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 "ברית ערים" – קריטריונים לתעדוף פרוייקטים
 

מס' 
 קריטריון

 רוג הקריטריוןיד שם קריטריון

    1 2 3 

 קריטריונים לבחינת ישימות

1 
 

 מורכבות

נדרשים אישורים מגורמי 
חוץ ונמצאים בשלב מוקדם 

 או בטרם הוחל בהשגתם

נדרשים אישורים אך חלקם 
 כבר קיימים/בתהליך

החלטה פנימית של בתלוי 
ה. לא נדרשים אישורים עירייה

 של גורמי חוץ

 עלות 2
עלות גבוהה, מרבית 

 הסכום אינו זמין

עלות גבוהה אך סכום זמין, 
עלות לא גבוהה וסכום אינו 

 זמין

עלות נמוכה, סכום זמין, פרויקט 
 משאביםחוסך 

 תשתית קיימת 3
לא משתלב בתהליכים 

מקדמת,  עירייהאחרים שה
 אין 'משוגע לדבר'

משתלב חלקית בתהליכים 
 מקדמת עירייהשה

 העירייהמשתלב בתהליכים ש
 מקדמת ויש 'משוגע לדבר'

 לו"ז לביצוע 4
ניתן להתחיל בביצוע בעוד 

 שנה ויותר
ניתן להתחיל ביצוע בתוך 

 חצי שנה עד שנה
ניתן להתחיל בביצוע מיידית, או 

 חודשים 5לכל המאוחר תוך 

 קריטריונים לבחינת חשיבות

5 
 טווח השפעה

 חשיפה ותהודה

פרויקט נקודתי ללא נראות 
 .ובולטות ציבורית
מצם השפעה בתחום מצו
 על קהל יעד צר

מוגבלת ליישובים  חשיפה

 .בודדים/קהלי יעד מוגדרים
השפעה רחבה על קהל יעד 

השפעה מוגבלת על צר / 
 קהל יעד רחב

 מבחינהרחבה השפעה /חשיפה
 רחבים קהלי יעדלמרחבית, 

 ולגורמי חוץ

 עשייה נוספת 6
אינו מייצר פעילות נוספת 

 כנגזרת של הפרויקט

יכול לייצר מספר מצומצם 
של פרויקטים/פעולות 

 נוספות

מניע פרויקטים/פעולות רבים 
 נוספים
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השפעה על 
קידומה של 

 ערים'""ברית 
 ו/או

קידום מטרות 
 "ברית ערים"

אינו תורם לקידומה של 
 ברית ערים

 ו/או 
תורם רק באופן עקיף 

 לקידום מטרות ברית ערים

בעל יכולת להשפיע באופן 
לקידומה של "ברית מוגבל 

בין שהוא בתחום ערים" 
אחד מצומצם ובין 

שהשפעתו בתחומים 
 השונים צרה

 ו/או
תורם באופן ישיר לקידום 
מטרה או שתיים ב"ברית 

 ערים"

מתייחס למרכיבי השפעה במגוון 
היוצרים  ברית ערים, תחומי

 אפקט משמעותי 
 לקידומה

 ו/או
 3תורם באופן ישיר לקידום 

מטרות מרכזיות לפחות  במסגרת 
 "ברית ערים" 
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התאמה 
לאג'נדה 

הארגונית 
ניהולית של 

 העירייה
 

האג'נדה אינו משפיע על 
העירייה/גופי כלל של 

 הסמך שלה
או אף משפיע לרעה 

 )אנטגוניזם(

 בהשפעתו עלנקודתי בלבד 
העירייה/ כלל האג'נדה של 

 לאורך זמןגופי הסמך שלה 

 
של הפנמה רוחבית תורם ל

האג'נדה בעירייה כארגון, 
ומשפיע גם על גופי הסמך  שלה 

 לאורך זמן


