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הון חברתי נמוך, חוסר אמון וניכור בין התושבים עצמם ובין התושבים לרשות: אוכלוסיות אלו סובלות 
מהדרה חברתית ומהדרה מהמרחב הציבורי, הן מבחינה פיזית והן מבחינת ייצוג והשפעה על המרחב 

הקהילתי. 

מחליש  זה  הדדית:  מצב  אחריות קהילתית וערבות  ושל  ומשמעות  שייכות  של  נמוכות  תחושות 
- החברתית בפריפריה  קהילות  של  הקולקטיבית  המסוגלות  תחושת  יותר.  עוד  הקהילות  את 

ערבות  בהיעדר  והקהילתית.  החברתית  האזרחית,  ההשתתפות  על  ומשפיעה  נמוכה  גיאוגרפית 
התושבים לא מתארגנים ולא  לוקחים  חלק  שייכות ומשמעות,  קהילתית,  אחריות  תחושת  הדדית, 
בשיפור ובעיצוב חייהם הקהילתיים. כל אלה גורמים לירידה בחוסן החברתי, המסכנת את יכולתם של 

חברי הקהילה להתמודד עם מצבי משבר.

מגוון רחב של סוגי קהילות ומאפיינים, אל מול מחסור במשאבי רשות ושוני בייצוגיות של כל קהילה:  
הקולות החזקים   מצב זה מוליד קונפליקטים פנימיים ומאבקים על חלוקת משאבים. פעמים רבות, 
השכונה והקהילה. אוכלוסיות מסוימות  כלל תושבי  מייצגים את  אינם  ברשות ובקהילה  שנשמעים 

בקהילה עלולות לחוות הדרה חברתית ותחושות קיפוח.

המרחב  קרובות  לעיתים  ומעודד צמיחתן של תופעות חברתיות שליליות:  המרחב הציבורי מוזנח 
הציבורי אינו הולם את צורכי הקהילה ומאופיין בהזנחה, בתחזוקה לקויה, בלכלוך, בוונדליזם, ברמות 
המאפשרות  מזמינות,  ותשתיות  מטופחים  ציבוריים  מרחבים  בהיעדר  ופשיעה,  אלימות  של  גבוהות 

ומעודדות קשרים קהילתיים והתפתחות אישית וחברתית. 

במוביליות, בהון החברתי ובחוסן של   באיכות החיים,  ופוגעות  אלו מגבירות את אי השוויון  בעיות 
הקהילות.
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רמת המדינהרמת הרשותרמת הקהילהרמת הפרט

האפיק 
החברתי

רשות מקומית מקדמת סדר יוםקהילה בעלת הון חברתי-קהילתיאמון ושייכות
קהילתי

משרדי ממשלה שפיתוח קהילתי על 
סדר יומם

תשתיות רשותיות התומכות בפיתוח קהילה בעלת חוסן קהילתיביטחון חברתי
קהילתי

יצוג, השפעה וביטחון במרחב 
הציבורי

חיים משותפים בסביבה הטרוגנית 
בעלת  קהילה ובמרחב ציבורי בטוח

משילות עצמית, קול והשפעה 
חברתית

האפיק 
הכלכלי

הזדמנויות  רווחה כלכלית ומגוון
לתעסוקה איכותית

קהילה בעלת עוצמה, עצמאות 
ויכולת כלכלית, המייצרת הזדמנויות 

כלכליות לכלל 
קבוצות האוכלוסייה

רשות מקומית שפיתוח כלכלי
קהילתי על סדר יומה

משרדי ממשלה שפיתוח כלכלי-
קהילתי על סדר יומם

רישות קהילתי-עסקי המייצר הון שוויון הזדמנויות ואפשרויות
חברתי-כלכלי מתפתח

תשתיות רשותיות התומכות בפיתוח 
כלכלי-קהילתי

הקצאה ואיגום משאבים 
ממשלתיים לתמיכה בקהילות 

החברתית-גיאוגרפית בפריפריה

ומגדילים  תושבים מקטינים חובות
הכנסה

מודל כלכלי-קהילתי בר-קיימא, 
מבוסס כוחות פנימיים

האפיק 
החינוכי

ילדים ובני נוער חשים בשייכות 
לקהילתם

מענים חינוכיים-לתושבים החל 
בגיל הרך ועד לגיל זיקנה

במרחב  תהליכים חינוכיים קהילתיים,
הפיזי ובמרחב הווירטואלי, מקודמים 

כסדר יום רשותי

הכרה בחשיבות החינוך הפורמלי 
שייכות,  והבלתי פורמלי, כמקדם חוסן,

מוביליות והון החברתי של קהילות

ילדים ובני נוער בוטחים באנשי 
החינוך

מודעות לשירותי החינוך הבלתי 
פורמלי המוצעים

פורמלי  אנשי החינוך הפורמלי והבלתי
הם מומחי תוכן ותהליך בבינוי קהילה

מדיניות סדורה ומערכתית, בין-
משרדית, המתכללת, מתקצבת 

ומקדמת תהליכי חינוך בוני הקהילה

שייכות  לכל ילד/נער יש קבוצת
חברתי קהילתית

הקהילה תשתיות רשותיות התומכות בפיתוח למידה המתרחשת ברחבי
חברתי-קהילתי-חינוכי

רגולציה מותאמת התומכת במהלך 
'קהילה מיטיבה'

שייכות  לכל ילד/נער יש קבוצת
מקדם  הוא חברתית שבמסגרתה

יוזמה בקהילה

שגרות חברתיות מוטמעות בחיי 
היום-יום בחינוך הפורמלי

מטרות, שפה, שותפויות ותוכניות 
עבודה משותפות של בעלי עניין 

השונים בשדה החינוך

בטוחים  ילדים ובני נוער חשים
יותר ופונים פחות לדרכי 

התמודדות א-חברתיות

תשתיות פיזיות ואנשי מקצוע 
ייעודיים לפעילות החינוכית בקהילה

רגולציה מותאמת התומכת במהלך 
'קהילה מיטיבה'

ילדים ובני נוער זוכים להכרה על 
פעילותם החברתית

הציבור שותף לתהליכי התכנון 
והפיתוח החינוכי

האפיק 
האורבני

התושב נהנה ממרחב ציבורי
מתוחזק, מזמין ובטוח העונה 

לצרכיו

קהילות חסונות ובנות-קיימא 
המשתמשות ברשת הציבורית 

בצורה מיטבית

תהליכי תכנון ופיתוח קהילתיים 
נערכים בשותפות

הכרה לאומית בחשיבותו של שילוב 
המרכיב החברתי בכל רצף תהליכי 

התכנון המרחבי

מעורב  לתושב אפשרות להיות
בתכנון ובעיצוב סביבת חייו

קהילות המקדמות סביבת חיים 
איכותית ומעורבות באופן שיטתי 

בתכנון ובעיצוב סביבות חייהן 
ובקבלת החלטות הקשורות בהן

סביבת חיים עירונית שמספקת איכות 
חיים עבור א.נשים וקהילות

הראייה  את מדיניות מערכתיתהמשלבת
החברתית במנגנוניהתכנון ובתוצריו

קהילות ואוכלוסיות מגוונות )גיל, 
מגדר, אמונה, לאום ועוד( נהנות 

מהיצע ההזדמנויות שהרשת 
הציבורית מאפשרת

רשת ציבורית )רחובות, שטחים
ציבוריים פתוחים ומוסדות ציבור( 

מנוהלת, מתוחזקת ומותאמת

תהליכי התחדשות עירונית כוללים 
מטרות חברתיות, בין-תחומיות 
ומותאמות לקהילות בפריפריה 

החברתית-גיאוגרפית

הרשות המקומית ואגפיה השונים, 
מזהים, מכירים ומודעים לחשיבותו 

של תכנון אורבני מוטה קהילה



מדדים ברמת המדינהמדדים ברמת הרשותמדדים ברמת הקהילה

האפיק
החברתי

חברי  בין  חברתית  לכידות  קיימת  שבה  המידה 
חיבור  שייכות,  והדדיות,  אמון  )יחסי  הקהילה 

ומחויבות(.

ומשילות משותפת  שיתופיות  קיומן של תשתיות 
בתשתיות  השימוש  ואפקטיביות  השימוש  ומידת 

אלה.

)לפחות  בעיקר  מתמקדים  לעיר  המוקצים  המשאבים 
הרשות  של  האב  בתוכנית  שהוצגו  באתגרים   )70%

לתחום קהילה.

המידה שבה חברי הקהילה חשים משמעותיים, 
מחויבים ושותפים בתהליכי תכנון ופיתוח 

קולקטיביים.

ודיגיטציה  הציבור  לשיתוף  תשתיות  של  קיומן 
בתשתיות  השימוש  ואפקטיביות  השימוש  ומידת 

אלה .

ועמדות של בכירים במשרדי הממשלה  שינוי תפיסות 
ברשות בנוגע לקהילה, למשמעותה ולתפקיד המדינה 

בקידום בינוי קהילה.

מידת האמון של חברי הקהילה בדרג המקצועי 
ובמוסדות הציבוריים.

שינוי תפיסות ועמדות של מנהלי האגפים השונים 
ברשות בנוגע לקהילה, למשמעותה וליכולתה של 

הרשות לתרום לבינויה.

הקצאת  מדיניות  את  מרחיבה  המדינה  שבה  המידה 
המשאבים שלה לטובת תחום קהילה.

שיעורי המעורבות החברתית, הפעילות 
החברתית וההתנדבות של חברי הקהילה.

עבודה  ותוכנית  עירונית  תוכנית-אב  של  קיומה 
הנגזרת ממנה, המספקת מענה לצרכים הרשותיים 

והקהילתיים, בתעדוף.

הקצאת  על  רגולציה  תהליכי  של  האפקטיביות  מידת 
המשאבים.

המידה שבה המרחב הציבורי מתוחזק ומאפשר 
תנועתיות של חברי הקהילה .

המידה שבה הרשות מרחיבה את הקצאת 
התקציבים וכוח אדם לטובת תחום קהילה.

המידה שבה התושבים חשים בטוחים ללכת 
לבד באזור המגורים.

שיעורי הפגיעה מהטרדה מינית, אלימות 
ופשיעה בקהילה.

נוכחות נציגי קהילה בכל ועדה יישובית.

תחושת מסוגלות קולקטיבית: המידה שבה חברי 
הקהילה מסוגלים לפעול ביחד כדי לפתור בעיות 

משותפות ולקדם את הכלל.

מדדים ברמת המדינהמדדים ברמת הרשותמדדים ברמת הקהילה

אפיק כלכלי

המידה שבה האוכלוסייה מסוגלת לכלכל את 
עצמה, אינה זקוקה לשירותי רווחה ולהשלמת 

הכנסה.

מספר הנכסים שהועמדו לפיתוח התעשייה 
המקומית.

קיומה או אי-קיומה של תוכנית ארצית בין-משרדית 
העוסקת בפיתוח התפיסה הכלכלית-קהילתית, מקצה 

משאבים ומפתחת תהליכים רגולטוריים להטמעה 
אפקטיבית של התהליכים.

לומדת,  משתדרגת,  האוכלוסייה  שבה  המידה 
שותפה בקבוצות עניין בנושא תעסוקה.

מספר המשקיעים והיזמים שגויסו להשקעות 
מקומיות.

מספר תוכניות האוריינות הדיגיטלית שפועלות 
ביישוב ובחינת אחוז התושבים המתנהלים נכון 

כלכלית.

המידה שבה הרשות מרחיבה את המשאבים 
הציבוריים שלה.

מספר הזדמנויות התעסוקה המבוססות על 
כלכלה מקומית. המידה שבה קיים קשר בר-
קיימא בין העסקים המקומיים לצרכנים תוך 

מעקב אחר איכות הקשר.

המידה שבה הרשות המקומית והתשתיות
העירוניות "ידידותית" לעסקים הקטנים הן 
מבחינת מתן סיוע בהקמה, שיווק, ארנונה, 

אשראי והלוואות.

המידה שבה התושבים מרגישים כי יש להם 
השפעה על המתרחש בקהילה בהיבטיה 

הכלכליים.

קיומו של גוף בתוך הרשות הדואג לאיתור 
הזדמנויות כלכליות שיקדמו את הכלכלה 

ואת איכות החיים בעיר ומידת האפקטיביות 
של גוף זה.

המידה שבה קיים קשר בר-קיימא בין העסקים 
לצרכנים תוך מעקב אחר איכות הקשר.

המידה שבה חברות חיצוניות/רשתות שותפות 
בפיתוח עסקים-סניפים בקהילה )העסקת 

עובדים בני המקום, סיוע בהכשרה ובלמידה, 
השקעה בהקמה, תיעדוף, פרסום ושיווק(.

האם קיימת התארגנות קהילתית )כלכלה 
מקומית מקיימת( הפועלת להגברת החוסן 
הקהילתי, האם היא מסייעת לבעלי עסקים 

מקומיים בהרחבה, בהעצמה ובמקסום.

צפיפות הרשתות של בעלי העסקים המקומיים.



מדדים ברמת המדינהמדדים ברמת הרשותמדדים ברמת הקהילה

אפיק חינוכי

המידה שבה חל שיפור בחוסן הקהילתי של חברי 
הקהילה.

המידה שבה הושגה אפקטיביות בתהליכים 
החינוכיים.

באיזה מידה נבנתה תוכנית חינוכית לאומית הרואה 
בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ישות אחת האמורה 

לקדם את החוסן, המוביליות וההון החברתי של 
הקהילות בפרט ומדינת ישראל בפרט.

יחול שיפור בהון החברתי של בני  המידה שבה 
הקהילה.

מספר בעלי התפקידים החינוכיים שמונו, 
הרלוונטיים לקידום תהליכים חינוכיים כחלק 
מקהילה מיטיבה ובהתאם לצרכים הרשתיים 

בתחום זה.

באיזה מידה קיימת מדיניות סדורה ורב-מערכתית 
המתכללת, מתקצבת ומקדמת תהליכי חינוך בוני 

הקהילה כדי לחולל שינוי חברתי.

החינוך,  לשירותי  מודעת  הקהילה  שבה  המידה 
פועלת להשגתו והתאמתו לצורכי הנער/ה.

מגדיר המשותף החינוך פורום המידה שבה
אחידה מושגים מערכת משותפים, נוהלי עבודה

המסגרות ובונה תוכנית כוללנית  החולשת על כל
המוסכמת על כל השותפים והמגדירה מטרות 

ויעדים.

המידה שבה התושבים חשופים למגוון 
הפעילויות והמענים החינוכיים.

המידה שבה תהליכים חינוכיים שהוגדרו על ידי 
פורום החינוך המשותף אכן הוטמעו ברשות.

המידה שבה קיימת פריסה של כלל הפעילויות 
בפועל  וניצולן  איכותן  בחינת  העיר,  ברחבי 

)פוטנציאל מול ניצול בפועל(.

המידה שבה יחול גידול ומגוון בהיקף הפעילות 
והמיזמים.

שייכות,  חשים  נוער  ובני  ילדים  שבה  המידה 
הפונים  במספר  לקהילה.ירידה  וחיבור  ביטחון 
במסגרות  ופסיכולוגית  רגשית  עזרה  לקבלת 

הרווחה, החינוך ושפ"י.

המידה שבה הלמידה פרצה את מסגרת הכיתה 
)כמה פעמים בשנה כל כיתה חווה למידה חוץ-

בית ספרית(.

אחוז התלמידים המקבלים תעודות הערכה על 
פעילותם.

מדדים ברמת המדינהמדדים ברמת הרשותמדדים ברמת הקהילה

אפיק אורבני

משמעותיים,  חשים הקהילה  חברי  שבה  המידה 
ופיתוח  תכנון  בתהליכי  ושותפים  מחויבים 

קולקטיביים.

המידה שבה שיתוף הציבור מאפשר לחברי 
הקהילה להגדיר, להשפיע ולהוביל באופן 

מתמשך תהליכי פיתוח.

המידה שבה המדיניות הלאומית מקפידה לשלב 
בתהליכי התכנון את צורכי האוכלוסיות ולקדם סביבת 

חיים מלאה גם לאוכלוסיות פגיעות.

המידה שבה קיים יחס נכון בין שטחי המגורים, 
המסחר והתעשייה, מוסדות ציבור, מרכזי פנאי 

וספורט ומרכזי תרבות.

המידה שבה הרשות מקדמת שיח קבוע ומתמשך 
חוצה מגזרים שיהווה תשתית ליצירת הון חברתי.

המידה שבה תהליכי ההתחדשות העירונית מותאמים 
לצורכי     הקהילה בכלל ולקהילות מהפריפריה 

החברתית-גיאוגרפית בפרט.

המידה שבה יש קשר בין אזורי המגורים לאזורי 
המסחר, שירותים, תרבות ופנאי כך שמאפשרת 

תנועה זמינה לכל התושבים )ילדים, נוער 
ומבוגרים(.

המידה שבה סביבת החיים מאפשרת איכות חיים 
בתחום דיור, תעסוקה, פנאי, השכלה ושירותים.

המידה שבה קיימים חוסן קהילתי ואישי, יחסי 
אמון, הדדיות, שייכות, מעורבות ויכולת לחולל 

שינוי.

המידה שבה קיים קשר בין מאפייני האוכלוסייה 
למוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים.

המידה שבה תהליכי הפיתוח העירוני נעשים 
בשיתוף הקהילה ובאים לידי ביטוי בכל אגפי 

העירייה )הנדסה, חינוך, רווחה, תשתיות, שפ"ע(.



תוצאותתפוקותתשומות

תוצאות בינייםמדדי תפוקהפעולות
לאחר שנה 

תוצאות סופיות
יעד תוצאה כמותימדד תוצאהלאחר ארבע שנים

רמת רשות וקהילות

⋅ תקנים למובילי קהילה   
  עירוניים ומלווי קהילות 

  שכונתיים לפי גודל רשות.

⋅ הקמה והפעלת שולחן   
  עגול עירוני.

⋅ מערך הכשרה והדרכה 
  לנציגי הרשות.

⋅ מיפוי, אבחון ובניית 
.)BP( תוכניות התערבות  

רמת רשות וקהילות

⋅ הכשרה וליווי של בעלי 
תפקידים.

⋅ כינוס של בעלי עניין 
  וסוכני שינוי קהילתיים.

  
⋅ אבחון, מיפוי ובניית              

  תוכנית עבודה.

⋅ איגום משאבים תוספתי  
  והשותפים לטובת יישום 

  תוכנית התערבות יישובית.

⋅ פיתוח מדיניות ותשתיות 
  תומכות ברשות המקומית.

רמת רשות וקהילות

⋅ ביצוע הכשרות ומספר 
  המשתתפים בהכשרה.

⋅ גיוס ואיוש תקנים.

⋅ קיום תוכניות עבודה 
 רשותיות בהתאם לאפיקי 

 הפעולה של התוכנית.

⋅ תשתיות משותפות  
 )פורומים ומבנים ארגוניים( 
 הן ברמת הרשות והן ברמת 

 הקהילה.

⋅ קיום מדיניות רשותית.
⋅ החלטות מבוססות   

  נתונים. 

⋅ קיום פרקטיקות מיטביות  
  לפי מפתח תקציבי.

רמת מערכת

רמת רשות וקהילות

⋅ בוצע מיפוי שממנו נגזרה 
  תוכנית העבודה של   
  הרשות, הכוללת מדדי 
  תוצאה ותפוקה בזיקה 

  לקידום מוביליות חברתית, 
ואיכות    חוסן קהילת חברתי

  חיים.

⋅ איוש תקנים.

⋅ משתתפי ההכשרה יעידו  
  על תרומתה לביצוע 

  תפקידם ולביסוס שיתופי  
  פעולה ברשות, צעדים 

ראשונים למינוף קהילות   
   ובניית רשת תומכת ברשות.

וקהילתיים  רשותיים פורומים ⋅
     מתכנסים באופן סדיר, 

כוללים הרכב מגוון ומחויב.  

רמת הפרט והקהילה

⋅ חוללות ומסוגלות  
  קהילתית. 

⋅ ביטחון חברתי וסולידריות 
  קהילתית.

⋅ מעורבות והשתתפות 
  אזרחית וקהילתית.

⋅ רישות כלכלי-קהילתי.

רמת פרט וקהילה 

⋅ שביעות רצון ביחס 
  למעורבות התושבים 
  )ייבחן על ידי שאלון  

  'קהילה מטיבה' מבוסס 
  על שאלות מתוך הסקר 

  חברתי למ"ס ומדד 
  הקהילתיות של החברה 

  למתנ"סים(.

⋅ תחושת ביטחון חברתי  
  וקשרים חברתיים )שאלון 

  'קהילה מיטיבה' כנ"ל(.

⋅ ייצוג ונוכחות בתהליכי 
  קבלת החלטות בסביבת 
  המגורים וביישוב )כנ"ל(.

רמת פרט וקהילה 

צמצום הפער בין יישובי 
הפיילוט למרכז ב-60.20%

צמצום הפער בין יישובי 
הפיילוט למרכז הארץ 

ב- 15%. 61

שיפור של 25% ביחס 
ל-T0 רשותי.

תוצאותתפוקותתשומות

תוצאות בינייםמדדי תפוקהפעולות
לאחר שנה 

תוצאות סופיות
יעד תוצאה כמותימדד תוצאהלאחר ארבע שנים

BP תקציב ליישום ⋅

⋅ שיתוף ציבור, למידה 
  ואירועי שיא קהילתיים.

⋅ הקמת תשתית דאטה

⋅ יישום פרקטיקות 
מיטיבות, מעקב והערכה.

החלטות מבוססות נתונים:
קיום פרקטיקות מיטביות 

לפי מפתח תקציבי.

להטמעת    צעדים ראשונים ⋅
  מערכת דאטה בהובלת 

  הרשות המקומית.

⋅ מחקר הערכה ראשוני  
  מעיד על איכות בצוע 

  בשלבים ראשונים 
  ומחויבות הרשות, 

  שחקני מפתח וקהילות.

סביבת מגורים נאותה.

הקהילה שותפה בחינוך 
הבלתי פורמלי והחינוך 

הבלתי פורמלי מחזק 
את הקהילתיות. 

רמת רשות

רשות מקומית מקדמת 
סדר יום קהילתי.

עסקים- יוזמות והתארגנויות
קהילה )כנ"ל(. 

מהסביבה  רצון  שביעות 
השירותים  ואיכות  הפיזית 

הקהילתיים )כנ"ל(.

מודעות ויוזמות הדדיות
)שאלון 'קהילה מיטיבה'(

רמת הרשות

שותפות תושבים והקצאת
משאבים )כנ"ל(.

עליה של 50% ביוזמות 
T0-והתארגנויות ביחס ל

צמצום הפער ב-10% בין 
יישובי הפיילוט למרכז.62 

 T0-ל עלייה של 25% ביחס
בכל רשות. 

רמת הרשות

⋅ עלייה של 30% במספר 
  התושבים המשתתפים

  בתהליכי קבלת החלטות 
.T0-ברשות ביחס ל  

תוצאותתפוקותתשומות

תוצאות בינייםמדדי תפוקהפעולות
לאחר שנה 

תוצאות סופיות
יעד תוצאה כמותימדד תוצאהלאחר ארבע שנים

בתהליכי קבלת החלטות 
 T0-ביחס ל

עלייה של 20% במספר 
המשאבים הרשותיים 

המושקעים לחיזוק קהילות 
T0 -מיטיבות ביחס ל

רמת מערכת

⋅ פיתוח תשתית ידע 
  בנושא של קהילה 
,BP מיטיבה )זיהוי  

  
  הגדרת בעיות, תוצאות,   

  דרכי פעולה ומדדים(.

⋅ אפיון והגדרות לארבעת  
  אפיקי המהלך.

⋅ מחקר, הערכה ומערכת 
  מידע.

⋅ כוח אדם ניהולי.

⋅ מערך הכשרות, כנסים 
  ושינוי תודעה.

⋅ הבניית מערך שותפויות 
  בין-מגזריות.

רמת מערכת

⋅ חילוץ ופיתוח ידע.

הצלחה  מדדי ⋅ גיבוש ויישום
  של המהלך.

⋅ מיפוי גורמי קהילה  
  וחברה אזרחית.

⋅ פיתוח מערכת מיפוי  
  אסטרטגיית דאטה.

⋅ קידום מדיניות רשותית 
  וארצית.

⋅ פעולות לביסוס שותפות 
  רחבה בין-מגזרית ובין-
  ארגונית לטובת מטרות 

  המהלך.

⋅ מחקר הערכה מלווה.

רמת מערכת

⋅ מסמכי ידע ואפיון.

⋅ מדדים מוסדרים 
  ומוסכמים.

⋅ מערכת דאטה.

⋅ ניסוח מדיניות מוסכם.

⋅ תשתיות לחיזוק שותפות 
  בת-קיימא.

⋅ מתווה הערכה.

  מערך הכשרות למידה.

רמת מערכת

⋅ הסכמות באשר  
  למדדים ולמסמכי ידע.

 
⋅ אפיון מערכת דאטה.
  אפיון בעלי תפקדים  

  להובלת התוכנית ומערך 
  ההכשרות.

⋅ פורום משותף האמון על 
ברמת     עיצוב, ניהול ובקרה

  מחויבות גבוהה והרכב 
  מגוון.

  המלצות לניסוח מדיניות  
  והשפעה תודעתית ברמה 

  הארצית.

רמת מערכת ארצית

משרדי ממשלמה 
מקדמים סדר יום 

קהילתי.

רמת מערכת ארצית

מדיניות אסדרה 
ותקציבים.

רמת מערכת ארצית
יעדים יקבעו בהמשך.
























