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תקציר

רקע
מסמך זה סוקר פרקטיקות מיטביות מן העולם לליווי רשויות מקומיות באספקת שירותים חברתיים, ככלי לשיפור איכות השירותים 
שהן מספקות. נסקרו תוכניות ממדינות OECD נבחרות שבהן רמות אוטונומיה שונות של רשויות מקומיות. הסקירה נערכה במהלך 

שנת 2020 לבקשת אגף התקציבים במשרד האוצר.

מטרה 
זיהוי מודלים מיטביים מן העולם לליווי רשויות מקומיות על ידי גורם חיצוני )ממשלה, עמותה או גוף עסקי( באספקת שירותי חינוך 

ורווחה, העשויים לפעול היטב גם ברשויות המקומיות בישראל. 

שיטה
סקירה בין-לאומית של ספרות אקדמית, של מסמכים רשמיים ושל מקורות אינטרנטיים נוספים העוסקים ברשויות מקומיות.

ממצאים עיקריים
רק מעט תוכניות בעולם נשענות על ליווי כדרך מרכזית לשיפור אספקת שירותים חברתיים מקומיים. כלי הליווי הנפוץ ביותר 
בתוכניות אלו הוא ייעוץ או מחקר ארגוני מותאמים אישית. עם זאת, יש מודלים סדורים לליווי רשויות. בתוכניות המשתמשות 
במודלים סדורים מוקמים לרוב גופים המנהלים את תהליכי הליווי ברשויות מקומיות רבות. הגופים מאפשרים שונּות בין אזורים 
ורשויות באופן הפעלת תוכנית הליווי – תוך שמירה על מסגרת משותפת לכלל הרשויות המשתתפות. במסמך זה נסקרות שתי 
תוכניות של ייעוץ ומחקר ארגוני )מדנמרק ומן האיחוד האירופי( ושתי תוכניות עם מודלים סדורים לליווי רשותי )מגרמניה ומאנגליה(. 

נמצא כי תהליכי ליווי מיטביים פועלים לפיתוח יכולות בנות קיימה ברשויות המקומיות הזוכות לליווי – לצורך כך מוקדשת מחשבה 
רבה ליום שאחרי תום התוכנית והמימון. למשל, התוכנית הגרמנית Lernen vor Ort – LvO )Learning Locally( הגדירה מלכתחילה 
את פרויקט הליווי כולו כזמני, ולכן הוקמו מנגנונים שנועדו להבטיח שינויים מבניים ארוכי טווח בגופים המלווים ושיתוף של הידע 

שנצבר בין עמותות ורשויות מקומיות בכלל גרמניה.

עוד נמצא כי יכולות הערכה ומדידה ברשות המקומית הן רכיב משמעותי בפיתוח יכולות ניהול ומינהל. נוסף על כך, עלה כי חופש 
וסמכות ניהולית ברשות המקומית הם צורך נדרש לפיתוח יכולות ניהול עצמאיות – הרשות המקומית צריכה להיות, ולהרגיש, 

שותפה בקבלת ההחלטות במסגרת תוכניות הליווי כדי לפתח את היכולות הללו בעצמה.  

לבסוף, ארגונים אזוריים, שהם הבסיס לליווי הרשותי שנעשה באנגליה, קיימים בדרך אחרת בישראל בדמות האשכולות האזוריים. 
כך שבהתאמות מועטות יחסית ניתן להשתמש במודל האנגלי לצורך ליווי רשותי גם בישראל. 



ii

תמצית מנהלים

רקע
מסמך זה סוקר פרקטיקות מיטביות מן העולם לליווי רשויות מקומיות באספקת שירותים חברתיים, ככלי לשיפור איכות השירותים 
שהן מספקות. תהליך הליווי, כפי שהוגדר בסקירה, הוא תהליך שבסופו הרשות המקומית יכולה לספק שירותים חברתיים באופן 
עצמאי, במסגרת החוק הקיים. התוכניות שנסקרו הן כאלו הפועלות לפתח יכולות )ניהוליות, מקצועיות( ו/או לבנות תשתית 

ארגונית מתאימה – ללא ביזור סמכויות נוספות. הסקירה נערכה במהלך שנת 2020 לבקשת אגף התקציבים במשרד האוצר.

מטרה 
זיהוי מודלים מיטביים מן העולם לליווי רשויות מקומיות על ידי גורם חיצוני )ממשלה, עמותה או גוף עסקי( באספקת שירותי חינוך 

ורווחה, העשויים לפעול היטב גם ברשויות המקומיות בישראל. 

שיטה
סקירה בין-לאומית של ספרות אקדמית, של מסמכים רשמיים ושל מקורות אינטרנטיים העוסקים ברשויות מקומיות. נעשה שימוש 
 municipal management, לפי מילות חיפוש בתחומי ,Web of Science-ו Google Scholar-במנועי חיפוש אקדמיים, בעיקר ב
decentralization and devolution ו-capacity building. כמו כן נעשה שימוש באתר ה-OECD ובאתרים של מרכזי רשויות 

מקומיות לאומיים ורשתות של רשויות מקומיות. 

נסקרו תוכניות ממדינות OECD נבחרות שבהן רמות אוטונומיה שונות של רשויות מקומיות: גרמניה )המודל הגרמני( ודנמרק 
)המודל הנורדי(, שבהן יש אוטונומיה גבוהה לרשויות המקומיות, ואנגליה )המודל הבריטי/ האנגלו-סקסי(, שבה אוטונומיה נמוכה 

יחסית של רשויות מקומיות. כמו כן נבחר האיחוד האירופי, שהוא גוף על-מדינתי ובו אוטונומיה גבוהה למדינות החברות. 

ממצאים עיקריים
תהליך ליווי מוצלח דורש אמון הדדי בין הגורמים. בהקשר של ליווי רשויות מקומיות, אמון נדרש בין מוסדות השלטון המרכזי )או 
המחוזי( ובין מוסדות השלטון המקומי, ללא תלות במודל הליווי. ללא אמון, מתקשים מוסדות השלטון המרכזי להעניק סמכויות 
והשפעה למוסדות השלטון המקומי ובד בבד, מוסדות השלטון המקומי מתקשים לפתח את היכולות הדרושות להם כדי לממש 

את סמכויותיהם. 

מן הסקירה עולה כי בעולם יש מעט תוכניות הנשענות על ליווי כדרך מרכזית לשיפור אספקת שירותים חברתיים מקומיים, ואילו 
תוכניות של הכשרות, למידת עמיתים וביקורת ממסדית נפוצים יותר. עם זאת, זוהו ארבע תוכניות רלוונטיות שאותן אנו סוקרים 

בהרחבה במסמך זה. 
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Lernen vor Ort - LvO( Learning Locally(, גרמניה
LvO היא תוכנית ליווי פדרלית המסייעת לרשויות מקומיות בגרמניה להקים מערך מדידה והערכה של מערכת החינוך המקומית  	

ובמקביל לפתח יכולות ניהוליות של מערכת החינוך המקומית 

הנחת המוצא בתוכנית היא שכדי לנהל צריך לדעת מה קורה, וכדי לדעת מה קורה נדרשות יכולות הערכה ומדידה  	

במסגרת LvO וכחלק מבניית היכולות הניהוליות המקומיות, רשויות מקומיות נדרשות להקים ארבעה מערכים עירוניים: ניהול  	
חינוך, פיקוח חינוך, ייעוץ חינוכי ומעברים חינוכיים

לכל מערך מוגדרות מטלות ומשימות שהרשות המקומית נדרשת לעמוד בהן 	

כדי להשתתף בתוכנית הליווי רשויות מקומיות נדרשות ליצור שותפות עם עמותה מקומית בהפעלת התוכנית. העמותה  	
השותפה היא גוף מקצועי מתחום החינוך. סוג השותפות והסיוע הניתן משתנה ותלוי בהחלטה המשותפת של הרשות 

המקומית והעמותה

לכל אורך התוכנית, הרשויות והעמותות נדרשות להשתתף בהפצת ידע – בין הרשויות, העמותות וגם בקרב רשויות מקומיות  	
שאינן חלק מן הפרויקט

מבין התוכניות שנסקרו, לתוכנית LvO המבנה המפורט והסדור ביותר. למרות זאת, התוכנית מעניקה לרשויות המקומיות  	
חופש רב בבחירת הדרך למימוש היעדים

RIEP( Regional Improvement and Efficiency Partnerships(, אנגליה
RIEP היא תוכנית אנגלית הנשענת על גופים אזוריים ככלי לפיתוח יכולות של רשויות מקומיות  	

RIEPs הם תשעה גופים אזוריים שהוקמו ופעלו באנגליה בין השנים 2011-2008 	

תפקיד ה-RIEPs הוא לטייב ולייעל את עבודת הרשויות המקומיות הנמצאות באזור, בין היתר באמצעות ליווי עבודת  	
הרשויות המקומיות 

RIEPs עסקו במגוון תחומים, בהם סיוע בחיסכון כספי )רכש אזורי משותף, לדוגמה(, בבניית יכולות )שיתופי ידע, הקמת מאגרי  	
 Comprehensive( וגם בסיוע וליווי פרטני לרשויות מקומיות שקיבלו ציונים נמוכים במבחני הערכה הממשלתיים )מידע משותפים

)Performance Assessment - CPA

לכל RIEP תוכנית אסטרטגית שנתית משלו, בתוכנית נקבעים תחומי העיסוק שלו לשנה הקרובה. תחומי העיסוק הם תוצר  	
של משא ומתן בין ה-RIEP ובין הממשל המקומי והמרכזי והם נקבעים לאורה של התוכנית האסטרטגית הממשלתית-לאומית

תוכנית ה-RIEP נשענת על ההנחה כי הידע בכל הקשור לעבודת הרשות המקומית נמצא במרחב המקומי ולא במרחב הלאומי.  	
לכן, עיקר סמכויות הפיקוח והניהול בתוכנית ניתנו לרמה האזורית ולארגון הגג של הרשויות המקומיות באנגליה. זאת כאשר 

RIEPs הממשל המרכזי הוא שתיקצב את הקמת והפעלת ה

בפרויקט ניתן דגש על דיווח ושיתוף מידע על פעילות הגופים, בפרט באמצעות דוח שנתי מפורט על התוכנית 	

ה-RIEPs דומים במובנים מסוימים לאשכולות האזוריים בישראל, אך יש להם השפעה ומרחב פעולה גדולים יותר 	
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מחקר התערבותי סביב התחדשות שכונתית, דנמרק 
בקופנהגן נערך מחקר התערבותי מלווה לצורך שינוי ארגוני בעירייה. המחקר הארגוני נועד להוביל לאספקת שירותים חברתיים  	

מקומיים טובים יותר

המחקר נערך במסגרת פרויקט התחדשות שכונתית. התחדשות שכונתית בקופנהגן מתרחשת בממד הפיזי ובממד החברתי 	

שלא כמו התוכניות האחרות המוצגות בסקירה, במקרה זה הדרישה והרצון לשינוי וחיזוק יכולות אספקת השירותים החברתיים  	
הגיעו מן הממשל המקומי, והוא זה שפנה לצוות החוקרים 

החוקרים ליוו פרויקט התחדשות שכונתית ובמהלכו ולאורו הציעו שינויים מבניים לעבודת הרשות 	

המחקר כלל ארבעה רכיבים: מחקר ראשוני, זיהוי בעיות תיאום, המלצות לפתרונות והטמעה 	

המחקר התמקד בזיהוי בעיות תיאום שהיוו נקודות חיכוך בין גופים עירוניים, בפרט בין האגפים השונים בעירייה )בקופנהגן  	
לאגפים השונים עצמאות ניהולית גבוהה במיוחד(

נקודות חיכוך אלו היו בסיס לדיון עם העובדים והמנהלים ליצירת שינויים בעבודת הרשות המקומית 	

לאחר מחקר ושיתוף )משמעותי( עם העובדים והמנהלים נערך משא ומתן עם הנהלות האגפים בעירייה לצורך הטמעת  	
השינויים שנמצאו נדרשים במחקר

המחקר הוביל ליצירת מבנה ארגוני אופקי ובו האגפים משתפים פעולה לפי צרכים מקומיים בשכונה. זאת בשונה מן המבנה  	
הקודם, שבו כל אגף פעל בתחום העיסוק שלו )מבנה ארגוני אנכי(

Strengthening governance of EU fund under cohesion policy, איחוד אירופי
מחקר-ייעוץ מלווה שנועד לסייע לגופים )מדינתיים או אזוריים( המקבלים כספים ייעודיים מן האיחוד האירופי לשפר את  	

המבנה הארגוני ולבנות יכולות מינהליות וניהוליות 

מטרת התוכנית לסייע לגופים המלווים לממש כספים הניתנים מן האיחוד האירופי עבור פרויקטים שונים  	

נכון לכתיבת מסמך זה התוכנית נמצאת בשלב הפיילוט ומשתתפים בה חמישה גופים אזוריים ולאומיים המקבלים תמיכה  	
כספית מן האיחוד האירופי במסגרת פרויקטים אחרים )כלומר הגופים מקבלים תמיכה כספית גם לפרויקט וגם לתוכנית 

הליווי הנסקרת כאן( 

התוכנית מובלת על ידי צוות מומחים חיצוני מה-OECD ובשותפות עם מומחים מן האיחוד האירופי 	

לתוכנית שני שלבים: שלב א’ – מחקר, שלב ב’ – הטמעה 	

בשלב א’ יעשה איסוף נתונים, ייערך זיהוי של הקשיים במימוש כספי האיחוד ולבסוף תיכתב מפת דרכים לפיתוח יכולות  	
מינהליות וניהוליות

מפת הדרכים תיכתב בשותפות יחד עם המומחים וצוות העובדים והמנהלים המקומי. במפת הדרכים מבחינים בין שינויים  	
הנדרשים לצורך שיפור יכולות ניהול וניצול הכספים בטווח הקצר ובין כאלה של הטווח הארוך

שינויים של הטווח הקצר נעשים במהלך שנות התוכנית ובמימונה, ואילו שינויים של הטווח הארוך נמצאים באחריות הגוף  	
המלווה ונעשים לאחר תום התוכנית וללא מימון האיחוד האירופי
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שלב ב’, הוא שלב ההטמעה ובו מיושמות ההחלטות של הטווח הקצר ממפת הדרכים 	

ההטמעה נעשית, בין היתר, תוך שימוש בכלי פיתוח היכולות )capacity building( של האיחוד האירופי 	

לאיחוד האירופי שפה משותפת לנושא פיתוח יכולות הנמצאת בשימוש בכלים אחדים שלו  	

השפה המשותפת מקלה על מימוש תובנות משלב א’ )מחקר( במהלך שלב ב’ )הטמעה( 	

התוכנית של האיחוד האירופי דומה לזו הדנית אך ישנם שני הבדלים מהותיים: 	

תוכנית האיחוד האירופי מציעה מבנה סדור וגנרי של מחקר מלווה שניתן להעברה לרשויות אחרות )בניגוד לתוכנית הדנית  	
שהיא פרטנית-ייחודית(

התוכנית פועלת בקרב גופים שכבר מקבלים תמיכה כספית לתוכנית מן האיחוד, כך שהתוכנית היא תוספת שאיננה עומדת  	
בפני עצמה. דבר זה מסייע ביצירת מחויבות למימוש מפת הדרכים

תוספות והרחבות על כלים נוספים שאינם ליווי רשויות
שאלת המחקר שהוגדרה עם תחילת המחקר ביקשה להתמקד בליווי ככלי המרכזי לצורך שיפור עבודת הרשות באספקת שירותים 
החברתיים. יחד עם זאת, לאורך העבודה על המסמך עלו דוגמאות לכלים אחרים המשמשים לאותה המטרה, כלים אלו כוללים: 

הכשרות מקצועיות )ארה”ב(, למידת עמיתים )שווייץ( ומערכי הערכה ומדידה )צ’ילה ונורווגיה(. 

סיכום
מעטות התוכניות מן העולם הנשענות על ליווי כדרך המרכזית בשיפור אספקת שירותים חברתיים מקומיים. כאשר תוכניות כן 
משתמשות בליווי, הכלי הנפוץ ביותר הוא ייעוץ או מחקר ארגוני מותאמים אישית. קשה, אך לא בלתי אפשרי, ליצור תוכנית ליווי 
בעלת מתווה סדור המתאים למספר רב של רשויות )one-size fits all(, זאת מכיוון שליווי רשותי הוא תהליך עדין ומורכב ופעמים 
רבות נדרשת בו התאמה אישית לצורכי הרשות המקומית. יחד עם זאת, וכפי שמוצג בסקירה, ישנם מודלים סדורים לליווי רשויות, 
כדוגמת אלו הקיימים בתוכנית הגרמנית והאנגלית. במסגרת תוכניות אלו מוקמים גופים המנהלים את תהליכי הליווי בקרב רשויות 
מקומיות רבות. התוכניות מאפשרות שונּות בין אזורים ורשויות באופן הפעלת תוכנית הליווי תוך שמירה על מסגרת משותפת 

לכלל הרשויות המשתתפות. 

תהליכי ליווי מיטביים פועלים לפיתוח יכולות בנות קיימה ברשויות המקומיות הזוכות לליווי – לצורך כך מוקדשת מחשבה רבה 
ליום שאחרי תום התוכנית והמימון. למשל, התוכנית הגרמנית )LvO( הגדירה היטב את היום שאחרי התוכנית – הפרויקט כולו 
הוגדר כזמני מלכתחילה והוקמו מנגנונים שנועדו להבטיח שינויים מבניים ארוכי טווח בגופים המלווים וחלוקה של הידע שנצבר.

נמצא כי הערכה ומדידה ברשות המקומית הן רכיב משמעותי בפיתוח יכולות ניהול ומינהל. כמו כן נמצא כי חופש וסמכות ניהולית 
ברשות המקומית הם צורך נדרש לפיתוח יכולות ניהול עצמאיות, כלומר הרשות המקומית צריכה להיות, ולהרגיש, שותפה בקבלת 

ההחלטות במסגרת תוכניות הליווי כדי לפתח את היכולות הללו בעצמה.  

לבסוף, ארגונים אזוריים, שהם הבסיס לליווי הרשותי שנעשה באנגליה, קיימים בדרך שונה בישראל, בדמות האשכולות האזוריים. 
כך שבהתאמות מועטות יחסית ניתן להשתמש במודל האנגלי לצורך ליווי רשותי גם בישראל. 
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