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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

דבר שר הדיגיטל הלאומי

מדידת איכות השירות היא בעלת ערך רב בכל גוף, על אחת כמה וכמה במשרדי הממשלה, הרואים לנגד 
עיניהם את טובת האזרחים.

הדוח השנתי של היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי של שנת 2019 
מפורסם בזאת לכלל הציבור. ממצאי המדידות השנתיות מפורסמות זו השנה השישית, ותוצאות המדידה 

האחרונה משרתות זה מכבר את יחידות הממשלה לצורך ניתוח ביצועיהן.

מדידת איכות השירות מגבירה בהכרח את תודעת השירות ומעצימה את העשייה לשיפור השירות, 
להתמקצעות ולהתייעלות. 

משרדי הממשלה מכירים בכך שהפונים לשירות הממשלתי הם קהל מגוון המורכב מיחידים בעלי צרכים שונים 
והרגלים שונים. משכך, אנו משתפים את הציבור במידע העולה מהמדידה ומבקשים ממנו משוב כדי לשפר 

את השירות בעתיד.

מהמדידה הנוכחית עלה שפרמטרים החשובים לאזרח בערוצי השירות השונים הם קלות השירות )שיהיה קל 
ופשוט לקבל שירות( וקשב של נותני השירות )שיהיה עם מי לדבר(. 

נבדק גם איזה מבין ערוצי השירות – פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי – הפונים מעדיפים, והתגלה שלמעלה ממחצית 
מקבלי השירות הממשלתי משתמשים בשירות האינטרנטי. העדפת ערוץ זה נמצאת במגמת עלייה לאורך זמן 

על חשבון הערוץ הפרונטלי. 

מכיוון שהערוץ הדיגיטלי הוא ערוץ השירות המוביל, וכדי לשפר את שביעות רצונם של מקבלי השירות ולהמשיך 
ולחזקו, נטפל בחסמי השימוש הקיימים היום באתרים ונוסיף שירותים רבים שיותאמו לצורכי האזרחים והעסקים. 

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור תמשיך לעמול למען הציבור ובשמו. גם אנשי לשכתי, ואף אני, כשר 
בממשלה, פועלים ללא הרף במטרה להקשיב לציבור ולפעול למענו.

אני מודה לאזרחים שנטלו חלק במדידת השירות והעניקו לנו ביקורת בונה. זו תסייע לנו בשיפור השירות 
והפיכתו לאמין, יעיל ואפקטיבי יותר.

כמו כן אני מודה לכל העוסקים במלאכה, למנתחי החומר ולמפיצי הדוח.

המשיכו לעסוק במלאכה בחריצות, במקצועיות ובמסירות.

בברכת הצלחה בכל מעשי ידינו,
חבר הכנסת דודי אמסלם

שר הדיגיטל הלאומי
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

דבר מנכ"ל משרד הדיגיטל הלאומי

מתן שירות איכותי וטוב הוא אבן יסוד בפעילות הממשלה ובמחויבותה כלפי כלל אזרחי המדינה והעסקים 
הפועלים בה. גוף ממשלתי המעניק שירות מתוך ראיית צורכי מקבל השירות ומתאימו לצרכים מאפשר את 
חיזוק הקשר בין הממשלה לציבור, ויתרה מכך, את חיזוק אמון הציבור בממשלה. משרד הדיגיטל הלאומי, אשר 
קם בימים אלו, לוקח על עצמו בגאווה גדולה את משימת הובלת תפיסת איכות השירות הממשלתי לציבור ואת 

קידומה. לשם מימוש משימה זו אנו מפנים את הקשב בראש ובראשונה לקולו של הציבור.

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור, אשר עיקרי ממצאיה לשנת 2019 מובאים בדוח זה, היא כלי מהותי 
בניהול השירות עבור כל אחת מיחידות הממשלה הנמדדות ועבור הממשלה כמכלול. המדידה מאפשרת לנו 
ללמוד אלו מרכיבים בשירות הניתן לציבור דורשים שיפור ואלו יש לשמר, לשקף את הנתונים לציבור וחשוב לא 

פחות – לבחון את מגמת שיפור השירות.  

הדוח מציג נתונים המשקפים את השירות בתקופה שקדמה להתפרצות נגיף הקורונה )שנת 2019(. הימים 
הלא פשוטים העוברים על העולם כולו ועל ישראל מאז התפרצות הנגיף מאתגרים ומחייבים אותנו ביתר שאת 
כממשלה לאחד כוחות ולבצע את ההתאמות הנדרשות למתן שירות מלא באופן נגיש, פשוט וקל.אנו נוסיף 
לפעול יחד עם שותפינו הרבים והטובים בשאר משרדי הממשלה ויחידות הסמך להפחתת הנטל הבירוקרטי 

המוטל על הציבור, וכן לקידום ופיתוח תהליכי שירות וערוצי שירות המותאמים לצרכיו באופן מיטבי.

אבקש להודות מקרב לב לעובדי רשות התקשוב הממשלתי על הפעלת מערך מדידת איכות השירות 
הממשלתי לציבור לאורך השנים ועל הבאת ממצאי מדידת שנת 2019 בדוח זה. עוד אבקש להודות באופן 
מיוחד לשותפינו במשרדי הממשלה וביחידות הסמך הנמדדות על שיתוף הפעולה הפורה. יחד נמשיך ונפעל 

לטובת הציבור ולהפיכת הממשלה לנותנת שירות מובילה המשמשת דוגמה ומופת לכל המשק. 

בכבוד רב,
אשר ביטון

מנכ”ל משרד הדיגיטל הלאומי
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

דבר ראש רשות התקשוב הממשלתי

רשות התקשוב הממשלתי גאה להוביל את תפיסת "האזרח במרכז" הרואה את צורכי האזרחים והעסקים 
במוקד העשייה. מתוך תפיסה זו שמה לה הרשות למטרה לצמצם את הנטל הבירוקרטי המוטל על אזרחים 
ועסקים, לייצר מגוון רחב של שירותים לציבור באמצעות ערוצי שירות שונים – דיגיטליים, טלפוניים, פרונטליים, 

לפשט ולייעל את השירותים הממשלתיים לציבור ולהופכם לזמינים ונגישים לכל שכבות האוכלוסייה.

מדיניות זו מקודמת ביתר שאת בחודשים האחרונים לאור המשבר המתמשך שמקורו בהתפרצות נגיף 
הקורונה. רשות התקשוב עושה לילות כימים ופועלת נמרצות כדי להמשיך ולרתום את כלל השותפים בממשלה 
לקדם ולפתח שירותים דיגיטליים איכותיים לאזרחים ועסקים במדינת ישראל תוך מתן מענה לצורכי האזרחים, 

המשתנים בעת משבר.

התפשטות  מגפת הקורונה בכל העולם שינתה את הדרך שבה פעל המשק בישראל טרם התפרצות המגפה. 
בשל מדיניות הריחוק החברתי ועקב הטלת סגר כללי נסגרו לשכות ממשלתיות, ועד היום לא מתקיימת קבלת 
קהל כמעט לחלוטין. שירותים חדשים פותחו בזמן קצר בהתאם לצו השעה והאזרחים שנאלצו, ועדיין נאלצים, 
לצרוך שירותים ממשלתיים עושים זאת מהבית באופן דיגיטלי. רשות התקשוב הממשלתי מנהלת את המערכה 
בשעת חירום זו, ותודות לתשתיות יציבות מותאמות לעומסים ולצרכים מיוחדים ולפריסה מקצועית של ציוד 

ומשאבים לעבודה מרחוק – מאפשרת למערכות המחשוב בממשלה לתת מענה לאזרחים. 

בד בבד מתגברת רשות התקשוב הממשלתי בתקופת המגפה את מוקד המענה הממשלתי המרכזי 1299 
במטרה לתמוך באזרחים הזקוקים לסיוע בשימוש בשירותים דיגיטליים או בשאלות כלליות על שירותי 

הממשלה. 

המדידה המוצגת לפניכם נעשתה בשנת 2019 ומשקפת את פעילות המשרדים ויחידות הסמך בשגרה, טרם 
התפרצות מגפת הקורונה. היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי מפעילה 
בשנים האחרונות מערך למדידה של רמת השירות הממשלתי לציבור, המודד את ביצועי יחידות הממשלה 
בתחום השירות ומאפשר ניתוח נתונים בזמן אמת. מטרת המערך לאתר נקודות לשיפור ולבחון את יעילות 

המהלכים שבוצעו, זאת לצורך שיפור מתמיד בשירות. 

המדידה נועדה להשיג יתר שקיפות וכן לעודד את היחידות נותנות השירות בפעילותן לשיפור השירות לאזרח 
להמשיך ולשפר את איכות שירותיהן, ואני גאה לפרסם את תוצאותיה.

אני מבקש להודות למנהלים ולעובדים של היחידות המשתתפות בתהליך המדידה על שיתוף הפעולה ועל 
ההירתמות לו לשם הפקת לקחים ושיפור השירות. 

שיפור השירות הממשלתי לציבור הוא אתגר לאומי, ומשרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות הם ראש 
החץ שלו. הירתמות לתהליך המדידה וליתר הפעילויות שרשות התקשוב הממשלתי מובילה תסייע בשיפור 

שביעות הרצון של אזרחי ישראל מהממשלה ותגביר את אמון הציבור בממשלה וביחידותיה.

בברכה,

שחר ברכה
מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי

משרד הדיגיטל הלאומי
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

דבר ראש היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור

הדוח השנתי של היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי מציג את סיכום 
הממצאים של מדידת איכות השירות שנערכה במגוון גופים לאורך שנת 2019. פרסום ממצאי המדידה הוא 

חלק ממהלך נרחב המקדם את שיתוף הציבור בפעילות הממשלה. 

כגוף המוביל את תפיסת השירות הממשלתי, היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור רואה את שיתוף 
הציבור כאחד מהערכים המנחים במתן השירות ושואפת להביא את הממצאים לשיח הציבורי. היחידה פועלת 
לשיפור השירות של יחידות הממשלה לציבור במגוון מישורים ובאמצעות פעולות מגוונות, ובכלל זה: הפעלת 
מוקד מענה ממשלתי מרכזי 1299; הטמעת תפיסת שירות ממוקדת אזרח בקרב נותני השירות; שיפור מיומנויות 
השירות של מנהלי שירות ונותני שירות; קידום שירות אינטגרטיבי לכלל הגופים הממשלתיים; יצירת סטנדרטים 

לשירות ועוד. 

מדידת טיב השירות באמות מידה אחידות בכל הגופים הממשלתיים מגדירה את הסטנדרטים לאופן מתן 
השירות לציבור ולאיכותו ומסייעת לקידום מהלכים שמטרתם השגת מצוינות בשירות. במהלך שנת 2019 
המשכנו בתהליך המדידה של היחידות השונות באמצעות סקר טלפוני ואינטרנטי לאורך 'מסע הלקוח' 
)customer journey(. בסקר השתתפו לקוחות שקיבלו שירות מאחת מיחידות הממשלה במהלך החודשיים 
שקדמו למועד הסקר, ונבחנו בו כל מרכיבי השירות שעבר הלקוח ביחידה הממשלתית באחד או יותר מערוצי 
השירות – סניף, טלפון ואתר האינטרנט. הסקר הוא אחד מהכלים התורמים לביסוס תהליך שיטתי של למידה, 
הפקת לקחים וטיוב המדידה ומטרתו לשקף באופן הטוב ביותר את חוויית הציבור מהשירות ולסייע באיתור 

נושאים הדורשים שיפור. 

ממצאי המדידה העולים בדוח זה לצד התנהלות משרדי הממשלה בהיבט של מתן שירות בחודשים מאז 
התפרצה מגפת הקורונה בישראל מובילים למסקנה כי שיפור השירות של יחידות הממשלה צריך להתמקד 
בראש ובראשונה בייעול תהליכי השירות ובפישוטם, בפרט בהקלה על הלקוח בביצוע הפעולות באופן עצמאי 

באתרי האינטרנט. 

מדידת איכות השירות תתרום לשיפור השירות הניתן לציבור אם הגופים הנמדדים יעשו שימוש שוטף במסקנות 
העולות מהדוח. יצירת השיח על המדידה ועל תוצאותיה מגלמת את השינוי שנעשה בתודעת השירות של 

המנהלים והעובדים ומקדמת את תהליכי השיפור. 

ברצוני להודות בראש ובראשונה למנהלים ולעובדים של הגופים הנמדדים על שיתוף הפעולה המתמשך. כמו 
כן אבקש להודות לחברת 'מידע שיווקי סי איי' על ביצוע המדידה באופן מקצועי ומסור מיומה הראשון. אחרונים 
אבקש להודות לעובדי היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, אשר עובדים ללא לאות לשיפור איכות 

השירות הממשלתי וחוויית האזרחים.

בברכה,

איתן פסח
מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור

רשות התקשוב הממשלתי
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המבקרים במרכזי השירות 

הפרונטליים 

43
5.3 שאלון מסע הלקוח

43
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תמצית מנהלים 
היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור ברשות התקשוב הממשלתי )להלן היחידה 

לשיפור השירות הממשלתי לציבור( משמשת ֶמרָּכז ידע וייעוץ מקצועי בתחום שירות 

הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור ומקדמת את תפיסת השירות 

של 'האזרח במרכז' בממשלה. בהמשך להחלטות הממשלה בדבר שיפור השירותים 

הממשלתיים לציבור היחידה פועלת במגוון ערוצים ובמגוון דרכים להשגת תכלית זו: גיבוש 

סטנדרטים ממשלתיים למתן שירות; הנחיה מקצועית של מנהלי השירות בממשלה; הקמת 

מוקד מענה ממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור; ופעולות נוספות בתחום שיפור השירות. 

מהן ציפיות האזרחים מהשירות הממשלתי?
בשנת 2018 ביצעה היחידה מחקר איכותני מעמיק )במתודולוגיה של קבוצות מיקוד(, ועלו ממנו שתי ציפיות 

מרכזיות של האזרחים המקבלים שירות ממשרדי הממשלה:

שיהיה קל ופשוט לקבל שירות. . 1

להרגיש שנותני השירות קשובים לצורכיהם )יש עם מי לדבר(.. 2

יש לבחון את ממצאי דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לאור שתי ציפיות מרכזיות אלו. 

שיהיה קל ופשוט
שיהיה עם מי לדבר

· פשטות בביצוע פעולות באינטרנט	

· בהירות ופשטות בשלב הטרום 	
תהליכי

· שקיפות של סטאטוס התהליך	

· שירות בנגיעה אחת	

· שירות אישי, אנושי ומכבד	

· שירות מותאם תרבותית	

· שירות גמיש	
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור – ובמסגרתה פרסום דוח החושף את ממצאיה – היא אחת ממשימות 
הליבה של היחידה. ניתוח נתוני המדידה מאפשר לזהות נקודות שבהן יש צורך בשיפור מתן השירותים, וכן 
משמש לבחינת האפקטיביות של מהלכים ממשלתיים בתחום השירות. תוצאות המדידה המפורסמות בדוח 

זה משרתות זה מכבר את יחידות הממשלה לצורך ניתוח ביצועיהן. 

לדוח שתי מטרות: האחת, להביא לידיעת הציבור הרחב את רמת שביעות הרצון הציבורית מהיחידות 
הממשלתיות השונות לשם יצירת דיון ציבורי בנושא והגדלת המודעות אליו; השנייה, לשמש כלי עזר ליחידות 

הממשלה בהשגת שיפור באיכות השירותים הממשלתיים בערוצי השירות. 

היחידות שנבחרו להיכלל במדידה הן אלו המספקות שירותים מרובים לקהל רחב. קריטריון זה שימש גם 
בבחירת השירותים שנמדדו בכל יחידה. במסגרת המדידה נבחנו שלושה ערוצים: פרונטלי – מפגש פרונטלי 
בסניפים; טלפוני – סיוע באמצעות מוקד מענה טלפוני; ואינטרנטי – שימוש בדפי האינטרנט של כל היחידות 
המאוגדות באתר gov.il ובאתרי האינטרנט העצמאיים. ערוצי השירות נמדדו במתודולוגיות מגוונות: סקרי 

שביעות רצון של לקוחות הערוץ הפרונטלי, הערוץ הטלפוני והערוץ האינטרנטי, תצפיות ומדידת זמני שירות.

המדידה החלה בשנת 2014, ובשלוש השנים הראשונות נבדקה שביעות רצונם של הפונים מהשירות בסניף 
מייד לאחר קבלתו.

 .)customer journey( ’בשנת 2016 בוצע מעבר הדרגתי למדידת שביעות רצון הפונים לאורך ‘מסע הלקוח
מדידה זו מבוססת על סקר טלפוני ואינטרנטי בקרב לקוחות שקיבלו שירות מיחידה ממשלתית כלשהי במהלך 
החודשיים הקודמים לו. הסקר בוחן את כל המרכיבים בתהליך השירות שעבר הלקוח ביחידה הממשלתית 
באחד או יותר מערוצי השירות – סניף, טלפון ואתר האינטרנט. ב-2017 שולב סקר מסע הלקוח באופן מלא 
כאחד מכלי איסוף הנתונים. בסוף שנת 2018 בוצע מחקר איכותני נוסף, ובעקבותיו הומרו שאלות בשאלון 

הסקר שנערך בשנת 2019.

מהו דוח מדידת איכות 
השירות הממשלתי 

לציבור?
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

מדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור ב-2019 כללה כמה עקרונות מרכזיים: 

· מדידה בהיקף נרחב במגוון מתודולוגיות מדידה: 	

נערכו כ-48,000 ראיונות שביעות רצון. ·

כ-21,000 ראיונות בסניפים בשיטת 'פנים אל פנים'. ·

כ-6,000 ראיונות טלפוניים. ·

כ-21,000 ראיונות בפאנל אינטרנטי. ·

התקיימו כ-21,000 מדידות של זמני שירות בסניפים. ·

נעשו כ-2,100 ביקורים לבחינת תנאי קבלת השירות ב-500 סניפים בקירוב. ·

· הבטחת אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות על אף השונות הרבה במאפייניהן.	

· שילוב מגוון מתודולוגיות מדידה למכלול אחד של מדידה והערכה.	

· מתן משוב שוטף ליחידות הנמדדות באמצעות מערכת אינטרנטית ייעודית, זאת כדי לאפשר ליחידות 	
לתת מענה מיידי לממצאים השוטפים.

במקביל למדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור, רשות התקשוב הממשלתי מובילה כמה מהלכים 
שמטרתם לפשט ולייעל את תהליך השירות ולהרחיב את הנגישות והזמינות של כלל האוכלוסייה אליו, בהם:

· גיבוש סטנדרטים של מתן שירות עבור משרדי הממשלה כדי ליצור נגישות וזמינות גדולות יותר לשירותים 	
הממשלתיים, וכן ניהול יעיל יותר של הפניות.

· ייעול השירותים באמצעות שיתוף מידע בין גופי הממשלה וצמצום הפניית הלקוחות למשרדים שונים. 	

· פיתוח שירותים דיגיטליים ואינטגרציה של כלל האתרים הממשלתיים לאתר אחד )gov.il( המנגיש מידע 	
ושירותים ללקוחות ומפשט את קבלתם. מהלך זה מבוצע ישירות בידי רשות התקשוב.
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

מדד איכות השירות של 
הממשלה, המציג את רמת 

שביעות הרצון הכללית מיחידות 
הממשלה הנמדדות, נמצא 

במגמת שיפור מתמיד לאורך 
השנים האחרונות.

1
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

ממצאי הדוח העיקריים
מדד איכות השירות של הממשלה, המציג את רמת שביעות הרצון הכללית מיחידות הממשלה הנמדדות, 
נמצא במגמת שיפור לאורך זמן. עם זאת, רמת השירות עדיין בינונית-נמוכה יחסית ועומדת בשנת 2019 על 

ציון ממוצע של 68 )בסולם בין 0 ל-100(. 

תרשים 1: ציוני מדד איכות השירות של הממשלה )השוואה 2016–2019(*

62 63 65 68

2019201820172016

56

7978

48

75

52

המספרים הגדולים מסמנים את מדד איכות השרות לאותן שנים המצויינות מתחתם והמספרים הקטנים מסמנים את טווחי הציונים לאותן   *
השנים

מדד איכות השירות הממשלתי נע בין רמת שביעות רצון בינונית-טובה )79( לרמת שביעות רצון נמוכה )56(. 
בראש הרשימה בשנת 2019 נמצאים האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים )78.97( והרשות לרישום 
והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים )76.31(. בתחתית הרשימה ניצב משרד הבריאות )55.81(, אף 

ששיפר מעט את ציוניו ביחס לשנת 2018.

חשוב לציין שככלל, אפשר לראות בשנת 2019 מגמה חיובית בציוני היחידות: שמונה עשרה יחידות הציגו שיפור 
בציון בהשוואה לשנת 2018, מתוכן עשר יחידות הראו שיפור ניכר )עלייה של לפחות 3 נקודות בציון(. לעומת 

זאת ארבע יחידות בלבד הציגו ירידה קלה בציון ביחס לשנת 2018.

היחידות אשר ציוני שביעות הרצון משירותיהן השתפרו ביחס לשנת 2018 באופן בולט במיוחד הן האפוטרופוס 
הכללי וכונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים )שיפור של 11.57 נקודות( ורשות האוכלוסין וההגירה )שיפור 

של 9 נקודות(.

נתונים אלו מעידים על הצורך להמשיך ולפעול לשיפור השירות תוך חיזוק ההאחדה והְתקינה )סטנדרטיזציה( 
של רמת השירות ביחידות הממשלה השונות.
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 2: ציוני מדד איכות השירות הממשלתי, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי יירייה

רישום והסדר מקרקעין

רשות האוכלוסין וההגירה

המשרד לשירותי דת

המשרד לשיוויון חברתי

משרד התחבורה- אגף הרישוי

שירות התעסוקה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

רשות המיסים - מע"מ 

רשות התאגידים

הנהלת בתי המשפט

משרד העלייה והקליטה

רשות המיסים - מיסוי מקרקעין 

האגף לסיוע משפטי 

רשות המיסים - מס הכנסה 

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

רשות מקרקעי ישראל

משרד הבטחון - אגף לשיקום נכים

משטרת ישראל 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

רשות האכיפה והגבייה

משרד הבריאות

  78.97

  76.31

  75.00

  73.36

  72.47

  72.30

  72.12

  71.97

  71.76

  71.59

  69.46

 69.16

 66.38

 65.60

 65.17

 64.51

 64.14*

 62.45

 59.95

 59.57

 59.57

 58.16

55.81

 +0.97

 +4.31

 +9

 +3.36

 -1.53

 +4.3

 +1.12

 +1.97

 +3.76

 +3.59

 -0.54

 +6.16

 +4.38

 +0.60

 +2.17

 +0.51

 +3.45

 -1.05

 -0.43

 +11.57

 +1.16

 +1.81

2019 
המספרים בצדי הציונים 
מציינים את השינוי ביחס 

לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

מאילו מרכיבים בשירות הממשלתי לא היו הפונים מרוצים? 

בחינת התשובות הפתוחות של מקבלי השירות שנמצאו לא מרוצים מעלה כי לבעיות בתהליך כגון, המתנה 
ארוכה, מענה חסר, טיפול ארוך, טרטור ובירוקרטיה השפעה גדולה על חוסר שביעות רצונם )לא קל ופשוט 
לקבל שירות(. גם לרמת האדיבות ולאופן המענה של נותני השירות משקל לא מבוטל בכל הקשור לתחושת 

חוסר שביעות רצון הלקוח )אין עם מי לדבר(. 

תרשים 3: גורמים שהשפיעו על חוסר שביעות רצון מהשירות הממשלתי )2019(*

3%

3%

18%
יחס/שירות לא טוב

20%
זמן המתנה ארוך לשירות

9%
בירוקרטיה/מסורבל/טעויות משרד

12%
טיפול ארוך ואיטי

10%
טרטור/סחבת

5%
חוסר מקצועיות

4%
חוסר נכונות 

לעזור

הנושא לא 
נפתר/לא 

קיבלתי 
אישור

שעות 
פעילות/

חוסר 
זמינות

15%
מענה לקוי/חסר

10%
מחסור במידע/בזמינות/לא ניתן 

לבצע פעולות בערוצי הפנייה

* מבוסס על ממצאי שאלה פתוחה שהוצגה לפונים שנמצאו לא מרוצים משירות היחידה
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

במה להתמקד כדי לשפר את שביעות הרצון מהשירות הממשלתי? 

בחינת הממצאים מעלה ששביעות רצון האזרחים תגדל עם הפיכת השירות לקל ויעיל יותר ועם שיפור הקשב 
מצד גופי הממשלה לצורכיהם.

בדומה לממצאי המחקר האיכותני שבוצע בשנת 2018 ובחן את ציפיות האזרחים מהשירות הממשלתי 
ולתוצאות מדידת איכות השירות שבוצעו בשנת 2018, ניתוח רגרסיה ליניארית של הנתונים שנאספו בשנת 
2019 העלה שהפרמטרים החשובים ביותר לשביעות רצון הפונים הם שקבלת השירות תהיה קלה ויעילה )יהיה 
קל ופשוט לקבל שירות( ושנותני השירות יהיו קשובים לצורכיהם )יהיה עם מי לדבר(. נושאים אלו קיבלו ציונים 

נמוכים יחסית בקרב הפונים, והשפעתם על מדד איכות השירות הממשלתי מהיחידה גבוהה מאוד.

בדומה לעבר, נמצא כי תהליכים אשר יעילותם גבוהה מובילים לשביעות רצון גבוהה יותר. על היחידות 
הממשלתיות להשקיע מאמץ מיוחד בשיפור תהליכים והפיכתם ליעילים, מהירים ופשוטים יותר. זאת יש לעשות 

בד בבד עם הרחבת השימוש בערוצים הדיגיטליים. 

תרשים 4: גורמים שהשפיעו על שביעות הרצון מהשירות הממשלתי )2019(**

25%23%

27%

13%

6% 5%

הרגשה שיש 
עם מי לדבר

קל ופשוט 
לקבל שירות

מקצועיות 
העובדים 

בסניף

זמני המתנה 
במענה 
הטלפוני

יעילות 
התהליך

סיום 
הטיפול 

בפניה

adjusted R2=0.79 **
* מבוסס על ניתוחי רגרסיה ליניארית.

** מדד השונות המוסברת. ערך של 0.79 שנמצא במודל מעיד על שונות מוסברת גבוהה מאוד.

בחינת הממצאים מעלה ששביעות רצון האזרחים תגדל עם הפיכת השירות לקל 
))ויעיל יותר ועם שיפור הקשב מצד גופי הממשלה לצורכיהם
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

ניכר כי מגמת השיפור בשביעות הרצון מן השירות הממשלתי תורמת גם לשיפור קל באמון מקבלי השירות 
ביחידות השירות של הממשלה )ציון ממוצע 65 לעומת ציון ממוצע 64 בשנת 2018(. עם זאת עדיין מדובר בציון 
נמוך למדי המצריך עבודה רבה לשיפור החוויה הרגשית של מקבלי השירות ביחידות השונות. זאת ועוד, השונות 

הגדולה בציוני האמון אשר לה זכו היחידות )נע בין 52 ל-82( מחייבת מיסוד סטנדרטים בשירות הממשלתי.

תרשים 5: ציוני רמת האמון של מקבלי השירות בשירות הממשלתי )השוואה 2018–2019(*

2018 2019

52 52

80 82

64 65

* המספרים בצידי הציונים מציינים את טווח ציוני היחידות הנמדדות.

אשר לאיכות שלושת ערוצי השירות, המדידה חשפה כי שביעות הרצון מהשירות הממשלתי טובה יותר באתרי 
האינטרנט )ציון ממוצע 76(. הערוץ הפרונטלי הציג שיפור קל ב-2019 )ציון ממוצע 71( וממוקם במקום השני, 

ואילו שביעות הרצון מהערוץ הטלפוני נמוכה למדי )ציון ממוצע 60(, עם שונות גדולה מאוד בין היחידות.

תרשים 6: ציוני איכות ערוצי השירות )השוואה 2018–2019(*

2018 2019

7675

אתר האינטרנט

85

65

2018 2019

6059

שירות טלפוני

36

84

2018 2019

7169

שירות פרונטלי

56

89

* המספרים בצידי הציונים מציינים את טווח ציוני היחידות הנמדדות.
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ממצאי הדוח מראים כי המגמה המתקיימת בשנים האחרונות המשיכה גם בשנת 2019, ואתרי האינטרנט 
התבססו כערוץ השירות עם שיעור המשתמשים הגדול ביותר ואף הגדילו את הפער בינו ובין הערוצים האחרים. 
למעלה ממחצית ממקבלי השירות הממשלתי העידו שהם פונים לשירות בערוץ האינטרנטי. נתון זה נמצא 

במגמת עלייה לאורך זמן על חשבון הערוץ הפרונטלי. 

תרשים 7: שיעורי פנייה לשירות ביחידות הממשלה, לפי ערוצי השירות )השוואה 2016–2019(

2019201820172016

38%
39%

36% 35%

40%

45%

48%

54%

43%

45%

50%

56%

 אינטרנט     פרונטלי     טלפוני

ממצאי הדוח מראים כי המגמה המתקיימת בשנים האחרונות המשיכה גם בשנת 
2019, ואתרי האינטרנט התבססו כערוץ השירות עם שיעור המשתמשים הגדול 

))ביותר ואף הגדילו את הפער בינו ובין הערוצים האחרים.
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להלן נקודות מרכזיות שהעלתה המדידה בשנת 2019 בנוגע לשלושת ערוצי השירות:

הערוץ הטלפוני – 35% מהאזרחים פנו ליחידות הממשלתיות באמצעות הערוץ הטלפוני. הציון הממוצע שניתן 
לאיכות השירות בערוץ זה היה נמוך יחסית )60(, שינוי קל ביותר בהשוואה לשנה הקודמת. 

הערוץ הטלפוני קיבל הערכות נמוכות, בייחוד בכל הקשור בשביעות רצון הפונים בהיבט של זמני ההמתנה, 
קבלת השירות ויעילות התהליך )ציון ממוצע 56 בכל אחד מהפרמטרים הללו(. בחינת גורמי אי-שביעות הרצון 
מעלה כי הם נובעים מזמני המתנה ארוכים )חוסר זמינות( ומסיום שיחה ללא מציאת פתרון לנושא הפנייה 
)היעדר סמכויות(. גורמים אלו יוצרים בקרב הפונים תחושה שקבלת השירות אינה פשוטה )לא קל ופשוט לקבל 

שירות( ושהקשב אליהם אינו מלא )אין עם מי לדבר(. 

יתר על כן, השונות הגדולה בציוני הערוץ הטלפוני ביחידות הממשלתיות )בין 36 ל-84( מעידה כי בדומה לשנת 
2018, עדיין קיימים הבדלים ניכרים בזמינות ובסמכויות של נותני השירות ביחידות השונות, וכי צריך לטפל באופן 

ממוקד באיכות השירות בערוץ הטלפוני תוך קביעה של תקינה אחידה למשרדים השונים. 

אתרי האינטרנט – 56% מהאזרחים שקיבלו שירות פנו לאתרי האינטרנט של יחידות ממשלתיות שונות. נמצא 
שהפונים לערוץ האינטרנטי מרוצים יותר באופן יחסי מלקוחות שני ערוצי השירות האחרים )ציון ממוצע 76, 
בדומה לשנה הקודמת(. כן נמצא שהפנייה לאינטרנט הסתיימה בערוץ זה ולא נדרש המשך טיפול באחד 

הערוצים האחרים )פנייה בלעדית לערוץ האינטרנט( וייצרה שביעות רצון גבוהה יותר ברוב היחידות. 

עוד יש לציין כי שביעות הרצון מהדפים שנכללו ב-2019 ב-gov.il נמצאה גבוהה יותר משביעות הרצון מהאתרים 
העצמאיים )ציון ממוצע 79 לעומת ציון ממוצע 74(. בדומה לשנים האחרונות, גם ב-2019 מרבית הכניסות 
לאתרים נעשו לצורך ביצוע פעולות. יש להמשיך ולהרחיב את השירותים הניתנים באתרי היחידות הואיל וחוסר 

יכולת לבצע פעולות הוא חסם מרכזי. 

התגלה שגורמי חוסר שביעות הרצון מאתרי האינטרנט קשורים בעיקר לסרבול ואי-בהירות המידע. רצוי 
להתמקד בפישוט המידע באתרים ובטיוב חווית המשתמש כדי לשפר את שביעות רצונם של הפונים ולהמשיך 

ולחזק את הערוץ הדיגיטלי.

הערוץ הפרונטלי – לפי מדידת איכות השירות לשנת 2019 40% מהפונים לקבלת שירות הגיעו למרכזי 
השירות הפרונטליים של היחידות הממשלתיות השונות. מדובר בירידה עקבית ומתמשכת בשנים האחרונות. 
אומנם איכות השירות הפרונטלי נמצאה עדיין בינונית, אך היא השתפרה מעט בהשוואה לשנה הקודמת 

)מציון ממוצע 69 לציון ממוצע 71(. 

השינוי לטובה בהערכה שקיבל הערוץ הפרונטלי נובע בעיקר משיפור בהיבטי יעילות התהליך וקלות קבלת 
השירות. עם זאת מדובר בשיפור קל למדי ועל כן נדרש להמשיך לטפל בהיבטים אלו ולשפרם, וכן להעמיק 
את התחושה שיש עם מי לדבר. מנגד, חשוב לציין שהמדידה גילתה שהאזרח תופס את נותני השירות שהוא 

פוגש במרחבי השירות הפרונטליים כאנשי מקצוע מיומנים.
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לסיכום, השירות הממשלתי נמצא במגמת שיפור הדרגתית אך לפניו כברת דרך לא קצרה שכן 68 הוא 
ציון בינוני-נמוך ודורש שיפור. חשוב לשמר את מגמת השיפור בשירות כדי לקדם את מטרת-העל: 
להמשיך במגמת חיזוק אמון הציבור בשירות הממשלתי. יש לעשות זאת בשני צירים מרכזיים: פישוט 
תהליכים וייעולם והתאמת השירות לצורכי הפרט )קל ופשוט לקבל שירות( במטרה לחזק את תחושת 

הפונים שהם זוכים להקשבה )יש עם מי לדבר(.

המדידה הראתה שהערוץ האינטרנטי מייצר שביעות רצון גבוהה יותר משני הערוצים האחרים, בפרט 
לאור העובדה שאפשר להשלים בו את תהליך השירות המלא. על היחידות הממשלתיות להגדיל את 
מגוון הפעולות שאפשר לבצע באתרי האינטרנט ולהתרחב לשימוש בכלים דיגיטליים נוספים. ככל 
שישכילו לעשות זאת, כך תגדל שביעות רצון הלקוחות החפצים בשימוש בערוץ האינטרנטי, יתקצרו 
זמני ההמתנה של לקוחות ערוצי השירות הטלפוני והפרונטלי, ויכולת מתן פתרונות של שני הערוצים 

הללו תשתפר.

המדידה מציגה את הצורך בטיפול ממוקד בערוץ הטלפוני, שבו שביעות הרצון של מקבלי השירות 
נמוכה במיוחד. נדמה כי יש לפעול לשיפור זמינות הערוץ הטלפוני ביחידות השונות ובד בבד להעניק 
לנציגי השירות יותר סמכויות ביצוע לשם מתן שירות טוב ויעיל יותר וסגירת מעגל טיפול – לכל 
הפחות בחלק מהפניות. בעידן השירות הרב-ערוצי יש לשאוף לכך שהמוקדים הטלפוניים ישמשו 
כ-contact centers וירכזו את הטיפול המלא בתהליך הפנייה כדי שהפונים ירגישו שהם מקבלים את 

מלוא הקשב )יש להם עם מי לדבר(. 
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1. רקע 
היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור הוקמה באוקטובר 2012 כחלק ממהלך ממשלתי לשיפור השירותים 
הממשלתיים לציבור. שירות ממשלתי איכותי מסייע בהפחתת הנטל הבירוקרטי על אזרחים ועסקים, תורם 
לייעול עבודת הממשלה, לחיסכון במשאבי זמן וכסף של הציבור ולעלייה בשביעות הרצון של האזרחים. היחידה 
משמשת מֶרכָּז ידע ויועצת מקצועית בתחום שירות הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור 

ומקדמת את תפיסת השירות של 'האזרח במרכז' בממשלה. 

בהמשך להחלטות הממשלה בדבר שיפור השירותים הממשלתיים לציבור, היחידה פועלת במגוון ערוצים ובמגוון 
דרכים כדי להשיג תכלית זו: גיבוש סטנדרטים ממשלתיים למתן שירות; הנחיה מקצועית של מנהלי השירות 
בממשלה; הקמת מוקד מענה ממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור; ופעולות נוספות בתחום שיפור השירות. 

ציפיות האזרחים מהשירות הממשלתי
בשנת 2018 ביצעה היחידה מחקר איכותני מעמיק )במתודולוגיה של קבוצות מיקוד( ועלו ממנו שתי ציפיות 

מרכזיות של האזרחים המקבלים שירות ממשרדי הממשלה:

שיהיה קל ופשוט לקבל שירות. 1

להרגיש שנותני השירות קשובים לצורכיהם )יש עם מי לדבר(. 2

שיהיה קל ופשוט 
שיהיה עם מי לדבר

· פשטות בביצוע פעולות באינטרנט	

· בהירות ופשטות בשלב הטרום 	
תהליכי

· שקיפות של סטאטוס התהליך	

· שירות בנגיעה אחת	

· שירות אישי, אנושי ומכבד	

· שירות מותאם תרבותית	

· שירות גמיש	

יש לבחון את ממצאי דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לאור שתי ציפיות מרכזיות אלו. 
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מהו דוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור?
מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור – ובמסגרתה פרסום דוח החושף את ממצאיה – היא אחת ממשימות 
הליבה של היחידה. ניתוח נתוני המדידה מאפשר לזהות נקודות שבהן יש צורך בשיפור מתן השירותים וכן 
משמש לבחינת האפקטיביות של מהלכים ממשלתיים בתחום השירות. תוצאות המדידה, המשרתות זה מכבר 

את יחידות הממשלה לצורך ניתוח ביצועיהן, מפורסמות זו השנה השישית לכלל הציבור במסגרת דוח זה. 

לדוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור שתי מטרות מרכזיות:

· להביא לידיעת הציבור הרחב את רמת שביעות הרצון הציבורית מהיחידות השונות לשם יצירת דיון 	
ציבורי בנושא והגדלת המודעות אליו כחלק ממדיניות ממשל פתוח.

· לשרת את יחידות הממשלה לצורך שיפור איכות השירותים הממשלתיים בערוצי השירות ולייצר בסיס 	
נתונים המאפשר קבלת החלטות ברמה כלל ממשלתית בתחום זה.

מדידת איכות השירותים לציבור החלה בינואר 2014 וכללה בשנה הראשונה שבע עשרה יחידות ממשלתיות 
מרכזיות בתחום השירותים לציבור. לאורך השנים נוספו שבע יחידות שירות ונגרעה יחידה אחת. 

בשנת 2019 השתתפו במדידה עשרים ושלוש יחידות שירות ממשלתיות. יחידות השירות הנכללות במדידה הן 
יחידות המספקות שירותים מרובים לקהל רחב. קריטריון זה שימש גם בבחירת השירותים שנמדדו בכל יחידה. 

במסגרת המדידה נבחנו שלושה ערוצי שירות: פרונטלי – מפגש פרונטלי בסניפים; טלפוני – סיוע במוקד מענה 
טלפוני; ואינטרנטי – ושימוש באתרי האינטרנט של היחידות.

מדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור כוללת חמישה עקרונות מרכזיים:

· מדידה רחבת היקף במגוון מתודולוגיות מדידה: במסגרת המדידה נערכו כ-21,000 ראיונות בסניפים 	
בשיטת 'פנים אל פנים'; כ-21,000 מדידות של זמני שירות בסניפים; כ-2,100 ביקורים לבחינת תנאי 
קבלת השירות בכ-500 סניפים של יחידות ממשלתיות; וכ-27,000 ראיונות טלפוניים ואינטרנטיים 

במסגרת סקר מסע הלקוח.

· שילוב ערוצי המדידה השונים והמתודולוגיות השונות למכלול אחד של מדידה והערכה. 	

· הבטחת אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות על אף השונות הרבה במאפייניהן. 	

· שיקוף חוויית הלקוח מתהליך השירות לאורכו, החל משלב התעוררות הצורך, דרך שלבי בירור מידע 	
על התהליך, איסוף המידע, נקודות המגע עם הארגון נותן השירות בשלושת ערוצי השירות ועד לסגירת 

מעגל הטיפול.

· מתן משוב שוטף ליחידות הנמדדות באמצעות מערכת אינטרנטית ייעודית כדי לאפשר להן לתת מענה 	
מיידי לממצאים השוטפים.

חשוב לציין כי נתוני המדידה משמשים את מגוון היחידות הממשלתיות החל משנת 2014 לצורך שיפור השירות. 
הנתונים נמסרים ליחידות באופן שוטף על גבי פלטפורמה דיגיטלית לצורך קבלת החלטות שוטפות בתחום 

השירות.
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2. מתודולוגיה
כללי

הדוח מבוסס על מידע שנאסף מפעולות מדידה בשלושה ערוצי שירות – פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי –
במתודולוגיות מדידה שונות, והן יפורטו בהמשך פרק זה. 

הנתונים התקבלו מחמישה שאלונים. חלקם, כגון זמני שירות, יחס אישי וכדומה, מושתתים על נתונים שנאספו 
במדידות רציפות לאורך השנה כולה. אחרים, העוסקים בהיבטים שבהם השינויים בתנאי מתן השירות הם 

תקופתיים, מבוססים על נתונים מהמדידות התקופתיות.

במדידה הושם דגש על שמירת אחידות המדידה והדיווח ביחידות השונות למרות השונות הרבה במאפייני 
היחידות הנמדדות. זאת כדי לאפשר השוואה מסודרת בין כל היחידות ותִקנון מאפייני השירות. 

בשלוש השנים הראשונות של המדידה, החל משנת 2014, נבדקה שביעות רצונם של הפונים מהשירות בסניף 
מייד לאחר קבלתו.

 .)customer journey( בשנת 2016 בוצע מעבר הדרגתי למדידת שביעות רצון הפונים לאורך מסע הלקוח
במדידה שולבו סקרים טלפוניים ואינטרנטיים בקרב לקוחות שקיבלו שירות מאחת מיחידות הממשלה במהלך 
החודשיים שקדמו לסקר. הסקר בוחן את כל מרכיבי תהליך השירות שעבר הלקוח ביחידה הממשלתית באחד 
או יותר מערוצי השירות – סניף, טלפון ואתר האינטרנט. ב-2017 שולב סקר מסע הלקוח באופן מלא כאחד 
מהכלים לאיסוף הנתונים. בסוף שנת 2018 בוצע מחקר איכותני נוסף ובעקבותיו הומרו שאלות בשאלון המחקר 
שנערך בשנת 2019 ונוספו מדדים חדשים, ובהם מדד החוויה הרגשית של מקבלי השירות בעקבות השירות 

ומדד האמון בשירות הממשלתי.
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2.1 מתודולוגיית המדידה בערוצי השירות השונים

מסע הלקוח

בסקר שנערך לאורך מסע הלקוח השתתפו לקוחות שקיבלו שירות מיחידה ממשלתית נמדדת במהלך 
החודשיים שקדמו לו. הסקר בחן את כלל המרכיבים בתהליך קבלת השירות שעבר הלקוח ביחידה 
הממשלתית בכל ערוצי השירות – פרונטלי, טלפוני ואינטרנטי – החל משלב התעוררות הצורך ועד לשלב 

סגירת מעגל הטיפול.

הסקר, אשר בוצע במסגרת מדידת איכות השירות הממשלתי, דגם את חוויית השירות בעשרים ושלוש יחידות 
ממשלתיות והתבסס על שלוש מתודולוגיות:1

· סקר פנים אל פנים בקרב פונים לקבלת שירות. התשאול בוצע ביציאה מהסניף.	

· סקר טלפוני בקרב פונים ליחידה בחודשיים שקדמו לסקר.	

· סקר על גבי פאנל אינטרנטי בקרב פונים ליחידה בחודשיים שקדמו לסקר.	

בסך הכול השיבו ב-2019 כ-48,000 פונים בשלוש המתודולוגיות )חלקם קיבלו שירות ביותר מערוץ שירות 
אחד(:

כ-16,000 מקבלי שירות מהערוץ הטלפוני של היחידה.

כ-29,000 מקבלי שירות באתר האינטרנט של היחידה.

כ-15,000 מקבלי שירות בסניפים של היחידה )מבוסס על נתונים מהסקר הטלפוני והאינטרנטי(.

סולמות המדידה והדיווח: פריטי המדידה בשאלונים הפרונטליים נמדדו בסולמות שונים והומרו בדיווח לסולם 
.100–0

טעות הדגימה בסקר פנים אל פנים: ברמת כלל היחידות 0.5%+; ברמת היחידה בין 1+% ל4.9%+-.

ביצועיהם של מרכזי השירות הפרונטליים

המדידה הפרונטלית דגמה את חוויית השירות בעשרים יחידות ממשלתיות והתבססה על ביקורים במרכזי 
השירות הפרונטליים בגופים אלו )סניפים, לשכות וכדומה(. במרבית היחידות נבדקו כל מרכזי השירות 
הפרונטליים של היחידה לאורך השנה. לפני כל רבעון נבחרו בכל יחידה סניפים למדידה בתמהיל מייצג של 

אזורים ומגזרים. במרבית מרכזי השירות הפרונטלי נערכו ארבעה או חמישה ביקורים לאורך השנה.

מדידת שביעות רצון של הערוץ הפרונטלי כללה שלושה רכיבים:2 

· ראיונות פנים אל פנים – התשאול נערך ביציאה מהסניף מייד לאחר קבלת השירות ובוצע בשפות 	
עברית, ערבית ורוסית. 

· מדידת זמנים לקבלת שירות – המדידה נעשתה מרגע ההגעה לסניף ועד רגע היציאה ממנו לאחר 	
סיום קבלת השירות. בכניסה חולקו למקבלי השירות בסניף פתקים שבהם תועדה שעת הכניסה, 

ובצאתם תועדה שעת היציאה.

אחד השיקולים המרכזיים בהחלטה למדוד את זמן השהייה המלא בסניף היה ציפיית מקבלי השירות לתהליך 
יעיל וקצר ככל האפשר בסניף – לא רק זמן המתנה קצר אלא גם שירות מהיר. שיקול נוסף קשור למגבלת 

מדידה.

1. ראו שאלוני מדידה בפרק נספחים.
2. ראו שאלוני מדידה בפרק נספחים.
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· תצפית ותיעוד התנאים לקבלת השירות – מדידה זו התבססה על שאלונים שמולאו בתכיפות שונה:	

מדידה רציפה בסניף – במדידה זו נבחנים היבטים העשויים להשתנות מביקור לביקור, כגון: ניקיון  ·	
הסניף, רמת הצפיפות בסניף, ניקיון השירותים ותקינותם וכדומה.

מדידה שנתית בסניף – מדידה זו מתבצעת אחת לשנה במסגרת ביקור של בקרים בסניף וכוללת  ·	
היבטים העשויים להשתנות בתדירות נמוכה, למשל: אמצעים לקבלת שירות לאנשים עם מוגבלות, 

הכוונה מחוץ לסניף ובתוכו, נגישות מידע ועוד.

סולמות המדידה והדיווח: פריטי המדידה בשאלונים הפרונטליים נמדדו בסולמות שונים והומרו בדיווח לסולם 
.100–0

בסך הכול בוצעו במהלך 2019:

· כ-2,100 ביקורים בכ-500 סניפים.	

· כ-21,000 מדידות של זמני שהייה בסניף.	

· כ-21,000 ראיונות בסניפים בשיטת 'פנים אל פנים'.	

תקופת המדידה: 1 בינואר 2019 – 31 בדצמבר 2019.

טעות הדגימה בסקר פונים: ברמת כלל היחידות +0.7%; ברמת היחידה בין 1.7% ל-5.7%.

2.2 מגבלות המדידה

המדידה שיקפה את חוויית הלקוח מהשירות הממשלתי בכפוף למגבלות המפורטות להלן:

מדידת שביעות רצון פונים ביציאה מהסניף – השאלון בדק נושאים הקשורים לשירות שהתקבל מגורמים 
בסניף וכן למשתנים תהליכיים. התשאול התבצע בעת יציאתו של מקבל השירות מהסניף. הטיה בשל קיום 

הסקר בסמיכות למקום קבלת שירות עשויה להיווצר משתי סיבות:

· ייתכן שתשובות הנסקרים מתמקדות בחוויית השירות המקומית שהתקבלה מגורמים בסניף בביקור 	
הנוכחי, ולא בהכרח בחוויה הכוללת של תהליך השירות מהיחידה הממשלתית.

· ייתכן שהמרואיינים חשים שלא בנוח להעניק ציונים נמוכים לגורמים בסניף מכיוון שנמצאו בקרבה פיזית 	
לנותני השירות והללו יכולים לראות את תשובותיהם. בעקבות זאת עשויה להיווצר בחלק מהמקרים 

הטיית ציונים כלפי מעלה.

מדידת זמנים בסניפי היחידות – בפעולת המדידה נמדד משך הזמן שהלקוח שהה בסניף – מרגע כניסתו 
ועד רגע צאתו – כולל זמן ההמתנה וזמן קבלת השירות מהנציג. הוחלט למדוד את זמן השהייה הכולל ולא 
להתמקד רק בזמן ההמתנה מכיוון שהייתה מגבלה במעקב אחר הפונים ובדיקת זמן ההמתנה המדויק שלהם. 

יש לציין שבחלק מהמקרים נתוני זמן השהייה הכולל לא בהכרח שיקפו את איכות השירות הניתן מכיוון 
שלעיתים נדרשים שירות ממושך, מתן הסברים וכדומה. אולם במגבלות אלה נראה שאפשר להסתמך על 

המדד שנקבע כמייצג ציפייה לשהות כוללת בסניף.

מדידת הערוץ הטלפוני והערוץ האינטרנטי – לא קיים ביחידות תיעוד מלא ואמין של מקבלי השירות בערוץ 
הטלפוני והערוץ האינטרנטי, לפיכך אין בנמצא מידע מרוכז שבאמצעותו אפשר ליצור קשר עם הפונים ליחידות 
לצורך קבלת משוב. במקרים מסוימים נתוני הפונים המתועדים חלקיים בלבד ואינם מכסים את כל סוגי הפונים 
והפניות. כדי להתגבר על מגבלה זו הוחלט להשתמש בשאלון מסע הלקוח בסקרי דעת קהל טלפוניים 

ואינטרנטיים.
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מדידת מסע הלקוח בסקר הטלפוני והאינטרנטי – חשוב לציין שהסקרים הטלפוניים והאינטרנטיים המבוצעים 
במדגמים ארציים מייצגים, מספקים תמונה כוללת של קבלת השירות. אך לסקרים אלו מגבלה מסוימת בייצוג 

של העולים החדשים בשל היעדר ידע בשפה העברית.

עוד יש להדגיש שללא מידע מהיחידות בנוגע להתפלגות נושאי הפנייה מתוך סך מקבלי השירות, יהיה קשה 
לוודא שקיימת ייצוגיות סטטיסטית מדויקת של נושאי הפנייה. עניין זה נמצא בטיפול, ולאחר מחקר פיילוט 

שנעשה בשנת 2019, יחלו בהדרגה משנת 2020 ואילך פעולות מדידה שיתבססו על מידע מהיחידות.

2.3 אופן הדיווח של נתוני המדידה והממצאים

דיווח הנתונים מתבצע באופן שוטף באמצעות מערכת דיווח בזמן אמת. מרכיבי המערכת:

· מסכי שליטה )דאשבורד( המציגים באופן גרפי ציונים ממוצעים גולמיים של פריטי המדידה.	

· תשובות מפורטות לשאלונים הגולמיים בערוצי השירות.	

מלבד אנשי היחידה לשיפור השירות, גם הגורמים הרלוונטיים בכל אחת מהיחידות הנמדדות יכולים לצפות 
במערכת בנתוני יחידתם, וכן לייצא את הנתונים והדוחות לפורמט אקסל לצורכי עיבוד נוספים. 

הנתונים מוצגים במסכי השליטה לפי ערוצי השירות הנמדדים.

2.4 אופן חישוב הציונים והדיווח בדוח

חישוב הציונים ושקלולם

פריטי המדידה נמדדו בסולמות שונים. כל הציונים המוצגים במערכת הדיווח האינטרנטית ובדוח זה נבדקו 
מראש או הומרו לסולם 0–100, אלא אם צוין אחרת. הציונים חושבו בהתאם למשקלות שנקבעו להם.

הצגת הנתונים בדוח

הציונים של רכיבי המדידה מוצגים בדוח באמצעות ציונים ממוצעים בסולם של 0–100. לשם נוחות, בדוח 
מוזכרים לעיתים נושאי-על ותת-נושאים המכונים 'נושאי המדידה'.
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2.5 היחידות הממשלתיות שנמדדו בשנת 2019

בשנת 2019 נמדדו בכל ערוצי השירות יחידות אלו:

המוסד לביטוח לאומי

משטרת ישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – אגף הרישוי

רשות האכיפה והגבייה

רשות המסים – מיסוי מקרקעין

רשות המסים – מס הכנסה

רשות המסים – מס ערך מוסף

רשות מקרקעי ישראל

משרד העלייה והקליטה

הנהלת בתי המשפט

משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי

משרד המשפטים – האגף לסיוע משפטי

משרד המשפטים – רשות התאגידים

משרד המשפטים – הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין )לשכות רישום והסדר(

שירות התעסוקה

משרד האוצר – הרשות לזכויות ניצולי השואה

משרד הביטחון – אגף שיקום נכים

המשרד לביטחון הפנים – האגף לרישוי כלי ירייה

רשות האוכלוסין וההגירה

בתי הדין הרבניים
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היחידות שנמדדו רק בשירות במסע הלקוח:

· משרד הבריאות	

· המשרד לשוויון חברתי )המשרד לאזרחים ותיקים(	

· המשרד לשירותי דת – המועצות הדתיות	

אפיון המדידה הפרונטלית בתת-יחידות:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – אגף הרישוי: נמדדו סניפי משרד הרישוי בלבד )ללא עמדות לשירות 
עצמי בסניפי סופר-פארם ואתרים לביצוע מבחני תאוריה(.

רשות מקרקעי ישראל: נמדדו מרחב שירות, מוקד שירות, מרחב עסקי ומרכז בעלות ורישום.

הנהלת בתי המשפט: נמדדו רק בתי משפט השלום.

רשות המסים: שלוש יחידות נמדדו בנפרד – מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין. המכס לא נבדק בשל 
השירות המועט שניתן לקהל הרחב במשרדיו.

משרד המשפטים: ארבע יחידות נמדדו בנפרד – האפוטרופוס הכללי והכנ"ר, האגף לסיוע משפטי, רשות 
התאגידים, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין. יתר יחידות המשרד לא נמדדו בשל אי-התאמתן לאופי 

המדידה.

המשרד לשירותי דת: נמדדו רק הפונים בנושא נישואים. יתר הפניות לא נמדדו במסגרת המדידה.

משרד הביטחון – אגף שיקום נכים: נמדדו הפונים לשירותי המרפאה ושירותי הרווחה במחוזות.
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3. פירוט ממצאי המדידה של
מסע הלקוח במשרדי הממשלה

רמת השירות הממשלתי 

מדד איכות השירות של הממשלה, המשקף את רמת שביעות הרצון הכללית מיחידות הממשלה הנמדדות, 
נמצא במגמת שיפור לאורך זמן. עם זאת, רמת השירות עדיין בינונית-נמוכה ועומדת בשנת 2019 על ציון 

ממוצע של 68 )בסולם בין 0 ל-100(. 

תרשים 8: ציוני מדד איכות השירות של הממשלה )השוואה 2016–2019(*

62 63 65 68

2019201820172016

56

7978

48

75

52

המספרים הגדולים מסמנים את מדד איכות השרות לאותן שנים המצויינות מתחתם והמספרים הקטנים מסמנים את טווחי הציונים לאותן   *
השנים

ניכרת שונות גבוהה בקרב יחידות הממשלה – מדד איכות השירות הממשלתי נע מרמה בינונית-טובה )79( 
ועד לרמת שביעות רצון נמוכה )56(.

כפי שנראה בתרשים להלן, בראש הרשימה במדידת איכות השירות בשנת 2019 נמצאים האגף לרישוי כלי ירייה 
של המשרד לביטחון הפנים )78.97( והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים )76.31( – שתי 

היחידות הציגו שיפור בהשוואה לשנה הקודמת.
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יחידות נוספות ששיפרו את ציוניהן באופן בולט במיוחד בהשוואה לשנת 2018 הן האפוטרופוס הכללי וכונס 
הנכסים הרשמי במשרד המשפטים )עלייה של 11.57 נקודות ביחס לשנת 2018( ורשות האוכלוסין וההגירה 

)עלייה של 9 נקודות ביחס לשנת 2018(. 

בתחתית הרשימה נמצאים משרד הבריאות )55.81( ורשות האכיפה והגבייה )58.16( עם שיפור קל בציוניהן 
ביחס לשנת 2018. 

חשוב לציין שככלל אפשר לראות בשנת 2019 מגמה חיובית בציוני היחידות: שמונה עשרה יחידות הציגו שיפור 
בציון ביחס לשנת 2018, מתוכן עשר יחידות הראו שיפור ניכר )עלייה של 3 נקודות לכל הפחות בציון(. לעומת 

זאת ארבע יחידות בלבד הציגו ירידה קלה בציון ביחס לשנת 2018.

נתונים אלו מעידים על כך שבאופן כללי שביעות הרצון ממשרדי הממשלה נמצאת במגמת עלייה וכי נדרש 
להמשיך ולפעול לשיפור השירות תוך חיזוק ההאחדה והתקינה של רמת השירות ביחידות הממשלה השונות 

במטרה לצמצם את רמת השונות ואת הפער ביניהן.
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תרשים 9: ציוני מדד איכות השירות הממשלתי, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי יירייה

רישום והסדר מקרקעין

רשות האוכלוסין וההגירה

המשרד לשירותי דת

המשרד לשיוויון חברתי

משרד התחבורה- אגף הרישוי

שירות התעסוקה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

רשות המיסים - מע"מ 

רשות התאגידים

הנהלת בתי המשפט

משרד העלייה והקליטה

רשות המיסים - מיסוי מקרקעין 

האגף לסיוע משפטי 

רשות המיסים - מס הכנסה 

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

רשות מקרקעי ישראל

משרד הבטחון - אגף לשיקום נכים

משטרת ישראל 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

רשות האכיפה והגבייה

משרד הבריאות

  78.97

  76.31

  75.00

  73.36

  72.47

  72.30

  72.12

  71.97

  71.76

  71.59

  69.46

 69.16

 66.38

 65.60

 65.17

 64.51

 64.14*

 62.45

 59.95

 59.57

 59.57

 58.16

55.81

 +0.97

 +4.31

 +9

 +3.36

 -1.53

 +4.3

 +1.12

 +1.97

 +3.76

 +3.59

 -0.54

 +6.16

 +4.38

 +0.60

 +2.17

 +0.51

 +3.45

 -1.05

 -0.43

 +11.57

 +1.16

 +1.81

2019 
המספרים בצדי הציונים 
מציינים את השינוי ביחס 

לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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ככל ששביעות הרצון תהיה גבוהה 
יותר כך יגדל האמון בכל יחידה 

ובממשלה כולה. על כן כדי לקדם 
את מטרת-העל של חיזוק האמון 

בשירות הממשלתי, יש לפעול 
לשיפור השירות הממשלתי

1
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במדידה בשנת 2019 נמדדה גם מידת האמון שמקבלי השירות נותנים בשירות הממשלתי. יש להדגיש 
שהנתונים מייצגים את מידת האמון של מקבלי השירות ולא של כלל האזרחים. נושא זה נבחן לראשונה בשנת 
2018, וגם בו נמצאה עלייה קלה בשנת 2019 ביחס לנתוני שנת 2018. יחד עם זאת חשוב לציין כי רמת האמון 

נותרה בינונית-נמוכה ועומדת על ציון ממוצע של 65. 

תרשים 10: ציוני רמת האמון של מקבלי שירות בשירות הממשלתי )השוואה 2018–2019(

2018

52

80

64
2019

52

82

65

המספרים בצידי הציונים מציינים את טווח ציוני היחידות הנמדדות.

בבחינה של אמון מקבלי השירות ביחידות השונות אפשר לראות התאמה גבוהה בין שביעות הרצון מהיחידה 
לבין אמון מקבלי השירות ממנה )מתאם 0.69 לפי מדד פירסון(. היחידות שרשמו עלייה גדולה בשביעות הרצון 
בשנה באחרונה חשו גם עלייה ניכרת במידת אמון מקבלי השירות מהם )האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים 

הרשמי במשרד המשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה(. 

חמש עשרה יחידות רשמו שיפור ברמת אמון מקבלי השירות בשנה האחרונה, מתוכן שמונה יחידות השיגו 
שיפור מרשים )עלייה של 3 נקודות ומעלה(. שבע יחידות רשמו ירידה ברמת אמון מקבלי השירות בשנה 

האחרונה, מתוכן ארבע רשמו ירידה בולטת.

אפשר לקבוע כי ככל ששביעות הרצון תהיה גבוהה יותר כך יגדל האמון ביחידה. על כן כדי לקדם את מטרת-
העל של חיזוק האמון בשירות הממשלתי, יש לפעול לשיפור השירות הממשלתי.
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תרשים 11: ציוני רמת האמון ביחידות הממשלתיות )השוואה 2018–2019(

 81.99

 77.69

 74.29

 73.42

 73.38

 71.92

 71.25

 71.11

 70.98

 69.20

 68.34

 67.02

 66.09

 66.00

 64.62

 62.27

 61.63

 60.76

 59.22*

 56.09

 55.50

 55.38

52.22

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי יירייה

רישום והסדר מקרקעין

רשות התאגידים

"רשות האוכלוסין וההגירה"

הרשות לזכויות ניצולי השואה

הנהלת בתי המשפט

"המשרד לשירותי דת"

"המשרד לשיוויון חברתי"

"משרד התחבורה - אגף הרישוי"

משרד העלייה והקליטה

רשות המיסים - מע״מ 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר 

"רשות המיסים - מיסוי מקרקעין"

"שירות התעסוקה"

"האגף לסיוע משפטי"

"משרד הבטחון - אגף לשיקום נכים"

"רשות מקרקעי ישראל"

"רשות המיסים - מס הכנסה "

"בתי הדין הרבניים"

"ביטוח לאומי"

"משרד הבריאות"

"משטרת ישראל"

"רשות האכיפה והגבייה"

2019 
המספרים בצדי הציונים 
מציינים את השינוי ביחס 

לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019

 +3.99

 +5.69

 +6.29

 +7.42

 +3.38

 +1.92

 +1.25

 -2.89

 +2.98

 +6.20

 +0.34

 +19.02

 +4.09

 -5

 -0.38

 +1.27

 +2.63

 -2.24

 -7.91

 +1.50

 -4.62

-4.78
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בעולם השירות של היום, שבו ארגונים מובילים מספקים חוויית לקוח מיטבית ואיכותית, ציפיות הלקוחות 
מהשירות עולות בהתמדה. כדי להתבלט ולזכות בנאמנות הלקוחות יש לתת שירות יעיל, אך לא להסתפק 

בכך, אלא גם לספק חוויית שירות טובה בעלת מאפיינים רגשיים חיוביים. 

לאור הבנה זאת נבחנה לאורך שנת 2019 החוויה הרגשית של הפונים לשירות הממשלתי. הבחינה, אשר החלה 
להתבצע בשלהי שנת 2018, נעשתה באמצעות שאילת שאלה פתוחה למרואיינים. הללו תיארו בקצרה את 
הרגשתם בעקבות השירות שקיבלו. התיאורים המילוליים הקצרים סווגו לקטגוריות רגשיות: הרגשה מצוינת, 

הרגשה טובה, נייטרליות, הרגשה רעה(.

תרשים 12: התפלגות החוויה הרגשית בעקבות השירות הממשלתי )השוואה 2018–2019( 

ציון מדד 11+
2019

ציון מדד 5+
2018

הרגשה רעה

הרגשה טובה

הרגשה מצוינת 8% 8%

27%

-30% -29%

33%

התרשים לעיל משקף עלייה מרשימה במדד החוויה הרגשית מהשירות הממשלתי במהלך שנת 2019 )מציון 
מדד +5 לציון מדד +11(. 

אפשר לראות שעיקר השינוי נבע מגידול באחוז מקבלי השירות שהעידו על חוויה רגשית טובה; אם בשנת 2018 
35% ממקבלי השירות בכלל גופי הממשלה הנמדדים דיווחו על הרגשה חיובית מהשירות )מתוכם רק 8% יצאו 
בהרגשה מצוינת(, בשנת 2019 דיווחו 41% ממקבלי השירות מכלל גופי הממשלה הנמדדים על הרגשה חיובית 

בתום השירות )אחוז מקבלי השירות אשר יצאו בהרגשה מצוינת נותר 8 בלבד(. 

מאידך גיסא אחוז מקבלי השירות מכלל גופי הממשלה הנמדדים שיצאו בתחושה רעה לא השתנה באופן 
מהותי ונותר בשיעור גבוה למדי )29(. פונים אלו תיארו את הרגשתם בביטויים: "מאוכזב", "כועס מאוד", 
"מתוסכל", "יחס משפיל ומזלזל", "זמן המתנה ארוך", "הרגשתי שהפקידה רוצה לעזור אך לא יכולה", "התהליך 

עד לפתרון היה ארוך" ו"מסובך ומסורבל". 
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מבחינה מעמיקה בנושא עולה כי ככל שהחוויה הרגשית של מקבל השירות חיובית יותר בתום קבלת השירות, 
כך עולה מידת האמון שלו ביחידה הממשלתית שהעניקה לו את השירות. הקשר בין החוויה הרגשית ומידת 
האמון היה חזק אף יותר במצבים שבהם החוויה הרגשית הוגדרה כרעה – אז הפגיעה באמון של מקבל השירות 
מהיחידה הממשלתית שהעניקה את השירות הייתה עמוקה יותר והורידה את הציון הממוצע ל-39 בלבד. זאת 

לעומת ציון אמון ממוצע 80 כאשר החוויה הרגשית הייתה טובה. 

תרשים 13: ציוני אמון ביחידה הממשלתית, לפי חוויה רגשית בעקבות השירות )2019(

70
39

ממוצע האמון בכלל מקבלי 
השירות מהיחידה: 65

הרגשה רעה

N=11,171

הרגשה נייטרלית

N=7,454

הרגשה טובה

N=13,053

הרגשה מצויינת

N=3,134

87 80

כדי להעלות את רמת אמון הציבור בשירות הממשלתי נדרש לפעול לצמצום נרחב באחוז מקבלי השירות 
שבתום קבלת השירות חווייתם הרגשית שלילית, וכן לפעול ככל האפשר להגדלת אחוז מקבלי שירות שיעידו 

לאחר קבלת השירות על חוויה רגשית טובה ואף מצוינת. 
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בחינת התשובות הפתוחות של מקבלי השירות שנמצאו לא מרוצים העלתה שחוסר שביעות הרצון היה קשור 
בעיקר לתחושה שקבלת השירות אינה פשוטה )לא קל ופשוט לקבל שירות(. נמצא כי לבעיות בתהליך – 
המתנה ארוכה, מענה חסר, טיפול ארוך, טרטור ובירוקרטיה – השפעה גדולה על חוסר שביעות רצון הלקוח. 
כן נמצא שלמידת האדיבות ולאופן המענה של נותני השירות משקל לא מבוטל בכל הקשור לתחושת חוסר 

שביעות רצון הלקוח )אין עם מי לדבר(.

תרשים 14: גורמים שהשפיעו על חוסר שביעות רצון מהשירות הממשלתי )2019(* 

3%

3%

18%
יחס/שירות לא טוב

20%
זמן המתנה ארוך לשירות

9%
בירוקרטיה/מסורבל/טעויות משרד

12%
טיפול ארוך ואיטי

10%
טרטור/סחבת

5%
חוסר מקצועיות

4%
חוסר נכונות 

לעזור

הנושא לא 
נפתר/לא 

קיבלתי 
אישור

שעות 
פעילות/

חוסר 
זמינות

15%
מענה לקוי/חסר

10%
מחסור במידע/בזמינות/לא ניתן 

לבצע פעולות בערוצי הפנייה

* מבוסס על ממצאי שאלה פתוחה שהוצגה לפונים שנמצאו לא מרוצים משירות היחידה.
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במה להתמקד כדי לשפר את שביעות הרצון מהשירות הממשלתי? 

כבכל שנה מאז תחילת המדידה, גם בשנת 2019 נבחנה מידת השפעתם של הפרמטרים המגוונים על מדד 
איכות השירות הממשלתי במטרה להבחין בין הפרמטרים שלהם השפעה מכרעת על שביעות הרצון, ובין אלו 
שהשפעתם פחותה. לשם כך בוצע ניתוח רגרסיה ליניארית של הנתונים שנאספו בשנת 2019 ובו המשתנה 
המנובא הוא שביעות הרצון הכללית מהיחידה. למשוואת הניבוי נכנסו שאר הפרמטרים שנמדדו במסע הלקוח. 

הניתוח השיג שונות מוסברת טובה מאוד )0.79(.

תרשים 15: גורמים שהשפיעו על שביעות הרצון מהשירות הממשלתי )2019(**

25%23%

27%

13%

6% 5%

הרגשה שיש 
עם מי לדבר

קל ופשוט 
לקבל שירות

מקצועיות 
העובדים 

בסניף

זמני המתנה 
במענה 
הטלפוני

יעילות 
התהליך

סיום 
הטיפול 

בפניה

adjusted R2=0.79 **
* מבוסס על ניתוחי רגרסיה ליניארית.

** מדד השונות המוסברת. ערך של 0.79 שנמצא במודל מעיד על שונות מוסברת גבוהה מאוד.

בדומה לממצאי המחקר האיכותני שבוצע בשנת 2018 ובחן את ציפיות האזרחים מהשירות הממשלתי 
ולתוצאות מדידת איכות השירות שבוצעו בשנת 2018, ניתוח רגרסיה ליניארית של הנתונים שנאספו בשנת 2019 
העלה שהפרמטרים החשובים ביותר לשביעות רצון הפונים הם שקבלת השירות תהיה קלה ויעילה )שיהיה קל 
ופשוט לקבל שירות( ושנותני השירות יהיו קשובים לצורכיהם )יש עם מי לדבר(. נושאים אלו קיבלו גם בשנת 
2019 ציונים נמוכים יחסית בקרב הפונים, והשפעתם על מדד איכות השירות הממשלתי מהיחידה גבוהה מאוד.

בדומה לעבר, נמצא כי תהליכים יעילים מובילים לשביעות רצון גבוהה יותר. על היחידות הממשלתיות 
להשקיע מאמץ מיוחד בשיפור תהליכים והפיכתם ליעילים, מהירים ופשוטים יותר, זאת בד בבד עם 

הרחבת השימוש בערוצים הדיגיטליים.
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4. איכות ערוצי השירות 

4.1 שיעור הפניות והציונים של ערוצי השירות השונים

המדידה בשלושת ערוצי השירות – טלפוני, פרונטלי ואינטרנטי – מתבססת על סקר מסע הלקוח שנערך בקרב 
מקבלי השירות, והיא משקפת את מידת שביעות רצון הלקוחות שפנו לאחד משלושת הערוצים.

הנתונים שנאספו מעידים ששביעות הרצון מהשירות הממשלתי טובה יותר באתרי האינטרנט )ציון ממוצע 
76(. הערוץ הפרונטלי הציג שיפור קל ב-2019 )ציון ממוצע 71( וממוקם במקום השני, ואילו שביעות הרצון 

מהערוץ הטלפוני נמוכה למדי )ציון ממוצע 60(, עם שונות גדולה מאוד בין היחידות.

תרשים 16: ציוני איכות ערוצי השירות )השוואה 2018–2019(

2018 2019

7675

אתר האינטרנט

85

65

2018 2019

6059

שירות טלפוני

36

84

2018 2019

7169

שירות פרונטלי

56

89

המספרים בצדי הציונים מציינים את טווח ציוני היחידות הנמדדות.

ממצאי הדוח מראים כי בשנת 2019 המשיכה המגמה המתקיימת בשנים האחרונות, ואתרי האינטרנט 
התבססו כערוץ השירות עם שיעור המשתמשים הגדול ביותר ואף הגדילו את הפער בינו ובין הערוצים 
האחרים. למעלה ממחצית מקבלי השירות הממשלתי פנו לשירות בערוץ האינטרנטי. נתון זה נמצא במגמת 

עלייה לאורך זמן על חשבון הערוץ הפרונטלי, שציוניו דומים לזה של הערוץ הטלפוני. 
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תרשים 17: שיעורי פנייה לשירות ביחידות הממשלה, לפי ערוצי השירות )השוואה 2016–2019(

2019201820172016

38%
39%

36% 35%

40%

45%

48%

54%

43%

45%

50%

56%

 אינטרנט     פרונטלי     טלפוני

התרשים להלן משקף מצב שבו כמחצית מהפונים לשירות הפרונטלי ולאתרי האינטרנט פנו בלעדית לאחד 
הערוצים ונושא הפנייה טופל בו )פנייה בלעדית(. יש לציין ששיעור הפניות בערוץ הטלפוני נמוך יותר. מכיוון 
שפנייה בלעדית לאחד מערוצי השירות משפרת את שביעות הרצון מהשירות, ובפרט הפנייה לאתרי האינטרנט, 

חשוב לאפשר למקבלי השירות לפתור את נושא פנייתם בערוץ השירות שאליו פנו. 
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תרשים 18: שיעורי פנייה )בלעדית ובסך הכול( לשירות ביחידות הממשלה, לפי ערוצי שירות )השוואה 
)2019–2018

 סך שיעור פונים לערוץ     שיעור פונים בלעדי לערוץ

2018 2019

29

56

25

50

2018 2019
15

35

14

36

שיעור הפונים לשירות טלפוני

2018 2019

22

40

26

45

שיעור הפונים למרכז שירות פרונטלישיעור הפונים לאתר האינטרנט

4.2 הערוץ הטלפוני 

35% מהאזרחים פנו ליחידות הממשלתיות באמצעות הערוץ הטלפוני. הציון הממוצע שניתן לאיכות השירות 
בערוץ זה היה נמוך יחסית )60(, שינוי קל ביותר בהשוואה לשנה הקודמת.

הערוץ הטלפוני קיבל הערכות נמוכות במיוחד בכל הקשור בשביעות הרצון מזמני ההמתנה, קלות קבלת 
השירות ויעילות התהליך )ציון ממוצע 56 בכל אחד מהפרמטרים הללו(. ההיבט של קלות קבלת השירות 

השתפר ביחס לשנת 2018 ויש להמשיך במגמה זו.

תרשים 19: ציוני איכות השירות בערוץ הטלפוני )השוואה 2018–2019(

2018  2019 

שביעות רצון מזמני 
המתנה

5656

שביעות רצון כללית 
מהשירות

6059

קל לקבל שירות

5653
יש עם מי לדבר

5957

יעילות התהליך

5655

מאילו מרכיבים בערוץ הטלפוני לא היו הפונים מרוצים? 

בחינת גורמי אי-שביעות הרצון מהערוץ הטלפוני המוצגים בתרשים להלן מעלה כי הם קשורים בעיקר לזמני 
המתנה ארוכים )זמינות( ולקושי בפתרון נושא הפנייה )סמכויות(. גורמים אלו יוצרים בקרב הפונים תחושה 

שקבלת השירות אינה פשוטה )לא קל ופשוט לקבל שירות( ושהקשב אליהם אינו מלא )אין עם מי לדבר(.
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תרשים 20: גורמים שהשפיעו על חוסר שביעות רצון מהערוץ הטלפוני )2019( 

32%

29%

11%

9%

8%

8%

4%

4%

3%

זמן המתנה ארוך לשירות

חוסר פתרון/מענה

חוסר מקצועיות/
הסבר לקוי

טרטור

יחס/שירות 
לא טוב

מידע שגוי/ 
חסר

טיפול 
ארוך 
ואיטי

סירבול

חוסר 
נכונות 
לעזור

כפי שאפשר לראות בתרשים להלן, בהשוואת ציוני הערוץ הטלפוני ביחידות הנמדדות נמצא שעדיין קיימת 
שונות גדולה בין היחידות )טווח בין 36 ל-84(: 



 45

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 21: ציוני שביעות הרצון מהערוץ הטלפוני, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

55.05*

-4.33

-0.68

-2.08

-1.19

-7.64

-0.79

-1.03

-0.22

-1.15

0.30+

+3.64

+15.77

+1.50

+3.07

+0.43

+5.56

+1.62

+4.92

+10.17

+10.66

+0.55

+0.93

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי יירייה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

רשות התאגידים

משטרת ישראל

משרד העלייה והקליטה

המשרד לשיוויון חברתי

שירות התעסוקה

האגף לסיוע משפטי

משרד הבטחון - אגף לשיקום נכים

הנהלת בתי המשפט

המשרד לשירותי דת

רישום והסדר מקרקעין

משרד התחבורה - אגף הרישוי

בתי הדין הרבניים*

משרד הבריאות

ביטוח לאומי

רשות האכיפה והגבייה 

רישום המסים - מיסוי מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל

רשות האוכלוסין וההגירה

רשות המסים - מעמ 

האפוטרופוס הכללי והכנ״ר 

רשות המיסים - מס הכנסה 

84.30

75.64

74.77

72.50

71.67

71.32

69.92

69.81

69.07

67.43

67.36

64.56

61.21

54.62

53.97

53.78

52.92

51.85

48.17

47.66

41.56

35.93

2019 
המספרים בצדי הציונים מציינים 

את השינוי ביחס לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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השונות הגדולה בציוני הערוץ הטלפוני בין היחידות הממשלתיות מעידה כי בדומה לשנת 2018 עדיין קיימים 
הבדלים ניכרים בזמינות של המוקדים ביחידות השונות ובסמכויות נותני השירות, וכי צריך לטפל באופן ממוקד 

באיכות השירות בערוץ הטלפוני תוך קביעה של תקינה אחידה למשרדים השונים. 

היחידות שציוני שביעות הרצון מהערוץ הטלפוני בשנת 2019 בלטו לטובה הן האגף לרישוי כלי ירייה במשרד 
לביטחון הפנים )84.3(, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר )75.64( ורשות התאגידים במשרד 
המשפטים, שעשתה שיפור יוצא דופן וראוי לציון )קפיצה מ-59 ל-74.77(. נרשם שיפור גדול בערוץ זה גם 
במע"מ ברשות המסים וברשות האוכלוסין וההגירה, על אף שציוני יחידות אלו עדיין נמוכים ונדרשת עבודת 
שיפור נוספת. היחידות בתחתית הרשימה עם ציונים נמוכים הן מס הכנסה ברשות המסים )35.93( והאפוטרופוס 

הכללי וכונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים )41.56(.

שלוש עשרה יחידות ממשלתיות הציגו שיפור בציוניהן ביחס לשנת 2018, מתוכן שבע שיפרו את ציוניהן באופן 
מרשים )עלייה של לפחות 3 נקודות בציון(. לעומת זאת תשע יחידות הציגו ירידה בציוניהן, ציוני שתיים מהן ירדו 

באופן ניכר )ירידה של לפחות 3 נקודות בציון(. 

4.3 אתרי האינטרנט

56% ממקבלי השירות ביחידות הממשלתיות פנו לדפי אינטרנט של היחידות המאוגדות באתר gov.il ובאתרים 
העצמאיים לקבלת שירות, וערוץ זה ביסס עצמו כערוץ השירות הנפוץ ביותר. הציונים מעידים על כך ששביעות 
רצון הפונים לשירות בערוץ זה גבוהה יותר משביעות רצון לקוחות ערוצי השירות האחרים )ציון ממוצע 76, 

הדומה לציון השנה הקודמת(.

בשנת 2019 החלה בחינה של קלות איתור המידע באתרי היחידות העצמאיות ובדפי האינטרנט של היחידות 
המאוגדות באתר gov.il. כפי שאפשר לראות בתרשים להלן פרמטר זה עומד על שביעות רצון בינונית-גבוהה 

עם ציון ממוצע 76.

תרשים 22: ציוני איכות השירות בדפי האינטרנט של היחידות המאוגדות באתר gov.il ובאתרים העצמאיים 
)השוואה 2018–2019(

קל לקבל את השירות באתר

79 77

2018 2019

קל לקבל את המידע באתר

76

2018 2019

שביעות רצון כללית

2018 2019

75 76

מהמדידה עולה כי בשנת 2019 שביעות רצון הפונים לגופי הממשל דרך אתר gov.il הייתה גבוהה יותר 
משביעות רצון הפונים לאתרים עצמאיים של גופי הממשל )ציון ממוצע 79 לעומת ציון ממוצע 74(, כפי שאפשר 

לראות בתרשים להלן. 

שיעור הפונים לאתר האינטרנט
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תרשים 23: ציוני שביעות הרצון מאתרים הכלולים ב-2019 באתר gov.il בהשוואה לאתרים עצמאיים

gov.il אתרי אתרים ממשלתיים אחרים

79 74

כמו בשנים האחרונות, גם ב-2019 נעשו מרבית הכניסות ליחידות לצורך ביצוע פעולות דרך אתר gov.il. יש 
להמשיך ולהרחיב את השירותים הניתנים באתרי היחידות, הן במסגרת gov.il והן באתרים העצמאיים, שכן פנייה 

לאתר אינטרנט שאינה מצריכה מגע עם ערוץ שירות נוסף מגדילה את שביעות רצון הפונים ברוב היחידות.

תרשים 24: מטרות הפנייה לאתר, באחוזים )השוואה 2018–2019(

ביצוע פעולה באתרחיפוש מידע על תהליך השירותחיפוש מידע בסיסי )כתובות/שעות פתיחה(

324246 46

2018 2019 2018 2019 2018 2019

6567

מהם החסמים לשימוש באתרי האינטרנט? 

יש מגוון רחב של חסמים לשימוש באתרים. חלקם קשורים להרגל, חלקם להעדפה אישית של הפונים 
למענה אנושי, אחרים לחוסר מודעות לכך שערוץ שירות זה זמין עבורם. עם זאת, חלק מהחסמים נובעים 
מקשיים המוערמים על הפונים באתרים, למשל בחוסר היכולת לבצע פעולות באתרים ומהיעדר מענה מספק 

לבירוקרטיה הנדרשת. 
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תרשים 25: חסמי השימוש באתר, באחוזים )2019(

12%

12%

10%

8%

7%

7%

7%

5%

5%

5%

העדפה למענה אנושי, טלפוני או פרונטלי

הפנו אותי למשרד/עמדה/טלפון

לא יודע להשתמש / אין לי אינטרנט / מחשב

אין לי צורך/לא רלוונטי

חוסר מודעות / לא חשבתי על זה

אתר מוגבל באפשרויותיו

לא ניסיתי

בירוקרטיה / הגשת טפסים

מידע חסר/מענה לקוי

נוחות / הרגל / קל

מאילו חלקים של אתרי האינטרנט לא היו הפונים מרוצים? 

בבחינת גורמי חוסר שביעות הרצון מאתרי האינטרנט נמצא שבדומה לשנת 2018, גם בשנת 2019 מרביתם 
קשורים לסרבול ביצוע הפעולות באתרים ואי-בהירות המידע המוצג בהם. רצוי להתמקד בפישוט המידע 

ובטיוב חווית המשתמש כדי לשפר את שביעות רצונם של הפונים ולהמשיך ולחזק את הערוץ הדיגיטלי.
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תרשים 26: גורמי חוסר שביעות רצון מהאתר, באחוזים )2019(

זמן טיפול

44

 לא נוח/
לא נגיש

44

לא הצלחתי 
לסיים פעולות/
האתר נתקע/

אתר איטי

66

אין אפשרות 
לביצוע פעולות 

באתר

9

האתר לא 
מספק פתרון 

מלא

10

חוסר מידע

16

סירבול ואי 
בהירות באתר

41
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 27: ציוני שביעות הרצון מאתרי האינטרנט, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

73.00

67.41

+0.19

+4.85

+4.66

+1.89

+1.67

+3.65

+2.14

+0.14

+6.36

+0.46

+9.41

+3.26

-1.13

-0.53

-1.94

+7.18

-0.25

-1.54

-5.94

-4.19

-0.4

-0.22

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי יירייה

רישום והסדר מקרקעין

רשות התאגידים

רשות האוכלוסין וההגירה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

משרד התחבורה - אגף הרישוי

שירות התעסוקה

האגף לסיוע משפטי

משרד העלייה והקליטה

ביטוח לאומי

רשות המסים - מעמ 

המשרד לשיוויון חברתי

משרד הבטחון - אגף לשיקום נכים

הנהלת בתי המשפט

המשרד לשירותי דת

רישום המסים - מיסוי מקרקעין

האפוטרופוס הכללי והכנ״ר 

רשות מקרקעי ישראל

משטרת ישראל

בתי הדין הרבניים

רשות האכיפה והגבייה 

רשות המסים - מס הכנסה 

משרד הבריאות

85.19

81.87

80.85

80.66

79.89

79.47

78.67

77.06

76.18

75.75

75.65

75.46

73.14

73.14

72.06

71.81

71.36

70.46

70.41

67.26

65.60

64.78

2019 
המספרים בצדי הציונים 
מציינים את השינוי ביחס 

לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

בהשוואת ציוני שביעות הרצון מאתרי האינטרנט ביחידות השירות בשנת 2019 נמצא שבראש הרשימה 
ניצבים האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים )85.19(, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד 
המשפטים )81.87( ורשות התאגידים במשרד המשפטים )80.85(. עוד נמצא שב-2019 חל שיפור בולט 
בשביעות הרצון מהאתר של משטרת ישראל ושל משרד העלייה והקליטה. בתחתית הרשימה נמצאים משרד 

הבריאות )64.78(, מס הכנסה ברשות המסים )65.6( ורשות האכיפה והגבייה )67.26(. 

שלוש עשרה יחידות ממשלתיות הציגו שיפור בציוניהן ביחס לשנת 2018, מתוכן שבע הציגו שיפור ניכר )עלייה 
של לפחות 3 נקודות בציון(. ציוני תשע יחידות ירדו בשנת 2019, שתיים מהן ירדו באופן מורגש )ירידה של לפחות 

3 נקודות בציון(. 

4.4 שירות פרונטלי

4.4.1 שביעות רצון מהשירות הפרונטלי

ממדידת איכות השירות בשנת 2019 עולה כי 40% ממקבלי השירות הגיעו למרכזי השירות הפרונטליים של 
היחידות הממשלתיות השונות. אחוז זה הולך ויורד באופן עקבי משנה לשנה. אומנם איכות השירות הפרונטלי 
בינונית למדי, אך יש לציין שהיא השתפרה קלות בהשוואה לשנה הקודמת )מציון ממוצע 69 לציון ממוצע 

71(. השיפור מתבטא בעיקר בהיבטים של יעילות התהליך וקלות קבלת השירות. 

מדובר בשיפור קל למדי ועל כן נדרש להמשיך ולשפר היבטים אלו לצד העמקת התחושה שיש עם מי לדבר. 
חשוב לציין שהמדידה גילתה שהאזרח תופס את נותני השירות שהוא פוגש במרחבי השירות הפרונטליים כאנשי 

מקצוע מיומנים. 
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

כהמשך למגמת השנים האחרונות 
שביעות הרצון מהשירות הממשלתי 

שנת 2019 טובה יותר באתרי 
האינטרנט. השירות הפרונטלי 

הציג שיפור קל וממוקם במקום 
השני, ואילו שביעות הרצון מהערוץ 

הטלפוני נמוכה למדי, עם שונות 
גדולה בין היחידות

1
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 28: ציוני איכות השירות הפרונטלי )השוואה 2018–2019(

שביעות רצון כללית 
מהשירות

69 71

מקצועיות העובדים

75 75

יעילות התהליך

66 68

יש עם מי לדבר

70 71

קל לקבל את השירות

69 71

2019  2018 

כפי שאפשר לראות בתרשים להלן, בהשוואה בין ציוני שביעות הרצון מהשירות הפרונטלי ביחידות השונות 
נמצא כי היחידות הבולטות לחיוב הן האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים )88.89(, הרשות לזכויות 
ניצולי השואה במשרד האוצר )82.37( ורשות האוכלוסין וההגירה )78.59(. עוד יחידות שציוני שביעות הרצון 
מהשירות הפרונטלי שלהן שופרו באופן מרשים ביותר הן האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי במשרד 
המשפטים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים. בתחתית הרשימה נמצאו אגף שיקום 
נכים במשרד הביטחון )56.45, עם ירידה תלולה ב-2019(, בתי הדין הרבניים )62.58( ורשות מקרקעי ישראל 
)62.81(. ירידה בולטת נוספת בשביעות רצון מהשירות הפרונטלי בשנת 2019 נמצאה באגף לסיוע משפטי 

במשרד המשפטים )66.46(. 
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 29: ציוני שביעות הרצון מהשירות הפרונטלי, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

88.89

82.37

78.59

78.51

74.41

73.90

72.54

72.45

72.27

71.91

70.52

69.34

68.89

67.90

67.85

67.29

66.46

64.04

63.54

62.81

62.58*

56.45

המשרד לביטחון פנים – האגף לרישוי כלי ירייה

הרשות לזכויות ניצולי השואה

רשות האוכלוסין וההגירה

המשרד לשירותי דת

הנהלת בתי המשפט

שירות התעסוקה

רשות המסים - מעמ 

רישום והסדר מקרקעין

משרד העלייה והקליטה

משרד הבריאות

רשות המסים - מס הכנסה 

האפוטרופוס הכללי והכנר 

ביטוח לאומי 

רשות התאגידים

רשות המסים - מיסוי מקרקעין 

משרד התחבורה - אגף הרישוי

האגף לסיוע משפטי 

רשות האכיפה והגבייה

משטרת ישראל 

רשות מקרקעי ישראל

בתי הדין הרבניים

משרד הבטחון - האגף לשיקום נכים

+4.89

+10.37

+7.59

+1.54

+6.45

+3.27

+3.91

+0.52

+11.34

+0.89

+5.85

+0.54

+1.81

+3.29

-4.49

-0.59

-2.1

-5.1

-7.55

-6.54

-3.96

2019 
המספרים בצדי הציונים מציינים 

את השינוי ביחס לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

ארבע עשרה יחידות ממשלתיות הציגו שיפור בציוניהן ביחס לשנת 2018, מתוכן תשע הציגו שיפור שיש בו 
ממש )עלייה של לפחות 3 נקודות בציון(. בקרב שבע יחידות נמדדה ירידה בציונים, חמש מהיחידות הציגו ירידה 

בולטת )ירידה של לפחות 3 נקודות בציון(. 

4.4.2 זמן שהייה 

זמן השהייה במרכזי השירות נמדד באמצעות פתקים שנמסרו לפונים עם כניסתם למרכז השירות ובהם 
תועדה שעת הכניסה. בצאתם תועדה שעת היציאה ממרכז השירות והפתקים נאספו.

 תרשים 30: ממוצע זמן שהייה בדקות והתפלגות זמן שהייה במרכזי השירות הפרונטליים
)השוואה 2014–2019(

זמן השהייה הממוצע במרכזי השירות התקצר מעט בשנת 2019 ביחס לשנה הקודמת ועמד על ממוצע של 

22

 23

 23

  24

  24

      28

77%

74% 

76%

75%

74%

67%

     7%

    8%

    7%

    9%

    9%

13%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

ממוצע זמן שהייה בדקותהתפלגות זמן שהייה

 שהו 50 דקות ומעלה    שהו עד 30 דקות

עשרים ושתיים דקות. בשנת 2014 זמן השהייה הממוצע עמד על עשרים ושמונה דקות. בהסתכלות רב-שנתית 
ניכר כי זמן השהייה במרכזי השירות הפרונטליים מתקצר באופן מהותי ויש עלייה מתמדת באחוז הביקורים 
שהסתיימו בטווח זמן של עד שלושים דקות; טווח זמני השהייה שנמדדו בשנת 2019 נע בין דקות ספורות 
לשלוש וחצי שעות. מכיוון ש-23% ממקבלי השירות שהו בסניף למעלה מחצי שעה, יש לפעול לקיצור זמן 

השהות בסניפים. 
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 31: ממוצע זמן שהייה בדקות והתפלגות זמן שהייה במרכזי השירות הפרונטליים, לפי יחידות 
)השוואה 2018–2019(

רשות התאגידים

שירות התעסוקה

האפוטרופוס הכללי והכנר 

הנהלת בתי המשפט

רשות המסים - מיסוי מקרקעין 

משרד התחבורה - אגף הרישוי

רשות האכיפה והגבייה

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

המשרד לביטחון פנים - האגף לרישוי כלי ירייה

רשות המסים - מעמ 

הרשות לזכויות ניצולי השואה

משטרת ישראל 

משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד העלייה והקליטה

רישום והסדר מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל

רשות המסים - מס הכנסה 

האגף לסיוע משפטי 

26.00

16.00

17.00

19.00

19.00

19.00

19.00

23.00

23.00

23.00*

23.00

23.00

24.00

24.00

25.00

26.00

26.00

26.00

27.00

28.00

0

-1

-1

-1

-2

-9

-4

-4

-1

-4

0

+1

+1

-1

+4

+4

+5

+2

+2

2019 
המספרים בצדי הציונים מציינים את השינוי ביחס לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

היחידות הממשלתיות שציוניהן בלטו לטובה בבדיקת זמן השהייה במרכזי השירות הפרונטליים בשנת 2019 הן 
רשות התאגידים במשרד המשפטים )16 דקות בממוצע(, שירות התעסוקה )17 דקות בממוצע( והאפוטרופוס 
הכללי וכונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים )19 דקות בממוצע(. גם אצל רשות האוכלוסין וההגירה חל 

שיפור בולט )35 דקות בממוצע בשנת 2018 לעומת 26 דקות בשנת 2019(.

בשנת 2019 שמרו לראשונה כל יחידות השירות על זמן שהייה ממוצע נמוך משלושים דקות. זו מגמה חיובית 
מאוד ונדרש לפעול לשמרה ואף ולהעצימה.

4.4.3 התנאים הפיזיים במרכזי קבלת השירות הפרונטליים 

התנאים בסניפי היחידות שאליהן פונים מקבלי שירות פרונטלי נמדדו במסגרת תצפית הערכה של מודדים. 
נבדקו משתנים מארבעה תתי-נושאים, שאופי מדידתם השתנה לפי תדירות השינויים שנערכים בהם: תתי-
נושאים שתדירות השתנותם גבוהה נבדקו בכל ביקור, ואילו תתי-נושאים שתדירות השתנותם נמוכה נבדקו 

אחת לשנה.

בסך הכול נבדקו ארבעה תת-נושאים, כמפורט להלן: 

· נגישות והכוונה לסניף – תת-נושא זה נבחן אחת לשנה והמשתנים שנבדקו הם: יעילות ההכוונה מחוץ 	
לסניף, כלומר שילוט לסניף עצמו; איכות ההכוונה בתוך הסניפים קרי אם קיים גורם מכוון כגון סדרן, 
יומנאי או עמדת מודיעין; ותפקוד מערכת הכריזה לניהול תורים= המכוונת את הפונים לנציג הרלוונטי. 

· נגישות לאנשים עם מוגבלות – תת-נושא זה נבחן אחת לשנה והמשתנים שנבדקו הם: נגישות חניית 	
נכים; קיום כבשׁ )רמפה( בכניסה לסניף או בסניף; קיום דלפק מונמך המתאים לקבלת שירות בישיבה; 

והימצאות מערכת עזר לשמיעה.

· תחזוקת הסניף – תת נושא זה נבחן באופן שוטף לאורך השנה והמשתנים שנבדקו הם: ניקיון הכניסה 	
לסניף; ניקיון המסדרונות; שלמות המרצפות; גודש בפחי האשפה; הימצאות פגמים בולטים; ניקיון 

השירותים ותקינותם.

· רמת התנאים בזמן המתנה – תת נושא זה נבחן באופן שוטף לאורך השנה והמשתנים שנבדקו הם: 	
קיומו של מתקן שתייה; הימצאות מכונת צילום לרשות הקהל; ושירותי נכים. כן נבדק מדד הצפיפות, 

המודד את מספר האנשים העומדים בסניף לעומת מספר הכיסאות הריקים בו. 
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

תרשים 32: ציוני התנאים הפיזיים במרכזי השירות הפרונטליים )השוואה 2018–2019(

ציון משוקלל

8179

רמת התנאים 
בהמתנה

7776

הכוונה

7674

נגישות לאנשים עם 
מוגבלות

8076

תחזוקת הסניף

96 96

2019  2018 

הממצאים מראים כי התנאים במרכזי השירות הפרונטליים השתפרו מעט בשנת 2019 ורמתם טובה )81(. 
השיפור נבע בעיקר משיפור ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות ומשיפור בהכוונה בתוך הסניפים.

תחזוקת הסניף ממשיכה להיות נקודת חוזק בכלל היחידות )96(. 

נושא ההכוונה בסניפים המשיך בשנת 2019 מגמת שיפור של השנים האחרונות, אך עדיין קיבל ציון בינוני-גבוה 
)76(. נקודת התורפה העיקרית בנושא זה היא היעדר גורם מכוון )59(. 

התנאים בזמן המתנה השתפרו מעט ב-2019, אך נותרו ברמה בינונית למדי )77(. נקודת התורפה בנושא זה 
היא חסרונה של מכונת צילום לשירות הקהל )56(. 

הנגישות לאנשים עם מוגבלות במרכזי השירות הפרונטליים השתפרה ב-2019 וקיבלה ציון טוב )80(. נקודת 
התורפה העיקרית בנושא היא מחסור של מערכות עזר לשמיעה ואי תקינותן של המערכות הקיימות )65(. 
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תרשים 33: ציוני התנאים הפיזיים במרכזי השירות הפרונטליים, לפי יחידות )השוואה 2018–2019(

+6

94.86

92.54

89.83

89.65

88.00

88.15

88.12

84.00*

83.17

81.26

79.29

79.21

78.06

78.00

77.00

76.00

75.00

72.43

72.26

69.14

האגף לסיוע משפטי 

רשות התאגידים

רשות האכיפה והגבייה

משטרת ישראל 

ביטוח לאומי 

האפוטרופוס הכללי והכנר 

רישום והסדר מקרקעין

בתי הדין הרבניים

שירות התעסוקה

משרד הבטחון - האגף לשיקום נכים

רשות המסים - מס הכנסה 

רשות האוכלוסין וההגירה

רשות המסים - מיסוי מקרקעין 

רשות המסים - מעמ 

הרשות לזכויות ניצולי השואה

הנהלת בתי המשפט

המשרד לביטחון פנים - האגף לרישוי כלי ירייה

משרד העלייה והקליטה

רשות מקרקעי ישראל

משרד התחבורה - אגף הרישוי

+10.86

+3.54

+3.83

+4.65

0

+2.15

+5.12

+3.17

-9.74

+4.29

+5.21

+1.06

+9

-3

+2

+5.43

-6.74

-1.86

2019 
המספרים בצדי הציונים מציינים את השינוי ביחס לציון בשנת 2018

* נמדד לראשונה ב-2019
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מבחינת התנאים הפיזיים במרכזי השירות הפרונטליים בשנת 2019 בלטו לטובה האגף לסיוע משפטי במשרד 
המשפטים )94.86, ושיפור גדול בהשוואה לשנת 2018(, רשות התאגידים במשרד המשפטים )92.54(, רשות 
האכיפה והגבייה )89.83( ומשטרת ישראל )89.65(. יש לציין לטובה גם את הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד 
האוצר, ששיפרה את התנאים הפיזיים במרכזי השירות הפרונטליים במהלך שנת 2019 באופן מעורר הערכה. 
בתחתית הרשימה ניצבים אגף הרישוי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )69.14(, רשות מקרקעי ישראל 

)72.26( ומשרד העלייה והקליטה )72.43(. 
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5. נספחים
5.1. מאפיינים דמוגרפיים של משתתפי סקר מסע הלקוח 

תרשים 34: התפלגות לפי מגדר, שפת אם, גיל, אזור מגורים והכנסה בסקר מסע לקוח, לפי יחידות )2019(

 גבר  אישה 

כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מע"מ

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט

משרד הבריאות

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה

המשרד לשירותי דת

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

28%

50%

43%

50%

42%

38%

45%

47%

55%

18%

47%

56%

39%

45%

42%

47%

45%

42%

53%

51%

44%

54%

54%

50%

57%

50%

58%

62%

55%

53%

72%

45%

37%

82%

53%

44%

61%

55%

58%

53%

55%

58%

47%

49%

56%

46%

46%

מגדר

63%
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט

משרד הבריאות 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

המשרד לשירותי דת

משטרת ישראל

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

 עברית  ערבית  רוסית  אחר

שפת 
אם

81% 6%5% 8%

78% 7%6% 8%

84% 4%
2% 10%

83% 7%
4% 7%

83% 4%
4% 8%

83% 6%2% 8%

83% 6%
4% 8%

88% 2%
3% 6%

69% 9%1% 21%

81% 4%
1% 15%

88% 4%
1% 7%

87% 5%
2% 6%

78% 7%6% 8%

65% 18%
1% 16%

86% 5%3% 6%

86% 5%
4% 5%

77% 7%7% 8%

81% 4%
1% 13%

82% 6%
5% 7%

84% 7%
4% 5%

81% 7%6% 6%

82% 5%
5% 8%

81% 6%
5% 8%

84% 7%
2% 6%
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט

משרד הבריאות 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

המשרד לשירותי דת

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

11% 20% 17%18% 16% 17%

8% 24% 21%20% 17% 11%

6% 18% 27%12% 19% 18%

9% 23% 15%19% 23% 12%

5% 23% 19%22% 19% 12%

7% 23% 19%18% 20% 13%

7% 20% 19%19% 15% 20%

11% 16% 23%12% 15% 24%

5% 11% 25%6% 15% 39%

3% 4% 24%4% 6%
60%

10% 17% 15%20% 24% 13%

8% 23% 18%18% 21% 12%

12% 20% 16%21% 16% 16%

26% 23% 9%25% 12% 5%

6% 24% 18%22% 20% 11%

5% 26% 21%16% 21% 11%

7% 24% 20%17% 22% 10%

19% 15% 12%25% 15% 14%

14% 20% 13%24% 16% 12%

12% 25% 15%27% 18% 3%

14% 23% 13%21% 18% 12%

15% 21% 15%17% 17% 15%

12% 19% 19%19% 15% 16%

14% 29% 16%19% 19% 4%

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

גיל
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט

משרד הבריאות 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

המשרד לשירותי דת

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

24% 11%

24% 12%

21% 12%

18% 9%

22% 12%

22% 12%

24% 12%

17% 12%

24% 12%

15% 13%

25% 16%

25% 13%

21% 12%

25% 11%

29% 9%

20% 12%

28% 13%

27% 12%

25% 10%

25% 11%

25% 11%

25% 12%

24% 10%

11%

10%

9%

16%

11%

12%

11%

10%

4%

8%

12%

9%

9%

13%

13%

10%

11%

15%

12%

10%

12%

10%

12%

14% 29%

35%

37%

43%

42%

38%

37%

35%

36%

38%

42%

28%

35%

35%

38%

30%

41%

32%

33%

35%

35%

35%

35%

35%

28%

19%

17%

17%

15%

16%

17%

18%

24%

22%

23%

19%

18%

23%

13%

20%

18%

17%

13%

18%

20%

18%

18%

19%

19% 11%

 ירושלים והסביבה  תל אביב וגוש דן  חיפה והצפון  השפלה והדרום  אזור השרון והשומרון

אזור 
מגורים
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ררשות 

התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לשוויון חברתי

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט 

משרד הבריאות 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

המשרד לשירותי דת

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

42%
1%25% 22% 10%

26%
1%26% 38% 10%

47%
1%26% 16% 9%

53%
0%23% 16% 7%

51% 23% 14% 12%

49% 23% 17% 10%

47% 24% 20% 9%

46%
2%27% 14% 11%

38%
2%27% 18% 15%

44%
1%21% 20% 14%

48%
1%27% 16% 8%

44%
1%24% 22% 9%

40%
1%26% 24% 9%

32%
2%29% 26% 12%

48%
0%27% 15% 10%

50%
1%26% 12% 11%

32%
1%27% 34% 6%

32%
1%28% 31% 8%

43%
1%26% 20% 10%

32%
2%26% 32% 7%

43%
1%26% 21% 9%

44% 27% 18% 10%

37%
1%25% 28% 9%

32%
1%29% 30% 8%

 מעל הממוצע  ממוצע  מתחת לממוצע  לא יודע  מסרב להשיב

הכנסה

1%

1%

1%

1%
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5.2 מאפיינים דמוגרפיים של המבקרים במרכזי השירות הפרונטליים 

תרשים 35: התפלגות לפי מגדר, שפת אם והכנסה בסקר הפרונטלי, לפי יחידות )2019(

 גבר  אישה 

כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

משטרה 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

11%

5%

41%

42%

39%

30%

29%

35%

45%

46%

33%

53%

34%

38%

40%

27%

50%

47%

30%

48%

53%

59%

58%

61%

70%

71%

65%

55%

89%

54%

95%

67%

47%

66%

62%

60%

73%

50%

53%

70%

52%

47%

מגדר
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל 

רישום והסדר מקרקעין 

רשות האכיפה והגבייה 

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

משרד התחבורה- אגף הרישוי

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

 עברית  ערבית  רוסית  אחר

שפת 
אם

63% 11%17% 9%

50% 14%22% 14%

66% 9%16% 9%

73% 8%12% 6%

68%
3%23% 5%

72% 7%15% 5%

70% 8%15% 7%

83% 2%
8% 7%

39% 18%2% 41%

76% 6%12% 6%

68% 8%18% 6%

15% 51%4% 30%

83% 3%
10% 3%

76% 5%13% 5%

64% 9%21% 6%

61% 8%23% 8%

60% 10%24% 6%

66% 11%11% 13%

68% 6%21% 6%

59% 12%19% 10%

82% 7%
2% 9%
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כלל המדגם 

סיוע משפטי במשרד המשפטים 

האפוטרופוס הכללי והכנ"ר

רשות התאגידים 

רשות המיסים- מיסוי מקרקעין

רשות המיסים- מעמ 

רשות המיסים- מס הכנסה 

האגף לשיקום נכים במשרד הבטחון 

הרשות לזכויות ניצולי השואה 

המשרד לביטחון פנים האגף לרישוי כלי ירייה

הנהלת בתי המשפט 

משרד העלייה והקליטה 

רשות מקרקעי ישראל  

רישום והסדר מקרקעין

רשות האכיפה והגבייה 

משטרת ישראל 

שירות התעסוקה 

רשות האוכלוסין וההגירה

ביטוח לאומי 

בתי הדין הרבניים

20%

 מעל הממוצע  ממוצע  מתחת לממוצע  לא יודע  מסרב להשיב

22%הכנסה 3%29% 26%

3% 2%11% 65% 18%

29% 1%25% 14% 31%

31% 1%31% 9% 27%

39% 25% 8% 24%

32% 31% 11% 23%

36% 30% 14% 17%

29% 3%31% 12% 25%

11% 9%26% 21% 32%

41% 1%31% 8% 19%

24% 3%26% 19% 28%

7% 10%18% 47% 18%

43%
1%25% 5%

26%

37%
1%23% 8%

31%

14% 3%29% 25% 29%

23% 4%27% 23% 23%

12% 4%32% 38% 13%

28% 3%29% 23% 17%

21% 3%38% 24% 15%

13% 3%32% 38% 14%

19% 5%27% 22% 28%

2%

3%

3%
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5.3 שאלון מסע הלקוח

שלום, שמי                        ואני עורך סקר מטעם יחידת שיפור השירות הממשלתי במשרד ראש הממשלה. 

סקר זה נועד לשפר את השירות במשרדי הממשלה. 

אודה לך אם תוכל לענות לי על מספר שאלות.

הסקר הוא סקר אנונימי, ולא יעשה שימוש כלשהו בפרטים האישיים שלך.

לצורכי בדיקת מכסות הסקר, אשמח לדעת מהו גילך )לסוקר – לא להקריא(  .1

מתחת ל-18 - להודות ולסיים את הסקר )למתכנת - להגיע לסיום הסקר(. 1

2 .24–18

3 .34–25

4 .44– 35

5 .54–45

6 .64–55

65 ומעלה. 7

)מסרב להשיב << לא להקריא( - )למתכנת - להגיע לסיום הסקר(. 8

האם פנית בחודשיים האחרונים לקבל שירות בסניף, בטלפון, באמצעות האינטרנט או בעמדות שירות עצמי   .2
מאחת או יותר מהיחידות הממשלתיות הבאות ברשימה שאקריא לך )המשרדים יופיעו בסדר משתנה(

הסיוע המשפטי במשרד המשפטים )כולל עמדות שירות עצמי(. 1

האפוטרופוס הכללי/כונס הנכסים הראשי )כולל עמדות שירות עצמי(. 2

רשות התאגידים )כולל עמדות שירות עצמי(. 3

מיסוי מקרקעין )כולל עמדות שירות עצמי(. 4

מע"מ )כולל עמדות שירות עצמי(. 5

מס הכנסה )כולל עמדות שירות עצמי(. 6

אגף שיקום נכים במשרד הביטחון. 7

הרשות לזכויות ניצולי השואה. 8

המשרד לאזרחים ותיקים )שוויון חברתי(. 9

אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים . 10

מזכירויות בתי המשפט )שלום/מחוזי( איזה בית משפט                          )כולל עמדות שירות עצמי(. 11

משרד השיכון. 12

משרד הכלכלה. 13

משרד הבריאות. 14

משרד העלייה והקליטה )כולל עמדות שירות עצמי(. 15

רשות מקרקעי ישראל )כולל עמדות שירות עצמי(. 16

הטאבו )כולל עמדות שירות עצמי(. 17



 70

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

הוצאה לפועל – רשות האכיפה והגבייה )כולל עמדות שירות עצמי(. 18

מועצה דתית. 19

משטרה )כולל עמדות שירות עצמי(. 20

שירות התעסוקה )כולל עמדות שירות עצמי(. 21

משרד הפנים – רשות האוכלוסין. 22

משרד הרישוי )כולל עמדות חידוש רישיון סופר-פארם(. 23

ביטוח לאומי )כולל עמדות שירות עצמי(. 24

בתי הדין הרבניים. 25

אחר                          . 26

לא קיבל שירות בחודשיים האחרונים--< )למתכנת – עבור לשאלות הדמוגרפיה(. 27

3. באילו ערוצים ניסית לקבל שירות מ                         ? ובאילו עוד? )לדובב, רב-תשובתי, לא להקריא(

באתר האינטרנט של היחידה . 1

במוקד הטלפוני . 2

באחד הסניפים . 3

עמדת שירות עצמי )כולל בסופר-פארם(. 4

4. )מי שלא ניסה לקבל שירות באתר האינטרנט( מדוע לא ניסית לקבל שירות באתר האינטרנט של                          
ץ                           ?

שאלות אפיון

)במקרה של שתי יחידות יופיע לפני השאלות על היחידה השנייה – לגבי השירות שקיבלת מ-                          
)שם היחידה הנמדדת(

5. מהו הנושא שבגללו פנית                          )שם היחידה הנמדדת(? 

שביעות רצון כללית

6. תן ציון כללי לאיכות השירות של                           )שם היחידה הנמדדת( בין 1–5

7. דרג בין 1–5 מהי שביעות רצונך הכללית מהשירות שקיבלת מ                           )שם היחידה הנמדדת( 
בנושא שלשמו פנית? 1 לא מרוצה כלל ו-5 מרוצה במידה רבה מאוד

8. )למדרגים 1–3( ממה לא היית מרוצה בשירות שקיבלת?                                                    

9. האם הטיפול בנושא הסתיים? 

כן. 1

לא. 2
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10. )טיפול לא הסתיים( האם נאמר לך או עודכנת תוך כמה זמן הנושא יטופל?

כן. 1

לא. 2

לא יודע/לא זוכר. 3

כמה פעמים פנית                           )שם היחידה הנמדדת( בנושא?

טרום טיפול

11. כשהתעורר הצורך בשירות מ                           )שם היחידה הנמדדת(, עד כמה היה לך קל ופשוט לאתר 
את המידע הרלוונטי )למי לפנות? אילו טפסים להגיש? וכדומה(. 5 פירושו שהיה לך מאוד קל ו-1 פירושו 

שכלל לא היה לך קל

אתר האינטרנט

)בקרב הפונים לאתר האינטרנט( לגבי אתר האינטרנט של                             )שם היחידה הנמדדת(

12. לאיזו מטרה פנית לאתר האינטרנט? )למראיין – להקריא ולסמן – רב-תשובתי(

לחפש מידע בסיסי על כתובות ושעות פתיחה. 1

לחפש מידע מפורט על תהליך השירות. 2

לבצע פעולה באמצעות האתר - ביצוע תשלומים, שליחת טפסים וכדומה. 3

13. )לפונים לאתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט( לאיזה אתר נכנסת לצורך קבלת השירות? )השאלה 
נוספה באפריל 2019(

1 .gov.il אתר

אתר נט המשפט. 2

לא יודע/לא רלוונטי. 3

14. )לפונים לאתר האינטרנט של בתי דין רבניים( לאיזה אתר נכנסת לצורך קבלת השירות? )השאלה נוספה 
באוגוסט 2019(

1 .gov.il אתר

2 .)sides.rbc.gov.il( אתר מידע אישי

לא יודע/לא רלוונטי. 3

15. דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מהאתר

16. )המדרגים 1–3( – ממה לא היית מרוצה באתר?                              

17. בין 1–5, עד כמה היה לך קל ופשוט לקבל את השירות באתר? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(

18. בין 1–5, עד כמה היה לך קל ופשוט לאתר את המידע הרלוונטי באתר? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(
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ערוץ טלפוני

)בקרב הפונים לערוץ הטלפוני( )ו(לגבי הערוץ הטלפוני

דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מהערוץ הטלפוני  .19

)דירגו 1–3( ממה לא היית מרוצה? )למראיין – לדובב(  .20

דרג בין 1–5 באיזו מידה הרגשת שיש עם מי לדבר  .21

דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מזמני ההמתנה למענה במוקד הטלפוני  .24

בין 1–5, עד כמה היה לך קל לקבל את השירות בערוץ הטלפוני? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(  .24

בין 1–5, באיזו מידה התהליך בערוץ הטלפוני היה יעיל? )1 כלל לא יעיל ו-5 יעיל מאוד(  .24

השירות בסניף

)בקרב הפונים לסניף של היחידה( )ו(לגבי השירות שקיבלת בסניף

בין 1–5, דרג את שביעות רצונך מהשירות בסניף  .25

דרג בין 1–5 באיזו מידה העובדים בסניף טיפלו במקצועיות בפנייה שלך  .26

דרג בין 1–5 באיזו מידה הרגשת שיש עם מי לדבר   .27

בין 1–5, עד כמה היה לך קל לקבל את השירות בסניף? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(  .28

בין 1–5, באיזו מידה התהליך בסניף היה יעיל ללא סחבת וטרטורים? )1 עם הרבה סחבת וטרטורים ו-5   .29
ללא סחבת וטרטורים כלל(

מה היה הכי קשה לך בתהליך הבירוקרטי מול היחידה? במה הרגשת שלא הקלו עליך?  .30

תאר במילה אחת את ההרגשה שלך בעקבות התהליך שעברת ב                              )שם היחידה   .31
הממשלתית(

בין 1–5, עד כמה אתה נותן אמון ב                               )שם היחידה הממשלתית(? 5 פירושו שיש לך   .32
הרבה מאוד אמון ו-1 שאין לך בכלל אמון ב                              

האם פנייתך לקבלת שירות                               )שם היחידה הנמדדת( היא:  .33

כאזרח )כולל קרוב משפחה(. 1

גורם המייצג אזרח או עסק )למשל עורך דין או רואה חשבון(. 2

עבור חברה או עסק. 3

)מסרב להשיב << לא להקריא(. 4

)יישאלו הפונים למשרד העלייה והקליטה בלבד( מה המעמד שלך?  .34

עולה . 1

תושב חוזר . 2

בן/בת עולה או תושב חוזר – לא להקריא. 3

אף אחת מהתשובות הללו – לא להקריא. 4
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לסיום, אשאל מספר שאלות דמוגרפיות לצורכי מחקר בלבד:

35. מהי שפת האם שלך? )למראיין – לא להקריא(

עברית. 1

ערבית. 2

רוסית. 3

אנגלית. 4

אמהרית. 5

צרפתית. 6

אחר                               . 7

מסרב להשיב )לא להקריא(. 8

36. ההכנסה המשפחתית הממוצעת בישראל היא כ-10,000 ש"ח נטו לחודש. האם הכנסתכם המשפחתית 
הכוללת נטו לחודש היא: )למראיין – להקריא(

מעל הממוצע. 1

ממוצע. 2

מתחת לממוצע. 3

)לא יודע << לא להקריא(. 4

)מסרב להשיב << לא להקריא(. 5

37. מין הנסקר )לסימון הסוקר – לא להקריא(:

גבר. 1

אישה. 2

תודה רבה על זמנך והמשך יום/ערב נעים
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5.4 שאלון שביעות רצון פונים

שאלון למדידת איכות השירות הממשלתי בסניפים

תעודת זהות התצפית

שם המודד 

תאריך הבקרה:כתובת הסניף 

שעת התחלת הבקרה: _ _:_ _:_ _

השאלון יבוצע באמצעות ריאיון פנים אל פנים.

שלום, שמי                                 ואני עורך סקר מטעם יחידת שיפור השירות הממשלתי במשרד ראש 
הממשלה. הסקר נועד לשפר את השירות במשרדי הממשלה. אשמח מאוד לשמוע את דעתך על השירות 

הכולל של )שם היחידה הנמדדת(. אודה לך על שיתוף הפעולה. 

לסוקר: נא בחר את שם היחידה הנמדדת:

משרד המשפטים – רשות 8המוסד לביטוח לאומי1
התאגידים

שירות התעסוקה15

משרד התחבורה והבטיחות 9המשרד לקליטת העלייה 2
בדרכים

הרשות לזכויות ניצולי 16
השואה

המשרד לשירותי דת17רשות האכיפה והגבייה10הנהלת בתי המשפט3

משרד הביטחון – האגף 18רשות המסים – מס הכנסה11משטרת ישראל4
לשירותי נכים

משרד המשפטים – האגף 5
לסיוע משפטי

 המשרד לביטחון הפנים – 19רשות המסים – מע"מ12
האגף לרישוי כלי ירייה

משרד המשפטים – 6
האפוטרופוס הכללי וכנ"ר

משרד הפנים – רשות 20רשות המסים – מקרקעין13
האוכלוסין וההגירה

משרד המשפטים – רישום 7
והסדר מקרקעין )טאבו(

רשות מקרקעי ישראל14
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שאלות על התהליך

מהו הנושא שבגללו פנית ל                                 )שם היחידה הנמדדת( היום? . 1

האם זו פנייתך הראשונה בנוגע לנושא זה? אם לא – כמה פעמים פנית כולל הפעם הנוכחית?. 2

זו הפניה הראשונה  .1 

2 ומעלה – כמה פעמים פנית עד כה                                  ?  .2 

בין 1–5, עד כמה היה לך קל לקבל את השירות? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(. 3

בין 1–5, באיזו מידה התהליך היה יעיל ללא סחבת וטרטורים? )1 עם הרבה סחבת וטרטורים ו-5 ללא . 4
סחבת וטרטורים כלל(

האם הטיפול בנושא הסתיים?. 5

כן  .1

לא  .2

האם הפנו אותך לגורמים נוספים בסניף או מחוצה לו?. 6

כן  .1

לא  .2

)מי שענה "כן" בשאלה 6( – לאילו גורמים נוספים )לסוקר – לא להקריא – רב-תשובתי(. 7

לגורמים נוספים בסניף  .1

לגורמים נוספים בסניף אחר של המשרד  .2

למשרד אחר  .3

לא יודע/לא זוכר  .4

השירות בסניף

לגבי השירות שקיבלת בסניף היום

בין 1–5, איך היית מדרג את שביעות רצונך הכללית מהשירות בסניף היום? 5 פירושו מצוין ו-1 פירושו גרוע.. 8

בין 1–5, באיזו מידה העובדים בסניף טיפלו במקצועיות בפנייה שלך?. 9

בין 1–5, באיזו מידה הרגשת שיש עם מי לדבר? . 10

בין 1–5, עד כמה אתה שבע רצון מזמן ההמתנה בסניף? . 11
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באילו ערוצים ניסית לקבל שירות לפני שהגעת לסניף? ובאילו עוד? )לדובב, רב-תשובתי, לא להקריא(. 12

באתר האינטרנט של היחידה   .1

בערוץ הטלפוני   .2

עמדת שירות עצמי )כולל בסופר-פארם(  .3

לא ניסה לקבל שירות בערוצים נוספים  .4

 )מי שלא ניסה לקבל שירות באתר האינטרנט( מדוע לא ניסית לקבל שירות באתר האינטרנט של. 13
?                   

טרום טיפול

כשהתעורר הצורך בשירות מ                        )שם היחידה הנמדדת(, עד כמה היה לך קל ופשוט לאתר . 14
את המידע הרלוונטי )למי לפנות? אילו טפסים להגיש? וכדומה(. 5 פירושו שהיה לך קל מאוד ו-1 פירושו 

שלא היה לך קל כלל

ערוץ טלפוני

)בקרב הפונים לערוץ הטלפוני( לגבי הערוץ הטלפוני

דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מהערוץ הטלפוני. 15

)דירגו 1–3( ממה לא היית מרוצה? )למראיין – לדובב(. 16

בין 1–5, באיזו מידה הרגשת שיש עם מי לדבר? . 17

דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מזמני ההמתנה למענה במוקד הטלפוני. 18

בין 1–5, עד כמה היה לך קל לקבל את השירות בערוץ הטלפוני? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(. 19

בין 1–5, באיזו מידה התהליך בערוץ הטלפוני היה יעיל? )1 לא יעיל כלל ו-5 יעיל מאוד(. 20

אתר האינטרנט

)בקרב הפונים לאתר האינטרנט( )ו(לגבי אתר האינטרנט של                         )שם היחידה הנמדדת(

לאיזו מטרה פנית לאתר האינטרנט? )למראיין - להקריא ולסמן - רב-תשובתי(. 21

לחפש מידע בסיסי על כתובות ושעות פתיחה  .1

לחפש מידע מפורט על תהליך השירות  .2

לבצע פעולה באמצעות האתר – ביצוע תשלומים, שליחת טפסים וכדומה  .3
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)לפונים לאתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט( לאיזה אתר נכנסת לצורך קבלת השירות? )השאלה . 22
נוספה באפריל 2019(

gov.il אתר  .1

אתר נט המשפט  .2

לא יודע/לא רלוונטי  .3

)לפונים לאתר האינטרנט של בתי דין רבניים( לאיזה אתר נכנסת לצורך קבלת השירות? )השאלה נוספה . 23
באוגוסט 2019(

gov.il אתר  .1

)sides.rbc.gov.il( אתר מידע אישי  .2

לא יודע/לא רלוונטי  .3

דרג בין 1–5 את שביעות רצונך מהאתר. 24

)המדרגים 1–3( – ממה לא היית מרוצה באתר?                           . 25

בין 1–5, עד כמה היה לך קל ופשוט לקבל את השירות באתר? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(. 26

בין 1–5, עד כמה היה לך קל ופשוט לאתר את המידע הרלוונטי באתר? )1 לא קל בכלל ו-5 קל מאוד(. 27

מה היה הכי קשה לך בתהליך הבירוקרטי מול היחידה?. 28

תאר במילה אחת את ההרגשה שלך בעקבות התהליך שעברת ב                             )לשתול את שם . 29
היחידה הממשלתית(

בין 1–5, עד כמה אתה נותן אמון ב                             )לשתול את שם היחידה הממשלתית(. 5 פירושו . 30
שיש לך הרבה מאוד אמון ו-1 שאין לך אמון כלל

האם יש משהו נוסף שתרצה להוסיף בנוגע לחוויית השירות שלך                             )שם היחידה . 31
הנמדדת(?                            

האם פנייתך לקבלת שירות מ                            )שם היחידה הנמדדת( היא:. 32

כאזרח )כולל קרוב משפחה(  .1

גורם המייצג אזרח )למשל עורך דין או רואה חשבון(  .2

גורם המייצג עסק )למשל עורך דין או רואה חשבון(  .3

עבור חברה או עסק  .4

)מסרב להשיב << לא להקריא(  .5
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)יישאלו הפונים למשרד העלייה והקליטה בלבד( מה המעמד שלך:. 33

עולה   .1

תושב חוזר   .2

בן/בת עולה או תושב חוזר – לא להקריא  .3

אף אחת מהתשובות הללו – לא להקריא  .4

לסיום, אשאל מספר שאלות דמוגרפיות לצורכי מחקר בלבד:

מהי שפת האם שלך? )למראיין – לא להקריא(. 34

עברית  .1 

ערבית  .2 

רוסית  .3 

אנגלית  .4 

אמהרית  .5 

צרפתית  .6 

אחר                                 .7 

מסרב להשיב )לא להקריא(  .8 

ההכנסה המשפחתית הממוצעת בישראל היא כ-10,000 ש"ח נטו לחודש. האם הכנסתכם המשפחתית . 35
הכוללת נטו לחודש היא: )למראיין – להקריא(

מעל הממוצע  .1

ממוצע  .2

מתחת לממוצע  .3

)לא יודע << לא להקריא(  .4

)מסרב להשיב << לא להקריא(  .5

מין הנסקר )לסימון הסוקר – לא להקריא(:. 36

גבר  .1

אישה  .2

ולסיום, לצורך בקרת אמינות, מה שמך בבקשה? )בכל מקרה הפרטים שלך לא יועברו למשרדי . 37
הממשלה(

שם פרטי ומשפחה                                  .1

ומה מספר הטלפון שלך?                                  .2

האם היה אירוע חריג שכדאי לדווח עליו מיידית? )לסימון הסוקר – לא להקריא(. 38

כן  .1

לא  .2

תודה רבה על זמנך והמשך יום/ערב נעים
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5.5 שאלון מדידת זמני שהייה בסניף

שאלון מדידת זמנים בסניף/תחנה

תעודת זהות התצפית

שם המודד 

תאריך הבקרה:

כתובת הבקרה:

כמה מדידות זמנים ברצונך לדווח כעת )נא הכנס מספר בין 1 ל-15(? ___

שעת יציאהשעת כניסהמספר מדידת זמנים

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 1

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 2

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 3

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 4

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 5

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 6

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 7

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 8

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 9

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 10

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 11

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 12

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 13

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 14

_ _:_ _: ___ _:_ _: __מדידת זמנים 15
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5.6 שאלון תצפית הערכת מודד רציפה

שאלון הערכת מודד רציפה בסניף/תחנה – תצפית

תעודת זהות התצפית

שם המודד: 

תאריך הבקרה:כתובת הסניף:

שעת התחלת הבקרה: _ _:_ _:_ _

ימים ושעות הפעילות בסניפים

האם הסניף נפתח או נסגר בזמן? השתמש בסולם בין 1 ל-5 לפי הפירוט הבא:

5 הסניף נפתח בדיוק בזמן/הסניף נסגר בדיוק בזמן

4 הסניף נפתח באיחור של 2 דקות/הסניף נסגר 2 דקות לפני הזמן

3 הסניף נפתח באיחור של 4 דקות/הסניף נסגר 4 דקות לפני הזמן

2 הסניף נפתח באיחור של 6 דקות/הסניף נסגר 6 דקות לפני הזמן

1 הסניף נפתח באיחור של 8 דקות/הסניף נסגר 8 דקות לפני הזמן

5 4 3 2 1

נוחות ההמתנה בסניף

מספר האנשים שעומדים

מספר הכיסאות הריקים

נראות הסניף:

אנא דרג בסולם של 1–5; 5 = מצוין, 1 = גרוע

1 2 3 4 5ניקיון הכניסה לסניף

1 2 3 4 5ניקיון אזור ההמתנה

1 2 3 4 5 99 – לא רלוונטיניקיון המסדרונות )אם יש מסדרונות(

1 2 3 4 5מרצפות שלמות

1 2 3 4 5כל הציוד והריהוט באולם ההמתנה תקין ושלם

1 2 3 4 5פחים מרוקנים

כן, פרטלאהאם נתקלת בפגמים אסתטיים בולטים?

1 2 3 4 5ניקיון השירותים

1 2 3 4 5תקינות השירותים

סיכום

אנא כתוב את התרשמותך הכללית ופרט חריגים או כל נושא שלא בא לידי ביטוי וראוי לציון
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5.7 שאלון תצפית הערכת מודד שנתית

תעודת זהות מבצע התצפית

כתובת הסניף:שם המודד:

שעת כניסה:תאריך:

סוג השירות ותת-השירות הנמדד:שם היחידה הנמדדת:

תסריט:

א. אמצעים לקבלת שירות פרונטלי )בחוץ(

 חניית נכים1
האם קיימת חניית נכים צמוד לבניין או בחניון 

של הבניין? 

2. לא קיימת1. קיימת

 מספר חניות נכים )כשקיימת חניית נכים(2
 כמה חניות נכים יש? )צמוד לבניין וגם בחניון

של הבניין(

 

ב. הכוונה מחוץ ובתוך הסניף

שילוט מחוץ לסניף - האם קיים שלט ברור של 3
המשרד בלובי הבניין?

2. לא קיים1. קיים

שילוט הכוונה לסניף - האם יש בבניין שילוט 4
הכוונה ברור, בולט ונוח לסניף? )5 ברור ונוח 

מאוד, 2 לא ברור ונוח, 1 לא קיים שילוט(

5 4 3 2 1

גורם מכוון - האם קיים בסניף גורם שמכוון 5
אזרחים לאן לפנות? )סדרן/יומנאי/עמדת 

מודיעין. מאבטח לא נחשב גורם מכוון(

3. לא רלוונטי, 2. לא קיים1. קיים
פרט 

גורם מכוון - פרט איזה גורם מכוון היה בסניף?6

הערות וחריגים - נא התייחס לפרמטרים 7
שציינת שלא קיימים
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ג.   אמצעים לקבלת שירות פרונטלי )בפנים(

רמפה - האם קיימת רמפה 8
למעבר בין מפלסים בסניף או 

בכניסה לסניף?

1.  קיימת 
באופן מלא

2. קיימת 
באופן חלקי, 

פרט

4. לא רלוונטי 3. לא קיימת
כשאין 

מפלסים/ 
מדרגות

דלפק מונמך - האם קיים דלפק 9
מונמך המתאים לקבלת שירות 

בישיבה?

1.  קיים )בכל 
הקומות(

2. חלקי )לא 
קיים בכל 
הקומות(, 

פרט

3. לא קיים

מערכת לניהול תורים - האם 10
קיימת מערכת לניהול תורים?

1.  קיימת 
ופועלת )בכל 

הקומות(

2. קיימת 
חלקית )לא 

בכל הקומות(, 
פרט

3. לא קיימת/
לא פועלת

מערכת לניהול תורים - האם בזמן 11
שהותך נשמעה מערכת כריזה? 

1.  נשמעה 
באופן מלא 

)בכל הקומות(

2. חלקית 
)לא נשמעה 

בכל הקומות(, 
פרט

3. לא נשמעה

שילוט תורים אלקטרוני - האם 12
קיים שילוט אלקטרוני של מספרך 

בתור לעמדות ההמתנה?

1.  קיים באופן 
מלא )בכל 

הקומות(

2. חלקי )לא 
קיים בכל 
הקומות(, 

פרט

3. לא קיים

מערכת עזר לשמיעה - האם קיים 13
בסניף שילוט בולט של מערכת 

העזר? ניתן לזיהוי על ידי מדבקה 
עם הסמל הבא:

1.  קיים באופן 
בולט )בכל 

הקומות(

2. קיים בחלק 
מהקומות/

קיים, אך לא 
בולט,

3. לא נראה, 
פרט

מערכת עזר לשמיעה - האם 14
לדברי העובד קיימת בסניף 

מערכת עזר לשמיעה? )לבדוק 
עם אחד העובדים, גם אם קיים 

שילוט(

1.  קיימת 
)בכל הקומות(

2. חלקית )לא 
קיימת בכל 

הקומות(, 
פרט

3. לא קיימת

הערות וחריגים – נא התייחס 15
לפרמטרים שציינת שלא קיימים
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 ד. רמת התנאים בסניף

קולר שתייה - האם קיים קולר 16
שתייה?

1. קיים 
)בכל 

הקומות(

3. לא 2. חלקי )לא קיים בכל הקומות(
קיים/לא 

עובד

מכונת צילום - האם קיימת בסניף 17
מכונת צילום הזמינה לקהל?

1. קיימת 
)בכל 

הקומות(

2. קיימת חלקית )לא קיימת בכל 
הקומות(

3. לא 
קיימת/

לא פעילה 
וזמינה

מכונת צילום - מהי עלות הצילום 18
)באגורות( לדף?

לאכןהאם קיימים שירותי נכים?19

הערות וחריגים - נא התייחס 20
לפרמטרים שציינת שלא קיימים

 

ה. נגישות המידע בשירות הסניפי

בסניף - האם יש עמדה ממוחשבת 21
לשירות עצמי )קיוסק(?

1. קיימת 
ומאפשרת 

גם ביצוע 
פעולות 

וגם קבלת 
מידע כללי

2. קיימת ומאפשרת 
קבלת מידע בלבד

3. לא קיימת עמדה 
ממוחשבת לשירות 

עצמי

הערות וחריגים – נא התייחס 22
לפרמטרים שציינת שלא קיימים
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5.8 משקלות פירוט נושאי-העל בערוץ הפרונטלי

תנאים לקבלת שירות - הערכת מודד

נגישות לאנשים עם מוגבלות  

הכוונה  

תחזוקת הסניף  

רמת התנאים בהמתנה  

49%

27%

16%

8%

שביעות רצון פונים

ש"ר מהטיפול בביקור האחרון  

מקצועיות העובדים  

מרגיש שיש לי עם מי לדבר  

קל לקבל שירות  

משך זמן ההמתנה בתור  

יעילות התהליך  

סיום הטיפול בפניה  

לא הופנו לגורמים נוספים  

30%

28%

16%

10%

7%
7%

1%

1%
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5.9 משקלות תנאים פיזיים לקבלת שירות – הערכת מודד

משקלותסוג הסולםשאלה

27%נגישות והכוונה לסניף

הסניף נפתח )נסגר( בדיוק בזמן/נפתח )נסגר( האם הסניף נפתח או נסגר בזמן
באיחור של 2 דקות/נפתח )נסגר( באיחור של 

4 דקות/נפתח )נסגר( באיחור של 6 דקות/
נפתח )נסגר( באיחור של 8 דקות

ללא ניקוד

6.8% הכוונה עד הכניסה לסניף

3.4%יש/איןיש שלט של המשרד בלובי הבניין**

13.4%–5יש שילוט הכוונה ברור ונוח לסניף

6.8% הכוונה בסניף

6.8%יש/איןיש בסניף גורם מכוון

13.5% מערכת לניהול תורים

4.5%יש ופועל בכל הקומות/יש חלקית/איןתור המנוהל עם מספרים

נשמעה בכל הקומות/נשמעה בחלק נשמעה מערכת כריזה
מהקומות/לא נשמעה

4.5%

4.5%יש בכל הקומות/יש בחלק מהקומות/איןיש שילוט אלקטרוני

49% נגישות לאנשים עם מוגבלות

9.8%יש/איןיש חניית נכים

קיימת רמפה למעבר בין מפלסים 
בסניף או בכניסה לסניף

קיימת באופן מלא/קיימת באופן חלקי/לא 
קיימת

9.8%

קיים בכל הקומות/קיים בחלק מהקומות/לא קיים דלפק מונמך
קיים

9.8%

9.8%קיים/לא קייםקיימים שירותי נכים

9.8% מערכת עזר לשמיעה

יש בסניף שילוט בולט של מערכת 
העזר לשמיעה

קיים באופן בולט/קיים בחלק מהקומות/לא 
נראה

4.9%

4.9%קיימת/חלקית/לא קיימתיש בסניף מערכת עזר לשמיעה

**רק במקרים שבהם יש בבניין משרדים נוספים
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מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

דוח מסכם לשנת 2019

משקלותסוג הסולםשאלה

24%נראות – תחזוקה ורמת התנאים בהמתנה בסניף

16%תחזוקת הסניף

8.5%ניקיון

11.2%–5ניקיון הכניסה לסניף

11.2%–5ניקיון אזור ההמתנה

11.2%–5ניקיון המסדרונות

11.2%–5מרצפות שלמות

11.2%–5כל הציוד והריהוט באולם ההמתנה תקין ושלם

11.2%–5פחים מרוקנים

1.2%לא/כןפגמים אסתטיים בולטים

7.5%תקינות השירותים

13.7%–5ניקיון השירותים

13.7%–5תקינות השירותים

8% רמת התנאים בהמתנה

קיים בכל הקומות/ קיים בחלק קיים קולר שתייה
מהקומות/לא קיים

3.7%

3.1%קיימת בכל הקומות/חלקית/לא קיימתקיימת מכונת צילום בסניף הזמינה לקהל

1001.2% = 5 מקומות פנויים ומעלהמדד הצפיפות

90 = בין 3–4 מקומות פנויים

70 = בין 1–2 מקומות פנויים

50 = 0 מקומות פנויים

25 = בין 1–5 אנשים עומדים

0 = 6 אנשים ומעלה עומדים






