
החדשנותבילש"ב
מפגשי שיתוף ידע וכלים להנעת חדשנות עירונית

כלים למדידה

איך לבנות פרמטרים  
?למדידת השפעה



12Nמדד החזרה לשגרה של חדשות 

מורכב ממספר  
אינדיקטורים ששקלולם 

שניתן  , יוצר מדד יומי
ללמוד ממנו את כיוון 

ועוצמת השינוי בפעילות  
.המשק



?  האם מדדים משקפים את המציאות
?איך בעצם אנחנו יודעים-או 

הערכה ומדידה נועדו 
לגורם המתערב  לתת 

.  תמונת מצב

מדדים מתייחסים למרכיבים שונים  
:של תהליך העבודה

(INPUTS)תשומותמדדי •

מדידה של מה בוצע ביצוע מדדי •
(תכנון, למשל, לעומת)בפועל 

(outcomes)תוצאהמדדי •

(  אימפקט)השפעהמדדי •



סוגי מדדים שונים מתייחסים למרכיבים  
שונים של הפעולה

העירייה שלכם הקימה אתר אינטרנט חדש לשיווק עסקים קטנים מקומיים  
.בעיר בניסיון להתמודד עם משבר הקורונה

?    תקציבי פרסום או שעות עבודת מעצבים, למשל: מה השקענותשומות

?רמת שביעות רצון מתפקודו? כמה תקלות נרשמו? האם האתר עלהביצוע/תפוקות

?האתר מייצר ברשתטראפיקאיזה , כמה עסקים קטנים נרשמו באתרתוצאה

?  באיזו מידה האתר שיפר את המצב של העסקים הקטנים המקומייםהשפעה
.בהשוואה לכאלה שלא נרשמו, למשל, כולל



dashboardבעיר בולטימור



dashboardבעיר בולטימור

.ניקיון הרחבות והסמטאות הצדדיות:המדד

בבולטימור בחרו כמדד את אחוז הפניות שהושלמו בזמן שנקבע כזמן טיפול ראוי על ידי  
!  זהו מדד ביצוע. העירייה

או )נרצה למדוד את מצב הניקיון , תוצאהזה למדד ביצועמידה והיינו רוצים להפוך מדד ב
.לאורך זמן נוכל לבדוק ולהשוות מהי מגמת השינוי במידת הניקיון. בפועל( כמות הלכלוך



דוגמא לכלי המדידה
אתגר ניקיון המרחב הציבורי  



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

?  מה קורה עכשיו–תמונת מצב ברגע נתון •
הצבעה על מגמת שינוי לאורך זמן •
בסיס לקבלת החלטות בטווח זמן קצר •

שיח ציבורי , תכנון ושיפור שירותים)וארוך 
(קבלנים ועוד, עם תושבים

למה 
?למדוד



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

:המדידה של מצב הניקיון בעיר מתייחסת לשלוש קטגוריות
שינוי בהתנהגות תושבים בתחום הניקיון במרחב הציבורי•
שירותי העירייה בתחום הניקיון במרחב הציבורי•
.הניקיון במרחב הציבורי/מצב הלכלוך•

הקטגוריות השונות למדידה מבוססות על הבנת ולמידה 
.  תחומי השינוי המבוקש–ממחקר השטח 

מה  
?נמדוד

שמכיל פירוט של  –יצרנו סט מדדים שלם 
הרכיבים השונים של עיר נקייה יותר 



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

שינוי בהתנהגות תושבים בתחום הניקיון במרחב הציבורי-דוגמא מתחום 

מה מידת שביעות רצון התושבים ביחס לניקיון 
?המרחב הציבורי

מה נרצה 
?לדעת

עליה ברמת שביעות הרצון של התושבים  
במדידה הבאה50%למעל ( 2019)25%מ

מה המגמה  
?הרצויה

,המרחבנתוני סקר נראות 
2019בלומברגצוות  

מה מקור  
?הנתונים



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

שינוי בהתנהגות תושבים בתחום הניקיון במרחב הציבורי-דוגמא מתחום 

התארגנות תושבים התורמת למצב מה היקף 
?הציבוריהניקיון במרחב 

מה נרצה 
?לדעת

עליה במספר התארגנויות תושבים שפועלות  
לניקיון המרחב , או חד פעמי, באופן שוטף
.במרחב הציבורי/ הסמוך לבית

מה המגמה  
?הרצויה

לבדוק עד כמה הם -סקר בקרב ועדי בניינים 
.מטפלים בנושאי ניקיון במרחב הציבורי

מה מקור  
?הנתונים



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

לכלוך במרחב הציבורי/מצב הניקיון–דוגמא מתחום 

מהי כמות הפסולת הנמצאת במרחב הציבורי  
?(בהתבסס על ספירה אובייקטיבית של פריטים)

מה נרצה 
?לדעת

מדי שנה20%כמות הלכלוך המפוזר בעיר תקטן ב 
מה המגמה  

?הרצויה

נכון להיום אין שום דרך למדוד עד כמה העיר 
לבדוק יצירת מדד  יש . נקייה באופן אובייקטיבי

התקנת  )בעזרת טכנולוגיה של עיבוד תמונה 
(.  הטיאוטתוכנה על המצלמות של רכבי 

מה מקור  
?הנתונים



למדידת אתגר ניקיון המרחב הציבוריכלי

שירותי העירייה בתחום הניקיון במרחב הציבורי-דוגמא מתחום 

האכיפה של העירייה על שמירת  מה היקף 
?התושבים במרחב הציבוריהניקיון של 

מה נרצה 
?לדעת

עלייה בחלק היחסי של דוחות ואזהרות בנושאי 
. כלל דוחות הסיירת הירוקהעומת ניקיון ל

מה המגמה  
?הרצויה

נתוני מחלקת פיקוח ונתוני הסיירת הירוקה
מה מקור  

?הנתונים



התנסות

1



:  מעשה שהיה כך היה
לאחרונה יזמתם  . בעיר כלשהיראש האגף הכלכלי ן.שאתםדמיינו 

...(.עדיין משבר הקורונה)שירות משלוחים מעסקים קטנים בעיר 
?איך הולך--לדעת ת.מבקשהשירות פועל כבר שבועיים וראש העיר 

אתם רוצים למדוד ולהעריך את מה שנדמה לכם באופן אינטואיטיבי  
?איך תמדדו. כהצלחה מדהימה של המהלך

.נסחו שלוש שאלות באמצעותן תמדדו את המצב? כיצד תמדדו.  1

?    האם אלה מדדי תשומות: בשאלות שלכןן.בניתםאיזה סוגי מדדים .2
?תוצאה או השפעה?  ביצוע/תפוקות

כיצד ההבנה העולה מהמדד יכולה לתרום  : בחרו את מדד התוצאה שיצרתם.  3
?לשיפור העבודה שלכם



שיתוף 



?כדי לבנות כלי מדידהמה נדרש 
;הבנייה של תמונת היעד/ניסוח המטרה* 

;"צעד אחורה"בניית המדדים על בסיס * 

;פירוק לאינדיקטורים* 

לטובת השוואה ומדידת מגמות שינוי לאורך ( נקודת אפס)בייסלייןיצירה של * 
;זמן

;מיפוי בסיסי נתונים קיימים וזיהוי נתונים חסרים* 

,  סקרים מקומיים וסקרים ארציים)בחירה ובנייה של כלים לאיסוף נתונים •
;...(תצפיות וכלים איכותניים, GIS, כרייה ממאגרים קיימים

!הנהלות ותושבים, צוותי עבודה–הנגשה לבעלי עניין •



רגליים על  :  האתגר
...  האדמה

?שאלות



!תודה


