בירוקרטית הוא ניצב מול מערכת 

השירותית שבה הלקוח צריך משהו מהרשות )אם כנותנת שירות ואם כרגולטור בתהליכי רישוי(, או 

בעמדה של תלות או  א פעם ה למציבלעיתים היא חלק מתהליכי גבייה או אכיפה )תשלום מס או קנס(, 

להתמצאות, תגבר  קונפליקט. ככל שסביבת השירות ותהליכי השירות יהיו ברורים, נהירים וקלים יותר

 גם תחושת השליטה והביטחון של הלקוח ואיתה גם תחושת האמון והיכולת לנהל איתו דיאלוג אפקטיבי.

הכניסה  . עלי להגיעואיך אני נמצא, לאן היכן  אני יודע בכל זמן, - התמצאות היא חוויה של שליטה במרחב

לא פעם לחץ ומבוכה. ם בו, מעוררת למקום בלתי מוכר, בפרט אם הוא מקום גדול, שאנשים רבים נעי

והתגברות של חוויית היא הצטמצמות של שדה הראייה ושל הקשב לסביבה, מצב זה תגובה אופיינית 

 חוסר ההתמצאות. 

 צרכים רגשיים חשובים לעיצוב המרחבים והמתקנים הפיזיים 

 פשטות

קיצור תהליכים וזמני תגובה, פתרון מספר  

  התמצאות

 מיתון תחושת התלות וחוסר השליטה

 יחס אישי

יצירת תחושה ללקוח, שחושבים עליו,  

  שקיפות והגינותתחושה של 

כגוף ממשל דמוקרטי, עיצוב המשדר 

  אסתטיקה

 מקום מזמין, נעים, מכבד, אסתטי
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 , כגון:במרחבהלקוח מספר אמצעים לאורך מסלול בהתמצאות ניתן לשפר 

ת כניסה כזו המאפשרת כניסה רחבה, פתוחה, מוארת. סביב -קבלת פנים נעימה למתקני הרשות  •

 לראות בעין את המרחב ולהבין בקלות מי עושה מה או לפחות למי עלי לפנות.

סימון ברור של אזורים וחדרים באמצעות שילוט ברור, קל לאיתור )בגובה העיניים ובמקום אליו יפנה  •

בכל  צריך להיות חלק מתפיסת שילוט אחודה השילוטהלקוח(. חשוב שהשילוט יהיה במספר שפות. 

ואינטואיטיבית, ולהמשיך באופן מותאם גם בקומות  , נוחה,וברורה אחתעיצובית הבניין, בשפה 

 ובאגפי הבניין השונים בכל קומה.

עמדת הכוונה מאוישת להכוונה לשירות המבוקש או למי שיוכל לתת מודיעין יעיל וידידותי בכניסה:  •

 הכוונה מדויקת.

חדרים, אזורים, קומות, גם למי שלא בקיא בשפה הפנימית ובחלוקה לתחומי ארגון שיטתי והגיוני של  •

 אחריות ארגוניים.

 

 מרכז/ עמדות שירות 

עיצוב אזורי קבלת הקהל ברשות צריך ליצור ללקוח המגיע אליו את החוויה שהוא תוכנן ועוצב למען 

 נוחותו.

מזוהה לרוב )אף באופן בלתי  ןייחודית, והבחוויית שירות אינן תומכות המוצבות בשורה ארוכה עמדות  •

הלקוח עלול  "פס ייצור".משרה הרגשה של  עיצוב כזהמודע( בהרגשה של ביורוקרטיה. לפעמים 

לקבל את התחושה שהוא אחד מני רבים וככזה הוא ניצב מול מערכת גדולה, המונית וחסרת ייחוד, 

ות אלו גורמות ללקוחות, באופן לא מודע אותו באופן אישי. תחושבחינה בו ואינה מעריכה שאינה מ

, מעמיסות על המערכת (התנהגות צעקנית ותוקפנית)חלקן כש –לגייס דרכים שונות להתבלט 

 ומקשות עוד יותר על מתן שירות אפקטיבי.

עיצוב העמדות בקו גלי או מעוגל מרכך את הנוקשות של "פס שירות" אחיד. הוא פחות פורמאלי,  •

ות, ופתיחות. ניתן לעצב "ַגִליּות" בעוצמות שונות, בהתאם לרצוי ולשטח המוקצה משדר רכות, ידידותי

, וגם המרחב הכולל נתפס , גם ללקוח וגם לנותן השירותלכך. החוויה בעמדות השירות נעימה יותר

הקו הנוקשה של משרדי ממשל ורשויות והוא משדר מסר הרעיון הוא לשבור  כשירותי ורך יותר.

ויצירתי. יתר על כן, הוא מאפשר פרטיות בקבלת השירות, ניתן ליצור קשר ולהעניק חדשני, משוחרר 

 שירות באווירה אישית יותר, ולשמור על שיחה שקטה גם בטיפול בבעיות מורכבות. 

הלקוח צריך לקבל תחושה של מחויבות. שהנציג שמטפל בעניינו  עמדות או חדרי אחראים/ מנהלים •

ב ויש למי לפנות במקרה של אי הסכמה איתו. עמדת ראש צוות או מנהל יש לו גהרשות, ושהוא נציג 

משמרת, צריכה להיות במקום בולט, נראה לעין, נגיש לכל לקוח. העיצוב צריך לשדר פתיחות, זמינות, 

 , ואתה מוזמן במידת הצורך. המנהל כאן לרשותך –שקיפות 
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 חווית ההמתנה 

זמן תפיסה סובייקטיבית של שות של תלות, חוסר שליטה וחווית ההמתנה בתור מאופיינת מטבעה בתחו

מתמשך. הממתין צובר לעיתים תחושות של חוסר יעילות, חוסר הגינות )"עוקפים אותי", "מעדיפים אחר 

 סובייקטיביות לחלוטין.כאמור על פני"( ושל חוסר ערך בעיני נותן השירות, גם אם תחושות אלו הן 

הקושי לראות את מיקומו בתור, את אופן התנהלות התור )האם הוא מתנהל באופן תקין והוגן( ואת אזור 

השירות, מעצימים את התחושות האלו ועלולים ליצור את הרושם שאין שקיפות: שמתרחשים דברים 

לקוחות צד במרכזי שירות כישהלקוח אינו יודע עליהם ושאין לו שליטה עליהם. פעמים רבות ניתן לראות 

עוברים לאורך העמדות כדי לסרוק את התור, לראות איך הוא מתקדם, לבחון אם אין במקרה עמדה פנויה 

 שלא מודעים אליה.

מומלץ למקם את סביבת ההמתנה במרחק מסביבת קבלת  - אפשרות מעקב אחר התקדמות התור •

תקדמות התור, מערכת עמדות השירות, ה, השירות, אך באופן המאפשר קשר עין עם אזור השירות

ללקוח  נתא נותיהמתנה. המפחיתה את חווית התלות ב ִנְראּות של אזור השירות ניהול התורים וכד'.

עובדים ומקדמים את התור ביעילות, תוך נציגים ה בעין שהיידיעה ברורה כיצד התור מתקדם, ראי

 .על כללי התורשמירה 

רבה לתחושת ההוגנות, השקיפות והאמינות.  בהתמודדות עם רשות ממשל ציבורית קיימת חשיבות •

חשוב  קבלת הקהל. בכניסה למרכז מערכת שיטתית ברורה לכלהתור חייב להיות מנוהל באמצעות 

תצוגה ברורה  .ניהול התור/הכוונה אנושית לעמדת המספריםגם ופעמים רבות ברור להציב שילוט 

שימוש בחיווי מוחשי )צליל, ו (ה, מי הבאמי נמצא עכשיו בעמדובולטת של התור ושל ההתקדמות שלו )

חוסר  יםמונה בולט, או כריזה אוטומטית של מערכת ניהול התורים המזמינה את הבא בתור( מפחית

את משך הזמן הנתפס  יםתחושת שליטה ומקצר יםאווירה רגועה יותר, מגביר יםוודאות, יוצר

 )הסובייקטיבי( בהמתנה.

שּורֹות.ם, או פינות המתנהמרחבי המתנה אינטימיימומלץ לעצב  •  , במקום מרחב גדול של המתנה ב ְ

שנייה או מיקום כיסאות ההמתנה במספר שורות, היושבים בשורה הבמקומות בהם מארגנים את 

שליטה. הצורך לעבור בין כיסאות מתקשים לראות מה קורה, ומרגישים פחות בואילך השלישית 

ש"לא נספיק להגיע בזמן ונפסיד את התור". פעמים  ואנשים אחרים שממתינים עלול ליצור תחושה

 ורות האחרונות.במקום לשבת בש לעמודרבות ניתן לראות שאנשים מעדיפים 

ההמתנה בקרב ככל שקבוצת ממתינים קטנה יותר, חוויית ההמתנה הסובייקטיבית טובה יותר. 

מההמון", של אלמוניות הרבה מאד אנשים שישובים באותה סיטואציה, נותנת תחושה של "אחד 

מנותבים לפי נושאים, בהתאם מפוזרים ולפיכך, מומלץ לחשוב על אזורי המתנה  ואנונימיות.

 לשירותים ולמספר נותני השירות בכל שעה.

ולהיחוות על ידי הממתין גורם להמתנה להיראות  -השעון המנטלי של האדם  –הזמן הפסיכולוגי  •

שחשבו עליהם ועל צורכיהם, שהזמן יצור תחושה ללקוחות כדי לתמיד כארוכה ממה שהיא באמת. 
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, באמצעות עמדות לשירות עצמילמשל , להעסיק אנשים בזמן ההמתנהרצוי , שלהם חשוב ומוערך

הצבת , , מידע תיירותיחשיפה למידע רשותי )שירותים חדשים, ערוצי שירות, אירועים ופעילויות(

ערוצים נוספים, קלים ונוחים לקבלת . כדאי להבליט בעיתונים ומגזינים, אמצעי מולטימדיה וכיו"

, מה עוד מה יעניין את הלקוחרוצה לפרסם, אלא  רשותהשירות. חשוב לקחת בחשבון לא רק מה ה

 לתת לו יותר מחלופה אחת לבחירה. –הוא ירצה לדעת. ואם אפשרי 

שרו לאנשים להכין מומלץ להציב באזורי ההמתנה טפסים וחוברות מידע על תהליכי השירות, שיאפ

 זמן בעת קבלת השירות. ולאחרים את הטפסים הנדרשים ולחסוך לעצמם 

 Wi Fi להתקין–ליצור באזור ההמתנה תנאים המאפשרים ללקוח הממתין לנצל את זמנו כגון רצוי 

 )גישה לאינטרנט אלחוטי(, ועמדות טעינה לטלפונים סלולריים.

  המוצבות בסביבת ההמתנה מפחיתות את משך הזמן הנתפס. מראות •

כך שאנשים יוכלו לשתות בעת ההמתנה ומצד שני לא לחשוש  מיםעמדת חשוב ליצור נגישות ל •

בשני מקומות, הסמוכים לאזורי ההמתנה ולהציב עמדות מים מאיבוד השליטה בתור. לכן מוצע למקם 

 בסמוך להם תצוגה של מצב התור.

 

 לשירות עצמיעמדה 

על אף שהתושב הגיע למרכז שירות פרונטאלי, ולא השתמש באפשרות לקבל שירות )או לביצוע תשלום 

למשל( באמצעות טלפון, אינטרנט או אפליקציה סלולרית, עדיין חשוב מאד לייחד פינה מתאימה להצבת 

י שימוש בערוצי מחשב לשם ביצוע פעולות בשירות עצמי. לא מעט תושבים עדיין חשים מחסום בפנ

נציג שירות המלמד ומדריך את התושב בביצוע הפעולה, פעמים ב שירות עצמי והצבת עמדה כזו, מאוישת

 רבות חוסך הגעה נוספת שלו למרכז השירות בעתיד. 

 

 Back Officeעיצוב חלקים מובהקים של 

באזורים במבנה פחות פונקציות שאינן מקבלות קהל כלל, ועסוקות בעבודה משרדית בלבד, מומלץ למקם 

נגישים לתנועה הטבעית של הלקוח במרחב, על מנת לא לייצר מחד את החוויה לתושב של חוסר נגישות 

ו"לכאן אתה לא מוזמן", ומאידך לצמצם את השיבושים ברצף העבודה עבור אותם עובדים שאינם עוסקים 

 בקבלת קהל. 

 

 עיצוב המשדר שייכות וקהילתיות

מתקני מומלץ לשלב בעיצוב  שהוא שייך להם והם שייכים לו. –רגיש חלק מהמקום יש צורך להתושבים ל

, המזוהים ברשותתמונות של תושבים ובני משפחותיהם באתרים שונים  –אלמנטים של שייכות הרשות 
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יש מקום לשלב גם תצוגה של פרויקטים מרכזיים  איתה, תמונות היסטוריות בצד תמונות עכשוויות.

  לטובת התושבים, העסקים והמבקרים בה. תברשוהמתבצעים 

 

 אור יום ותאורה 

תושבים הבאים לקבל שירות מגופי ממשל חשים פעמים רבות חוסר אמון, ומגיעים טעונים. הדבר נכון 

בעולמות הנוגעים לכספים, תשלומים וחובות. אחד המרכיבים המסייעים ביצירת אווירת פתיחות במיוחד 

ה במקום. עבודות שנעשו בתחום הראו שככל שהמקום מואר יותר בתאורת ושקיפות הוא מרכיב התאור

יום טבעית, הוא משרה באופן בלתי מודע תחושה טובה יותר על הבאים. מומלץ להרבות )ככל הניתן 

 . , תוך התחשבות בהיבטים של חום וסינוורבמבנה( בחלונות המאפשרים חדירת אור יום

, לא פלורסנטית לבנה –בשעות בהן אור היום מועט, מומלצת תאורה חשמלית בעלת גוון צהוב וביתי 

 .המשרה אווירה קרה

 

 צבע

 בבחירת פלטת הצבעים לעיצוב הקירות והריהוט חשוב לקחת בחשבון את ההשפעה הרגשית שלהם:

השפעה על משך הזמן  צבעים

 הנתפס בהמתנה

 מאריכים )אדום, כתום וצהוב( מעוררים פיזיולוגיתצבעים הנחשבים חמים 

 מאריכים צבעים עזים

 מקצרים צבעים הנחשבים קרים )כחול, ירוק( מפחיתים עוררות

 מקצרים צבעים חלשים / רכים

 

באזורי מעבר וכניסה השימוש בצבעים חמים ומעוררים, מזמין ויוצר התלהבות, ובאזורי המתנה העיצוב 

 בצבעים קרים וחלשים מכניס רוגע ומקצר את משך ההמתנה הנתפס.השקט, 
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 אווירה

בעיצוב חללים חשוב לשלב יועץ אקוסטיקה, לשם תכנון נכון בעיקר באזורי קבלת קהל.  - אקוסטיקה •

גורמת לזמן הנתפס להחוות כארוך יותר, ומהווה גורם  סביבת שירות רועשת יוצרת מתח פנימי,

 מדרבן )גם אם באופן לא מודע( להתנהגות עצבנית או אגרסיבית. 

מוצע להציב מערכת רמקולים, המאפשרת אם רוצים מעבר וההמתנה הבאזורי  – מוסיקת רקע •

תפס כארוך . מוסיקה קצבית גורמת לעוררות, ועקב כך זמן ההמתנה נלהשמיע מוסיקת רקע נעימה

יותר. מוסיקה רגועה גורמת לכך שזמן ההמתנה נתפס קצר יותר. ווליום נמוך מדי אינו יוצר אפקט, 

 בעוד ווליום גבוה מדי של כל מוסיקה מאריך את משך הזמן הנתפס בעת המתנה בתור. 

עציצים, תמונות של אמנים מקומיים מוסיפים לאווירה המזמינה והחמימה במרחב הן  – אסתטיקה •

 לתושבים ולמבקרים והן לעובדי הרשות. 

גם לריח השפעה מרגיעה או מעוררת. בישום עדין, בריחות רעננים, משפר את חווית ההמתנה  – ריח •

 והשהייה במקום. מומלץ לשלב מומחה ריחות בתכנון עיצוב המרחב.

 

 העובדהעבודה של עיצוב סביבת 

יצירת סביבת עבודה אסתטית, .  נותן השירות כאמור, עיצוב סביבת העבודה משפיע ישירות על חווית

פונקציונלית ונוחה נותנת לעובד תחושה שמכבדים אותו ואת צרכיו, ולוקחת בחשבון את ההתמודדות 

 הכרוכה במתן שירות במשך שעות ארוכות:

 ישיבה נוחה )מרחב לרגליים ומרחב תזוזה מספיק בכיסא מכל צד(. •

  )גם בשולחן גבוה(. בחלקו התחתוןלא שולחן חשוף ו -חלק גוף תחתון ממוסך ע"י השולחן  •

 ריהוט פונקציונלי )מידות(, וקירבה נוחה ופונקציונלית למכשור נדרש )מדפסות וכד'(.  •

 נותנת תחושה של יעילות. ה ,להתייעצות, לציוד או למסמכים נדרשיםנוחה וקצרה גישה  •

 

 קוד לבוש 

שמייחס  תחושת המקצועיות והשליטהיר את לבוש מוקפד של עובדים משרה תחושת רצינות ומגב

הגדרת קוד לבוש ברור ובמקרים מסוימים גם מומלץ על במרכזי שירות פרונטליים . לנותן השירותהלקוח 

 נאים ואחידים לעובדים.  ,מדים ייצוגייםעל 

 

 מיתוג ושפה עיצובית אחודה 

כניסה של רשות למהלך מגוון רחב של מרכיבים חיוניים בתכנון ועיצוב סביבת השירות.  פורט בפרק זה

מתקני קבלת קהל לבנות "שפה" עיצובית אחת אחודה לכל של שיפוץ או בניית מתקן חדש היא הזדמנות 

צבים היבטים רבים של ִנְראּות סביבת השירות )צבעים, שילוט, סמלים, הכוונה( יכולים להיות מעוברשות. 
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, ואת המסרים המרכזיים שהוא רוצה לשדר ללקוחותיו. רשותכ"שפה" קבועה, המשקפת את "אישיות" ה

 ואלמנטים אלה ישמשו ככללי יסוד בתכנון של כל מתקן חדש.

 

 דוגמאות מהארץ ומהעולם. –דוגמאות לעיצוב סביבות שירות מפורטות בפרק הסקירה 
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 הליבה המוניציפלייםדגשים אופייניים לתחומי מבחר 

 

 הרשותי ופניות הציבורמוקד ה

 מוקד רשותי

. המוקד מספק מידע בנושאים הרשותמשמש כתובת חשובה לפניות של לקוחות  הרשותיהמוקד 

ללקוח ואת הלקוח  הרשות. המוקד מתווך את הרשותומפנה קריאות שירות לטיפול יחידות  רשותיים

. תפקידו המיוחד מספק לו תמונת מצב על צורכי הלקוחות ועל רמת השירות הניתנת הרשותליחידות 

 .ברשות. שינוי בדרכי העבודה של המוקד משפיע על מעגלים רחבים יותר של יחידות הרשותע"י 

 לתפקידו השירותי שני פנים ובהתאמה שני עולמות של אתגרים:

 

לקוחות אינם סומכים על המערכת לקבלת שירות ומעדיפים לגבות לא פעם  –בניית אמון הלקוח  •

את פנייתם או לפנות ישירות ליחידות המקצועיות, למנהלים, נבחרי ציבור או אנשים שהם מכירים 

קבלת השירות. צורת עבודה זו אינה מאפשרת ניהול שיטתי של הפניות והטיפול בהן ומקשה לצורך 

על עבודת היחידות )נוצר מעגל הורס שבו פניות אלו מפריעות בעבודה מתוכננת << לקוח שפנה דרך 

דרכי התמודדות ובניית אמון בין  המוקד אינו נענה בזמן << הלקוח פונה גם הוא בערוצים עוקפים(.

 לקוח למוקד:ה

o  מענה בזמן סביר, דיוק פניית הלקוח, מסירת מידע אמין ושימושי על אופן הטיפול בפנייה

ווידוא סגירת מעגל הטיפול . תנאי הכרחי לעמידה בכך, הוא עמידה של היחידות המטפלות 

ברמת שירות מוגדרת ומוסכמת וניהול התקשורת עם המוקד או הלקוח במקרה בו אינן יכולות 

 בה. לעמוד

o .מסירת זמן הטיפול הצפוי ללקוח מאפשרת תאום ציפיות 

 מוקד

 : לקוח –ממשק רשות 

 למענהזמינות •

מיומנויות השירות של •

הנציגים ואיכות המענה 

 ללקוח

ידע על שירותי הרשות •

 וסטטוס הטיפול בפניות

 כלים טכנולוגיים תומכים•

יחידות  –ממשק מוקד 

 : הרשות

תאום אופן תשאול הלקוח •

לצורך העברת מידע מלא 

 ומדויק ותקשור התהליך

העברה מדויקת של קריאות •

 שירות )לגורם הנכון(

וג הלקוח במקרים בהם ייצ•

 אינו שבע רצון 

שיקוף מידע על איכות •

 הטיפול בקריאות השירות
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o  )לאחר פתיחת הפנייה,  –עדכון הלקוח באמצעות הודעה אוטומטית מהמערכת )למשל בסמס

 במקרה של עיכוב בטיפול, בסיום הטיפול.

o  חזרה ללקוח במקרה בו קיים קושי לעמוד ברמת השירות המובטחת או שהפנייה לא תטופל

צפי להשלמת  -לקיחת אחריות, הסבר הסיבה ובמקרה בו הפנייה תטופל  -שונות מסיבות 

 הטיפול.

 –ממשק עבודה עם היחידות המקצועיות ברשות  •

איכות השרות הניתן ללקוחות המוקד תלוי רובו ככולו בעבודת הממשקים של המוקד מול היחידות 

תלויה פעמים רבות במערכת  , שאין בו קשרי סמכות, המקצועיות השונות ברשות. איכות הממשק

 קשרי הגומלין הבין אישית בין צוות המוקד ליחידות ובגיבוי הניהולי הניתן למוקד.

המוקד נדרש פעמים רבות להתמודד עם פערים בתפיסת השירות, עם חוסר נכונות לקחת אחריות 

ם סוגיות של שפה ו"זריקת" קריאות שירות מיחידה ליחידה )סוגיות בממשקים בין יחידות שונות(, ע

ואמינות בדיווח. גם היחידות חשות פעמים רבות שהמוקד אינו מגלה הבנה לאילוצים עימם הם 

 מתמודדים ואינו מקפיד לדייק בהעברת הקריאות.

קיימים ספר מנגנונים הפועלים ברשויות שונות והמסייעים בבנייה נכונה של קשרי הגומלין בין המוקד 

 לבין היחידות המטפלות:

אמנת השירות מאפשרת למוקד לבצע תאום ציפיות  – (SLAנת שירות המגדירה זמני טיפול )אמ .א

 עם הלקוח לגבי זמן הטיפול וליחידות לתכנן את עבודתן ולבצע בקרה על עמידה בזמנים.

ועל מנהלי היחידות לבצע בקרה, תוך שימוש  הבנה שהאחריות לטיפול בפניות היא של היחידות .ב

 קד ומשובים מהמוקד.בנתונים ממערכת המו

 הגדרה משותפת עם היחידות: – בניית בסיס מידע משותף .ג

איזה מידע נדרש להן מהמוקד כדי לטפל בפניית הלקוח ביעילות ובאפקטיביות )למשל  

 דיוק של מיקום מפגע או מאפייניו(

מה תהליך הטיפול, מה זמן הטיפול ואילו דגשים יש לתת ללקוח לגבי השירות. בניית 

 תרחישי שיחה, לשימוש הנציגים במענה ללקוחות.

ידע ו/או במערכת התפעולית של המוקד )מערכת לניהול  רצוי לעגן את המידע במערכת ניהול

בממשק, כדי להבטיח עדכניות של כל הנציגים. נדרש תהליך קבוע לעדכון המוקד   (CRMפניות, 

 כדי שיוכל לתת מענה מהיר ומושכל לפניות הלקוחות.

קרה , שיהיו אחראים מול המוקד לעדכון בסיס המידע, לבהגדרת רפרנטים ביחידות המקצועיות .ד

 על סגירת הטיפול בפניות ולבירור מקרים בהם לקוח פונה שנית למוקד ועוד.
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)"שולחנות עגולים", פגישת תאום תקופתית  מיסוד שגרות לתאום ולבקרה ברמת יחידות ומוקד .ה

במסגרת שגרות אלו יוצגו נתוני השירות של היחידה, המוקד יציף קשיים שעולים  –וכיו"ב( 

 צרכים ונושאים לשיפור בקשר  עם המוקד לליבון משותף.מהלקוחות והיחידה תציף 

עם עובדי היחידות כדי  סיורים של עובדי המוקד בשטחשגרה נוספת שמומלץ לאמץ היא עריכת 

כדי להבין טוב יותר  והקשבות של עובדי היחידות לשיחות המוקדלהבין טוב יותר את התהליכים 

 את צרכי הלקוח.

ברמת מנכ"ל או מנהל בכיר, בהשתתפות מנהלי המוקד והיחידות שגרות ותהליכי בקרה  .ו

)באחת הרשויות הגדולות מתקיים מידי שבוע "פורום מוקד" בראשות מנכ"ל  המקצועיות

העירייה(. במסגרת מפגש כזה מוצגים נתוני פניות למוקד: סטטוס הטיפול בפניות, עמידה באמנת 

סוגיות בממשקים בין יחידות( כבסיס לדיון, ללמידה  שירות וסוגיות שירותיות שעולות במוקד )כולל

 ולקבלת החלטות ניהולית.

שגרה כגון זו, ממצבת את המוקד ושירות הלקוחות במקום ארגוני משמעותי, מאפשרת 

ומיצוי הפוטנציאל שלו ליצור שינוי לטובה באיכות השירות  שמיעת קול הלקוח באמצעותו

 מהיחידות המטפלות.  וגיבוי ניהולי לדרישות שלו של הרשות

 

אתגר נוסף עימו מתמודד המוקד הינו העסקה ופיתוח נציגי שירות מיומנים, מחויבים הן לרשות והן 

לעיתים שנים רבות.  –לשירות. במוקדים רבים מועסקים סטודנטים ובאחרים עובדי רשות ותיקים 

ון ומחויבות להתחדשות עבודת המוקד היא עבודה שוחקת ונדרש איזון בתמהיל הנציגים בין ניסי

 הן באמצעות תחלופה מבוקרת והן באמצעות ניהול שירות מכוון להנעה ולהלהבה. –וריענון 

 

המוקד פועל עדיין בעיקר בערוץ הטלפוני, אם כי במרבית הרשויות ניתן לפנות אליו גם באמצעות 

 אתר הרשות ובחלקן גם באמצעות אפליקציה סלולרית.

 

 פניות ציבור

פניות הציבור מתמודדת עם אתגרים דומים לאלו של המוקד. פניות הציבור מגיעות בערוצים פונקציית 

 מגוונים, רבים מהם בכתב, לכן לפונקציה זו יש צורך בהכשרה במיומנויות כתיבה שירותית.
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 חינוך

 ללים:עיקרו של השירות להורים ולילדים ניתן ע"י מוסדות החינוך. שירותי מערכי החינוך הרשותיים כו

רישום ושיבוץ למוסדות החינוך, כולל השמה ושיבוץ לחינוך המיוחד ומעבר בין  – להורים ולתלמידים .א

מענה ליוזמות ולבקשות של הורים הקשורות בתכניות   מענה אישי בנושאי פרט    מוסדות  

שירותי   פעילויות חינוך בלתי פורמלי, תרבות וספורט    לימודים, מוסדות חינוך ייחודיים ועוד  

שירותי ידע והעשרה להורים בנושאי חינוך, כבסיס ליצירת דיאלוג  –בחלק מהרשויות   צהרונים  

 כת החינוך העירונית.ושותפות בין ציבור ההורים למער

 שירותים בתחומי הפדגוגיה, התחזוקה והלוגיסטיקה, ביטחון, תקציבים, כ"א. – למוסדות החינוך .ב

 

הכניסה של ילד לגן ואחר כך לביה"ס היא תהליך רגשי מורכב המלווה פעמים רבות בתחושות של חרדה 

ואשמה. ההורים מפקידים את היקרים להם מכל בידי "המערכת", כאשר יש להם שליטה חלקית בלבד 

 על בחירת הגן/ביה"ס, בחירת הגננת והילדים. בעוד שמערכת החינוך מחויבת לשיקולים מערכתיים

כלכליים )מקסום ילדים בכיתות בהתאם לתקני משרד החינוך ומדיניות הרשות( ולתכנון נכון של הגנים 

המתח הפוטנציאלי לכל ילד במערכת.  -פדגוגי ורגשי  –וצוותי הגן ברשות, עדיין נדרש לתת מענה מיטבי 

קורה, שאישור . כך למשל בין המערכת לפרט, נמצא בלב האתגר השירותי בתהליכי הרישום והשיבוץ

העברה של ילד לבי"ס הרצוי להורים, יגרום לסגירת כיתה בביה"ס אליו שובץ ועל הרשות לשקול את 

 טובת הילד ואת טובת כלל הילדים. 

לרבים מההורים, רישום ילד לגן הילדים הוא המפגש הישיר הראשון עם הרשות. בשל חשיבות הנושא  •

ורים מגיעים במקרים רבים למפגש כשהם "חמושים" והסנטימנט השלילי הקיים ביחס לרשויות, ה

לאופי המפגש השפעה רבה על היכולת לפרק את המנגנונים הללו ולנהל תקשורת ומוכנים למאבק. 

 אפקטיבית.

מערכת לחצים לקבלת שיבוץ רצוי, לעיתים מתוך חשש שמי שלוחץ מקבל. לא פעם הורים מפעילים  •

י הקריטריונים לשיבוץ ילדים לגנים ולבתיה"ס ולדרכי קיימת חשיבות רבה לשקיפות ובהירות לגב

 קבלת ההחלטות )מבלי לפגוע בפרטיות של ילדים ספציפיים(.

בתהליכי שיבוץ לגנים ולבתיה"ס הורים לא תמיד מקבלים את המוסד הלימודי שרצו וקיימת חשיבות  •

הצורך הפעלת רבה לתקשורת של מערך השירות עם ההורים בתהליך, מתן מענה לחששות ובמידת 

 שיקול דעת שירותי ופדגוגי בבחינה נוספת של הבקשות.

העומסים בתהליכי הרישום והשיבוץ מאופיינים בעונתיות. בתקופות הרישום והערר יש עומס רב  •

לכל ההורים. רשויות רבות מתגברות את הצוות שלהם  SLA-וקושי לתת מענה מהיר העומד ב

 ציב אתגר של הדרכה וניהול ידע.בעובדים זמניים בתקופות אלו, דבר המ
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בתהליכי רישום ושיבוץ, ראיית המשפחה כיחידה מסייעת לתת שירות  –ראייה משפחתית כוללת  •

טוב יותר. כך למשל, במעברי דירה נדרש טיפול מערכתי בכל ילדי המשפחה. בתהליכי שיבוץ, רצוי 

 להתחשב בפיזור מוסדות החינוך של הילדים השונים במשפחה.

וסף, מערכתי יותר, הינו ניהול תקשורת עם ציבור ההורים לגבי רצונותיהם וציפיותיהם ממערכת אתגר נ

 החינוך והפיכתם לשותפים פעילים בעיצובה.

 

 שומה וגבייה

אם באמצעות  –מרבית לקוחות הרשות נתקלים בשלב כלשהו במערכי השומה והגבייה של הרשות 

 בתהליכים של חילופי מחזיקים בעת מעבר דירה. מפגש שנתי/דו חודשי עם שובר הארנונה ואם 

תהליך גבייה בכלל ותהליכי אכיפה בפרט, לא תמיד נתפסים כשירות )לא ע"י הלקוחות ולא ע"י נותני 

לכל  האתגר הראשון הוא ההבנה ששומה וגבייה הם שירותהשירות( כיוון שהם נחווים כתהליך לא נעים. 

דבר. ה"חייב" הוא לקוח ותפקיד הרשות לגבות ממנו מס באופן הוגן ושיטתי. פעולות הגבייה משרתות 

אם הרשות לא תנקוט  –את הציבור בכללותו שכן הן מאפשרות לרשות לספק שירותים וגם את הפרט 

 תהליכי גבייה ואכיפה, הלקוח יצבור חובות.

 עיקריים: תחומים אלו מתאפיינים במספר אתגרי שירות

האחריות לתשלום מיסים ותשלומים שונים לרשות הינה של הלקוח. יחד עם זאת  –תגובה מול יוזמה  .א

לרשות היכולת להיות פרואקטיבית וליזום פעולות גבייה ואכיפה שימנעו מחוב הלקוח להתדרדר 

פון כדי ולגדול. כך למשל, רשויות רבות פונות ללקוחות שלא שילמו בזמן בהודעות טקסט או בטל

לבצע גבייה ולחסוך ממנו פעולות אכיפה. הפרואקטיביות מכוונת גם לסייע ללקוחות שצברו חובות 

רבים לצאת ממעגל החייבים באמצעות הצעת חלופות להסדרת חובם ולהסדרת התשלומים 

 וגר.השוטפים, כך שלא ייווצר חוב נוסף. חשוב לפנות ללקוח תוך שמירה על כבודו וניהול שיח ענייני וב

בתהליכי גבייה, הלקוח צריך להבין על מה הוא משלם. הסכומים לתשלום בדרישות  – שקיפות .ב

תשלום שונות צריכים להיות מפורטים ומבוארים, תוך הבחנה בין סעיפי החיוב, הפרשי הצמדה וכיו"ב. 

אתר  אם במפגש השירותי ואם באמצעות – מידע ברור ומלא לגבי זכויות הלקוחהיבט נוסף הוא מתן 

 האינטרנט של הרשות: מידע על זכאות להנחות או לפטור. 

בתהליכי גבייה קיימת חשיבות רבה למיומנויות נציג השירות בהשפעה ללא  – אכיפה שירותית .ג

סמכות וליכולתו לשאת ולתת ולשכנע את הלקוח לשלם את חובו. המפגש עם הלקוח בתהליכי גבייה 

 ואכיפה הוא פעמים רבות מפגש טעון, הגורם לקושי ולשחיקה בקרב נציגי השירות.

ששירות טוב תיים, המסר הארגוני צריך להיות חד משמעי כדי שתהליכי גבייה ואכיפה יהיו שירו

. גם בתהליכי מדידה ובקרה של גופי גבייה חשוב לשלב בנוסף למדדים כמותיים של מקדם גבייה
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סכומי גבייה, גם מדדי שירות איכותיים המתייחסים בין השאר למסירת מידע ללקוח ולהסדרה יזומה 

 של חובו.

קים, שחוו מפגשים רבים עם לקוחות מכל הסוגים, נוטים לעיתים לאמץ אנשי גבייה ותי – אמון בלקוח .ד

גישה חשדנית כלפי לקוחות, תוך תחושה שכל הלקוחות מנסים לרמות את המערכת או לפחות שעל 

הרשות לנקוט גישה נוקשה כדי למנוע כל סיכוי לכך. התוצאה היא פעמים רבות טרטור וחווית שירות 

יים )שהם רוב הלקוחות(. הניסיון ותהליכי ניהול סיכונים מראים שרוב לא טובה ללקוחות הנורמטיב

האנשים מבקשים לשלם את חובם כסדרו, או מתקשים באמת לשלם ואינם מנסים לרמות. גישה של 

אמון בלקוח תוך הפעלת בקרות ונהלים הופכת את האינטרקציה השירותית לנעימה יותר )גם לנציג( 

 וח להסדיר את חובו.ומגבירה את הנכונות של הלק

בעת פתיחת עסק חדש, קבלת )בתהליכי שומה נעשים תהליכי מדידה של נכסים,  – מדידת נכסים  .ה

. קיימת שונות בין (או על פי הזמנת הלקוח כולל ביצוע סקר נכסיםבמהלך של מידע על שינוי במבנה, 

רשויות בחישוב השטחים )עם/בלי קירות חיצוניים ופנימיים, עם/בלי שטחים משותפים וכד'(. בחלק 

מהרשויות מתבצעת מדידה של הנכס מבפנים, דבר המצריך כניסה של סוקר לתוך עסק או בית 

כמת המחזיק מגורים של הלקוח. למרות שלרשות יש סמכות להיכנס לנכס, הכניסה תהיה תמיד בהס

חשוב לתרגל את מראש הסוקרים במיומנות הבינאישית הנדרשת בכניסה לבית מגורים, כפי  בנכס. 

מסר מתמיד שהמטרה היא לדייק את נתוני בטא הסוקרים צריך לשנעשה במספר רשויות. מן הסתם, 

  השטח והשימוש בנכס שבידי הרשות ולא להגדיל את השטח הנמדד.

 

 ותשתיות הנדסה

ההנדסה ברשות אחראית לתכנון הרשותי, לעולמות הבנייה והפיתוח של הרשות ובמרבית יחידת 

 המקרים גם על פיתוח התשתיות והבינוי הציבורי.

 בתחומי התכנון הפיתוח והאדריכלות הוא עובד פעמים רבות בשיתוף פעולה עם יזמים •

 תחום הבנייה כולל תהליכי רישוי ופיקוח •

 והבנייה המקומית, הפועלת בנושאים אלו היא רשותית ובחלקן אזורית.בחלק מהרשויות ועדת התכנון 

תחום התשתיות והבינוי הציבורי מתאפיין בפעילות פרויקטלית. בחלק מהרשויות תחום זה אחראי  •

 גם לתחזוקת התשתיות )כבישים ומדרכות, ניקוז, מבני ציבור(

 

 ;התחומים השונים מעלים מספר סוגיות ייחודיות בשירותלהלן 
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 תכנון ובנייה

הרפורמה חותרת לשינוי תרבותי כולל בענף, שישפיע כמובן גם  - הרפורמה בחוק התכנון והבנייה .1

על שביעות הרצון של לקוחות הרשות, במטרה להביא לשיפור איכות הבנייה בישראל; ייעול וקיצור 

תהליך תכנון, רישוי ופיקוח על הבנייה, מתוך בהירות, שקיפות ואמינות; הטמעת שפה אחידה, 

יה; עידוד מקצוענות, חדשנות ואחריות בקרב השותפים לבנייה; רלוונטית ודינאמית לתקנות הבני

כרוך ( במרחב הבנוי בישראל. יישום הרפורמה Good Designתרומה משמעותית לקיימות ולתכן טוב )

טומן בחובו מספר אתגרים בשינויים בידע ובמיומנויות של עובדי ההנדסה, בתהליכי עבודה ובמערכות ו

 שירותיים:

ל השינוי בקרב לקוחות ובעלי מקצוע המייצגים אותם )מתכננים, יזמים, תקשור והטמעה ש .א

. 29קבלנים(. במסגרת השינוי מוגשות הבקשות למידע והבקשות להיתר במערכת "רישוי זמין"

 ללקוחות נדרשת פעמים רבות הדרכה ותמיכה טכנית בשימוש במערכת.

ללקוחות הרשות באופן מיטבי דגש על שירותי מידע והכוונה מקצועית בתהליך. הנגשת מידע  .ב

במגוון ערוצים, ועדכון יזום של סטטוס טיפול בבקשתם. במסגרת הרפורמה הלקוח מקבל בשלב 

מוקדם של התהליך את דרישות הרישוי של גורמי הרישוי השונים כך שיוכל להגיש בקשה 

 הלוקחת בחשבון דרישות אלו. 

ין השאר בגלל "פינג פונג" בין הלקוח לגורמי תהליכי רישוי בנייה הם תהליכים ארוכים ויקרים, ב

ככל שאיכות המידע בשלב זה  הרישוי השונים. משך התהליך תלוי הן בלקוח והן ברשות / בוועדה.

 טובה יותר )מידע מקיף ומדויק(, כך יהיה תהליך רישוי הבנייה יעיל וקצר יותר.

ות, באופן שיחסוך מהלקוח ניהול אפקטיבי של ממשקי ההנדסה עם גורמי הרישוי השונים ברש .ג

 טרטור ביניהם.

הרפורמה הגדירה תהליכים ונתנה כלים לניהול שלבים קריטיים בתהליך. עדיין ישנם שלבים  .ד

שניהולם נעשה מחוץ למערכת רישוי זמין והאתגר של הרשות הוא לבנות תהליכים לתיעוד, ניהול 

 ובקרה שיטתיים בשלבים אלו )כולל אמנת שירות(.

בקשות להיתר בנייה ניתנות להגשה ע"י  – דואליות בין לקוח הקצה לבין המתכנן העובד בשירותו .2

מתכנן מקצועי בלבד )עורך הבקשה(, המועסק מטעם לקוח הקצה. מבחינה מקצועית הדיאלוג של 

הרשות מתבצע עם עורך הבקשה בלבד, אולם בגלל פערים הקיימים לעיתים בין עורך הבקשה 

לנהל תקשורת גם עם הלקוחות. רשויות רבות מקצות אנשים או שעות למתן מענה ללקוח, חשוב 

ללקוחות שאינם מקצועיים ומאפשרים להם להתעדכן בסטטוס הבקשה באופן עצמי במערכות 

 המידע או באופן יזום ע"י עדכונים מהרשות.

                                                 

 למעשה, תהליך הרישוי על פי הרפורמה הינו תהליך שירות דיגיטלי. 29



 

  138 שירות ברשויות

הוא מפתח לקיצור  )למשל, תכנית מתאר, תכניות מפורטות(  תכנון איכותי של העיר – איכות התכנון .3

 ולפישוט תהליכי רישוי.

הפיקוח על הבנייה הינו תפקיד אכיפה ורגולציה, המשרת את  – פיקוח על הבנייה, אכיפה שירותית .4

הציבור בהיבט של שמירה על הסדר, על הבטיחות ומניעת הפרעה מתהליכי בנייה. המפגש עם 

נון והבנייה, עלול להיות מפגש לקוחות מפוקחים ובפרט עם לקוחות שחרגו מהנדרש בחוק התכ

מורכב, המחייב את המפקח ואת הרשות למיומנויות אכיפה שירותית, המשלבות בין סמכותיות 

 לשירותיות.

תהליכי תכנון הם בעלי השפעה כלכלית  – פוליטיים בתחום התכנון והבנייה –היבטים אסטרטגיים  .5

ונות השפעה מצד בעלי עניין פוליטיים או רבה ולכן גופי הנדסה נתונים פעמים רבות ללחצים ולניסי

 כלכליים או שניהם. דבר זה, מציב בפני פונקציית ההנדסה אתגר של מתן שירות מקצועי ושוויוני.

 

 תשתיות ובינוי ציבורי

תחום זה מתאפיין בפרויקטים גדולים ולעיתים ממושכים. הפעילות הפרויקטאלית מעלה שני סוגי 

 אתגרים שירותיים:

הפרויקטים,  של תושבים ובעלי עסקים באזור בו מתקיימיםנית אך מורגשת באיכות החיים פגיעה זמ .1

במצבים . הבאה לידי ביטוי ברעש, לכלוך, חסימת גישה )רגלית או ממונעת(, פגיעה בתשתיות ועוד

אלו חשוב לקיים תקשורת עם תושבי האזור בהתאם לאופי ולמשך ההפרעה, באמצעות הודעות 

ם תושבים להעלאה של קשיים וצרכים ופתרון בעיות יצירתי בתחומים של פינוי מראש, מפגשים ע

 אשפה, שמירה על גישה נוחה לבתים ולעסקים ועוד.

עולם  –)ברמות שיתוף שונות משותפות בתכנון ועד יידוע(  שיתוף ציבור בפרויקטי בינוי ותשתיות .2

מקומית. פעמים רבות הוא אינו  שיתוף הציבור שונה מעולם השירות וקשור בערכים של דמוקרטיה

תורם ישירות להעלאת שביעות הרצון מהפרויקט בטווח הקצר אך בטווח הארוך הוא בונה אמון בין 

 הרשות לתושבים ומאפשר לרשות לבצע התאמות לצרכים ולרצונות של קהל היעד.

 

 תפעול ותחזוקה –שפ"ע 

רוב ל -ותחזוקה של ריהוט ותאורת רחוב וכיו"ב  ניקיון, פינוי אשפה, גינון, הצבה –אלו השירות בעולמות 

אינו שירות ישיר הכולל מפגש עם הלקוח, אך יש לו השפעה ניכרת על איכות החיים ושביעות הרצון של 

האתגר השירותי הוא בעיקרו אתגר ניהולי של יצירת מודעות בקרב עובדי התחום להשפעתם על  הלקוח.

 יפול ולהתלהבות למתן השירות.חווית הלקוח, מחויבות לסגירת מעגל ט

לצרכים ולבקשות, לתלונות וגם  –אחת הדרכים לעשות זאת היא לחשוף את העובדים לחווית הלקוח 

לתודות באופן ישיר במפגשים עם תושבים ובאופן עקיף באמצעות נתוני המוקד ופניות הציבור, הקשבה 
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דרך נוספת היא באמצעות תהליכי מדידה ובקרה של מדדים שירותיים כגון סגירת   לשיחות למוקד ועוד.

 מעגל טיפול, חזרה ללקוח בעת הצורך וכיו"ב.

 

 רשותי ושיטור משולבפיקוח 

תפקידו של הפיקוח הרשותי הינו לשמור על הסדר הציבורי באמצעות אכיפה של חוקי העזר הרשותיים. 

הוא מסוג השירותים המערכתיים, שיש להם ערך מצטבר רב, אך סמוי מעיני  הפיקוחהשירות הניתן ע"י 

יות להולכי רגל, עיר נקייה, יכולת הלקוח לא תמיד מקשר מדרכות פנו –הלקוחות, החשים בו רק בהיעדרו 

 .הרשותתנועה חופשית ובטוחה ומקומות חנייה פנויים בקרבת ביתו, עם שירותיהם הטובים של פקחי 

בחלק מהרשויות פועלים גם סיירי ביטחון וגופי שיטור משולב )צוותים של פקח ושוטר(, המאפשרים 

 שאים הנמצאים בסמכותה של המשטרה. לרשות להרחיב את תחומי הביטחון ואיכות החיים גם לנו

, הוא לעיתים מפגש מורכב. בצד הציפייה של הציבור לקוחותהמפגש בין גורמי אכיפה וסמכות לבין 

יהיו לו לעזר, קיים חשש טבעי מהסמכות  המפקחים/למקצועיות, הוגנות וסמכותיות, ציפייה שהסיירים

פקחים לשם מתן עזרה או פתרון בעיה, תים נקראים הלעי  וציפייה בסיסית לאמון, לכבוד ולשירות מצוין.

במישור האישי, תפיסת טעונים.  עם מצבי קונפליקטתדיר מתמודדים  תי הםכבעלי תפקיד אכיפאך 

 ועל המוטיבציה לתפקיד.  -המקצועי והאישי  -התפקיד ע"י הסביבה משפיעה על הדימוי העצמי 

נדרשים למיומנויות תקשורת משוכללות המשלבות  וצוותי השיטור המשולב במישור המקצועי, הפקחים

אכיפה שירותית משמעה ניהול מתמיד של המתח  בין שירות אדיב לבין אסרטיביות ושמירה על גבולות.

 בין:

 

 

 

 

 

 מתמודדים פקחים וצוותי סיור משולב במפגש עם הלקוחות:בין האתגרים עימם 

במפגש עם לקוח, הכועס על נקיטת מהלך אכיפתי, חשובה  – מפגשים קונפליקטואליים עם לקוחות •

ההקשבה ללקוח, הסבר לנקיטת הפעולה, הצבת גבולות אסרטיבית, שירותית והשארת פתח ללקוח 

הכשרה, אימון, חניכה של אוורור, של  מתמידלפנות לגורמי ערעור במידת הצורך. נדרש תהליך 

חיבור של הפיקוח ל  ודדות עם קונפליקטים.הפקחים במיומנויות תקשורת שירותית ובפרט התמ

"תמונה הגדולה" של הרשות, למשמעות ולערך של עבודתם הוא קריטי לשימור מוטיבציה ותיפקוד 

 איכותי לאורך זמן. 

 סמכותיות

נדרשת בכדי להשיג 

 ציות לגורם האכיפה

 שירותיות

הכרחית ליצירת אמון 

 וביטחון
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ישנן רשויות שאינן מותירות לפקחים כל גמישות או שיקול דעת, כדי לחסוך מהם  – גמישותרמת  •

אנו מאמינים כי במקרים גבוליים חשוב לתת לפקח שיקול דעת התמודדות עם לחצים. יחד עם זאת, 

 )למשל, לא לתת דוח אם טרם התחיל לכתוב אותו(, תוך תיעוד, בקרה ולמידה מאוחר יותר.

המפגש הטעון לפעמים עם הלקוחות, עלול לגרום לפקחים לנסות "לא להיראות",  – נוכחות , נגישות •

יבות ליצירת קשר עין, לדיאלוג, לשפת גוף שמשדרת לא ליצור תקשורת עם הלקוחות. קיימת חש

נגישות וביטחון ומודעות שכלובש מדים רשותיים לקוחות מסתכלים על הפקח ועל דרך התנהגותו. 

כדי לטפח התנהגות נוכחת ונגישה נדרש תהליך מתמיד של חיזוק השייכות והביטחון של הפקחים, 

 המחויבות שלהם לרשות ולמטרת עבודתם.

 

 רווחה

עולם הרווחה והשירותים החברתיים הוא עולם טיפולי, שעיקרו שירות אישי/משפחתי ושאופיו ומגבלותיו 

מערכת היחסים הטיפולית עם מוכתבים ע"י אתיקה מקצועית והנחיות משרד הרווחה. לעיתים דווקא 

נם שאי ,הלקוחות ומיומנויות התקשורת הגבוהות הנדרשות בו מקשים לזהות מרכיבים שירותיים

. מקובל גם לומר שלקוחות הרווחה מטבע הדברים אינם יכולים להיות שבעי טיפוליים בעבודת הרווחה

 רצון כיוון ששירותי הרווחה מוגבלים לתחומי סיוע לא תמיד מקיפים את כל המרכיבים במצוקת הלקוח.

שה של במסגרת הרפורמה, מוטמעת גי. בשירותים החברתייםמשמעותית רפורמה נהלת מתזה מכבר 

תהליך טיפולי מתוכנן, על בסיס הגדרה ברורה של יעדי טיפול מוסכמים עם המטופל << הלקוח, ותוך 

גישה זו עולה בקנה אחד עם הגישה השירותית הרואה בלקוח קיום תהליכי בקרה והערכה לאורכו. 

וח )המטפל אינו מחליט בשבילו(. המטפל משתף את הלק שותף בקבלת ההחלטות לגבי הטיפול בו

בממצאי האבחון שערך, בהגדרתו את הנושא לטיפול ובתכנית הטיפול שהוא מציע ובהמשך גם בהערכת 

המצב שלו ומנהל איתו דיאלוג עליהם. זהו יחס מכבד ומעצים ותהליך המאפשר לקחת בחשבון את חווית 

 הלקוח.

  –היבט נוסף של חווית הלקוח בשירותי הרווחה מתייחס לניהול תהליך השירות 

 .תאום ציפיות, קשר יזום או מגיב –ופן ניהול הקשר בין הלקוח לעובד הסוציאלי א •

זמינות ונגישות של עובדי הרווחה בערוצי קשר שונים )טלפונית, פרונטלית, בדוא"ל, בערוצים  •

 .דיגיטליים(

 .הנגשה של מידע ללקוח על זכויותיו ועל תהליכי הטיפול •

יחידת השירותים החברתיים ועם יחידות הרשות )למשל ניהול תהליכי שירות חוצי ממשקים בתוך  •

 .החינוך, הגבייה(

 .סגירת מעגלי שירות בתהליכים בהם הלקוח מופנה לקבלת סיוע מגופים אחרים •
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 שירות פנים ארגוני

הטמעת תפיסת שירות היא למעשה הטמעה של תרבות ארגונית ואחד התנאים להצלחתה הוא יישומה 

להתנהל ולהתנהג על פי אותם ערכים. לכן קיימת חשיבות רבה  כהצרי שותרבכל תחומי הארגון. כל ה

הן תהליכי שירות המסייעים ליחידות  –ביישום עקרונות התפיסה גם בתהליכי שירות פנים ארגוניים 

המקצועיות בביצוע עבודתן )הקמת מערכות מידע, תהליכי רכש ועוד( והן תהליכי שירות לעובדי הרשות 

 מיכה טכנית, תחזוקה ועוד(.)משאבי אנוש, ת

 

 הון אנושי וניהול משאבי אנוש

בעובדי הרשות משלב הגיוס ועד בהיבטים הקשורים  תמטפלמשאבי אנוש ופיתוח ההון האנושי יחידת 

מספקת שירותי כ"א ליחידות הרשות )גיוס ומיון, . היחידה לסיום עבודתם )פרישה, הפסקת עבודה ועוד(

קידום, קליטה, תכנון ו –העסקת עובדים זמניים ועוד( ושירותים לעובדים עצמם, הכוללים בין השאר 

אישי ומקצועי, תנאי שירות ותגמול, בקרת נוכחות, נושאי רווחה אישית ופתרון נושאי פרט,  פיתוחהדרכה, 

 .פרישה ופיצויים

צומצם להיבטים מנהלתיים של תנאי העסקה ושכר. עולם פיתוח ההון האנושי ברשויות רבות, התחום מ

בארגונים הולך ומתפתח בהתאמה לצרכים ארגוניים, כשותף אסטרטגי, האמון על התאמת ההון האנושי 

 . רשויות רבות נדרשות לביצוע "קפיצת מדרגה" בעולמות אלו. רשותלצרכים העתידיים של ה

 מקומית פועלת בסביבה ארגונית מורכבת:  ברשותמשאבי האנוש יחידת 

משאבי יחידת  –ניהול המשאב האנושי/טיפוח ההון האנושי הוא תפקידו של המנהל הישיר  •

אנוש אינה מחליפה את מנהלי היחידות ואינה נכנסת בנעליהם. תפקידה לתת בידם כלים 

    לניהול העובדים בתרבות הרצויה. 

משאבי יחידת נדרשת באופן מוגזם, ואז  יחסי כוחאפיין במתרשות קשר בין עובדים ללעיתים ה •

לבין תפקידה  רשותאנוש ליצור איזון נכון ושקוף בין תפקידה כגורם ניהולי המייצג את צורכי ה

 כאחראית לקידום רווחתו של העובד. 

על מנת להוביל לשיתופי פעולה פוריים עם  ילפעול באופן רגיש ואינטליגנטהיחידה נדרשת  •

 תוך שמירה על צרכי הרשות ותדמית משאבי אנוש במשוואה המורכבת הזו.העובדים ארגון 

רות ארגוניים מצליחים כאשר נוצרת הלימה בין השירות שהארגון מעניק החוצה, לבין מהלכי שי

תפיסת שירות של רשות מקומית מוטמעת לשני הכיוונים, הדינמיקה שהשירות שמקבלים עובדיו.  כ

 הנוצרת מחזקת את מאד את הזהות השירותית של הארגון ומשמרת הישגים לאורך זמן.  
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כדי להתמקם כגורם משמעותי המשפיע על קידום הרשות, נדרש גיבוי ניהול מצד מובילי  •

ואת  הרשותזהות את הצרכים האסטרטגיים של היחידה להרשות מצד אחד ומצד שני, על 

   השפה התרבותית בכדי לרכוש את תשומת הלב והאמון של ההנהלה.

אילוצים כלכליים של הרשות ורגולציה בתחום השכר בשלטון המקומית, מגבילים את דרגות  •

ועל ידי משאבי האנוש דבר הגורם לה לעיתים להיתפס ע"י יחידות הרשות יחידת החופש של 

 . כגורם חוסם ומעכבהעובדים 

ברשויות מקומיות כארגונים ותיקים, המעסיקים עובדים מתחומים ומדיסציפלינות  השכר •

רבים, נקבע על פי מגוון רחב והיסטורי של הסכמים קיבוציים. מבנה השכר מורכב מאד 

ולעובדים קשה פעמים רבות לדעת ולהבין את זכויותיהם וחובותיהם, את תלוש השכר שלהם 

   נוש.ואת פעולות מערכת השכר/ משאבי א

רשויות רבות יש עובדים ותיקים, המתמידים בעבודתם ברשות לאו דווקא בגלל שביעות רצון ב •

ופיתוח אישי, אלא מתוך צורך בביטחון או אפילו תחושת אין ברירה. מעברים מרצון בין 

הישארות שנים רבות באותו ארגון, ללא . תפקידים וארגונים, הם תהליכים מורכבים רגשית

חשיפה לשוק העבודה ולא מתוך בחירה מודעת, גורמת פעמים רבות לכך שביטחונם של 

העובדים בערכם וביכולתם להצליח יורד, דבר המגביר את החרדה מלעזוב ומעמיק תחושות 

 של שחיקה ותסכול. 

, ובה בעת מדגישה מאד את הצורך רותימציאות מורכבת זו מאתגרת את יחידת משאבי אנוש בהיבט השי

בפיתוח ההיבט זה. המעבר התפיסתי מיחידת "מנגנון" העוסקת בהיבטי התפעול השוטפים של כוח אדם 

 רשות)כמו שכר ובקרה( ליחידה מגוונת, שמעבר לכך עוסקת בפיתוח העובד, בהעצמתו לאורך חייו ב

בגיבוש  הרשות וכחי אנו מדגישים מרכזיותו הוא מעבר חיוני, ובהקשר הנ ובמתן שירות פנים ארגוני

 כארגון שירות אמיתי.

לל במקביל וכ ,בעירייה  בדרוםמבוצעת כיום מהלך כלל ארגוני להטמעת תפיסת שירות ש  לשם דוגמא:

לכל לפי המצפן של תפיסת השירות ובהלימה מלאה  –משאבי אנוש יחידת עבודת עומק על השירות של 

היחידה ים "רגעי האמת" ב"מסע הלקוח" של העובד, מקליטה ועד פרישה. מטופל אחד מעקרונותיה. 

דרכי תקשורת חולקה לרפרנטים לטיפול כולל )לפי יחידות(. נבנתה אמנת שירות ונקבעו זמני תקן, 

 מגיע ליחידה משאבי אנושאיש בהם מועדי קבלת עובדים ביחידות עצמם חדשות עם היחידה, )למשל 

  , ועוד. יהול פניות עובדיםמערכת לנ, מוקמת (לשטח
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 רות במועצה אזוריתיאתגרים בש

 :למועצות האזוריות מספר מאפיינים ייחודיים המשפיעים על האופן בו הן נותנות שירות

השלטון שונות בין צורות ההתיישבות ומאפייני האוכלוסייה בכל יישוב. לרוב במועצות אזוריות קיימת  •

בין שני הרבדים מתקיימים יחסי גומלין לצורך , ושלטון דו רובדיבישראל הינו  הכפריבמרחב המקומי 

עניינים רבים ובמרכזם מתן שרות מיטבי ללקוחות המועצה. שלטון זה מתקיים במציאות של ריבוי 

במערכות היחסים בין המועצה ליישוביה ולוועדים שלהם. המועצה האזורית חוקים ושונות רבה 

אחראית למכלול ההיבטים המוניציפליים באזור ויכולה להאציל מתפקידיה ומסמכויותיה לוועדים 

 סמכויות ספציפיות המוגדרות בחוק. למעטהמקומיים, 

ם הם באחריות המועצה חלק מהשירותי –השירות הניתן לתושבים מתחלק בין המועצה לוועדים  •

 וחלקם באחריות הוועד.

, בעקבות תהליכי הרחבה ושינויים שינויים דמוגרפיים במרחב הכפריבשנים האחרונות מתקיימים  •

תכנוניים ביישובים הכפריים, המעצימים את השונות באוכלוסייה ויוצרים מגוון רחב של מאפיינים 

 . דמוגרפיים וסוציואקונומיים

  גרים שירותיים ייחודיים:כל אלו יוצרים את

כניסה של קהלי יעד חדשים ליישובי המועצות האזוריות,  – ותציפיות הלקוחמאפיינים ובשינויים ב .1

בהם תושבים רבים שהגיעו מיישובים עירוניים ורגילים לפנות לרשות המקומית בכל נושאי השירות 

 המוניציפלי, יצרה עולם חדש של ציפיות לשירות נגיש במגוון ערוצים, מקצועי ומהיר.

 :תושב –ועד מקומי  –קשר מועצה ה .2

בשל הגמישות  יתנים ללקוחות הרשות נחלקים בין המועצה לבין הוועד המקומי.השירותים הנ .א

שמתיר החוק בחלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדים, קיימת שונות רבה בחלוקה זו בין מועצות 

 אזוריות. החלוקה לא תמיד ברורה לתושבים.

רבים בהגדרת הקשר  החוק משאיר למוצעות האזוריות ולוועדים המקומיים גמישות ומרחב תמרון .ב

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

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

אה מכך כתוצגם בהיסטוריה, במערכות היחסים הפרסונליות ובעוצמות של היישובים השונים. 

 .פערים באיכות השירות הניתן ליישובים שוניםבמקרים רבים יש 

הנטייה הייתה  לעודד את הנהלת היישוב  ,עד היום  לראות מגמת שינוי:במועצות אחדות, ניתן  .ג

 לקחת על עצמה יותר התחייבויות הנוגעות לשירות ובמקביל לתמוך בתקציב המתאים לכך.

 ים בהגדרה עצמית שירותית ובניהול עצמאי.יתרונות הביזור היו העצמת היישוב

 

 



 

  144 שירות ברשויות

מתהווה הצורך לראות את התושב כחלק בלתי נפרד ממשולש שירות מובנה ועם זאת גמיש  ,כיום

 ואדפטיבי.

 

 

 

 

 

 

 ריכוז השירותים מאפשר:

 .בפרט בערוצים הדיגיטליים – איגום משאבים למטרת שירות מיטבי

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

למתן שירות מיטבי ואין מסגרת המאפשרת להם להתמקצע. פעמים רבות יש  30מיומנויות וכלים

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

 משאבים אלו לטובת הלקוחות פעולה מקשים על הוועדים למקסם

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

כלים ומיומנויות ניהול, מיומנויות שרות וניהול השרות, הכרות מעמיקה עם היבטים משפטיים ורגולטוריים בניהול ציבורי, כלי  30

 ועוד עסקי-ניהול כלכלי

ריכוזי לבין  שירותהאתגר של המועצה האזורית הוא למצוא את האיזון הנכון בין 

של היישוב )וכן ולהגדיר את תפקידה גם ביחס לשירותים  שירותים בניהול עצמי

 המבוזרים(, לאור התרבות האזורית  ואופי היישובים   
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 השירות לעסקים

הן כמשלמי  – , כיוון שהם פועלים כמנועי צמיחה כלכליתאסטרטגיים של הרשותהם לקוחות  עסקים

מהתקציב הרגיל(, הן כמקומות תעסוקה  80%מיסים )הארנונה העסקית מממנת בחלק מהרשויות עד 

לתושבי הרשות והן כמוקדי משיכה למבקרים מחוץ לרשות )עסקיים / תיירותיים(. רשויות רבות משקיעות 

למרות זאת, על פי רוב, עיקר הקשר של יתוח אזורי תעשייה ומסחר ובמשיכת עסקים לתחומן. בפ

. בערים בהן קיימים אזורים מעורבים של עסקים העסקים עם הרשות הינו קשר של רגולציה ואכיפה

ומגורים, קיים, פעמים רבות, ניגוד אינטרסים בין תושבים המבקשים סביבת מגורים נקיה ושקטה לבין 

העסקים שעצם פעולתם עלול לגרום להפרעה )רעש, לכלוך, תנועה(. עסקים רבים חווים את הרשות 

נוצר פרדוקס שבו רמת השירות הניתנת כגורם שלוקח מהם או מכביד עליהם ולא כגורם תורם ומסייע. 

 .לעסקים אינה תואמת את חשיבותם לרשות

ובע מהרפורמה בחוק רישוי עסקים וחלקו נובע תחום השירות לעסקים נמצא בתהליך של שינוי, שחלקו נ

 מתוך הבנה של רשויות את מקומם של עסקים כלקוחות משמעותיים.

הפרק להלן סוקר את עיקרי השירותים שנותנת הרשות לעסקים הפועלים בתחומה, אתגרי השירות 

 שלהם והפתרונות המיושמים בארץ ובעולם.

 

 רישוי עסקים

 שירותיים המאפיינים אותוואתגרים  עסקים רישוי תהליך

לעסקים  עסק ןורישיוהרשות המקומית מוסמכת לתת היתר זמני , 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

, העסק נתונים בסמכותם ןרישיושתנאי גורמי רישוי נוספים כפוף לאישורם של  ןהרישיו . מתןטעוני רישוי

 וכולל מספר שלבים עיקריים:
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 מורכב וטומן בחובו אתגרים רבים הן לבעלי העסק והן לרשות: רישיון עסק הינו תהליךהנפקת תהליך 

, גוזל , אולם הוא מעכב פתיחת עסקיםיהציבורהסדר  ריבוי הדרישות בתהליך נועד לשמור על •

זמן יקר ומוביל להוצאות כספיות רבות לבעלי העסקים. נראה כי מורכבות זו הינה אחת הסיבות 

. ברשויות רבות 31הפועלים ללא רישיוןהחייבים ברישיון והעיקריות לשיעור הגבוהה של עסקים 

ה עסקים נפתחים ללא רישיון ומסדירים את הרישוי תוך כדי פעולה, לעיתים רק לאחר קבלת דריש

 מהפיקוח העירוני.

. לא אחת בעל חוסר וודאות של בעל העסק לגבי הדרישות המלאות לשם הקמת העסק המבוקש •

העסק מתחיל בתהליך ובמהלכו מתווספות דרישות אשר לא ידע עליהן מראש ושהעמידה בהן 

משפיעה באופן משמעותי על העלויות ולוח הזמנים לקבלת הרישיון. לעיתים קיימות דרישות לא 

 אחידות ואף סותרות בין גורמי הרישוי השונים.

 ןרישיולתת לא ניתן להתחיל לפעול, אולם  על מנת ןברישיועסק חייב  - חוק רישוי עסקים"מלכוד" ב •

רשויות בעיה )מתן הרישיון נעשה רק לאחר ביקורת בעסק(. על מנת לפתור את ה לעסק שאינו פועל

 .הליכי הרישוי שהסתיימולעסק להתחיל לפעול לפני  מאפשרות פעמים רבות

 32.התאמה בין מדיניות התכנון של הרשות המקומית לבין דרישות הגורמים המאשרים-אי •

בי, בפרט בכל הנוגע למידע אודות עסקים שיתוף הפעולה בין היחידות השונות ברשות אינו מיט •

 הפועלים בתחום הרשות.

חלקם חיצוניים לרשות ואינם בתחום  –הנפקת הרישיון תלויה בהתייחסות ואישור גורמים רבים  •

לא קיימת הגדרה ברורה של תהליך עבודת הממשקים סמכותה / השפעתה הישירה של הרשות. 

 .SLA-, בפרט מחויבות למענה שירותי העומד בהללובין פונקציית רישוי העסקים לגורמים 

פערים בין גורמי הרישוי השונים ביכולת לנהל את התהליך )לקבל מסמכים, להשיב, קיימים  •

, מה שמקשה על הרשות להטמיע תהליך מקוון של הגשת בקשה לרישיון עסק לאשר( באופן מקוון

 מול בעלי העסקים.

מפגש קונפליקטואלי ביחס קים בתהליך, הוא במקרים רבים המפגש בין הרשות לבעלי העס •

, דבר המצריך מיומנויות תקשורת של השפעה ללא סמכות והצבת גבולות שירותית. בצד לדרישות

 פעולה מערכתית של בניית יחסי אמון בין הרשות לעסקים.

                                                 

עסקים  130,415, עולה כי בישראל קיימים 2017על פי דוח נתונים סטטיסטיים על רישוי עסקים, שערך משרד הפנים בשנת  31

 פועלים ללא רישיון. חשוב לציין כי ניתוח זה מתבצע אחת לשנתיים. 31%טעוני רישוי, מתוכם 

לדיסקוטק )שינוי ורי תעשייה. הפיכתו של מבנה תעשייה לאז דיסקוטקיםרבות מפנות עסקים כמו דוגמא: רשויות מקומיות  32

 התכנון והבנייה. גבוה לגוףמחייבת תשלום היטל השבחה  סיווג(



 

  147 שירות ברשויות

תהליך מאפיינים אלו יוצרים חווית לקוח של "טרטור", ביורוקרטיה, חוסר הקשבה וניסיון לעקוף את ה

 באמצעות פתיחת עסקים ללא הליך רישוי או שימוש ב"מעכרים".

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברשויות המקומיות ובמשרד הפנים לשיפור תהליך זה ולטיוב 

השרות לבעלי עסקים. אחד השינויים המשמעותיים ביותר בנושא הינו אישור הרפורמה ברישוי 

 עסקים.

 

 רפורמה ברישוי עסקים

על את י, שמטרתה לשפר ולילחוק רישוי עסקים( 34אושרה הרפורמה ברישוי עסקים )תיקון   2018ביולי 

הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, 

 .מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים-תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על

 לחוק מסייע בשיפור השירות לעסקים במספר אופנים: התיקון

של תנאים  מפרט אחיד

לכל גורם ומסמכים נדרשים 

 33רישוי

 

היזם יכול לדעת מראש מה נדרש ממנו כבסיס לקבלת החלטות עסקיות,  •

 תכנון העסק והגשת הבקשה

 גורמי הרישוי בדרישות של או סתירות אחידות מצב של חוסר המפרט ימנע  •

את האפשרויות של נותני האישור להוסיף תנאים נוספים מגביל המפרט  •

 לרישיון העסק

הליך רישוי  - מסלול ירוק

לעסקים שהסיכון  מזורז

 הנשקף מהם קטן

צהיר על עמידתו י ,גיש מראש את המסמכים הנדרשיםימבקש הרישיון  •

מהגשת הבקשה כל להתחיל לפעול תוך כחודש ווי ,בתנאים הנדרשים

 לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי

 מבטא גישה של אמון ורצון לחסוך ביורוקרטיה

וביטול הצורך לפתוח הליך  לסוגי עסקים רביםהארכת תקופת הרישיון  • שינויים בצו והקלות

 חדש בעת העברת בעלות על העסק

 הצורך ברישיון לחלק מהעסקיםביטול  •

 הרישויביטול חלק מגורמי  •

הקמת אתר אינטרנט לרישוי עסקים במסגרת ממשל זמין אשר יהיה נגיש  • שקיפות ונגישות

 לכלל העוסקים בתחום

 התאמת חוק רישוי עסקים לחוק התכנון והבנייה • תכנון ובנייה

 

שיאפשר האתגר של יחידות רישוי עסקים ברשות הוא לבצע את השינוי התפיסתי, התרבותי 

 , כמתואר להלן.למנף את הרפורמה וליצור חווית לקוח עסקי מצוינת

                                                 

שנים או במועד חידוש הרישיון למעט מקרים דחופים בהם התנאי הכרחי לקיום מטרות  3תנאים נוספים יחולו רק לאחר  33

 הרישוי
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 מעבר מרישוי עסקים לקידום עסקים –שינוי תפיסה ברשויות 

גישה מעבר מ: מקומיות בארץ ובעולםמגמה של שינוי תפיסתי בקרב רשויות בשנים האחרונות קיימת 

. במסגרת שינוי זה, מבקשות לגישה של קידום עסקים ומתן שירות לעסקיםאכיפה ופיקוח של 

 הרשויות לייצר חווית שירות מיטבית ללקוחות העסקיים.

 –מהות השינוי היא מעבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עסקים ותיקים כי אחד הלקחים  בקבוצת מיקוד עם בעלי עסקים שהתקיימה באחת הרשויות, ציינו בעלי

שלהם הוא שלפני הקמת העסק רצוי לבוא להתייעץ עם גורמי הרישוי מראש ולקבל מידע החוסך להם 

 אחר כך משאבים ומאמצים רבים.

 

 חווית שרות מיטבית ללקוחות העסקיים יצירת

יחה זה וברפורמה, יצירת חוויית שירות מיטבית ללקוחות העסקיים, ומימוש הפוטנציאל הטמון במנוע צמ

מצריכים הסתכלות על מכלול נקודות המגע של "מסע הלקוח העסקי" והרחבת היריעה גם ללקוחות 

 :(הגבייה בתחומי)למעט  שירות מבחינת לסקטור נחשבו לא, כה ושעדהעסקיים שאינם טעוני רישוי 

הגדרה מחדש של מטרות היחידה ודרכי  – לקידום עסקיםהרחבת/הסבת פונקציית רישוי עסקים  .1

למתן שירות לעסקים )כל העסקים ולאו דווקא אלו הטעונים רישוי(. היחידה תהיה למשל  פעולתה

 -אחראית, בנוסף לפונקציה המסורתית של רישוי עסקים ל

של מידע ושירותים לעסקים בכל תחומי התוכן של הרשות והקשורים ואינטגרציה  הנגשהריכוז  .א

, ארנונה, תברואה )ניקיון, פינוי אשפה(, תנועה וחניה )אזורי עסקים, מידע תכנוני רישוי–אליה 

 ציבורי סדר, שילוט'(, וכד תנועה תכנוןפריקה וטעינה, 

 לעסקים הרשות ביןיצירת ערוץ הידברות, תאום ושיתוף  .ב
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ת לתושבים קידום עסקים ברשות באמצעות הטבו -ייזום פעילויות ואירועים מקדמי עסקים  .ג

יצירת פלטפורמה לחיבור בין עסקים לעובדים, מתן במות לפרסום עסקים מחזיקי "כרטיס תושב", 

 , קידום שיתופי פעולה עם גופים חיצונייםאירועים דוגמת "הלילה הלבן"כולל 

קידום מהלכים רשותיים לפיתוח עסקים כגון תהליכי תכנון, חקיקה רשותית, פיתוח אזורי מסחר,  .ד

 ולחיזוק אחד מצד עסקי לחיזוק שזקוקות ברשויות בפרט, ליזמים ועידוד תמיכה כזימר הקמת

 שני מצד וכלכלית תעסוקתית מבחינה האוכלוסייה

 פיקוח ובקרה על עסקים במכלול ההיבטים הרשותיים .ה

 – הכרת הלקוחות העסקיים .2

 מיהו לקוח עסקי –הגדרת קהל היעד  .א

 וסקר שביעות רצון, זיהוי צרכים ייחודיים ללקוחות עסקייםביצוע קבוצות מיקוד לאיתור צרכים  .ב

איסוף וניתוח נתונים סטטיסטיים, מיפוי רגעי האמת השירותיים מול הלקוחות + איתור חסמים  .ג

 למתן שירות מיטבי וקיום הליכים למציאת פתרונות

  – עיצוב והטמעה של תפיסת שרות מעודדת עסקים .3

 טים רלבנטיים לעסקיםתרגום תפיסת השירות הרשותית להיב .א

הן בעולמות התוכן המקצועיים הנגזרים מהרפורמה  –קיום תהליכי הדרכה ופיתוח בכל הדרגים  .ב

 והן במיומנויות תקשורת וניהול השירות )כמתואר בפרק ניהול השינוי להלן(

 שילוב הגישה בתהליכי מדידה, הערכה ומשוב .ג

  – מיסוד ערוצי תקשורת והידברות עם עסקים .ד

 מיקוד, סיורים בשטח, ראיונות עם בעלי עסקים ועוד. קבוצות  •

באמצעות הערוצים הדיגיטליים ניתן ליצור ערוצי שירות ייחודיים לעסקים כגון אפליקציה, דף  •

 פייסבוק, הקמת קהילות עסקים, מידע באתר ועוד

 קיום כנסים לבעלי עסקים טעוני רישוי •

 - הגדרת השירותים, תהליכים ותשתית תומכת .4

 –, כולל תהליכי שירותעיצוב  .א

בהקמת עסק ועידוד יזמים לבצע בדיקות מקדמיות והתייעצות עם הרשות  שירותי מידע וייעוץ •

בטרם רכישה או הקמה של נכס/עסק )למשל, בירור מראש מה ייעודו של הנכס ובמידת הצורך 

האם ניתן לקבל היתר לשימוש חורג בו, יכול לחסוך ליזם עלויות הנובעות מחתימה מהירה 

 עת שבפועל אינו מתאים לצרכיו(.על חוזה שכירות עם בעל הנכס, מבלי לד

פתיחת עסק חדש )רישוי, פינוי  – בניית חבילות שירותים לעסקים על פי אירועים בחיי העסק •

אשפה וניקיון, גביית ארנונה, שילוט, פתיחת דוכן זמני באירוע הפתיחה(; התאמות חורף/קיץ 
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למשל הוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, סגירת חורף; העברת בעלות על עסק; סגירת  –

 עסק ועוד.

בים שונים בתהליך עדכון הלקוח באופן יזום בשל –ניהול השירות בתהליך רישוי עסקים  •

 )באמצעות דוא"ל, הודעת טקסט, מערכת ייעודית(

ברשות ומחוץ לה, במטרה לייעל את  עיצוב תהליכי העבודה בממשקים עם גורמי הרישוי .ב

התהליכים, להגדיר זמני טיפול ומנגנוני מדידה ובקרה ולאפשר דיגיטציה של התהליך. יצירת 

 יוגדר.ש SLA-שגרות ניהול ובקרה להבטחת העמידה ב

, שתאפשר ניהול יעיל יותר של התהליך ושמירה הקמה של מערכת טכנולוגית לתהליך הרישוי .ג

 על עדכניות הלקוח בכל זמן.

מיסוד מדדי שירות לעסקים ושגרות למדידה ובקרה על איכות השירות,  – בקרה, מדידה וטיוב .ד

 כבסיס ללמידה ולשיפור )ראה פרק מדידה ובקרה(.

 

 34ולםומהע מהארץדוגמאות 

 

 עיריית ירושלים

 אגף לקידום עסקים:

טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים בעיר כקטר צמיחה עירוני, תוך הגדלת ההשקעות הפרטיות  אמון על

בעיר. פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית ליזמים. הגדרת מדיניות ברורה לשיפור חזות העיר והמרחב 

המדיניות בשטח. השגת איזון בין האינטרסים של היזמים ובין המדיניות הציבורי תוך אכיפה יעילה ויישום 

 .העירונית בנוגע לסדר הציבורי

 :מנהלות עסקים אזוריות

 הוקמו במטרה לפתח סדר יום משותף המושתת על צרכי העסקים, העיר, והמערכת העירונית.

ומומחיות לטובת בעלי  כמרכז ידעמשמשת     חוע של האגף לקידום עסקים בשטמשמשת זר המנהלת

זהות לאזור מתווה     ליזם פוטנציאלי שמגיע לאזור העסקי, קשר ראשוני עסקים קיימים וחדשים

להוצאתו לפועל  ופועלתתואם את זהות האזור התמהיל עסקי בונה     התעשייה/מסחר של המנהלת

רים לרבות פירמות מחוץ לעיר גוף פרו אקטיבי לאיתור יזמים צעיפועלת כ    שיווק ומיתוג האזורע"י 

עסקים בקשיים בירוקרטיים מול המערכת  מלווה    ומחוץ לארץ, איתור עסקים עם פוטנציאל גידול

 ת.תהליכים וטיפול בבעיות שוטפות מול הרשויומקדמת     העירונית

 

                                                 

 על בסיס אתרי הרשויות באינטרנט 34
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BID : 

והארצית, שבמסגרתה בעלי המקומית , שותפות פרטית המוכרת ומוסכמת על ידי הרשות הציבורית

המבנה  .לתחזוקת אזור המסחר שלהם, לפיתוחו ולקידומו עסקים מחליטים לתרום כקבוצהה הנכסים /

נעשה בהליך של בחירות  נציגיה ואופן פעולתה הארגוני מוסדר כעמותת סוחרים, כאשר מטרותיה,

מצביעים  ים עצמם. בעלי העסקיםמקודמות קודם כל על ידי העסק B.I.D כל יוזמות ה .וישיבות תקופתיות

לשפר את ביצועי המסחר  בשאלת השקעה משותפת, בפרויקטים ובשירותים מקומיים נוספים, כדי

 .שלהם ואת הסביבה העסקית

  אתר האינטרנט:

מידע מקדמי ורישוי, הגשת  - מכיל מידע אודות הקמת עסקהקהל יעד ראשי באתר העירייה,  םעסקים הינ

 , היתרים ושירותים נוספים, אזור אישי, ואגף לקידום עסקים.בקשות באופן מקוון

 

 35עיריית תל אביב

 :נהלת קידום עסקיםִמ 

נהלת קידום עסקים הוקמה במטרה לשפר, להדק ולקדם את הקשר בין העירייה למגזר העסקי, לשפר ִמ 

 .בעיראת האווירה העסקית ולעודד את הפעילות הכלכלית 

  .נהלת פועלת ברמה האסטרטגית ויוזמת פרוייקטים רוחביים ופעילויות הפונות לכלל העסקים בעירהִמ 

 הפעילויות המרכזיות של המנהלת:

 ;חוברת מידע לעסקים לוקתח ; הענקת שי לעסקים חדשים הנפתחים בעיר - שיווק למגזר העסקי •

שליחת ניוזלטר  ; עמוד פייסבוק לעסקים בעיר ; פות בוועידות ובכנסים של עיתונות כלכליתהשתת

 .שבועי הכולל עדכונים וקישורים חשובים לעסקים בעיר

קידום  - )מרחב עסקי גאוגרפי לקידום( מעג"ל פרויקט  - שיתוף והידוק הקשר עם המגזר העסקי •

כנסים   ;ייזום והפקת סדרת מפגשים ליזמים ולבעלי עסקים צעירים בעיר  ;עסקים במרחב העירוני

ידום ק ;המגזר העסקי בעיר בתוכניות העירייה הנוגעות לעסקיםלראשי האיגודים המקצועיים לשיתוף 

  ;שיתוף המגזר העסקי באירועים עירוניים ;והכנת התשתית להקמת פורומים עסקיים לפי מגזרים

ייזום וקיום כנסים ליזמים, בעלי   ;קידום יוזמות למען העסקים בעיר  ;הרחבת ערוצי הקשר לעסקים

סיוע   ;קיום מפגשים עם נציגי מתחמים עסקיים  ;ם לניהול העסקעסקים ועולים חדשים למתן כלי

 .מעורבות עסקים בקהילה לתועלת התושבים -בקיימות שכונתית 

קיום מפגשים עם גורמים עירוניים  - לחשוב עסקים" ריכוז הממשקים העירוניים מול העסקים" •

וחוץ עירוניים בנושא הקמת בסיס נתונים של המגזר העסקי בעיר ומדדים כלכליים, לתכנון מעקב 

                                                 

 יפו -ה לגב' איילת וסרמן, מנהלת האגף לרישוי עסקים בעיריית תל אביב תוד 35

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/Pages/maagal.aspx
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 ;הגדרת יעדים לשיפור השירות והאווירה העסקית בתוכנית העבודה העירונית השנתית; ובקרה

סיוע בשיווק  ;ירייה השוניםצגת מינהלת קידום עסקים לאגפי העה ;שותפות בפרויקטים עירוניים

 .ופרסום הפעילות הכלכלית

 

 מנהל עסקי לילה:

, לתת מענה תפקיד חדש אשר נולד מתוך הצורך לעודד עסקים הפועלים בלילה, לנהל מולם קשר שוטף

לסייע לפניות, ללוות ולתת ייעוץ לגורמי חוץ ופנים עירוניים בכל הנושא של עסקים הפועלים בלילה, 

 ועוד. בעיות מראש לפני שהן קורותלאתר 

 

 תמיכה בסטארט אפים:

 (.בתשלום מסובסד) מרחבי עבודה משותפים לחברות סטארט אפ בתחילת דרכן •

אפים בדגש על מיזמים העוסקים -מרכז החדשנות הטכנולוגית, מיועדת לקהילת הסטארט - הספרייה •

 על שיפור החיים העירוניים. בתחומי העיר החכמה, מעורבות אזרחית והשפעה של טכנולוגיות 

 .חלל עבודה משותף למיזמים חברתיים - 9המעבדה החברתית במזא"ה  •

מפגש באורך כשעה עם מומחה עירוני, במסגרתו יוכלו נציגי  - מפגש ושיחה עם מומחה עירוני •

טכנולוגיה, , 106אפ לקבל סיוע ויעוץ בתחומים העירוניים: חינוך, פינוי אשפה, פעילות מוקד -הסטארט

 .וטרינריה, תרבות ואומנות ועוד

 לצורך הנחה בארנונה. מסלול מהיר לבחינת סיווג בתי תוכנה •

• Beta site - .העירייה מציעה להירתם לפיילוטים לבחינת מוצרים בעלי עניין לעירייה 

 בפלטפורמות העירייה השונות. פרסום •

 

 תו ירוק לעסקים:

התו העירוני מחבר את  .לעסקים' כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה'תו עירוני ירוק הענקת 

האג'נדה הירוקה עם התייעלות עסקית ובכך מייצר תכנית אטרקטיבית המסייעת לבעלי העסקים לאמץ 

  .פתרונות התורמים לרווחיות העסקים ולאיכות החיים והסביבה בעיר
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 שירותים מקוונים:

עם שכבות לעסקים )היתרי לילה, אזורי ארנונה, חניונים, עסקים לפי היתרים לילה, רחובות   GISמפת  •

 סגורים לתנועה, עבודות תשתית ועוד(

 

 הגשת בקשה למידע מקדים •

 הגשת בקשה לרישוי עסק •

 מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס גורמי רישוי •

 מאגר דינמי של עסקים ברישיון או בהיתר •

 זימון פגישה מראש •

 ביצוע תשלומים •

 

 דוגמאות מהעולם

 

 אמסטרדם

 :inbusinessאמסטרדם 

. בעירלהקים עסקים לחברות זרות  היא גוף המסייע סוכנות ההשקעות הזרה הרשמית של אמסטרדם

 שירות חינמי ודיסקרטי. שירותים עיקריים:

 עזרה במציאת דירות, בתי ספר בינלאומיים, רופאים, רו"ח וכו'. : תכנית קשרי משקיעים •

עמותות,  ,היכרות עם שותפים אסטרטגיים, רשתות עסקיותחיבור ו רשתות עסקיות ושותפות: •

 .לקוחות פוטנציאלייםומוסדות ידע, רשויות מס, רשויות ממשלתיות 

 .מידע על השוקנתונים ו: תכניות איתור מידע עסקי •

ולנדית, שוק העבודה והתמריצים. השוואת הההחוקית ו מידע על המסגרת המשפטיתמתן  השקעות: •

 וכו'. ביצועים עבור המיקום שלך באירופה / מחקר שרשרת האספקה

אופנה,  ,מתן נתונים ספציפיים על שווקים ותעשיות במגזרים כגון תעופה מידע על שווקים רלוונטיים: •

 .ולוגיסטיקה שירותים פיננסיים ועסקיים, מזון, בתי מלון
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 ממציאת מקום, הצעות מחיר, ועד לרעיונות שיווקיים. -תמיכה וייעוץ למארגני כנסים ואירועים בעיר 

 הקמת עסק חדש:

 מעבר לרישיונות עסק והיתרים, מוצעים שירותים נוספים:

 ויזות ואישורים. -פורטל מועמדים והצעות עבודה, העסקת מהגרים - גיוס עובדים .1

עם עובדות, סיפורים,  -לוח אירועים עסקיים, מאגר קהילות עסקיות, מגזין ליזמים network-מחקר ו .2

 . study cases-אתגרים עירונים ו

נכסים חללי עבודה משותפים, השקעה בנדל"ן, מפת נכסים, תקנות מקלות להשכרת  -אזורי עסקים .3

 לעסקים.

 

 ברצלונה

Barcelona start up map 

מפת סטארט אפים דינמית, המאפשרת את הוספת העסק שלך, קבלת סטטיסטיקות ומידע על עסקים 

 לפי חתכים שונים, ולפי אזורים. 

 

 

 תכניות ייעודיות בחתכים לפי קהלי יעד וגילאים:

תכנית המלווה ומכשירה את היזם להפוך את הרעיון שלו  - 45תכנית מיוחדת ליזמים מעל לגיל  •

 כנית עסקית, מימון, מחקר ומקרי בוחן אחרים, ייעוץ אישי וסיוע אינפורמטיבי.לעסק: בניית ת

בשוק העבודה באמצעות הגדרת פרופילים  30נועדה לשילוב מובטלים עד גיל  - PLUS 30תכנית  •

 מקצועיים, ותיווך לחברות שונות בשוק, הכשרות, תמריצים ובונוסים לחברות המגייסות.

אימון תעסוקתי בקבוצות קטנות במטרה למקד ולדייק  -(16-35צעירים )( לcoachingתכנית אימון ) •

 את חיפוש העבודה, מתן כלים וייעוץ תעסוקתי, במטרה למצוא עבודה.
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 תכניות ומענקים:

 אירו, בהתבסס על הוצאות מוכרות. 4000לעצמאים: סבסוד של עד  •

המקדמים תעסוקה, המייצרים פעילות לפרויקטים המשפרים את הכלכלה בשכונות: פרויקטים  •

 כלכלית חדשה, תיירות, חדשנות חברתית ודיגיטאלית.

 לפרויקטים בתחום היזמות החברתית •

מציעות הכשרה עבור אנשי מקצוע וחברות, במגוון רחב מאוד של נושאים  -תכניות הכשרה והדרכה •

התנהלות ברשת, ניהול כספים  , מוצרי גוגל,E- commerce ,E-learningטכנולוגים )רשתות חברתיות, 

 ועוד(.

 

 שירותים לחברות זרות

בחינת השוק, עזרה  -ייעוץ ותמיכה ללא תשלום ובדיסקרטיות לעסקים הרוצים למקם עצמם בברצלונה

 במציאת מקום, גיוס עובדים, מידע וייעוץ על הליכים משפטיים )רגולציה, הגירה, היתרים עירונית וכו'(.

 

משלב הרעיון,  -הכולל את כל המידע הנדרש עבור עסק חדש work and businessייעודי  אינטרנט אתר

דרך מציאת מקום, רגולציה, בירוקרטיה מול הרשויות השונות ועד להדרכות מקצועיות, רישום לאגודות 

 מקצועיות שונות ואף גוף בוררות צרכנית מטעם מועצת העיר, למציאת פתרונות מהירים במצבי סכסוך.
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 שירות כתהליך שינוי בתרבות הארגוניתתהליך 

 שירות כתרבות

. כפי שמסכם הציטוט המוכר של פיטר בארגון גדול פי כמה מכל תהליךה חולתרבות הארגונית יש כ

 Organizational culture eats strategy for breakfast, lunch and“דרוקר, אבי תורת הניהול המודרנית. 

dinner” . התמוסס, שאינם נתמכים ע״י תרבות תומכת, סופם לנכונים ככל שיהיו, תהליכים ארגוניים

 .היכשללהישחק או ל

מבוססת  ותמדיניות שיר לגבש ולהטמיע לכן, רשות המעוניינת

איכות השירות שבין קשר ההדוק להבין את הצריכה , לאורך זמן

התרבות השירותית הפנים  לתושבים, לבין המעניק רשותשה

ליבה  ברשות. רק כאשר קיימת חוויית העובד בארגוןו ארגונית

, רשותערכית תפיסתית ממשית, לגבי השירות לתושב ולעובד ב

כים, התהליניתן יהיה לצפות למימוש מוצלח ולאורך זמן של 

 סמכויות שהוגדרו למתן שירות לתושב.ההתנהגויות, הכלים וה

 

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

, והשקעה מתמדת בהטמעת תמונת החזון השירותי רשותעל האמונות הארגוניות והקודים המקובלים ב

המעודדת יצירתיות, חדשנות ו"חשיבה פורצת". לשירות ברשות. תרבות שירותית פירושה סביבת עבודה 

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

שירות הוא  תפיסה ואמונה שהרשות . רשותמחלקה בשירות ברשות על פי גישה זו, אינו  אישית. 

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

 

התנהגויות שכתובים על קיר או בתוכניות ההדרכה של הרשות, תפיסת שירות אינה רשימת ערכים או סט 

והיא אינה תהליך יחיד וחד פעמי, רחב ככל שיהיה. תפיסת שירות היא מפת דרכים אמיתית ומוטמעת, 

 , את השוטף ואת התכנון האסטרטגי העתידי.רשותשמכוונת את היומיום של ה

וצר מתוך החיבור של עובדי הרשות לתרבות ההבדל האמיתי בחוויה של התושב ושל העובדים ברשות נ

–השירותית, לרוח, למשמעות של עבודתם עבור התושבים. חווית השירות נוצרת במפגש עם כל עובד 

עובדי שפ"ע, עובדי התברואה, הכבאים, מפקחי הרשות לאיכות הסביבה, אנשי , אנשי הרובעים, הפקחים

 וכן הלאה. פוניים, שירות הפרונטאליים והטלנציגי  החופים, הקב"טים

  

ברשות בה תרבות השירות מוטמעת, העובד ברשות מחובר באופן ישיר לערך של עבודתו ולתוצאותיה. 

 החיבור הישיר מזין את תחושת הערך האישית, שביעות הרצון של העובד מעבודתו, ורמת מחויבותו עולה. 
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לערך והכרה בעבודתם. מחקרים רבים הם משתייכים, זקוקים  "דור"אנשים בכל גיל, ולא משנה לאיזה 

בעשורים האחרונים על שביעות רצון בעבודה, חוזרים ומראים שלתחושת המשמעות וההכרה בערך 

  .36חשיבות גדולה ולאורך זמן על המוטיבציה של העובד, יותר מכל תגמול פיזי על עבודתו

 

זמן, שיעורים נמוכים יותר של פריון לאורך ת ארגון, מחקרים מעידים שמוטיבציה חזקה קשורה להצלח

וכתוצאה מכך, יכולת טובה יותר לחדש ולמלא את  העובדיםהיעדרות ותחלופה, תגובתיות משופרת של 

 .והשוק רשותצורכי ה

 

הזדמנות למצוא ערך חדש בעשייה שלהם, מעוניינים לנצל ניסיוננו ברשויות בכל הארץ מראה כי עובדים 

התפתחות, לפתח מיומנויות חדשות שרלוונטיות גם להתפתחות להתחבר לרוח של חדשנות, למידה ו

 האישית מחוץ לעבודה, לגלות כישורים חדשים וליזום רעיונות חדשים.

 

, ובהנעה של העובדים לתת שירות שירות של תרבות ביצירת מרכזי תפקיד ברשות למנהליםלמובילים ו

חייבים להתבטא במטלות  השירות תהחזון ומשימאיכותי כל יום מחדש, בכל מפגש עם תושב ולאורך זמן. 

בפרק זה אנו . הם אלו שמחזיקים, מניעים, מחזקים ורותמים את העובדים בשוטףוהמנהלים  ,היומיומיות

 השירות.  מתייחסים להיבטים המנהיגותיים בתפקידם של מנהלי

 

ניתן להצביע על מספר מהלכים מנהיגותיים מרכזיים שעל הרשות ומנהליה להוביל על מנת לייצר ולשמר 

 תרבות של שירות:

 

 יצירת תרבות של למידה

היכולת של המנהיגות ברשות לייצר תרבות של למידה והתפתחות היא הבסיס להטמעה של תרבות 

היומיומי רושה שינוי כיוון מהלך השחיקה, שנוצרת מתוך החיכוך שירותית לאורך זמן. תרבות של למידה פי

כלול המיומנויות ימהלך של התפתחות אישית מתמדת, שכיוון , להלקוחותשל נותני השירות עם 

זיהוי נושאים  –אישית וארגונית תהליך מתמיד של למידה פירושה, הבינאישיות והמומחיות המקצועית. 

ליכי שיפור, זיהוי חידושים טכנולוגיים / חברתיים / משפטיים ואחרים לשיפור או לשדרוג וקידום תה

 ., והיישום של תהליכי השירות בפועלהשירותאיכות לשפר את  לרשותשיכולים לאפשר 

סדנאות, קבוצות למידה, ישיבות צוות  -לשם כך יש צורך במיסוד תהליכי למידה, חניכה ומשוב קבועים 

ם למנהל לקיום שגרות ניהוליות, ניתוחי מקרים והפקת לקחים. כל אלה מונחות, ערכות מקצועיות וכלי
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לשמור על מתח למידה קבוע, לשפר את המיומנויות של נותני  רשותמאפשרים לעובדים ולמנהלים ב

  . תומכתוהשירות, בסביבה מעשירה, מחזקת, 

מחייבת אווירה עניינית ובטוחה, שבה מותר לטעות כל  - כמו גם תרבות של למידה  , תרבות של שירות

הן במפגש עם הלקוח והן בתוך  ,ס ללמידה ולשיפור עתידיים. הגישה לתקלותבסי הטעות היאעוד 

חשוב  אינה גישה של חיפוש אשמים/אשמה/פחד אלא גישה של לקיחת אחריות ופתרון בעיות. , רשותה

, התושבוא יוכל לנקוט בגישה פתוחה ויוזמת קשר עם הירות ידע שכל עוד פעל בתום לב שהנותן ש

רגון א להקשיב לטענותיו, לדובב ולעודד אותו לתת משוב, לקחת אחריות לתקלות ולהניע פעולה לתיקונן.

ל, קבוצות "לומד פועל לביסוס 'מנגנוני הקשבה ארגוניים' בפורומים שונים, כגון: "דלת פתוחה" למנכ

, סקרים פנימיים וכנסים שיש בהם זמן ומרחב אמיתי להעלות שאלות חשיבה עם עובדים ועם תושבים

 ודילמות.

 

 ענוןיהשקעה בתחזוקה ור

להשקיע מאמץ קבוע בהתחדשות וחדשנות, להתעדכן ולענות על צרכים משתנים, ולעמוד  תנדרש רשותה

ומשאבים  עמידה ביעדים תפעוליים, בתקציביםיחד עם ברף ציפיות הולך וגובר לקבלת שירות מהיר, 

לשים את צרכי במידה מסוימת שירות מחייב את נותן השירות מוגבלים. וכפי שהזכרנו בפרקים קודמים, ה

להקשיב, להכיל, ל"היכנס לנעליו של התושב" ולהבין את צרכיו, זוהי פעולה האחר לפני אלו שלו, 

  שמצריכה מאמץ, והיא מטבעה שוחקת. 

 

ודה מתמדת עם מתחים מובנים, והציפייה שסדנה או תהליך שימור של תרבות שירות ארגונית זו עב

 שמירה על אנרגיה ורמת שירות גבוהה, היא לא ריאלית.  רשותארגוני אחד יבטיחו את הטמעת השירות ב

יש צורך בהשקעת אנרגיה קבועה על מנת  –" מטהנעות שלעלייה במדרגות "דומה במידה רבה  רשותב

 להישאר במקום, ועל אחת כמה וכמה אם הכיוון הוא התקדמות כלפי למעלה. 

 

הישגים  החזרה לאחור לאחר שכבר השיג הפועלים כוחות חזקים שיכולים למשוך אות רשותעל ה

י מאיימים  על התרבות שירותיים ניכרים. מצבים כמו עומס  גדול, ריבוי משימות ותקופות של לחץ תקציב

השירותית.  לא מעט ארגונים בישראל, אשר הגיעו לשיאים בשירות לא הצליחו לשמר אותם. לעיתים 

התחלפה המנהיגות והאג'נדה הארגונית ששמה את השירות ללקוח במרכז השתנתה, בשל כך ש

לחץ ועומס  ולעיתים תהליכים טבעיים של שגרה, עייפות, חזרה לאוטומט, שחיקה, שעמום, מתח,

 משימות, שחקו את התרבות השירותית ורוקנו אותה. 

 הזרמה מתמדת שלבו " השירותית משק האנרגיה"של ניהול רשות מקדמת שירות חייבת להשקיע ב

וחיזוק מיומנויות ומשאבים למנהלים ולעובדים, כדי לרענן ולתחזק הישגים שירותיים שכבר הושגו  הנעה

 ים.ולצמוח לכיוונים חדשים רצוי
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 "מרחקים מתאימים"יצירת 

   דרגים:ניתן לחלק את הארגון לשל מתן שירות, שרשרת הערך הארגונית בשרטוט 

 הדרג הניהולי •

שהם חלק משרשרת הערך הארגונית של   Back officeכל גופי ה –גופים ללא ממשק לקוח  •

השירות, אך אינם בממשק ישיר עם הלקוחות כגון מחלקת המחשוב, מחלקת הכספים, משפטים, 

 תפעול ועוד 

 נציגי שירות, פקחים, מקבלי שירות פרונטליים ועוד.  –גופים בממשק ישיר עם הלקוח  •

 מים ובריאים. ארגון שירות מוצלח הוא ארגון שהמרחקים בין הגופים הם מתאי

קרובים פיזית וחשופים רגשית ללקוח ולכן באופן טבעי המרחק בינם ובין  "בעלי ממשק לקוחעובדים "

הלקוחות קטנים יותר מעם כל ממשק אחר. מבחינת התושב, נותן השירות הוא "הפנים של הארגון", הוא 

קוחות ו/או מבעלי ממשק הלקוח מייצג עבורו את הארגון כולו. בארגון שבו המרחק של הדרג הניהולי מהל

גדול מידי, רמת ההזדהות שנוצרת בין נותני השירות הישירים ללקוחות עלולה להיות גבוהה מידי ולא 

בריאה. זהו מצב שבו הלקוחות ונותני השירות הישירים מרגישים ניכור או ניתוק ביחס להנהלה ולרשות, 

ולפעמים באופן לא  , לנותן השירות. במקרים אלהונוצרת לעיתים "קואליציה"  לא חיובית בין התושב 

"אין לנו מה לעשות אל מול הרשות",  -מתפתחת דינמיקה של נותן השירות ביחד עם התושב של  ,מודע

 "זה המצב" "ככה זה אצלם" "מאלצים אותי" "מכתיבים לי". 

 :ם המרחקיםצמצו – בארגון עם תרבות בריאה של שירות ישנה עבודה מתמדת על התאמת המרחקים

חוגי בית,  – בין הדרג הניהולי ללקוחות •

מדיניות דלת פתוחה לביסוס של ערוץ ישיר 

 בין הדרג הניהולי לתושבים
 

 - בין נותני השירות הפנימיים ללקוח •

עבודה מתמדת על חיבור נותני השירות 

להשלכות  -הפנימי לתוצאות עבודתם 

 ולתוצאות על חיי התושבים
 

בין נותני השירות הפנימיים לנותני  •

על  עבודה מתמדת - השירות הישירים

משק איכות השירות הפנימי הניתן לבעלי מ

לקוח, שיפור עבודת הממשקים, התקשורת 

 המשותףופתרון הבעיות 
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בין הדרג הניהולי והארגון ובין נותני  •

שיפור ההכרות של כל  - השירות הישירים

המטרות  –נותן שירות עם הארגון 

הארגוניות, המבנה הארגוני, בעלי 

תפקידים, יוזמות ומהלכים ברשות, יצירת 

 "גאוות יחידה" וחיבור למטרות המשותפות

 

 

חקת אינה מקדמת תרבות של שירות אמיתי ללקוח. ארגון רשות שבה המנהיגות נתפסת כצינית ומרו

תרבות של שיחה פתוחה, שקיפות, נגישות של המנהלים והצוות הוא ארגון שמקדם שירותי מקדם 

ארגון המוביל לעובדים ברשות. זהו המפתח להנעת עובדים קשובים ופתוחים לתקשורת עם התושב. 

ביותר לחוויית התושבים, ודואג לקיים תקשורת קבועה  חכם יודע שנותני השירות הם הסנסורים הטובים

המשמעות בפועל של קידום תרבות של שירות, למידה ותקשורת חיובית מתבטאת ופתוחה איתם. 

העובדים. הן נוגעות בכל רגעי האמת עם להנעה ורתימה של בפעולות ניהוליות ומנהיגותיות יומיומיות, 

 העובד:

 

בכך שהם אלו שבפועל עומדים מול  ות, ותקשור מתמיד של ההכרההכרה לעובדים נותני השיר מתן

כל נותן שירות אחראי באופן בלעדי לאיכות השירות ללקוח בזמן המפגש . הלקוח ומקבלים את ההחלטות

ועד לסיום הטיפול בפנייה, או עד להעברתה באופן שירותי לטיפול גורם אחר.  ההכרה בכך שכל נותן 

עס ותסכול תושבים, ומשקיע מאמץ, היא חיונית. לכן חשוב להקפיד על שירות מתמודד תדיר עם כ

מהלכים ניהוליים קבועים של הכרה במאמץ. כמו כן, חשוב לוודא כי ישנה הערכה והכרה פומבית גם 

עם נותני השירות הישירים  יחידות שעובדות בשותפות, ידות עורפיות לשירות מצויןיחבתרומתן של ה

רי הקלעים", ואינה מקבלת הכרה והוקרה ישירה מהתושבים. כשאנו מדברים על ותרומתן נעשית "מאחו

כגון: . אלא לאמצעי חיזוק ותגמול שעומדים לרשות המנהלים ברשות כספי, לתגמול כוונתנו אין , תגמול

תגמול יעיל הוא תגמול הודיה פומבית, תעודה, אגרת, בחירת עובד/צוות מצטיין,  כנס או קורס, וכד'.  

תגמול שזמין לשימוש מיידי,  – למנהל זמיןהתגמול צריך להיות  :הבאיםשמכיל כמה שיותר מן המרכיבים 

. מש בו על פי שיקול דעתולהשתהמנהל יכול ואין צורך באישורים מורכבים על מנת לתת אותו לעובד. 

. תגמול שניתן זמן רב אחרי מיד אחרי ההתנהגות שרוצים לחזק - סמיכות זמניםהוא צריך להינתן ב

שאינו  – מפתיעאלא  יטתילא ש הוא צריך להיות , ההתנהגות מאבד מערכו הלימודי לעובד ולסביבתו.

פעם שמתבצעת פעולה/תהליך הופך לחלק מהשגרה, אלא ניתן על פי שיקול דעת המנהל, לא בכל 

כך  -בולט. חשוב שיהיה מסוים. האקראיות וההפתעה משמרת את המוטיבציה הפנימית לפעול נכון

לתגמול יש ערך גדול יותר גם בעיני העובד עצמו, ובו זמנית מתרחבת הלמידה לגבי ההתנהגות הרצויה 

התגמול. "אני מבין על מה  מחזק גם את תחושת השקיפות וההוגנות לגביכזה תגמול . גם לאחרים
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, זר פרחים לשבתברשות מסוימת נוהגים לשלוח  למשל: מתגמלים פה, זה מוצדק, ברור, שקוף לכולם".

מפגש יוצא דופן.  ברשות אחרת ביצעו ערב הוקרה חווייתי, שכלל לנותן שירות  קרההואגרת בצירוף 

 והודו על כך בהתרגשות. שקיבלו שירות מצוין  עם תושביםמפתיע 

 

של שינוי תרבות שירות ברשות. ניתן לעשות זאת על מרכיב חשוב בתהליך הוא  חיבור לתמונה הגדולה

טים ושירותים מוצלחים שהרשות קעשייה של הרשות, על ידי שיתופם בפרויחשיפה של העובדים לידי 

מבצעת. עד כמה שהדבר נשמע בנאלי, הדבר לרוב לא נעשה, ועובדים רבים מדי ברשויות אינם מכירים 

את פעילות הרשות שאינה בתחום עבודתם היומיומית.   עבודות רבות שנעשו בתחום מצביעות על כך 

כך עולה ההזדהות שלו עמה, ובמקביל  שככל שהעובד יותר שותף ל "תמונה הגדולה" של עשיית הרשות,

ן ומותאם(, ואינן ו. רשויות שאינן משתפות את העובדים )באופן נכעולה המוטיבציה למאמץ במתן שירות

דואגות לתקשר באופן מתמיד את ההישגים והאתגרים,  מחזקות תרבות של "ראש קטן" ומחלישות את 

 הפוטנציאל למאמץ לשם מתן שירות איכותי. 

 

היא חיונית, משום שהעובדים הם מקור הלמידה הטוב ביותר עבור הנהלת  לקולו של העובדהקשבה 

חשובה לטיפוח מוטיבציית השירות , וכמובן הרשות והמקור החשוב ביותר ללמידה לשיפור השירות

הגבוהה שלו.  העובד רואה מן הסתם פערים ואתגרים, בעיות או תקלות, קשיים או חסמים במתן שירות. 

ציניות ים בארגון לו מסר שהיא אינה מתעניינת בכך,  מפתחה שכבת הניהול שמעליו מעביר כאשר

חש שקולו לא נשמע, ובעיות שהוא מעלה לא מקבלות התייחסות, עלול להיווצר מצב  עובד כשה ותסכול. 

תחושה ש"לא משנה מה אעשה זה לא באמת ישנה, המצב פה לא  -".  כלומרחוסר ישע נלמדהמכונה "

תנה". מצב זה הוא אחד המכשולים המשמעותיים ביותר ליצירת תרבות ארגונית שירותית. העובד מש

הו מצב ז: המנהלים דורשים שירות איכותי, אך מציבים את העובד במצבים ללא פתרון.  מסר כפולחווה 

 הרסני המערער את היסוד של תרבות שירות.  הקשבת הדרג הניהול הכרחית, גם כשמדובר באתגרים

או אילוצים טכניים או רגולטורים שלא ניתן לשנותם, או שדרוש עוד זמן על מנת לשנותם.  ההתייחסות 

 מעודדת את העובד להמשיך להתאמץ, לקחת יוזמה, ולהעלות רעיונות לשיפור הנושא מול הלקוח. 

 

מערכת בכל מהלך של שינוי, בין אם בהטמעה של תפיסת שירות, הטמעת תהליך או  - מיקוד מטרות

על מנת שהשינוי  .וברורות תפשוטו, מרכזיות מעט מטרות יםלעובדשים לשיפור השירות, חשוב למקד חד

גם ברמת יחידה וגם יהיה אפקטיבי לא נכון יהיה לצאת לדרך עם רשימה ארוכה של מטרות בבת אחת. 

למטרות הבאות. מטרות, ולאחר שהופנמו, להתקדם  2-3 עד נכון יהיה להגדיר בכל פעםברמת כל עובד 

 תחושה של חוסר התקדמות.ועומס מטרות יוצר פיזור, 
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ככל שהמסרים המועברים על ידי המנהיגות פשוטים, רגשיים ומחוברים לשטח,  -  העברת מסרים ברורה

כך האפקטיביות שלהם עולה. על מנת שהמסרים יהיו אפקטיביים וייצרו הנעה ורתימה, מומלץ לעקוב 

 :37אחר העקרונות הבאים

 .מילים 1000תמונה מילולית שווה  ,הקבלות, הרבה מטאפורותשימוש ב .א

 .שהשינוי יהיה מוחשיכך לתת לאנשים לראות, להרגיש,  .ב

 .ליצור סיטואציות משכנעות / דרמטיות, מושכות את העין .ג

להכניס אנשים ל "מורשת הקרב האירגונית". הרגשות הנוצרים  ,להפיץ סיפורי הצלחה רגשיים .ד

התנהגויות חדשות ומאוד עוזרים אצלם דרך מחשבה ומעודדים מחברים אנשים לשינוי "מבפנים", 

שיתוף של המנכ"ל בכנס בסיפור אחד על מסלול החתחתים שעברה גננת בין משרדי הרשות  .לשינוי

, יכול לייצר הבנה ושינוי ברגע, הצללת חצר הגן מן השמש העמיד יריעה לשםעל מנת לקבל אישור ל

 באופן אפקטיבי הרבה יותר מכל טבלה או נתוני סקרים, שפונים אל המחשבה ו"הניתוח הקר".

ישיבות גדולות וקטנות, תזכירים ועלונים, הידברות פורמאלית חיבור לתהליך השינוי בריבוי בימות:  .ה

 .ולא פורמאלית

 .סרים שוב ושובחזרות: לחזור על המ .ו

 ת, המתואמת ומיישמת את המסרים הלכה למעשה.דוגמה אישי .ז

 גם מהמנהיגות לשטח, וגם מהשטח בחזרה.  –מיסוד תקשורת דו כיוונית  .ח

תהליכי שירות ברשויות יכולים להיות  (early wins) - תהצלחות קטנות ראשונומאסיבי של  תקשור .ט

עה מלאה, לכן חשוב כבר בשלבים מוקדמים מאד מורכבים, מסועפים ומצריכים זמן עד להטמ

, גומל שהמאמץ נושא פרי בתהליך, לתקשר את ההצלחות ולתת להם במה רחבה. התקשור מוכיח

 .תנופה להמשך ויוצר את עמדת הציניקנים, מערער חסידי השינויומוקיר את 

 

   :תפקידי נותני השירות עד כמה שאפשרוהעשרת  גיבוש

, ולא מצומצם ורוטיני, כדי שמידת העניין יםיך מגוון פעילויות וכישורים שונמצרלוודא שהתפקיד : מגוון .א

התושב, שמרגיש שמדובר לתפקיד תעלה. יש לכך ערך נוסף גם מנקודת מבטו של העובד  והחיבור של

 עולמות התוכן.  פה בעובדים מקצועיים, בעלי הבנה רחבה והכרות עם

שלמה, של נותן השירות עבודה לוודא שהגדרת ה, ניתנת לזיהוי. מובחנת המשימה של נותן השירות .ב

להגדיר ככל הניתן משימות שתוצאותיהן ברורות. "בסוף  .שביצועה מהתחלה עד הסוף נראה לעין

עושים נתפס כשרירותי, ולא מחובר לערך רצף הפעולות נפיק תעודת תושב". ככל שמה שאנחנו 

ה קטן יותר. "אני לא רק בורג קטן וחסר חשיבות", "אני מבין את ולתוצאה הסופית, הסיפוק מהעבוד

 החשיבות של מה שאני עושה, ואיך זה מתחבר לתמונה הגדולה יותר".

                                                 

37 by John P. Kotter. Leading Change  



 

  163 שירות ברשויות

אמנם העבודה ברשות מעוצבת  .: יש בתפקיד של נותן השירות שיקול דעת וחופש סביראוטונומיה .ג

ולקבלת ההחלטות האנושית, ולא ניתן  על ידי חוקים ונהלים, אולם ברור שיש מקום גם לשיקול הדעת

הניהולי, שאם רק נפתח פתח, ייפרצו הגבולות,  להחליפם. בהרבה רשויות מתעורר הפחד אצל הדרג

כל התושבים יבקשו את אותה הקלה גם בשבילם, ונותני השירות לא יוכלו לעמוד בפריצת הגבולות. 

המוטיבציה  .  נותני השירות למעשה התנהלות מתוך פחד מייצרת התנהלות נוקשה מדי אצל

לחשיבה יצירתית ומשותפת יורדת, והעובד לומד לאורך זמן, כי מחשבה יצירתית והפעלת שיקול דעת 

אינה מתקבלים בברכה. לעומת זאת כאשר מוטמעת תרבות שירותית, נוצר מרחב לשיקול דעת 

. העובד לומד שמחשבה מוקפד ורגיש, אפשרי מבחינה חוקית, שיש לו רציונל שירותי ניתן להסבר

יצירתית ורגישה בתוך גבולות החוק היא רצויה, מתוגמלת ואף מובילה לשינויים והתפתחות לאורך 

זמן. על הרשות לבנות מערכת מבוקרת שמאפשרת דרגות שיקול דעת, עם תהליכי בקרה והפקת 

האפשרויות ומתן  לקחים קבועים, על מנת לוודא שהגבולות ידועים ונשמרים ובתוכם ישנו מיצוי של

.  נושא זה הוא אחד הרגישים והמאתגרים בהטמעת תרבות שירות ברשות שירות מיטבי לתושב

מקומית.  רשות המאמצת תרבות מתגוננת תגיע מהר לתקרת זכוכית בתחום השירות. בעלי עניין 

דך, מובן ארגוניים שונים עלולים להכביד בדרישות יתר ולשתק לחלוטין את הגמישות השירותית. מאי

 שמרחבי שיקול הדעת צריכים להיות  להיות תמיד במרחב המותר, מנוהלים, נמדדים, ומבוקרים תדיר.   

עצם ביצוע התפקיד לכשעצמו מהווה מקור ישיר וברור בקשר לטיב וביצוע יש לפעול לכך ש: משוב .ד

לצמצם ככל הניתן מצבים שבהם עובד ביחידה אחת עושה פעולה, והמשך הפעולה ותוצאתו  .העבודה

כשהעובד  קורים ביחידה אחרת, מבלי שלעובד יש איזה שהוא חיווי על מה קרה עם הפנייה או הטיפול. 

 מחובר לתוצאות עבודתו, הוא יכול להרגיש שותף לתוצר. 

על מנת לעודד תרבות של ארגון לומד יש לפעול בעקביות ליצירת  – תהליכי משוב ולמידה מוסדרים

 תהליכי למידה אישיים, צוותיים וארגוניים, מעמיקים ורחבים ככל הניתן:

מיסוד שגרות ותהליכים לתחקור מכיל ואוהד של תלונות כמו גם הצלחות ומשובים חיוביים, להפקת  .א

 .בכל הרמות הארגוניות לקחים ולהפצתם ללמידה

  .ם פנימי של תקלות ומה הלמידה שנעשתה בעקבותיהןפרסו .ב

 .פרסום של מדדי שירות ומגמות בשירות .ג

 .פיתוח גישה פותרת בעיות, לא מאשימה במסגרת תהליכי פיתוח המנהלים .ד

 .קידום תהליכי משוב וסימולציה שוטפים באווירה מקבלת, בטוחה ומפרגנת .ה

 

 לשינויהתנגדויות 

המערב עם הזמן שינויים בתהליכים, מערכות ת שירותית הוא תהליך תהליך ההובלה וההטמעה של תרבו

 צפויים בו קשיים והתנגדויות, בשלבים שונים בתהליך.  ככזה ומבנים ארגוניים. 
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במידה כזאת או אחרת יציאה מ"אזור הנוחות", איום באופן טבעי, האנשים שמהלך השינוי נוגע להם יחוו 

 ם שלהם וצורך בלמידה והתארגנות חדשים. כל אלה עשויים לייצר לצרכים הרגשיים או האינסטרומנטליי

 . לשינוי תגובות אנושיות טבעיות

עשויים להיות כרוכים תחושת מתח, אובדן, שינויים הנראים "חיוביים" ו"הגיוניים" בגם חשוב לזכור כי 

בלבול, הצפה, חוסר אונים ואי וודאות. שינויים בעולם השירות חולקים תחומים כמו טרנספורמציה 

דיגיטלית, כניסת מערכות מתקדמות ושילוב תהליכים חדשניים, היכולים לערער את הסדר הקיים, ולעורר 

 .חרדה

ח. יתר על כן, ממצב שבו הידע והכוח היו קיימים באופן בלעדי ניכר בלקו מיקודגישה שירותית יוצרת 

ברשות ואצל העובדים, תהליכי דיגיטציה ושירות חדשניים משנים את מאזן הכוחות, ומעבירים יותר ויותר 

שקיפות, ידע, ויכולת התמצאות עצמאית לתושבים. תנועה זו מתחברת לתנועה רחבה יותר של העצמת 

וחו של היחיד, התחזקות תקשורת ההמונים, וזרימת הידע ברשתות.  מצב זה מארגן "כוח ההמון" אל מול כ

מחדש את "יחסי הכוחות", ולעיתים המשמעות עבור העובד היא ויתור בלעדיות, ידע ומומחיות, וצורך 

 לפתח מיומנויות חדשות על רקע והתמודדות עם קהל דורש, מבין מתמצא ומקושר.  

 

ת ההבנה שתפקידם של עובדי הרשות הוא לשרת את הציבור, קולו של תרבות של שירות מחדדת א

הציבור הוא הקובע, והציבור הוא למעשה "הבוס" האמיתי. שיפור השירות מערב הכנסה של עוד ועוד 

תהליכי מדידה והקשבה לקול הלקוח, בסקרים, משובים, קבוצות מיקוד, מדדי זמן ואיכות. ואם הללו אינם 

רגה, בליווי ובהקשבה, הם עלולים לעורר התנגדות. עבור עובד רשות שעבד במשך מוטמעים נכון, בהד

שנים בארגון, במסירות ובמחויבות, בתנאים לעיתים לא פשוטים ובמשכורת לא גבוהה, הסטת הכוח 

 ללקוח והגברת המדידה והבקרה על עבודתו, עשויה להיות לא פשוטה. 

   

נות לאורך תהליך הטמעת השינוי, ויש להתייחס אליהם באופן לפיכך, ניתן לצפות לתגובות התנגדות שו

 קשוב ובהבנה, על מנת לתת להם מענה מותאם.

לאור האתגר של העובד אל מול המדידה של עבודתו, ישנן  – התנגדות ספציפית למדידהלעיתים נראה 

יש צורך בתהליך רגיש עיריות ורשויות שבהן עובדים ) או לפעמים גם ארגון העובדים(  מתנגדים למדידה, ו

של רתימה ושיתוף. פעמים רבות המדידה מעוררת רגשות שליליים מתוך תפיסה שלא מודדים את הדבר 

הנכון, או שמודדים דברים לא רלוונטיים,  או שכלי המדידה לא מדויקים, ואינם משקפים את התמונה 

עשות זאת לליך שירות, חשוב האמיתית. על מנת להטמיע  תרבות של מדידה, שהיא חיונית ביותר לתה

באופן הדרגתי ומנוהל ולהימנע ממצב בו המדידה נתפסת כלא ריאלית, ממצב בו העובד רואה את המדידה 

כ"התקפה", )מודדים אותי כדי להשתמש בזה אח"כ נגדי(, מהרגשה שמודדים אותי על דברים שאין לי 

לשם המדידה, ואף אחד בעצם לא עושה  יכולת לשנות, אין לי שליטה עליהם, או מהרגשה שמודדים רק

 עם המדידה דבר מועיל. 
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תהליכים שנעשים מבלי לחבר  לעיתים ההתנגדות נובעת חוסר הבנה של מהות השינוי ומשמעויותיו.

לרציונל ולמשמעות, ומבלי לשתף את כל המעורבים בשינוי, בחשיבות ובערך של התהליך עבור הרשות, 

שסותרות את מהות  תרבויות מופנמות בארגוןהרשות. יש והיא קשורה ל עבור התושבים ועבורם כעובדי

היצמדות לעבר )"ככה נוהגים כאן מאז ומעולם", "זה עבד  למשל, תרבות של –השינוי והטמעת השירות 

 בהיבטים התפעוליים והמשימתיים. שנים אז למה לשנות"(, תרבות של ציניות וחשדנות, תרבות של מיקוד

יש קושי לשחרר מבנים ישנים ותהליכים   .את השינוי משתקיםרשותיים קרטיים מנגנונים ביורו

כניסה של תהליכי שירות פעמים רבות . ארוכים, גם אם אינם רלוונטיים יותר. בתוך ארגון גדול ומסועף

והתחדשות  ןריענוותיקות ויצירה של קיצורי דרך שפירושם  תפירושה שבירה של תבניות וקונבנציו

ממושכת, או תחושה של  שחיקה על רקע מציאות משבריתמשמעותיים. התנגדות גם אפשרית בשל 

הישרדות ומאבק. המציאות ברשויות בהרבה מקרים כרוכה במאמצים קבועים למצוא תקציבים, לאשר 

ומתח מובנים. בתוך תחושת ההישרדות, היכולת "להרים  תקנים, לעמוד במשימות התפעוליות בתוך לחץ

את הראש מעל המים" ולהוסיף עוד יעדים ומטרות מצטמצמת, גם אם לאורך זמן זאת הדרך היחידה 

מי מחליט,  –התעסקות בשאלות כגון  -התעסקות פוליטית מחלישה לפעמים נראה  לצאת מהמשבר. 

חוסר רמת אמון נמוכה או ק בעקבות השינוי. יש ונראה  אצל מי הכוח, איזה כוח נלקח ממני, מי מתחז

 היעדר לכידות ותחושת מחויבות לרשות, ליחידה או למנהלים., במובילי השינוי, או באפשרות לשינוי אמון

"כבר שנים מנסים לשנות פה משהו, וכלום לא קורה", "זה לא יחזיק", "זאת עוד יוזמה חולפת", "מדברים 

, שתסייע להוציא את היעדר מנהיגות חזקה בדרגי הבינייםום דבר", או לחליפין הרבה אבל לא עושים ש

השינוי לפועל ולבסס אותו בשטח, ביומיום. דרגי הביניים הם אלו שנושאים בפועל את הטמעת השינוי, 

חוסר חיבור של דרג זה לתהליך בשלב מוקדם, או שכבת ביניים שאינה חזקה מספיק עלולים לעורר 

 ינוי.התנגדות לש

 

חשוב לאתר את ההתנגדות בשלבים מוקדמים ככל הניתן, עוד לפני היציאה לדרך אם ניתן, על ידי אבחון 

ך המתאימה לבניית ההטמעה ולהתמודדות עם ההתנגדות. האבחון יאפשר לבחור בדרארגוני מקצועי. 

פאסיבית )"אני מנעות יהנעות בין אדישות והברמה ההתנהגותית נראה מופעים שונים של התנגדות,  

כאן, אבל לא באמת מקשיב, מבין, מפנים, או מוכן לנסות משהו חדש"(, תגובות רגשיות מועצמות כגון 

רגרסיביות )חוסר אונים ותחושת חוסר מסוגלות לבצע משימות כראוי(, הכללות וחשיבה הוליסטית )"הכל 

עם לא מתגמלים כאן כראוי"( ועד ... "אף פהם כאן לא בסדר", "רק דורשים ממני דברים", "כל הלקוחות

מוכרות, כל אלה הן תגובות  להתנגדות אקטיבית, כולל מהלכים המכוונים למנוע את השינוי ואת הצלחתו. 

 עוץ ארגוני מקצועי. יבעזרת ישניתן לעבוד איתן 
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כבר בשלב בניית מהלך השינוי, מומלץ למפות את הכוחות שעשויים להתנגד ולשלב אותם בעבודת צוות 

שילוב המתנגדים הפוטנציאליים ההיגוי בליווי מקצועי, בצוותי חשיבה או בדיונים שמכינים את הקרקע. 

  ק התרצות.השתתפות מולידה מחויבות ולא ר ל השינוי, עשוי למנוע התנגדות.בתכנון או בהטמעה ש

בתוך התהליך, רתימה של הכוחות המתנגדים, ומתן תפקיד אקטיבי בשינוי, יכולים להפוך את אותם 

ואפשר לתעל אותה.  אנרגיהכוחות, לכוחות מגויסים ומובילים. התנגדות אקטיבית תמיד מצביעה על 

שייה. לכן דווקא הכעס האקטיבי והתנגדות פעילה, מעידים על אכפתיות ועל קיום משאבים פנויים לע

האנשים שמבטאים כעס והתנגדות בוטה גדולה לשינוי, יכולים להפוך לבעלי תפקיד מרכזיים בהובלה, 

 אם רותמים ומחברים אותם נכון לתהליך. 

אחת מהדרכים המוצלחות ביותר להתמודדות עם התנגדות היא ללמד מראש על השינוי, לחבר לתפיסה, 

ר מדובר בתהליך שינוי רחב, טוב יהיה שהתהליך ילווה בתוכנית תקשור לחזון ולרציונל של השינוי. כאש

מפורטת של השינוי ברחבי הרשות. התוכנית תכלול מיפוי של כל קהלי היעד, רמת החשיפה שלהם 

 לשינוי, ואיך הם יחשפו לשינוי )כולל מתי, באיזה פורום, על ידי מי ובאיזה מדיה(.

. לדוגמא, ישנה הוא בעל משמעות נים ויחידות שונות בארגוןגם סדר החשיפה והחיבור של דרגים שו

חשיבות גדולה לחיבור דרג הביניים לחשיבות השירות ולתפיסת תפקידם כמנהלי שירות, לפני או במקביל 

להדרכה של העובדים תחתם. מנהלי דרג ביניים הם אלו שנושאים ומתחזקים את השינוי בפועל, ועליהם 

 לשפה ולמטרות, על מנת שיוכלו להניע ולהדריך את העובדים.להכיר ולהתחבר לתפיסה, 

הדרג הניהולי הבכיר מציג את שבהם  ליחידה או יחידות שלמות ברשות,  כנסים והדרכותים קיכדאי  ל

יש לוודא כי  התפיסה והחזון,  ומאפשר מרחב פתוח לשאילת שאלות ולהצפת חששות מהשלכות השינוי.

מה הוביל  -דיון והצגת שאלות ותשובות על מהות השינוי מרחב בטוח ל בכנס מוקצה מספיק זמן ונוצר

 לשינוי? מהן הבעיות הקיימות? לאן רוצים להתפתח? כיצד השינוי נותן מענה? מהן ההשלכות של השינוי?

הדרכה ותקשור מקדימים חשובים ומתאימים במיוחד כדי למנוע ההתנגדות המבוססת על מידע לא מדויק 

ל חוסר הכרות מספק עם השטח ועם מגמות קיימות ועתידיות, אליהן הרשות רוצה או לא מספק, ע

יש לשים לב גם למסרים שמועברים בתקשורת השוטפת בארגון, לצורך הצגת התקדמות  להתפתח. 

. הצגה שלמה ושקופה ולהימנע מלשקף את האתגרים טעות נפוצה היא להציג רק את ההצלחות השינוי. 

צלחה וגם את הבעיות והאתגרים בדרך, מגבירה את האמון במובילי השינוי שכוללת גם סיפורי ה

ומאפשרת ללמוד מהטעויות באופן ארגוני ואישי. לאור התמונה המלאה, גם השיתוף בהצלחות והישגים, 

 נתפסים ככנים ומשמעותיים יותר בלבבות העובדים. 

להיות חשיבות גדולה להזרמת כפי שכבר נכתב גם בפרק זה, להדרכה ולתחזוקה שוטפת, ממשיכה 

הדרכה  אנרגיה של התחדשות גם בשלבים מוקדמים וגם בשלבים מתקדמים יותר בהטמעת השינוי. 

ת לפתח וותקשורת "חיה ונושמת" של המאמץ הארגוני להטמיע שירות איכותי, עוזררלוונטית לכל שלב, 

 .בכל שרשרת השירות הפנים ארגונית ,ת אנרגיה של שינויומחויבות "מהבטן" ויוצר
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למידה מתמדת,  –כה למעשה את הערכים של תרבות שירות למבטאת הה משתפת הטמע , ככלל

ישנם מגוון פורמטים לעבודה שיתופית ברמת צוותים, צוות רחב או  פתיחות, תקשורת חיובית וחדשנות.

תה עבודה שיתופית בצוותי שיפור, צוות מצומצם.   לדוגמא באגף גביית ארנונה באחת הרשויות נעש

לבחינה וחשיבה משותפת לשיפור תהליך הגבייה. התהליך כלל חשיבה משותפת של נציגים מהשטח, 

בליווי יועץ ארגוני על הבעיות הקיימות בתהליך הגבייה, ניתוח סיבות שורש לבעיות והעלאת פתרונות. 

של נושא השירות, תוך כדי התהליך.  הטכניקה העשירה את החשיבה, ואפשרה הבנה והטמעה עמוקה

דוגמא נוספת מתהליך מורכב של הכנסת מדדי הצלחה לעבודתם של עובדי שירותי רווחה  בתהליך 

שיתופי.  כל מערך הרווחה התחלק לצוותים בליווי יועצים ארגוניים, על מנת לבנות את התהליך  ומה 

ות ותפוקות  מתוך למידה וחשיבה פנימיים. מצופה לאורכן מכל עובד. התהליך אפשר להכניס מדדי שיר

היחידה עברה למעשה להיות ארגון שירות לומד, העובדים התחברו לערך של המהלך עבור המטופלים 

ועבורם, והרגישו שהוא נעשה ברגישות, בהקשבה ובשיתוף. דוגמא אחרת, בתהליך שינוי רחב באגף 

ות חדש, שותפו עובדיו באופן פעיל בכל הכנסות של עירייה אחרת, שכלל גם הקמה של מרכז שיר

פשר להעלות הצעות ובעיות יהתהליך משלך התכנון,  סידורי הישיבה וארגון המרחב הצפויים. השיתוף א

אפשריות, וגם יצר תהליך של הלהבה וציפייה לקראת השינוי. בשלב הבא התחלקו העובדים לקבוצות 

פים פעילים בביצוע מהפיכת שירות של ממש תשולעבודה משותפת על טיוב תהליכים וממשקים, והיו 

 באגף. 
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 רשימת רשויות שנבדקו במסגרת הסקירה – 1נספח מס' 

 שם הרשות מעמד מוניציפלי  שם הרשות מעמד מוניציפלי

 מטה בנימין מועצה אזורית  אור יהודה עירייה

 מטה יהודה מועצה אזורית  אילת עירייה

 מטולה מועצה מקומית  אריאל עירייה

 מרום הגליל מועצה אזורית  אשדוד עירייה

 נהריה עירייה  אשקלון עירייה

 נצרת עירייה  באר טוביה מועצה אזורית

 נתיבות עיריית  באר יעקב מועצה מקומית

 סחנין עירייה  באר שבע עירייה

 עמק הירדן מועצה אזורית  בני ברק עירייה

 עמק המעיינות מועצה אזורית  גבעת עדה -בנימינה  מועצה מקומית

 עמק חפר מועצה אזורית  גבעת שמואל עירייה

 עפולה עירייה  גדרה מועצה מקומית

 פתח תקווה עירייה  גזר מועצה אזורית

 קרית גת עירייה  דימונה עירייה

 קרית מלאכי עירייה  דרום השרון מועצה אזורית

 ראשון לציון עירייה  הוד השרון עירייה

 רחובות עירייה  חדרה עירייה

 רמת נגב אזוריתמועצה   חולון עירייה

 רעננה עירייה  חוף אשקלון מועצה אזורית

 שדרות עירייה  חוף השרון מועצה אזורית

 שפיר מועצה אזורית  חיפה עירייה

 תל אביב עירייה  טבריה עירייה

    יהוד מונוסון עירייה

    יקנעם עירייה

    ירוחם מועצה מקומית

    ירושלים עירייה

    כפר סבא עירייה

    כרמיאל עירייה

    לכיש מועצה אזורית

    מודיעין מכבים רעות עירייה

    מטה אשר מועצה אזורית
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 אינטרנטה יקריטריונים לבחינת אתר - 2נספח מס' 

 מידע וארגון האתר .1

מספר רמות, קלות  -ארכיטקטורת אתר •

 ניווט ואיתור מידע

 הימצאות טפסים להורדה •

 דרכי התקשרות •

 קהל: שעות וכתובותקבלת  •

תקציב , חוקי עזר, מידע בחירום,  •

פרוטוקולים ומכרזים )מועצה ועדות 

 הנדסה, כוח ושירותים(

 פניות הציבור ופניות לחופש המידע •

 מבנה ארגוני •

 איכות המידע .2

שירותים:  4מידע מפורט ואיכותי על  •

חילופי מחזיקים, טאבו, רישום לגני ילדים, 

 רישוי עסקים

 ים:שירותים מקוונ .3

 טפסים מקוונים •

מספר ערוצי שירות כולל  -רב ערוציות •

 מקוונים

 GIS -מאגרי מידע מקוונים •

 ניוזלטר רשימות דיוור •

 תשלומים •

 תיק תושב/ אזור אישי •

 רשתות חברתיות •

 אפליקציות •

 צ'אט •

 אמנת שירות .4

 הימצאות אמנת שירות באתר •

 שירותים 4 -ב SLAבחינת פרסום  •

 השקיפות ברשויות()עפ"י דוח שקיפות  .5

 נגישות ושימושיות .6

 נגישות לבעלי מוגבלויות •

 רספונסיביות •

 תאימות לדפדפנים מובילים •

 שפות •
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 שאלון לתשאול מנהלי מוקדים רשותיים – 3נספח מס' 

תפקיד 

 המוקד

מספק מידע על שירותי הרשות )למשל, איך נרשמים בארנונה או מה צריך  המוקד האם 1

 להביא לרישום לגן הילדים(?

מענה 

טלפוני 

 ותיעוד

 ?מה זמן המתנה ממוצע למענה טלפוני )לא בזמני עומס חריגים(  2

 האם יש מערכת שמראה זמני המתנה? 3

 לסייע לעמוד בזמני מענההאם יש היערכות  -כשצפויים עומסים מיוחדים  4

 , אקסל, נייר, לא מתועד...(דוא"לאיך מתועדות הפניות )מערכת,  5

 האם מוגדרים זמני טיפול / אמנת שירות? 6

 האם אומרים את זמן הטיפול לתושב )אם מוגדר(? 7

טיפול 

 בפנייה

 האם מתבצעת בקרה על עמידה בזמני טיפול )אם מוגדרים(? 8

 זמני הטיפול מתעדכנים לפעמים?האם  9

 האם מודיעים ללקוח )בסמס, בטלפון(? -סגירת פניות  10

הקשבה 

ללקוח 

ושביעות 

רצון 

 לקוחות

כשיש מקרה חריג, אדם במצוקה או קושי מיוחד, האם יש למי להפנות אותו? האם  11

 מתגמשים ומסייעים לתושב?

 יכול לפנות?אם תושב לא מרוצה מהתשובה, למי הוא  12

, פייסבוק, אפליקציה, יכול דוא"לאיך תושב יכול לפנות לרשות בנוסף למוקד )אינטרנט,  13

 להגיע(?

 האם לדעתך התושבים תופסים את העירייה כשירותית? 14

 האם יש מדידה של שביעות רצון הלקוחות? האם יש סקרים? משוב? 15

גישה 

 ולמידה

 בעיה מערכתית, עד כמה להערכתך מפיקים לקחים ומתקנים?כשאתם מזהים שיש  16

מתייחסים  -להערכתך, האם הגישה לבעיות שאתם מציפים היא יותר תפעולית  17

 ביחס למה שהלקוח רוצה או צריך? -לפתרון בעיה הטכנית, או שירותית 

 מקום

השירות 

 ברשות

 חשיבות השירות ?האם להרגשתך מעבירים בעירייה את המסר של  18

 האם יש מנהל שירות ברשות )תפקיד ייעודי, נוסף על תפקיד, אין(? 19

האם יש יוזמות מיוחדות, פעולות ייחודיות שעושים בעירייה )שירות עד הבית  20

 לאוכלוסיות ייחודיות, הנחות מארנונה לפי ממשקים של ביטוח לאומי וכו'(

 הכלים לתת שירות טוב?האם להרגשתך יש לכם את  21

טלפוניה, ניהול תורים, זימון תורים,  -האם יש פרויקטים של הכנסת מערכות שירות  22

CRM 

 האם מתקיימות הדרכות שירות ברשות 23

 פרסים, הצטיינות, צ'ופרים? -האם יש מנגנונים להכרה ולהערכה של שירות טוב  24

בקשר ישיר עם תושבים, האם הם היו אומרים אם נשאל את העובדים שנמצאים  25

 שהרשות נותנת שירות טוב?
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 שאלון לנסיין – 4נספח מס' 

 מוזכר בתוך דף יחידה, לא( -האם קיים דף מידע בנושא באתר האינטרנט )כן, חלקי  .11

 כולל אילו מסמכים נדרשים בתהליך -האם יש הסבר לגבי מהות התהליך ואיך מבצעים  .12

 הכוונה לאן, למי, מתי להגיע ופרטי קשרהאם יש  .13

 האם רשום זמן טיפול .14

 (דוא"להאם ניתן לביצוע בערוץ דיגיטלי )אינטרנט, טופס מקוון,  .15

 האם חייבים לבוא )לפי האתר( .16

כולל אילו מסמכים נדרשים  -ניתן הסבר לגבי מהות התהליך ואיך מבצעים  האם -טלפוני  .17

 בתהליך

 הגיע ופרטי קשרהאם יש הכוונה לאן, למי, מתי ל .18

 האם מסרו זמן טיפול ואופן אישור ביצוע .19

 מידת האדיבות / היחס של הנציג בטלפון .20
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 38"ממצאי מחקר "ממשל זמין ברשויות מקומיות – 5נספח מס' 

אתרי אינטרנט רשותיים עפ"י  88 נבחנו , במסגרת מחקר "ממשל זמין ברשויות מקומיות"2007בשנת 

יעילות במתן שירותים בסיסיים, יעילות במתן שירותים מתקדמים  פרמטרים של קשר עם הציבור,

ואפקטיביות ניהולית, במטרה לבנות "מדד ממשל זמין" ולזהות את המשתנים המסבירים את המדד. 

 למרות שנכתב לפני מהפכת הרשת הנוכחית, המחקר זיהה מספר מגמות הניכרות גם כיום.

במחקר הבדלים משמעותיים בין האתרים נמצאו , למרות הרקע המשותף וסל השירותים הדומה

נמצא קשר כן כלכלית של הרשות, אך -רמה החברתיתהשונים. לא נמצא קשר בין ההבדלים לבין ה

לגודל האוכלוסייה וליכולת של רשות גדולה לעמוד בעלויות הקבועות של החזקת תשתית אנושית 

  .מקצועית וטכנולוגית לניהול האתרים

קיימים פערים בשיתוף מידע לציבור בין רשויות, שלרוב מתבסס על יוזמה מקומית, י עוד נמצא במחקר כ

רשויות בהן היה . המחקר מצא כי ודרישה של מנהלים ולאו דווקא בגלל חקיקה או משאבים כספיים

 .תחו שירותים דיגיטליים טובים יותריגורם ניהולי או מקצועי שלקח על עצמו את הובלת הנושא, פ

בעקבות ממצאים אלו, אחת ההמלצות המובילות של החוקרת מתייחסת לשיתוף פעולה בין רשויות 

מקומיות ביצירת תשתיות משותפות, יחד עם שמירה על האוטונומיה של כל רשות. מתוך הבנה שמבנה 

 ריכוזי מאפשר יכולת פיתוח משותפת והקמה מהירה יותר של מערכות במגוון תחומים. 

 

  

                                                 

 לוקאץ'-רונית פוריאן -ממשל זמין ברשויות המקומיות: מדידה השוואתית וגורמי הצלחה  38

 2008דוקטוראט, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א, עבודת 
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  2201 על החלטת הממשלה – 6נספח מס' 

הוחלט  להקים מערך שירות לקוחות ממשלתי שיכלול יחידת מטה ממשלתית לשירות לקוחות ואחראים 

חידת המטה הממשלתית תקבע, על פי ההחלטה, י  .על שירות הלקוחות ביחידות השירות של הממשלה

שירות ותמדוד את הביצועים ביחידות בין השאר, את מדיניות השירות בממשלה, תגדיר סטנדרטים למתן 

. במסגרת זאת ייקבעו כללים לעניין ארגון יחידות פניות הציבור בממשלה .תוך שימוש בכלי מדידה ובקרה

כלים טכנולוגיים לשיפור השירות הממשלתי לציבור, בין היתר באמצעות יחידת "ממשל  הוחלט לפתח

כלים טכנולוגיים מתקדמים, ובמיוחד  רדים לאמץזמין" במשרד האוצר; ולפעול במטרה לעודד את המש

 .כלים שמספקת יחידת ממשל זמין

בעקבות ההחלטה, הוקמה היחידה לשיפור השירות הממשלתי ברשות התקשוב כיחידת מטה ותחומי 

 פעילותה: 

הגדרת תפיסת שירות ממשלתית והחלתה באמצעות  רות:קביעת מדיניות וסטנדרטים בנושא השי •

 .כוללים ומחייבים, עבור כלל גופי הממשלה קביעת סטנדרטים

תוצאות המדידה משוקפות באופן  . ביצוע מדידה של איכות השירות הניתנת בגופי הממשלה השונים •

שוטף אל הגופים הנמדדים ואחת לשנה מתפרסם בפני הציבור דוח מדידת איכות השירות 

 לל גופי הממשל. הממשלתי, אשר מפרסם את תוצאות המדידה במהלך השנה החולפת בכ

הפעלת מערך הדרכה והטמעה בתחום השירות במסגרת מערך זה נכללת פעילות שוטפת של  •

שלוש קהילות מקצועיות )פורום מנהלי שירות בממשלה, פורום מנהלי מוקדי שירות בממשלה 

וכן הפעלה של שלושה קורסי הכשרה )קורס מובילי  ופורום מנהלי פניות ותלונות ציבור בממשלה(

רות בממשלה, קורס מנהלי מוקדי שירות בממשלה וקורס מנהלי פניות ותלונות ציבור בממשלה(. שי

בנוסף מייצרת היחידה למידה דיגיטלית באמצעות הפקת לומדות, קורסים דיגיטליים סרטוני הדרכה 

 ."ומדריכים מקצועיים המאוגדים באתר "ממשלתי שירותי

שירות רב ערוצי שתפקידו להנגיש בפני הציבור מידע  אחריות על מוקד מענה ממשלתי מרכזי: מוקד •

 בנוגע לשירותי הממשלה. 

 


