
משילות משתפת 

תהליך מיפוי עירוני

יולי 17

תשע"ז

ד"ר יעל שטימברג

תחום מחקר והערכה 

המכון לחינוך דמוקרטי



מטרות המפגש

סוגים של מיפוי?○

מה רצוי למפות?○

איך ניתן למפות?○

מהם מקורות המידע למיפוי?○

2



להשראה – מה יהיה התוצר של המיפוי? 

○ Education info graphic 

○ community info graphic

3



מטרות שונות למיפוי

דיווח: איסוף נתוני בסיס לצורך השוואה לאורך השנים•
חיזוק אמון  בין השותפים (יחסים) - שקיפות•

מיפוי כביטוי לאחריותיות

מיפוי מטרות•
קבלת החלטות מושכלת,  קביעת סדרי עדיפויות •
בניית תכניות עבודה (מיתאר)•
הקצאת משאבים; גיוס כ"א; יצירת סדירויות תומכות •

מיפוי לצורך עשיה

הבנת המערכת שבה פועלים: מגמות, ערכים, אינטרסים, מיקום במרחב (השוואה!)) – מידע דמוגרפי/ •
עמדות / עדויות

לבחון הנחות יסוד; לערער על הפער בין תפיסות לנתונים•

מיפוי לצורך למידה

מיתוג •
קידום אינטרסים•
מטרות נלוותגיוס תרומות•
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 ECOSYSTEM "מיפוי לצורך למידה – "מעבר לשלולית
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מה למפות? מה חשוב לנו לדעת ולשם מה? 
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 הישגים לימודיים•
אקלים יישובי•
תרומה לקהילה – השתתפותיות•
הגירה חיובית ליישוב•
מצב כלכלי של הרשות •

מידע לגבי 
תוצאות

ממד רעיוני: בהירות לגבי ערכים ומטרות ומדיניות; מיפוי •
אינטרסים

ניהולי ארגוני: מבנה ארגוני; תחלופה/ יציבות כ"א; חלוקת •
משאבים; סדירות להשתתפות -תהליכי קבלת החלטות- 

העברת מידע; איכות כ"א
למידה והתפתחות: תכניות בית ספריות, חווית הלמידה, •

תחושת יכולת של אנשי חינוך
יחסים: אווירה, תחושת שייכות, מוטיבציה של השותפים •

לעשייה 

מידע לגבי 
תשתיות

 מיפוי ומיקוד תחומים
תחום החינוך הפורמאלי
תחום התרבות והספורט

תחום רווחה
תחום צעירים....הגיל השלישי

מסחר ותעסוקה
???
???

מיפוי לפי שכונות
מיפוי לפי שכבות גיל

מיפוי לפי מצב סוציואקונומי



מה למפות? מה חשוב? ולשם מה?

KPI
Key Performance Indicators

במעלה הזרם...בקצה הצינור
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תרגיל בקבוצות קטנות



איך למפות? 

מקורות המידע
רשות○

אזרחים – דגימה [צעירים, גיל שלישי...]○

מסמכים, עיתונות○

סקרי דעת קהל מהעבר○

בעלי תפקידים שונים ○

בעלי עסקים○

למ"ס, מדלן, ביטוח לאומי○

סוגים של מידע
מידע קשיח בסיסי: מידע דמוגרפי כללי, כלכלי, דיור, ○

רווחה, הישגים, כ"א, יציבות כ"א, תקציבים 

מידע קשיח על פעילויות שוטפות: סדירויות, אירועים, ○
השתתפות באירועים, התנדבות, תכניות התערבות 

עמדות: בטחון ומוגנות, תחושת שייכות, שרותי הרשות ○
[סקרים, שולחנות עגולים, תצפיות ביישוב, ראיונות, 

שיחות מיקוד]
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האם המיפוי עצמו מבטא עקרונות של תרבות 
דמוקרטית?

דיאלוגיות: הגדרת מטרות המיפוי בשיח מכבד ורגיש  למקום של השותפים השונים שהם מושאי המיפוי○

השתתפותיות: יצירת וועדת היגוי רב מגזרית לעיצוב (וביצוע) המיפוי○

אקטיביזם: מתן אפשרות לקהלים שונים להשמיע את קולם במהלך המיפוי (מגוון מקורות מידע)○

אחריות הדדית בין הפרט לקהילה: שקיפות באשר למטרות ולדרך; שימוש הוגן בתוצאות המיפוי○
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נתונים

החלטותפרשנות
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הבחנה בין נתונים לפרשנות!
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תיאוריית השינוי ומודל לוגי

פעולות מרכזיות 
להשגת המטרות תפוקות תוצאות 

לטווח קצר
תוצאות 
לטווח ארוך
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חזון
מטרה מרכזית
יעדים מרכזיים
צרכים מרכזיים
הנחות יסוד
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Create your Dreams


