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?21-מהו המשאב הכי חשוב במאה ה
זה כבר לא נפט, רמז



יעילות ארגונית בעידן המידע

“How long does it take you to 

know what you know you know”

Michael Schwartz, Chief Economist At Microsoft



מאינטואיציה וניסיון לנתונים וראיות
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Scared Straight

“Simply put, participating in the program was 
associated with an increase in crime”
Campbell Systematic Reviews

נוער בסיכון



איסוף מידע שיטתי איסוף מידע שגרתי

מתוכנן ושיטתי יותר מקרי איסוף המידע

גדול יותר קטן יותר מדגם

מייצג סלקטיבי המידע

מרובות מצומצמות יותר נקודות מבט

מלא חלקי תיעוד המידע

שיטתי ואינטגרטיבי לא שיטתי ניתוח המידע

שיטתית תועלתית/ מקרית  הפצה

יש שקיפות
שקיפות  /חוסר שקיפות

מוגבלת
שיטת העבודה  

והלקחים

יותר פחות אובייקטיביות

...אבל, כולנו אוספים מידע



מדידה והערכה

?עומק ומורכבות

?מתי

?מי

מדידה שוטפת

*הצוות המפעיל

סדיר ומתמשך

מוגבלים יותר

מחקר הערכה

מומחים חיצוניים

תקופתי ומוגבל בזמן

נרחבים יותר

לעיתים קרובות בסיוע מומחים חיצוניים* 



במדידה יש גם בעיות

https://media.giphy.com/media/RLhVSyEj2GFVXDZVqy/giphy.mp4

https://media.giphy.com/media/RLhVSyEj2GFVXDZVqy/giphy.mp4


אתגרים וסיכונים

כרוכההיא,במדידההטמוניםהרביםהיתרונותלצד
:לדוגמא.מּוְבניםובסיכוניםבאתגריםגם

כאמצעיולאכמטרהמדידהעלהסתכלות•

(...שחשובבמהולא)למדודשקלבמההתמקדות•

ריאליותלאציפיותפיתוח•

ובפירושבניתוחטעויות;המדידהובביצועבתכנוןטעויות•

הנתונים

,Use)לרעהושימושמניפולציה• Non-use, Misuse)



מדידה והערכה ברכש החברתי



אגף ממשל וחברה 



?מהו שירות חברתי במיקור חוץ

 לרבות נפשי, חינוכי או טיפולישירות : חברתישירות  ,

רפואי  -ופרארפואי , סוציאלי

 באמצעות מפעיל חיצוני  ניתן :חוץשירות במיקור

ואחראית  , שהממשלה מממנת חלקית או בלעדית, לממשלה

ושאיננו תמיכה, ביצועועל מדיניות אספקתו ולפיקוח על 

2034'  החלטת ממשלה מס: מתוך



היקף השירותים

2018לשנת , ספר השירותים החברתיים המסופקים באמצעות מיקור חוץ: מתוך

(ח"מלש)תקציב השירותיםמספר משרד

רווחה והשירותים  ה
*החברתיים

654,036,111

584,150,227הבריאות

762,321,512החינוך

24145,131העלייה והקליטה

22310,652,981כ"סה

לא כולל זרוע העבודה וביטוח לאומי* 



הרקע לגיבוש ההמלצות

2020, חוץבמיקור בשירותים חברתיים והערכה מדידה : המלצות מדיניות-ח הצוות הממשלתי "דו: מתוך

בהרחבה במיקור חוץ של השירותים  עוסק ח הוועדה לשינוי חברתי כלכלי "דו
:ח קובע כי"הדו. החברתיים ועומד על הקשיים והבעיות הכרוכים בכך

עלורצוילגיטימיהינוהחברתייםמהשירותיםחלקשלחוץמיקור"
נעשהשהדברובלבד,לאזרחוזמינותםיעילותםאתלהגבירמנת

עלרקלאדגששימת,מושכלתכנוןתוךלכךהמתאימיםבמקרים
,מדידהיכולתפיתוח,הזמינות,האיכותעלגםאלאהעלות
."נאותיםסטנדרטיםשלואכיפהמעקב



רקע לגיבוש ההמלצות

הטילה על המשרדים החברתיים לקיים  * 1950החלטת הממשלה מספר •

ביחד עם משרד ראש הממשלה תהליך למידה בנושא קביעת מדדי  

.  תוצאה עבור שירותים חברתיים במיקור חוץ

במסגרת זאת פעל בשנה האחרונה צוות ממשלתי לגיבוש מדיניות  •

.  למדידה והערכה בשירותים חברתיים

,  ב"נפגש עם מומחים מובילים בארה, הצוות למד ממקרי הצלחה בעולם•

מדידה וביצע היוועצות נרחבת עם שישה שירותים בבניית תוכנית ליווה 

.  מפעילים שירותים ועם מומחי מדידה והערכה

הרווחה  , העבודה, החינוך, לקחו חלק נציגים ממשרדי הבריאותבצוות •

האוצר לצד נציגי עמותות מפעילות שירותים, והשירותים החברתיים

.  ומומחי מדידה והערכה

'חוץהמלצות הצוות הממשלתי לטיוב אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור אימוץ '* 



מטרות הצוות הממשלתי

הגדרת מדיניות ממשלתית למדידה והערכה  1.
.של שירותים חברתיים במיקור חוץ

.תשתיות ותהליכים להבטחת יישום המדיניותיצירת 2.



עיקרי השינוי

'שירות דור ב'שירות דור א

אין תאוריית שינוי ואסטרטגיית  
מדידה והערכה

אין שיתוף של מקבלי השירותים ושל  
המפעילים בהגדרת התוצאות והמדדים  

גישה מוגבלת למסדי נתונים רלוונטיים  
ואינטגרטיביים

הגדרה מפורטת של תשומות  
עבודהותהליכי 

מדידה ובקרה של התשומות  
"לא חוסכים על חשבון האזרח"

ללא יכולת להתאמה  , הסכם קשיח
ושינוי במהלך ההתקשרות  

מוגבל  /שיח מבוסס אנקדוטות ולא רציף
עם המפעילים

אין יכולת לדעת שהשירות משיג את  
תוצאותיו ומממש את תכליתו

רציף  תוך שיח ניהול מבוסס נתונים 
המפעלים  עם 

תאוריית שינוי בהירה ותכנון מוקדם  
המדידה וההערכהשל 

היוועצות עם בעלי העניין לקבלת  
טובות יותרהחלטות 

לשינוייםיכולת לעדכן ולשנות בהתאם 
ולממצאיםבשטח 

נגישים וזמינים  , מהיריםגישה למסלולים 
למסדי נתונים אינטגרטיביים

חזון וסטנדרט מקצועי  : יחסייםמינוף יתרונות 
מהמטה וניסיון מעשי וחדשנות מהשטח

-חתירה לאפקטיביות
לצד הבטחת איכות השירות  , בקרה

ומדידת התוצאות



מינוף יתרונות יחסיים: דוגמה

מתכון
לעוגת שוקולד

עוגת שוקולד  
טעימה

חזון וסטנדרט מקצועי מהמטה 
מעשי וחדשנות מהשטחוניסיון 

לעומת

?איך בנוי המכרז



ניהול אקטיבי מבוסס נתונים: דוגמה

Harvard Kennedy School, Government Performance Lab (GPL)

איסוף ובדיקה של הנתונים בתדירות גבוהה וקיום שיח  
ממוקד עם המפעילים לטובת למידה ושיפור השירות  

על בסיס הממצאים



לקידום היישום ותהליכים המלצות לתשתיות 

ומתן מענה לנטל שמשיתה המדידה על מפעילי  התייחסות •
בתחוםהשירותים ולצורך בפיתוח יכולותיהם המקצועיות 

:פיתוח היכולות במשרדים•

oהכשרה ובניית יכולות מקצועיות

o נתוניםאנליסט ושל תפקידים של מוביל מדידה והערכה

עבודה משרדיות גיבוש תכניות •

ניהול  במכרזים ולביצוע מדידה לשילוב מערכי יעדים •
רציף ומבוסס נתונים של ההתקשרות, אקטיבי



אגף ממשל וחברה
משרד ראש הממשלה

!תודה


