
שירות ברשויות המקומיות

2019אפריל 



תהליכים בסביבה החיצונית של רשויות

רעיונות ותנופה ברשת החברתית, לגיטימציה, כוח, תושבים שואבים מידע

כוחה של הרשת גדול בהרבה מכוחו של הארגון

כשלי שירות פורטים על סנטימנט שלילי כלפי רשויות ותאגידים ויוצרים הד חזק ומידי

 אין חומות, מידע יוצא החוצה כל הזמן-"( אקווריום"ב)הארגון שקוף ופרוץ

הגישה לארגון חודרת גם פנימה ועובדי הרשות מזדהים פעמים רבות עם הלקוח

 אבדן הולך וגובר של אמון בגורמי סמכות: 2018גאלופממצאי
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מערכת  
החינוך

ארגוני  בנקים
עובדים

-חדשות 
טלוויזיה

קונגרסתאגידיםעיתונות



הגדרת הבעיה

 לתושב ולבעלי עניין נוספים–רשות מקומית היא במהותה ארגון שירות

  רשויות פועלות במציאות שבה השירות הוא מקצוע

, מציעים לו שירות במגוון ערוצים, ארגונים מתקדמים מציבים את הלקוח במרכז

.מפתחים את תחום השירות ופועלים להעלאה מתמדת בשביעות רצון הלקוחות

ברוב הרשויות המקומיות אין כיום:

 בעל מקצוע בתחום השירות/ פונקציה ארגונית

תרבות שירות מוטמעת בקרב עובדים ומנהלים

קידום והטמעה של השירות, תהליכים לפיתוח

ואין מדידה של התחוםבמשרד הפנים אין כמעט עיסוק בנושא ברמת הפעולות
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פיקוח ושמירה על הסדר  , תנועה, חינוך, גינון, תחזוקה, פינוי אשפה, ניקיון–שירותים

ב"שירותי רווחה וכיו, הציבורי

שירות–Customer Service

 למשל. שלו עם הרשות( רגעי האמת)עוסק באיכות חווית הלקוח במפגשים,

פשטות יצירת הקשר עם הרשות

מידת הטרטור

 זמני המתנה, (ערוציותרב )מגוון ערוצי קשר

איכות המפגש הבין אישי

סגירת מעגל טיפול, חוויה של אחריות

שירות יוזם
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...דוגמאות
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פערים ביכולת לספק שירות רב ערוצי  

אין מספיק מנגנוני הקשבה לקולו של התושב

מוצהרת ושקופה ללקוחות( SLA)ברשויות רבות אין רמת שירות 

שאינו דינמי ואינו אפקטיביSLAישנן רשויות שיש בהם 

תפיסת ההפעלה של רשות מקומית היא לפי פונקציות תפעוליות

"רגע האמת"המכוונת לחוויית התושב ב( זרימת לקוח, למשל)חסרה תשתית 

, מתנהלת באוריינטציה מתגוננת ומשפטית באופן מוגזםהתקשורת הכתובה עם התושב 

.  ומכבדתשירותיתולא בשפה , המונעת מתפיסה חשדנית

בחלק מהמקרים  . מפגש שירותי עם תושבים מתקיים בסביבות עבודה שלא הותאמו לכך

והעובדים מתקשים לתמרן בין עבודה עורפית לבין  , אין כללים ושעות ברורים לקבלת קהל

קבלת קהל



–הציפייה לשירות ברשויות המקומיות 
*מגמות בעולם השירות
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 מקשיבים לקול הלקוח–"( סופרים אותי)"הכרה

 מתוכנן ומנוהל" מסע לקוח"לחוות

 בלבד" בנגיעה אחת"לקבל שירות

אחידות ושקיפות

 חוויה  ; נוחות ; שירות מותאם אישית

מה רוצה  

-התושב 

2019

ציפייה לקבל שירות באמצעים דיגיטליים ללא תלות במקום ובזמן

העונים לצרכי קהלים שונים, מתן שירות מצוין גם בערוצים המסורתיים

(שפה, קישוריות, אחידות, רצף" )ערוציותרב "אינטגרציה מלאה של ה

ערוציותרב 

ודיגיטציה

Gartner ,Forrester ,Incite Group ,Conversocial–דוחות ותחזיות של חברות ייעוץ אסטרטגי ומכוני מחקר *



Best Practice-דוגמאות ל
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מצוידים במערכות המחשוב ומספקים את השירות בבית  , נציגי השירות מגיעים באופן מתואם

"על גלגלים"ניידות שירות עירוניות ; הלקוח 

שירות עד הבית לאוכלוסיות יעד

תהליך המוביל את הלקוח לערוצי שירות נוספים שאינם מחייבים אותו לבוא  , בחלק מהרשויות

ומנחה אותו כיצד יוכל לקבל את השירות ואילו מסמכים נדרשים

זימון תורים באינטרנט

הופך לערוץ שירות ישיר ומידי

בנושאים שעל הפרק, אינטראקטיבי, משמש פלטפורמה לשידור ישיר

בפייסבוקשירות 

הקמת מרכזי שירות פיזיים מתקדמים המותאמים לצרכי הלקוח בקבלת שירות

סביבת שירות פיזית ייחודית  

לדיווח על  ( טוויטר, פייסבוק, אפליקציה, אתר, ל"דוא, טלפון)מטפל בפניות במגוון ערוצים 

תמונת מצב, בירור סטטוס טיפול, ביצוע פעולות, מידע בנושאי העיר והרשות, מפגעים

המוקד העירוני כמרכז שירות רב  

ערוצי



?מה נדרש
נקודת האיזון של הרשות המקומית בתחום השירות

תשתיות שירות:

פונקציית שירות

תפיסת שירות

מדדי שירות, אמנת שירות

 לאורך כל  " מסע הלקוח"ניהול , אינטגרציה בין יחידות–תהליכים מכווני לקוח

שרשרת הערך הארגונית

 (פלטפורמות טכנולוגיות+ ערוצי שירות )פלטפורמות למתן שירות

 ובעלי עניין  )תהליכי מדידה ובקרה בדגש על שיפור בשביעות הרצון של התושב

'סקרים וכו, באמצעות נסיינים–(אחרים
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פיתוח תחום השירות-סביבות העבודה 

ובהתאם לגודל  , יצירת תשתית מקצועית ועיסוק ממוקד בתחום השירות ברשויות1.

הקמת פונקציית שירות שתפקידה יהיה לקדם תהליכים להעלאת רמת , הרשות

.השירות ברשויות

–בקרה על איכות השירות ושביעות רצון הלקוח 2.

בקרה והפקת לקחים, קיום תהליכי מדידה

 להערכת השירות ברשויות ולעידוד מצוינות בשירות קיום סקר השוואתי שנתי–

.או סקר שירות ברשויות, באמצעות נסיין

:בנייה של מסלולי הכשרה בשירות3.

 מנהלי מרכזי שירות  , להכשרת מנהלי שירות–מסלול ייעודי במקצועות השירות

(ניהול מערך שירות)ומוקדים 

פיתוח יחידת לימוד בשירות בכל הכשרה ייעודית במקצועות השונים ברשויות  .
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הרשותיתייעוד פונקציית השירות 

קידום מתמיד של תרבות ארגונית מכוונת לקוח ברשות

-להיות 

מומחה מקצועי בעולמות השירות1.

קטליזטור לתהליכי השירות2.

.  האחריות לשירות הניתן היא של המנהלים ביחידות הרשות

.אחריות מנהל השירות היא לתת בידם את הידע והכלים לעשות זאת

10



תחומי אחריות ומשימות  –הגדרת תפקיד ודרכי פעולה 
עיקריות

היכרות מתמדת עם תחומי  •
העשייה

בנייה וניהול קשרי אמון•

חיבור למקורות השפעה ומידע•

יצירת שותפויות•

התמקמות ברשות. 1

בניית אסטרטגיית שירות•

בניית בסיס ידע וכלים להטמעה•

התעדכנות והתחדשות•

כלים ותהליכים , הגדרת מדדים•
למדידה ולבקרה

יצירת תשתית  . 2
מקצועית

ריכוז וניתוח נתוני שירות•

יצירת מנגנוני הקשבה ללקוחות•

קידום תהליכי למידה•

בקרה על איכות השירות  . 3
ושביעות רצון הלקוחות

תהליכיםתעדוף•

בנייה וניהול של תכנית עבודה •
רב שנתית לשירות

בנייה וניהול תכניות  . 4
עבודה לשירות

גיוס ורתימת מנהלים ועובדים•

מיפוי ושיפור תהליכי עבודה•

הקמת מערכי ניהול ידע תומכים•

שילוב מערכות שירות טכנולוגיות•

הכשרה במיומנויות וכלים  •

משוב ולמידה, תהליכי מדידה•

הנעת תהליכי פיתוח  . 5
ארגוני מכווני שירות



תחומי אחריות ומשימות  –הגדרת תפקיד ודרכי פעולה 
עיקריות

פיתוח והדרכה של תפקידי רוחב•

הלקוח לרוחב  " מסע"שיפור •
הרשות

שיתופי פעולה•

שירות' הקמה והטמעה של מער•

עיצוב של מרכזי שירות/ הקמה •

הנעה והובלה של  . 6
פרויקטים לשיפור השירות

זיהוי צרכים והזדמנויות לשילוב  •
תהליכים דיגיטליים  

פתיחת ערוצי שירות טכנולוגיים•

יישום כלים לניהול רב ערוציות•

ניהול התוכן באתר הרשות  •
בראיית הלקוח

הובלת תהליכי  . 7
טרנספורמציה דיגיטלית  

בשירות

חשיפה של פעילות והישגים•

ולתמרוץיישום מנגנונים להכרה •

חשיפה למגמות ולארגונים•

שמירת הנושא על סדר היום•

הכשרת הלבבות  . 8
ויצירת התלהבות

ניהול תקציב ייעודי•

"  קולות קוראים"זיהוי ומענה ל•
והזדמנויות לגיוס משאבים

ניהול התקשרות עם ספקים  •
בתחום השירות

ניהול משאבים. 9

רשותייםניהול ערוצי שירות כלל •
המוקד , כגון פניות הציבור

,  הרשותיהפייסבוקדף , הרשותי
כולם או  –יחידות שירות אזוריות 

חלקם

ניהול ישיר של  . 10
(אופציונלי)גופי שירות 



מיקום ארגוני וחלופות למודלים ארגוניים

ל"י מנכ"או כפופת ראש רשות ומנוהלת ע/ ל "פונקציה כפופת מנכ–מיקום

מודלים להפעלה:

האחראית להנעת תהליכים בגופי הרשות השונים ולניהול  יחידת מטה : 'חלופה א

שירות רוחבייםפרוייקטי

אחריות ניהולית ישירה של הפונקציה על גופי השירות הרוחביים של : 'חלופה ב

(כולם או חלקם)הרשות
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יחידת שירות

פניות  

הציבור

מוקד  

רשותי

מרכז  

שירות

רכזי שירות  

אזוריים

C.S.F



תקציב השירות

 כלי למיצוב ולרתימה ברשות+ נותן כוח בידי היחידה לממש את ייעודה

  יאפשר לה להניע תהליכים גם במקומות בהם היחידות המקצועיות אינן נותנות עדיפות

גבוהה לשירות בניצול תקציביהן  

בנוסף לתקציב–י היחידות "ניתן לשלב שירות פנים ארגוני בתמורה להעברה תקציבית ע

בתאום עם משאבי אנוש ולהשתמש  , ניתן לאגם משאבים המיועדים להדרכה ולפיתוח

בהם ליעדים משותפים
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יחידות שירות ברשויות מקומיות

 שדרות ומנהלי שירות בהיקפי משרה  , ירושלים, יפו–קיימות יחידות בעיריית תל אביב

שונים במספר רשויות נוספות

 מלאכי ועיריית מגדל העמק נמצאות בתחילת הקמת יחידות שירות  קריתעיריית

במסגרת תהליכי מצוינות ארגונית

 ראש העיר קיבל החלטה–עיריית נתיבות
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דוגמאות לתפיסות שירות של רשויות

16

בהירות  , שירותים מרחוק במגוון ערוצים-קלשירות 

ניהול יעיל של תורים והסרת  , חווית התמצאות, ונגישות מידע

חסמים בירוקרטיים לקבלת השירות

יצירת חווית שירות  , תשומת לב וקשר רגשי ללקוח-קשוב

אישית ומותאמת

.  ניהול ידע ופרואקטיביות, טכנולוגיה-מקצועי שירות 

(גם בתרבות הפמיליארית של העיר)השירות כמקצוע 

מקצועי, קשוב, קל

התאמה הלכתית ורגישות למגוון הקהילות בעיר  -מותאם

מתן הרגשה  , רגישות והקשבה מלאה לכל פונה-מכבד 

בנית אמון, ללקוח שמתאמצים בשבילו

הקמת תשתיות שירות , "שני צעדים קדימה"חשיבה –יוזם

פרואקטיביות

יוזם, מכבד, מותאם

,  בטכנולוגיה ובידע, שאיפה למצוינות בשירות-מקצועיות

תרבות של , טיוב מתמיד של תהליכי שירות, זמינות ונגישות

למידה

חווית לקוח , יחס אישי, פן רגשי של שייכות-משפחתיות 

.  הקשבה והתאמת השירות לצרכי הלקוח, שהוא רצוי

אמינות  , לקיחת אחריות, סגירת מעגלי טיפול-מחויבות

ושקיפות

מחויב, משפחתי, מקצועי

תהליכים  , נגישות וזמינות של בערוצי שירות שונים-קלות

פשוטים ללקוח

שפה  , מידע מלא וברור ללקוח על תהליכי השירות-שקיפות

מקצועיות, הוגנות, קריטריונים אחידים, נהירה ללקוח

הרואה את הפרט יחד עם  , גישה אמפטית ומכבדת-רגישות

הדאגה לכלל

מעבר  "תפיסת , טרנספורמציה דיגיטלית: ממדים נוספים

"מסע העובד"ניהול –" ר"לקש

רגישות, שקיפות, קלות–ר"קש



מדד שירות רשותי
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ערוציותרב /נגישות וזמינות. 1

.  קבלת קהל, מענה טלפוני, דרכי התקשרות

.  היכולת לקבל שירות במגוון ערוצים לבחירת הלקוח

,  אחידות, רצף" )ערוציותרב "אינטגרציה מלאה של ה

(שפה, קישוריות

שמיעת קולו  , חווית לקוח של יעילות ושקיפות. 2
של הלקוח

(מיקוד' קב, כמו סקרים)מנגנוני הקשבה 

שירות איכותי במינימום מגעים עם העירייה
SLAיידוע יזום של הלקוח בסטטוס הפניות  , ברור וידוע

שלו

מדידה ובקרה. 3

/  קיומם של תהליכי מדידה ובקרה של תהליכי העבודה 

'תוצאות ארגוניות וכו/ תשומות 

פרסונליזציה בשירות.4

את  , המידה בה הרשות מכירה את הלקוח שלה

הצרכים הייחודיים ויודעת לחזות את הצורך הבא שלו

את מגוון  לתכללאיכות תיעוד פניות לקוחות והיכולת 

הפניות לכדי ראיה כוללת של הלקוח

בשלות ארגונית לשיפור השירות. 6

הצבת נושא השירות במקום גבוה בסדר העדיפויות

פניות ופתיחות לקידום תהליכים חדשים

מיקוד )שיפור השירות אמונה ביכולת להשפיע על 

(שליטה פנימי

יוזמה בשירות. 5

קיום יוזמות וחדשנות בשירות

מידע ושירותים ללקוחות ביזמת הרשות



,בניית יכולת ליווי מקצועי של התחום במשרד הפנים
במטה ובמחוזות
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מדיניות : 1תפקיד 

גיבוש ויישום מדיניות •

בניית תורת השירות לרשויות  •

מקומיות 

know-how))ריכוז ידע •

מהארץ  best practicesאיסוף של •

ובכלל זה  , לרשויותוהנגשתוומהעולם 

קידום ידע חדשני בשירות   

קידום תקינה רלבנטית•

בקרה ומדידה:  2תפקיד 

הגדרת הסטנדרטים ופיתוח מערכת  •

באופן  , (כמותיים ואיכותניים)מדדים 

מותאם לסוגי הרשויות  

סיוע לרשויות , ביצוע מדידה ארצית•

בליגה )בשיקוף מצבן ביחס לסטנדרט 

,  ובניתוח המשמעויות( המתאימה

פרסום מדד השוואתי כגורם מניע  

לשיפור

פיתוח כלים עבור ברשויות לביצוע •

מדידה 

,  סיוע בהטמעת כלי מדידה ברשויות•

ובעבודה מבוססת מדידה לשם מעגלי  

למידה ושיפור מתמידים

הטמעה  :  3תפקיד 

קידום תהליכי הדרכה ופיתוח ארגוני  •

ובניית כלים להרחבת מעגלי היישום   

ברשויות באמצעות הפלטפורמות  

המקצועיות של המשרד בשטח     

קידום תהליכי הטמעה ויישום •

ברשויות 

-גיבוש פונקציות מקצועיות ברשויות•

הקמה וליווי מקצועי

' תקצוב וכד, תמרוץמנגנוני •



מה במסמך השירות ברשויות המקומיות

 פרק אסטרטגי–

רשויות מקומיות50-סקירת המצב הקיים בכ

סקירת מגמות בארץ ובעולם

סקירת ספרות

גיבוש המלצות לקידום השירות ברשויות המקומיות

 פרק מתודולוגי–

מתווה לתהליך להעלאת רמת השירות ברשות מקומית

,  סביבת שירות, ניהול שירות, אמנת שירות)היבטים ספציפיים בתהליך השירות •

(טכנולוגיות שירות ועוד

דגשים לתחומי הליבה המוניציפליים

תהליך הטמעת תפיסת שירות כתהליך שינוי ארגוני
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תודה
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?מהי רמת השירות ברשויות

:קיים קושי להעריך את איכות השירות מחוץ לרשות

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

יוצרת קושי להגדיר בסיס משותף  , משאבים, מיקום, סוג, שונות רבה בין רשויות מבחינת גודל

.להשוואה ולזיהוי סיבות מבניות לאיכות השירות

 במסגרת הזמן והמשאבים שהוקצו למחקר זה"קולו של הלקוח"קושי לשמוע את

,  מועצות מקומיות, עיריות–רשויות 50-תהליך התבוננות בכלשם הערכת המצב הקיים בוצע 

:התהליך כלל ארבעה מרכיבים. בכל רחבי הארץ, מועצות אזוריות

בגישה וביישום של, מצאנו כי קיימים פערים משמעותיים בין רשויות במודעות

תהליכים לשיפור השירות 21

סקירת תמונה השירות 
ברשות כפי שהיא 
משתקפת באתרי 

של הרשויות  האינטרנט

(רשויות53)

אתרי  
אינטרנט

סקר טלפוני בקרב  
רשותייםמנהלי מוקדים 

חשוב לאיכות  " סנסור"כ
השירות  

(רשויות36נענו )

מנהלי

רשותייםמוקדים 

פניות –" לקוח סמוי"
לקבלת מידע על שירותים 

כאמצעי להעריך , שכיחים
את הגישה לתהליכי  

שירות וללקוחות 

(רשויות30-בכ)

נסיינים

ניסיון בתהליכי שירות 
ברשויות

ניהול והנחייה של קורס 
מנהלי שירות מטעם  
מפעם עמק יזרעאל  

והגליל העליון

היכרות של  
צוות הייעוץ



*דגימת מצב 

פרטי  " )טכניים"או /מהאתרים מוצגים מידע ושירותים הנדרשים על פי חוק ו90%-מבלמעלה

(  ב"מידע בחירום וכיו, קשר

 התכנים והשירותים מסופקים ללקוח מנקודת מבטו (10%-כ)באתרי רשויות מעטות בלבד

(.ערוצים לשירות מרחוק, מסמכים נדרשים, זמן טיפול, פירוט התהליך)וצרכיו 

אלף200-מספר התושבים גדול מ, הרשויות בעלות הציון הגבוה ביותר לאתר5-ב.

המועצות  . אלף50-הרשויות שאתריהן קיבלו ציון נמוך ביותר מספר התושבים קטן מ5-ב

שמצא  , *נתונים אלו נמצאים בהלימה למסקנות מחקר. האזוריות נמצאות בתחתית הרשימה

קשר בין מספר התושבים לאיכות האתר והסביר זאת ביכולת של הרשות לעמוד בהוצאות  

.קבועות של שכר ותשתיות

מידע 

ושירותים  

דיגיטליים
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*דגימת מצב 

(ז"רובן מוא)נוספות רוכשות שירותי מוקד חיצוני 3-מהרשויות שבדקנו אין מוקד ו3-ב

בגישה וביישום של תהליכים לשיפור השירות, מהראיונות עולה שונות רבה במודעות  .

עם זאת ההצלבה בין התשובות משקפות מספר  . ההערכות הן מטיבן סובייקטיביות

:תופעות

מהרשויות המוקד מספק גם שירותי מידע מלאים על 5-ב. יש פערים בתפיסת תפקיד המוקד

מהן תפקידו המרכזי הינו תפעולי והוא מפנה פניות מידע לגורם  70%-בכ. שירותי הרשות

.המתאים

אולם  . לחלק או לכל נושאי הטיפול( אמנת שירות)מוגדרים זמני טיפול , מהמוקדים שענו76%-ב

במחציתם אומרים זמן טיפול  , מהם מוסרים את זמן הטיפול ללקוח באופן יזום( 34%)10-רק ב

.לא מוסרים זמן טיפול20%-אם הלקוח מבקש ובכ

יש מנהל שירות, הרשויות בהן זמן הטיפול נמסר באופן יזום10מתוך 9-ב.

מהמוקדים לא מתבצעת בקרה שיטתית על עמידה בזמני הטיפולבכרבע.

מוקד 

רשותי
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*דגימת מצב 
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 משלוח מסמכים מרחוק/ הרשויות הגדולות יחסית מספקות שירותים דיגיטליים כמו שירות  ,

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

נוספים

שירותים דיגיטליים הניתנים כחלק מתשתית האתר , מצאנו במספר רשויות קטנות

לא ניתן לדעת מה מידת הדיגיטציה של התהליכים העורפיים המאפשרים זאת

ערוציותרב 

שירותים  / 

דיגיטליים

:נושא זה בעייתי למדידה במסגרת ההתבוננות הנוכחית

דיווחו  1/3דיווחו שהנושא נמצא על סדר היום הארגוני אך רק 2/3: בתשאול מנהלי מוקדים

כשירותיתעל כך שהתושבים תופסים את הרשות 

 יש פונקציה ארגונית שתפקידה לקדם את השירות( 15-כ)רק במיעוט של רשויות

נוספים ציינו כי 1/2-ממנהלי המוקדים ציינו כי הגישה לנושאי שירות הינה תפעולית וכ1/4-כ

.שירותיתציינו כי הגישה היא 1/4-רק כ. הדבר תלוי במקרה

/  גישה 

מחויבות  

לשירות

עיון במאמרים  , לשני שירותים" לקוח סמוי", רשותייםמשאל מנהלי מוקדים , הרשויות באינטרנט50-מבוססת על בחינת אתרי כ

היכרות של יועצים העוסקים בתהליכי שירות ברשויות, ופרסומים

חשוב להדגיש כי מדובר בהתבוננות ולא במחקר מתודולוגי מקיף.

 2009, עבודת דוקטורט, מדידה השוואתית וגורמי הצלחה: ממשל זמין ברשויות המקומיות-פוריאןרונית


