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 תמצית מחקר

 מבוא . 1

, בריאות, חינוך) ממשלה שרדימ שבעה של כשותפות 0030 בשנת החל" אזרחית חברה-ממשלה מיזם"

 וינט'בג וממשל למנהיגות אלכא ומכון התפוצות יהדות, (מ"ורה משפטים, אוצר, וקליטה עלייה, רווחה

 לחברה הממשלה בין הממשק טיוב היא המיזם של העל מטרת. (אשר גם אחראי ליישום הפעילות)ישראל 

  .בישראל החברתי החוסן חיזוק לטובת, האזרחית

 1מפתח של אנשי איכותית קבוצה , על רקע ההבנה כי נדרשתמיזםה במסגרתחב" הוקמה תכנית "מר

 ויכולים לנושא קידום הממשק עם החברה האזרחית המקומי, המחויבים הממשלה והשלטון ממשרדי

מטרותיה העיקריות  היו: הקניית ידע, שינוי תפיסות ומתן כלים לטיוב  .בהקשר זה שינוי סוכני להוות

ם החברה האזרחית; יצירת קשרים מקצועיים בין המשתתפים וגיבוש של "רשת עמיתים"; הממשק ע

 קידום של שיתוף פעולה בין משרדי. 

נציגים משבעת משרדי ממשלה  05ולקחו בו חלק  0035התקיים בין מרץ ליולי  2המחזור הראשון של התכנית

 של בעשייה בפועל ת כיוונה לשינוייםהתכני מפגשים. 8בסך הכל התקיימו השותפים ומהשלטון המקומי. 

החלק לשני חלקים עיקריים: חולקה היא בהתאם לכך, ועודדה אותם לפעול לטיוב הממשקים.  המשתתפים

שומי יותר היה ייהשני חלק הו תיאורטית למידהבו של המשתתפים זה עם זה הראשון התמקד בהיכרות

 פרויקטים. 8פיתחו המשתתפים  זאתבמסגרת עסק בפיתוח פרויקטים רלוונטיים. ו

לפי רציונל התכנית, העבודה על הפרויקטים היוותה רכיב משמעותי שנועד לתרגל יישום בפועל של הידע, 

סביב נושא מפגשים בצוותים בין משרדיים שגובשו  5-התפיסות והכלים שנרכשו. עבודה זו נעשתה על פני כ

משתתפים. חלק מהנושאים היו תולדה של רעיון שאחת או אחד המשתתפים  קבוצת ידי הפרויקט שנבחר על

סגרת התכנית פיתחו הצוותים את . בממהרעיונות פותחו במהלך התכניתהגו עוד קודם לתכנית וחלק 

תשמש  שהתכנית הייתה נההנושא, הגדירו את הבעיה או הצורך בשינוי וניסחו מתווה ראשוני לפתרון. הכוו

קרקע להצמחת הפרויקטים וליצירת שיתוף הפעולה הבין משרדי, מתוך שאיפה שהמשתתפים ימשיכו 

 לקדמם לאחר סיום התכנית.

, במסגרת המחקר והתכנית עם סיומ של הראשון המחזורשל  הערכה ביצע ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס מכון

די לבחון את תוצאות התכנית בטווח הארוך יותר ולאמוד את בכ .חברה אזרחית-המלווה את מיזם ממשלה

תרומתה מפרספקטיבה של זמן, התבקש המכון לבצע מחקר נוסף במלאת שנה לסיום התכנית. הממצאים 

 ממחקר מעקב זה מובאים בדוח הנוכחי.

 

 

                                                   
 לנוחות הקריאה אנו נוקטים לשון זכר, אך ההתייחסות היא לשני המינים. 1
 וכננים מחזורים נוספים.ומתעד כה התקיימו שני מחזורים של התכנית  2
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 מערך המחקר .2

, שנה לאחר סיומההתכנית  מטרות הושגו שבה המידה את לבחון היו המחקר של המרכזיות מטרותה

הדגש ניתן לשינויים בעשייה בפועל של משתתפי  .לעיצובה ולהמשך פיתוחה במחזורים הבאים ולתרום

 התכנית, תוך יישום של התכנים והתפיסות שעליהם שמה התכנית דגש.  

החלטה . 0034אוגוסט -התכנית, בחודשים יוליראשון של המחזור ההמחקר נערך כשנה לאחר סיום 

פני ניתוח כמותני רחב של -התקבלה הייתה להעדיף בירור עמוק יותר של הסוגיות שעל הפרק עלמקדמית ש

שבמסגרתו התקיימו ראיונות עומק חצי מחקר איכותני, תמונת המצב בקרב כלל הבוגרים. על כן, התבצע 

מבוגרי התכנית. לצד הראיונות, נאספו גם חומרים כתובים אודות הפרויקטים של  7מובנים עם 

 המשתתפים. 

 ממצאי ההערכה שנה אחרי סיום התכנית .3

באופן כללי הערכה כללית הביעו  ,הראשון המחזור לסיום שנה למחקר במלאתשרואיינו  שתתפי התכניתמ

יחד עם זאת, עלו מספר היבטים לשיפור ותחומים שבהם התרומה  .המפעיל לצוותו חיובית מאוד לתכנית

 הייתה נמוכה יותר. 

 ביקשה להשיג:  לתרומות המרכזיות שהתכניתאת ממצאי המחקר ביחס להלן נסכם 

 יישום של ידע, תפיסות וכלים שנרכשו בתכנית .1

 שמירה על קשרים מקצועיים בין המשתתפים  .2

 המשך היישום של הפרויקטים שקודמו בתכנית.  .3

לאחר סיום  חברה אזרחית-נוסף על כך, נתייחס גם לממצאים בנוגע למעורבות המשתתפים במיזם ממשלה

 התכנית. 

שתי רמות של שינויים בתפיסה ובגישה של המשתתפים לממשק הבין מגזרי: חיזוק וחידוד ניתן להצביע על 

סוגים שונים של דרגות ולשל תפיסות קיימות ושינוי טרנספורמטיבי של התפיסות. שינויים אלה היוו בסיס 

 מהראיונות עלה כי:. בפועל בעשייה של המשתתפיםים שינוי

  תרמה להבנתם לגבי היבטים התכנית : חיזוק וחידוד של תפיסות קיימותכל המרואיינים העידו על

 . לגבי אופי הממשק הרצויאת תפיסותיהם  או חידדה שונים בממשק עם החברה האזרחית וחיזקה

  שינוי רחב יותר, לעתים דרמטי, בראייה שלהם : י טרנספורמטיבישינומיעוט מהמרואיינים תיארו

 . בסיס לשינוי משמעותי בעשייה. שינוי זה היווה הממשק עם החברה האזרחיתהצורך והאופי של לגבי 

 החל משיתוף עמיתים ומאמצים ידעו להצביע גם על שינויים בעשייה שלהם בפועלהמרואיינים  רוב :

בחלק  .מגזריים בפרויקטים או בתהליכים בין נרחבת מעורבותועד ל שאמשרדי של הנו-לקידום פנים

ולעתים  השינויים היו תולדה של התכנית לעתיםדתי. ומדובר בשינוי מצומצם או נקהיה מהמקרים 

 היא עודדה או תרמה להם. 
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 .בכל קטגוריהדיווחו המרואיינים עליהם שניתן לראות דוגמאות לשינויים  3בלוח 

 שינוי סוגיידע, תפיסות וכלים לפי  יישום: 1לוח 

 תפיסות וחידוד חיזוק. א
 קיימות

 שזה להגיד אפשר אי. גבית רוח נתן, עודד, תרם[ במרחב שעברתי התהליך"]
 וקיבל התחזק בפירוש זה אבל, קיימת הייתה נדה'האג -נדה'האג את יצר

 "לב תשומת יותר קיבל. נפח קיבל, מעמד קיבל, משקל

 רמטיביטרנספו שינוי. ב
 בתפיסות

 

 פרויקטים והציעו באו הם, האזרחית בחברה לארגונים הרבה הקשבתי לא"
 את לי נתנה מרחב]...[  בשותפים צורך ראיתי ולא, פעולה שיתופי הציעו או

 התרומה על יותר ללמוד, העניין על מחודשת חשיבה לעשות האפשרות
, ובכנות. ללבכ הישראלית לחברה, לחיינו האזרחית לחברה שיש האדירה

 "וקשב סובלנות יותר הרבה עם משם יצאתי

 בעשייה שינוי. ג

 

 מאוד עבודה לעשות זה לפני בלי לפרויקט אצלול שאני סיכוי היום אין"
 כדי תוך גם. ]...[ האזרחית בחברה קורה שכבר למה הקשבה של מעמיקה

 פעולה" משיתופי כחלק זה על להסתכל וממש, שרצים

 

ם העידו מרואייניהעותית להרחבת הידע של המשתתפים ולחיזוק ולשינוי התפיסות, לצד התרומה המשמ

ממצא זה תואם את התמונה כי לא רכשו כמעט כלים פרקטיים חדשים ליישום תפיסות אלה בפועל. 

שהשתקפה בהערכה שהתבצעה בסיום התכנית, ולפיה תרומת התכנית הייתה גבוהה יותר בהיבטים של 

תפיסות ונמוכה יותר בהיבטים של מתן כלים והקניית ידע יישומי כמו מודלים לפעולה. רכישת ידע ושינוי 

באשר לצורך במתן ידע יישומי מהסוג הזה במסגרת התכנית, אולם  מגוונותעמדות כעת הביעו  המרואיינים

 רובם סברו כי הדבר נחוץ על מנת לסייע ביצירת שינוי בפועל.

 אספקתהתמקד בעיקר בלממשק עם החברה האזרחית וב המרואיינים ביחס השיח של רכי  מעניין לראות

 של התפיסה בראיונות עלתה פחות. רלוונטי וניסיון בידע שמחזיקים ארגונים עם בהתייעצות או שירותים,

 .העשייה ובעיצוב המדיניות בתכנון כשותפה האזרחית החברה

הבנה , חלק מהמרואיינים העידו גם על ין מגזרייםמעבר לשינוי בידע ובתפיסות על מהות ואופי היחסים הב

. הם ציינו, כי בעקבות התכנית התחזקה הבנתם לגבי חדשה לגבי משרדים אחרים או רשויות מקומיות

באופן רחב והן בהקשר של הממשק עם החברה האזרחית הן  האופן שבו אלה פועלים ורואים את הדברים

לכך השפעה חיובית על היכולת שלהם לקדם שיתוף פעולה ועבודה הייתה חלק מהמרואיינים העידו כי  יותר.

 משותפת. 

בקורס  שהוצג לנו"הייתי באיזשהו קשר עם משרד מסוים סביב נושא משותף, וכתוצאה ממה 
מהר, קלטתי את חלוקות העבודה, קלטתי את המבנה ]של המשרד[ קלטתי את המבנה הארגוני 

איפה ובמה מדובר בקיצור. בעיניי זה נורא חשוב, במיוחד כשיש תהליך עבודה ההיררכי, הבנתי 
 משותף".
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היבט נוסף של תרומת התכנית היה יצירת קשרים חדשים וחיזוקם של קשרים קיימים עם משתתפים 

נמצאים בקשר עם מספר קטן של הם דיווחו כי אחרים. שנה לאחר סיום התכנית, רוב המרואיינים 

(. רבים מקשרים אלה הינם עם משתתפים שבאופן טבעי הייתה למרואיינים יותר 6-3משתתפים אחרים )

בעיקר כאלה שהיו שותפים לפרויקט שפותח במסגרת התכנית או כאלה שעובדים  –אינטראקציה איתם 

בהתייעצויות מקצועיות, כאשר המשתתפים . ברוב המקרים הקשרים באו לידי ביטוי באותו משרד ממשלתי

בשיאם אף הובילו הקשרים לשיתופי פעולה האחרים היוו כתובת שניתן לפנות אליה במקרה הצורך. 

  ולפיתוח של פרויקטים משותפים.

חשוב לציין כי לאחר התכנית לא התקיימו הזדמנויות מובנות למפגש משותף כקבוצה, והשמירה על קשר 

. לפיכך, לא ניתן להצביע על קיומה של "רשת ביוזמת המשתתפים יבידואלי ונקודתינעשתה באופן אינד

להמשך מסוג  מובנות הזדמנויות היו אם שמחים שהיו ציינו המרואיינים עמיתים" בעקבות התכנית. רוב

 זה על מנת להמשיך לקדם ולתחזק את השינוי שקרה בעקבות התכנית.

מבקשת לקדם שינויים בעשייה כתכנית שמכוונת לקידום סוכני שינוי שיפעלו לטיוב הממשק הבין מגזרי ו

, נדבך מרכזי בה היה הפרויקטים שהובילו המשתתפים. שנה לאחר סיום התכנית, מבין ארבעה בפועל

התקדם אחד חד הופסק וא, שניים פעילים וממשיכים להתקדם ,פרויקטים שבהם היו שותפים המרואיינים

  פרויקטים שלהם.שותפים עוד לקידום האינם ציינו כי . רוב המרואיינים הושהה ויש ספק לגבי עתידומעט, 

שני הפרויקטים שיישומם נמשך נתפסים כחשובים וזוכים להכרה ותמיכה במשרדים המובילים אותם. 

 :להלן נתאר בקצרה את מטרותיהם ואת הסטטוס הנוכחי שלהם

 צים בחינוך": חממות לחדשנות ופיתוח מקצועי פדגוגי במערכת החינוך"מאי 

 יוזמות הצמחת באמצעות ויוזמת חדשנית, חינוכית מורית מנהיגות מטרת הפרויקט הינה פיתוח 

 ידע בניית לשם זאת כל. חממות שיוקמו במרכזי פסג"ה – מקצועי לפיתוח במסגרות מורים של

 המערכת. לכלל והנחלתו פדגוגי

 ויקט המשיך לפעול לאחר סיום התכנית ונעשו בו שורה של צעדים בהתאם לתכנון. כיום, הפר

 .חממות, מתחיל השלב של פיתוח יוזמות חדשות במסגרתן 7לאחר שהוקמו 

 הטמעת כלים דיגיטליים בקרב קהילות תומכות של השירות לשיקום בקהילה 

 בקהילות תומכות והרחבתהמתגורר  המוגבלות עם האדם של העצמה מטרת הפרויקט הינה 

 הכלים והרחבת שכלול( ב, בקהילה עצמאי חיים אורח ניהול( א: לצורך, שלו התקשורת אפשרויות

 באמצעים שימוש באמצעות באדם מיטבי וטיפול לליווי הרווחה מערכת לרשות העומדים

 .דיגיטליים

 ומכות. לאור קהילות ת 5-והחל היישום שלו ב הפרויקט המשיך לפעול לאחר סיום התכנית

 תומכות קהילות לשלוש 0033 שנת במהלך הפיילוט ההצלחה בהתנעת המהלך, הוחלט על הרחבת

  נוספות.
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היוותה עבורם הזדמנות היא סיפרו כי שפותחו בתכנית מרואיינים שהיו שותפים מובילים בפרויקטים 

 עם" מרחב"ל הגיעו הללו ניםהמרואיי רובלקדם יוזמות שהגו קודם לכן או שהיה להם רעיון כללי לגביהן. 

, זה בנושא קונקרטי פרויקט ולפתח עליו לחשוב אפשרות להם נתנה והתכנית, מסוים נושא לקדם כללי רצון

 מאוד תכןיי התכנית במסגרת והסיוע המובנה הזמן ללא כי ציינו מהם רבים. אחרים משתתפים עם יחד

 .דםמקּו היה לא שהפרויקט

נה של ליווי, ייעוץ וסיוע לקידום הפרויקטים לאחר סיום התכנית. הליווי ככלל, לא התקיים תהליך מוב

שניתן למשתתפים היה בעיקר בצורה של התעדכנות במצב הפרויקט או ייעוץ נקודתי. בחלק מהמקרים ניתן 

סיוע פעיל יותר, כמו חיבור לאנשים רלוונטיים. מרואיינים רבים סברו כי יש חשיבות וצורך בליווי מובנה 

 תר.יו

עולה כי בחירה מושכלת של נושא הפרויקט, , התפתחות הפרויקטים של רחבה מתוך כלל הראיונות ובראייה

וסביבה מוסדית  במהלך התכנית ולאחריה הובלה נחושה שלו, זמן עבודה מובנה המוקצה לעבודה עליו

וממשל היכן  ותתומכת )הכוללת ליווי של הממונים, הכנסה לתכנית העבודה וליווי של המכון למנהיג

 להצלחת הפרויקטים. שנדרש( מהווים גורמים מקדמים 

המרואיינים העידו כי לאחר סיום התכנית נשמר קשר בינם לבין המכון למנהיגות וממשל ברמה כלשהי. כל 

ברוב המקרים לא היה חיבור לאירועים, אולם הזמנות הם דיווחו שקיבלו מצוות המכון עדכונים או 

 חברה אזרחית הרחב יותר. -משמעותי בינם לבין העשייה במסגרת מיזם ממשלה

חיבור בוגרי התכנית למיזם הרחב יותר והמשך הליווי שלהם כפרטים כפי שציינו חלק מהמרואיינים, 

השפעתו חבת להר ולהוות משאב חשובעשויים להגדיל את תרומתה של התכנית היו וכקבוצה לאורך זמן 

 חברה אזרחית בכלל. -של מיזם ממשלה

ך השפעות נקודתיות "אפשר להניח שכל אחד מהאנשים שבתחום הזה עושה בתחומו. אז יהיו ל
אני מצפה שאם יש תכנית כזאת אז היא תקשור ותארגן את זה לאיזה משהו  אבלכאלה ואחרות, 

משרדים  9שהדביקו שם  נת המשוררממסדי, מערכתי, חברתי, לאומי, כי זאת הייתה להבנתי כוו
זאת אומרת  במשרד ראש הממשלה. יש ועדת היגוי מנכ"לים, ועדת היגוי סמנכ"לים, בוגרי מרחב,

. אתם רוצים לעשות באז, אתם רוצים לעשות הד, אתם רוצים לעשות תעשו את החיבורים –
שותפויות? אז תשמרו השפעה ושינוי חברתי? אז גם תעבדו ככה, באופן נקודתי, אבל גם תעשו.. 

 כל הזמן על החיבורים, על ערוצים מחוברים, כדי שיהיה לזה באמת איזשהו אפקט חברתי".
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 התכנית ם ואתגרים שלהישגי. 4

 :שלה העיקריים האתגרים דםיולצ, התכנית של העיקריים הישגיה הם אלה, המחקר ממצאי סיכוםל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עיקריים הישגים

 רכישת ידע, חיזוק ושינוי תפיסות 
 לגבי הממשק עם החברה האזרחית 

 בעשייה  והתפיסות של הידע יישום
 מהמשתתפים  חלקבקרב השוטפת 

 פרויקטים יצירה וחיזוק המעורבות ב
  מגזריים-ותהליכים בין

 ין ב קשרים נקודתיים על שמירה
 המשתתפים, כולל עשייה משותפת 

 משרדיםעם  ההיכרות הרחבת 
 כבסיסהמקומי  השלטון ועם אחרים
 אפקטיבי פעולה לשיתוף

  קשר בין צוות התכנית שמירה על
 למשתתפים

 

 עיקריים אתגרים

  כלים פרקטיים וידע יישומיהקניית 
 צירת שינוי בפועללי

  של הידע יישוםהרחבה והעמקה של 
 בעשייה השוטפת  והתפיסות

  וחיבור  פרויקטיםמימוש של יותר
 חלק גדול יותר מהמשתתפים ליישום

 עשייה במיזם חיבור המשתתפים ל
 הרחב יותר חברה אזרחית-ממשלה

 לאחר  ליווי מובנה ופעילות המשך
 סיום התכנית:

 יםפרויקט בקידום וסיוע ליווי -

 ושימורה" עמיתים"רשת  יצירת -
 זמן לאורך

 

 

 

 



 

 דברי תודה

 .  להם נתונה ותודתנו רבים באנשים ענוהסתיי המחקר במהלך

לצוות תחום חברה אזרחית במכון למנהיגות וממשל, ובמיוחד לאורי גיל, ראש התחום  להודות מבקשים אנו

שלבי  בכל המועילות הערותיהם ועל החשיבה המשותפת מנהל הפיתוח האסטרטגי, על, אברוצקי ולגיא

 . המחקר

 השליחה לעו האישיים הראיונות לקיום ומחשבה זמן והקדישו תפנושה על התכנית למשתתפי מודים אנו

 .  חומרים כתוביםשל 

' גורבצביץ ניה'לז במיוחדו, ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר במכון לחברינו גם תודה מכירים אנו

 עלרוזנפלד  לג'ני חמה תודה .לשירה פלדינגר אשר סייעה בתיאום הראיונותו המעילות וההערות הייעוץ על

  .הפקתו על קליינמן וללסלי הדוח של הלשון עריכת



 

 עניינים תוכן

 3          מבוא  .3

 0    תקציר ממצאי ההערכה שהתבצעה בסיום התכנית .0

 0      תרומות התכנית למשתתפים 0.3

 0     העבודה על הפרויקטיםראיית דרך   0.0

 6        ראיית העתיד  0.6

 6         מערך המחקר .6

 5     ממצאי ההערכה שנה אחרי סיום התכנית .5

 5        תרומות התכנית 5.3

 33 חברה אזרחית-יום התכנית ומעורבות במיזם ממשלהליווי לאחר ס 5.0

 38    ראיית יישום התכנית בפרספקטיבה של זמן 5.6

 

 



3 

  מבוא. 1

, בריאות, חינוך) ממשלה משרדי שבעה של כשותפות 0030 בשנת קםהו" אזרחית חברה-ממשלה מיזם"

 וינט'בג וממשל למנהיגות אלכא ומכון התפוצות יהדות(, מ"ורה משפטים, אוצר, וקליטה עלייה, רווחה

 לחברה הממשלה בין הממשק טיוב היא המיזם של העל מטרת. ישראל )אשר גם אחראי ליישום הפעילות(

  .בישראל החברתי חוסןה חיזוק לטובת, האזרחית

 מפתח של אנשי איכותית קבוצה , על רקע ההבנה כי נדרשתמיזםה במסגרתתכנית "מרחב" הוקמה 

 ויכולים לנושא קידום הממשק עם החברה האזרחית המקומי, המחויבים הממשלה והשלטון ממשרדי

יסות ומתן כלים לטיוב מטרותיה העיקריות  היו: הקניית ידע, שינוי תפ .בהקשר זה שינוי סוכני להוות

הממשק עם החברה האזרחית; יצירת קשרים מקצועיים בין המשתתפים וגיבוש של "רשת עמיתים"; 

 קידום של שיתוף פעולה בין משרדי. 

נציגים משבעת משרדי ממשלה  05ולקחו בו חלק  0035המחזור הראשון של התכנית התקיים בין מרץ ליולי 

מפגשים, כולל מפגש פתיחה )בן יומיים(, סיור שטח,  8הכל התקיימו בסך השותפים ומהשלטון המקומי. 

 מפגשי למידה ועבודה בצוותים ומפגש סיום. 

בהתאם  בפועל ועודדה אותם לפעול לטיוב הממשקים. המשתתפים של בעשייה התכנית כיוונה לשינויים

 פרויקטיםלשני חלקים עיקריים: הראשון התמקד בהיכרות ולמידה והשני עסק בפיתוח  חולקה היאלכך, 

 .פרויקטים 8פיתחו המשתתפים  זאתבמסגרת . רלוונטיים

לפי רציונל התכנית, העבודה על הפרויקטים היוותה רכיב משמעותי שנועד לתרגל יישום בפועל של הידע, 

מפגשים בצוותים בין משרדיים שגובשו סביב נושא  5-זו נעשתה על פני כהתפיסות והכלים שנרכשו. עבודה 

משתתפים. חלק מהנושאים היו תולדה של רעיון שאחת או אחד המשתתפים  קבוצת ידי הפרויקט שנבחר על

במסגרת התכנית פיתחו הצוותים את מהרעיונות פותחו במהלך התכנית. הגו עוד קודם לתכנית וחלק 

תשמש  שהתכנית הייתה הבעיה או הצורך בשינוי וניסחו מתווה ראשוני לפתרון. הכוונההנושא, הגדירו את 

קרקע להצמחת הפרויקטים וליצירת שיתוף הפעולה הבין משרדי, מתוך שאיפה שהמשתתפים ימשיכו 

 לקדמם לאחר סיום התכנית.

 :הבאים נושאיםהתכנית עסקה ב

 מקומיה שלטוןהו הממשלה עם גומליןה קשריוהאזרחית  החברה התפתחות 

 בישראל ובעולם מגמות 

 אזרחית לחברה ממשל בין משותפים ממשקים של בוחן מקרי 

 בכירים ממשל ופקידי אזרחית חברה ארגוניב םפעילי עם ומפגשים סיורים 

 אזרחית חברה עם לעבודה אפשריים ממשקים סוגי 

 ופעולה התערבות, מציאות לניתוח חדשות גישות 

 חברתיים ומתחים יםפער ,חלשותמו אוכלוסיות 

 חברתי וחוסן חברתי הון תיאוריות. 
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, במסגרת המחקר המלווה את של התכנית עם סיומה הערכה לבצע התבקש ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס מכון

והלקחים  ,ועם צוות התכנית אים נערך בוועדת ההיגוי של המיזםדיון בממצ .חברה אזרחית-מיזם ממשלה

בא של התכנית. הממצאים הוצגו גם למשתתפי התכנית ולבעלי עניין שהופקו סייעו בעיצוב המחזור ה

 נוספים. 

מוד את תרומתה מפרספקטיבה של זמן, התבקש אהתכנית בטווח הארוך יותר ולתוצאות בכדי לבחון את 

התכנית. הממצאים ממחקר מעקב זה  של הראשון המחזורהמכון לבצע מחקר נוסף במלאת שנה לסיום 

  י.מובאים בדוח הנוכח

 התכנית בסיום שהתבצעה ההערכה ממצאי תקציר. 2

 הממצאים עיקרי להלן את נציג שנה לאחר סיום התכנית,שביצענו כרקע להצגת הממצאים של ההערכה 

 .3מובנים חצי עומק וראיונות עצמי למילוי ( וכללה שאלון0035של ההערכה שהתבצעה בסיומה )קיץ 

 תרומות התכנית למשתתפים 2.1

 בהסתכלות על התרומות ראינו כי התכנית הצליחה בחיזוק התשתית האנושית של "סוכני שינוי":סך הכל, ב

  וחיזוק המוטיבציה לקידום הקניית ידע, שינוי תפיסות ברוב ההיבטים של לתכנית הייתה תרומה רבה

. במעבר להיבטים הפרקטיים של מתן כלים, חיזוק מיומנויות וזיהוי דרכי פעולה חדשות הנושא

  רמה הייתה נמוכה יותרהת

 חוזקה ההבנה שהמשרדים השונים עומדים בפני אתגרים משותפים 

 נוצרו קשרים מקצועיים חדשים בין המשתתפים וחוזקו קשרים קיימים 

  לחולל שינוי בממשק המתקיים עם החברה האזרחית בתחום שעליו המשתתפים הרגישו כי ביכולתם

 הם אחראים

  או על תכנון לשינויעל ומיתים ועל שינויים בעשייה בפעל שיתוף עהמשתתפים דיווחו. 

 עבודה על הפרויקטיםה ראיית דרך 2.2

שהתחלקו לצוותי משימה. הפרויקטים התמקדו  ,פרויקטים על ידי המשתתפים 8מסגרת התכנית פותחו ב

מצאה בנושאים שונים ולוו על ידי צוות התכנית. בהסתכלות כוללת על דרך העבודה על הפרויקטים, נ

 צוות עסק שבו הצוות ומהנושא חברי בין העבודה שביעות רצון רבה מרוב ההיבטים )למשל, מחלוקת

 בחירת )למשל, משיטת נמוכה יותר רצון הפרויקט(. אך לצד זאת נמצאה במספר היבטים נמצאה שביעות

 בקידום דמותההתק ומקצב הפרויקט בקידום הרלוונטיים המשרדים של והגיבוי מהתמיכה, הפרויקטים

                                                   
 מחזור א' –ממצאי ההערכה לתכנית "מרחב" . 0035אלמוג, י'; גורבצביץ', ז'.  ולממצאים מפורטים יותר רא 3

חברה -"מיזם ממשלה. 0034יש, ל'. ז', קד ;אלמוג, י'; גורבצביץ'; מכון ברוקדייל-ג'וינט-]מצגת[. מאיירס
  .מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס .שלב א -: מחקר הערכה"אזרחית
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המשתתפים הביעו רצון בהמשך ליווי ביחס לעבודה על הפרויקטים אחרי סיום התכנית, רוב  (.הפרויקט

 מצד צוות התכנית.

 ראיית העתיד 2.3

אופן כללי, כל המשתתפים הביעו רצון להמשיך את מעורבותם במיזם או בתכנית בדרך כלשהי. מרביתם ב

/או פיתוח פרויקטים נוספים בתמיכה של הקבוצה וצוות התכנית; התייחסו להמשך קידום של הפרויקט ו

חלק היו רוצים להמשיך את הלמידה המשותפת, ולהתעדכן לגבי התקדמות המיזם והמשך קידום הנושא 

 ברמה הפנים משרדית. 

 המחקר מערך. 3

, סיומה שנה לאחר של התכנית המטרות הושגו שבה המידה את לבחון היו המחקר של המרכזיות המטרות

בעשייה בפועל של משתתפי  הדגש ניתן לשינויים .במחזורים הבאים בה ולהמשך פיתוחהלעיצו ולתרום

  . שעליהם שמה התכנית דגשוהתפיסות  ל התכניםיישום שהתכנית, תוך 

 כי החלטה מקדמית שהתקבלה היא. 0034אוגוסט -כשנה לאחר סיום התכנית, בחודשים יולי המחקר נערך

 ., ולא ממקורות מידע נוספים כמו עמיתים בסביבת העבודהמהמשתתפים הישירים בתכנית ייאסף המידע

 אל פנים נערכו הראיונות . רובממשתתפי התכנית 7במסגרת זו, התקיימו ראיונות עומק חצי מובנים עם 

 .בממוצע דקות 54-כ הראיונות ארכו והיתר נערכו טלפונית. פנים

כגון מידת ההובלה או המעורבות  התייחס להיבטיםמגוון במור על לשנעשה מאמץ המרואיינים בבחירת 

בנוסף, הבחירה נעשתה תוך שמירה על ייצוג מגוון  בתכנית, הפרויקט שבו מעורבים וההתקדמות ביישומו.

כתובים רים חומגם לצד הראיונות, נאספו  למשרדי ממשלה שונים ולשלטון המקומי/רשויות מקומיות.

 .המשתתפיםאודות הפרויקטים של 

 הנושאים העיקריים שנבחנו במסגרת ההערכה הם:

 שנרכשו בתכנית כליםו ידע, תפיסות יישום של 

 מגזרי-משרדי של נושא הממשק הבין-שיתוף עמיתים וקידום פנים 

  בין המשתתפים קשרים מקצועייםשמירה על 

 :יישום של פרויקטים בתחום הממשק הבין מגזרי 

 במסגרת התכנית פרויקטים -

 טים ותהליכים בין מגזריים נוספיםפרויק -

 חברה אזרחית-ממשלה מעורבות במיזםליווי לאחר סיום התכנית ו 

 בפרספקטיבה של זמן יישום התכנית ראיית. 
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 ההערכה שנה אחרי סיום התכנית ממצאי. 4

 תרומות התכנית 4.1

ם שהקנתה להם והכליהתפיסות באופן שבו ישמו המשתתפים בפועל את הידע,  ההתמקד אמור,כ, הערכהה

לממשק עם החברה  כל הנוגעב, בדרך שבה הם פועליםשינוי בעקבותיה בחנה האם וכיצד חל , והתכנית

  .האזרחית ולשיתוף פעולה בין משרדי

 הובגיש המשתתפים של המחשבה באופן משינוי שינוי זה עשוי להתבטא באופנים שונים ועל פני רצף, החל

תרומות התכנית ביחס לשינויים  נבחנו .בפועל המשתתפים של עשייהב שינויב כלהו בעבודתם אותם המלווה

 הבאים:

 שנרכשו בתכנית וכלים תפיסות, יישום של ידע 

  של נושא הממשק הבין מגזרי משרדי-פניםשיתוף עמיתים וקידום 

  בין המשתתפיםקשרים מקצועיים שמירה על 

 יישום של פרויקטים בתחום הממשק הבין מגזרי. 

 עיקר הממצאים ביחס לכל אחד מהנושאים הללו.  להלן נביא את

תפיסות בנוגע לממשק הבין מגזרי ולשיתוף שינוי ו וכלים נדבך מרכזי בתכנית "מרחב" היה הקניית ידע

ים שונים שהבנתם היבט ציינוהמשתתפים שרואיינו כל הפעולה הבין משרדי. שנה לאחר סיום התכנית, 

  .בעקבות התכנית לגביהם הורחבה או שעמדתם ביחס אליהם השתנתה או חוזקה

ידע ותפיסות על מהות ואופי היחסים הבין : ניתן להתייחס לשלושה ממדים מרכזיים שבהם דווח על שינוי

זרחית; מגזריים; הבנה טובה יותר של הממשק של משרדים אחרים או של רשויות מקומיות עם החברה הא

 והעמקת ההיכרות עם התרבות הארגונית והגישות של משרדים אחרים או רשויות מקומיות באופן כללי. 

 מגזריים הבין היחסים ואופי מהות על ותפיסות ידע, כלים

רוב המרואיינים העידו כי התכנית עוררה בקרבם מחשבה לגבי החברה האזרחית והממשק איתה ו"פתחה 

ובקרב התפיסות שבהן החזיקו עוד קודם וקיבלו משנה תוקף, חוזקו  םבקרב רובלהם את הראש" כלשונם. 

 .משמעותי יותרמיעוטם חל בהן שינוי 

 חיזוק של תפיסות קיימות בנוגע לממשק עם החברה האזרחית תואר כאמור במקרים רבים.

 על, השיח עם מגזר שלישי על גדולה מאוד בהתלהבות "התהליך שעשינו במחלקה גרם לי לדבר
 גבית לזה רוח התכנית נתנה בו. ]...[ שיש האדירים היתרונות ועל שבו התועלת ועל שלו התרומה

 ."הממשקים ויצירת וחיזוק
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במקרה אחד לדוגמה,  פרספקטיבה חדשה לגבי היבטים מסוימים.לעתים חיזוק זה כלל גם רכישה של 

קיבלה במקרה זה ביטוי הבנה זו . זרכל מג של האחריותהתפקיד ו הגדרת של חשיבותלגבי התובנה תוארה 

 ממשי סביב העיסוק בבניית מכרזים.

מה קורה עם זה שאנחנו  -]של ההפרטה[ קר חידד לי את התוצאות של הסיפור הזהזה בעי"
ת המקומית מול מה זה אומר לגבי אחריות הרשו ,מעבירים את כל ההפעלה, הידע, הסמכות

איך אנחנו מגדירים בצורה הרבה  -מכרזים כרגע שלנו זה מאוד משפיע על ה האחריות של המדינה.
 ."פקיד של כל אחד ומה כל אחד עושהיותר חדה ומדויקת מה הת

והבנה כי הממשלה  ציבוריתמתוך מחויבות  ,שקיפות במשרדי הממשלהלקידום  נוספת התייחסהדוגמה 

 .היא חלק ממערכת ציבורית רחבה יותר אשר משרתת את הציבור

 ר"ד של ההרצאה את שמעתי לקורס הגעתי וכשאני]...[  לפעמים ב"בקג א כמוהי פה ההרגשה"
 את העבירה והיא ממשלה במשרדי שקיפות של הזה הסיפור על מדברת היא ,]...[ אלטשולר תהילה

 לי ונותנת יום-ביום היום עד איתי הולכת הזאת וההרצאה, משפטית נתמכת מקצועיתבצורה  זה
זה חיזק לי הרבה מאוד מהמחויבויות שלי ה הקורס]...[ העבודה שלי[ ]לקדם שקיפות במסגרת  כוח

 .לא כלפי נוהלי המשרד אלא כלפי 'העם היושב בציון'"

הדוגמאות שהתאפיינו בחיזוק תפיסות קיימות, במספר קטן של מקרים העידו המרואיינים על נוסף על 

בעקבות  שהתרחש ,רה האזרחיתבתפיסה ביחס לחב דרמטישינוי במקרה אחד תואר . בתפיסותשינוי 

של ; היה זה שינוי ממצב של חוסר פניּות לחברה האזרחית וחוסר נכונות לשתף עמה פעולה למצב התכנית

 .הערכה ופתיחות כלפיה.

אבל כשעברתי לממשלה נהיה לי סוויץ' מסוים של  . ]...[חברתישנים בארגון מספר "אני עבדתי 
חברה ין לי צורך בברגולציה וא את השליטהת המשאבים, 'אוקיי, עכשיו אני בממשלה, יש לי א

האזרחית' ]...[, לא הקשבתי הרבה לארגונים בחברה האזרחית, הם באו והציעו פרויקטים או 
מרחב נתנה לי את האפשרות לעשות חשיבה  [.]..שותפים ב ראיתי צורךהציעו שיתופי פעולה, ולא 

לחיינו, לחברה  לחברה האזרחיתדירה שיש מחודשת על העניין, ללמוד יותר על התרומה הא
התחלתי לחפש את וקשב, ואפילו  יותר סובלנותהרבה עם הישראלית בכלל. ובכנות, יצאתי משם 

 ."שיתופי הפעולה

יצר התלהבות אף ו עורר רצון ליצור שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחיתשינוי התפיסה  במקרה זה,

 :מכך

 ידי על שמובלים, חברתיים פרויקטים הם מעורבות בהם לי שיש יםהפרויקט רוב]בעקבות מרחב[ "
 יושביםכש או מייל אלי שמגיע פעם כל העיניים לי נפתחות, שם להיות לי כיף. אזרחית חברה ארגוני

 ."אחר או כזה פרויקט של היגוי וועדתב

ק כספקי שירותים ראייתם לא רהתבטאה ב ארגוני החברה האזרחיתבנוגע לתפיסה שינוי בל דוגמה נוספת

 כי אם כשותפים של ממש לעשייה. 

"זה היה מאיר עיניים. גם בחידודים של איך לא להסתכל על עמותה כמשהו שמספק שירות אלא 
הופך להיות שותף פעיל, או שיש לך הרבה מה ללמוד מהסביבה האזרחית לפני שאתה יושב בחדר 
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י אצלול לפרויקט בלי לפני זה לעשות עבודה . ]...[ אין היום סיכוי שאנguidelines-וקובע מה ה
 וממש, שרצים כדי תוך גם ]...[ .מאוד מעמיקה של הקשבה למה שכבר קורה בחברה האזרחית

 פעולה". משיתופי כחלק זה על להסתכל

עם ארגוני חברה  לממשקיותר  התייחסורוב המרואיינים  ,כוללת סתכלותבהש לציין ישלצד דוגמה זו, 

 פחות. רלוונטי וניסיון בידע שמחזיקים ארגונים עם להתייעצות או ,שירותים אספקת של אזרחית מסוג

 .העשייה ובעיצוב המדיניות בתכנון כשותפה האזרחית החברה של התפיסה בראיונות עלתה

ההשפעה של הידע שקיבלו והתפיסות שחוזקו או שונו על דרכי על ר וכאמבעוד שרוב המרואיינים דיווחו 

ממצא זה תואם עידו כי לא רכשו כמעט כלים פרקטיים חדשים ליישום תפיסות אלה בפועל. עבודתם, הם ה

את התמונה שהשתקפה בהערכה שהתבצעה בסיום התכנית, ולפיה תרומת התכנית הייתה גבוהה יותר 

כמו  בהיבטים של רכישת ידע ושינוי תפיסות ונמוכה יותר בהיבטים של מתן כלים והקניית ידע יישומי

 .ם לפעולהמודלי

חלק מהמרואיינים ציינו שָחַסר להם ידע יישומי מהסוג הזה ושקיומו יכול היה לסייע להם ביצירת שינוי 

בפועל. עבור אחרים, שניסיונם בעבודה עם החברה האזרחית הוא נרחב יחסית, היה ממד זה פחות חסר 

 ית.והם הרגישו כי יש להם את הכלים ליישם את התפיסות שנחשפו אליהן בתכנ

 האזרחית החברה עם אחרים משרדים של הממשק של יותר טובה הבנה

ציינו כי ההבנה של הגישות ושל דרכי העבודה של משרדים אחרים ושל השלטון המקומי חלק מהמרואיינים 

 עם החברה האזרחית בעקבות התכנית תורמת לעבודתם מאז סיום התכנית. 

החברתיים, למשרדי הביצוע בין משרדי המטה  הבדלגע לבנה חדשה בנוהדווח על  באחד המקרים ,לדוגמה

 בהתייחס לאופן עבודתם עם ארגוני חברה אזרחית.

, המקצועיים המשרדים לבין, הרגולציה או הרוחב משרדי בין ההבדלים בקורס בולט מאוד היה"
 ."שונים מאוד האזרחי המגזר לבין ובינם האזרחי המגזר לבין בינינו והיחסים

 שיקולים מקצועיים.נה זו חלחלה לעבודה השוטפת והעניקה לה ממד נוסף של הבבמקרה זה, 

שלי  החלטותה תקבלש נראה ליו עומדים]משרדי הביצוע[  הם שבו המקום היום יותר ברור לי"
 היום קיימת אצלי אבל ,כלל לקבוע יש לי את היכולת – שלהם הביצועי המקום מתוך גם נעשית
 ."מסוימת גמישות ושצריך שטח שישהבנה 

בנוגע  או מרשויות מקומיות למדו מניסיונם של משתתפים ממשרדים אחריםבמספר מקרים המרואיינים 

 . לממשק עם החברה האזרחית

 שונים אופנים על למדתי בעצם ושם, השונים במשרדים תפקידים בעלי עם אותי הפגיש "]מרחב[
. ]...[ הזה בהיבט שלי בעולם די אני כי. אותם ידעתי לא, קודם יל היו שלא, עבודה ממשקי של

 שותפות מייצר אתה איך של, פרקטיים עקרונות למדתי]מרשות מקומית[  מאחת המשתתפות
  "שלך' אני'ה על שומר ואתה
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 באותה השלישי המגזר עם ישירה הידברות איזושהי שניהלה משתתפת הייתה שלנו בתכנית"
 משחקי מיני כל, עשו שהם דוגמאות מיני כל ונתנה שלהם השיח את הציגה היא]...[,  תקופה

 כבר זה אותו, עשה אחר שמישהו שלו, הניהול ולאופן לתהליך המודעות עצם ]...[. כאלה תפקידים
 . "אחר במקום אותך שם

בכמה מקרים התכנית אף אפשרה הסתכלות רחבה על הממשלה והאתגרים העומדים בפניה. לדוגמה, 

 רה הבנה שהמדיניות הממשלתית ביחס לממשק עם החברה האזרחית אינה מוסדרת.תוא

"ברמת מאקרו מה שהיה הוא שהבנתי יותר חזק שאין מדיניות למדינה בנושא הזה, אין. כל משרד 
אבל מסתבר שזה כל המשרדים, לא  –קם בבוקר, הוא מחליט להוציא למכרז, הוא לא עוצר רגע 

זו הייתה תובנה קשה, במובן של עד כמה זה בלגאן אחד  –ו אחר ראיתי שזה רק משרד כזה א
 גדול".

 כללי באופן מקומיות רשויות או אחרים משרדים עם ההיכרות העמקת

חלק מהמרואיינים ציינו כי גם ההיכרות הרחבה יותר עם התרבות הארגונית, תהליכי העבודה וסדרי 

 סייעת להם בעבודתם. העדיפויות של משרדים אחרים ושל רשויות מקומיות מ

באחד המקרים תואר כיצד העמקת ההיכרות עם משרדים אחרים סייעה לאחר מכן לעבודה לדוגמה, 

 המשותפת איתם.

בקורס  שהוצג לנו"הייתי באיזשהו קשר עם משרד מסוים סביב נושא משותף, וכתוצאה ממה 
תי את חלוקות העבודה, קלטתי את המבנה מהר, קלט ]של המשרד[ קלטתי את המבנה הארגוני

ההיררכי, הבנתי איפה ובמה מדובר בקיצור. בעיניי זה נורא חשוב, במיוחד כשיש בתהליך עבודה 
משותף מספר פגישות מוגבל וזמן מוגבל, אז אם אתה כבר יודע לזהות את ההבדל בין התרבות 

 הארגונית שלי לתרבות הארגונית שלהם אז זה מקל קצת".

בתפיסות ובדרכי העבודה להבנה טובה יותר של ההבדלים התייחסו המרואיינים  ,ר מקרים אחריםבמספ

  .רשויות המקומיותבין הל משרדי הממשלהבין 

 תופס מטה משרד איך לעומת פרויקט תופסת מקומית רשות איך, מקומיות רשויות של העולם"
 שונות פרספקטיבות לראות היכולת, כלי וזה]...[.  השונות הפרספקטיבות את ולראות, פרויקט
 כך אחר משמש זה, הראש את פותח זה. כלי זה שלה החשיבה אופן את יש עמדה שבכל ולהבין

  ."רחבה יותר הרבה ראייה לך נותן זה, בעבודה

לצד ההסתכלות על האופן שבו השתנו תפיסותיהם ודרכי עבודתם של המשתתפים עצמם ביחס לחברה 

 .ופעלו "כסוכני שינוי" מסביבםהאזרחית, חשוב לבחון את המידה שבה הם קידמו שינוי דומה 

ם יסיפרו על כך ששיתפו אחר מרואייניםמספר ראשית, פעילות מסוג זו באה לידי ביטוי בחלק מהראיונות. 

את הנושא על סדר היום ולקדם סביבת עבודה שתומכת להציב על מנת  ,בסביבתם בנעשה בתכנית ובתכניה

 בשיפור הממשק עם החברה האזרחית. 
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במקרה אחד, לדוגמה, תוארו שימוש בחומרי הידע שהועברו בתכנית והפצתם בקרב עמיתים שממלאים 

 תפקידים רלוונטיים לממשק עם החברה האזרחית.

. שימושבו  עושה ואני אנשים למספר מופץ הוא 0-ו מתויק אצלי הוא 3 בקורס שהעבירו מרחו כל"
גם , המשפטית היועצת כולל [..מכרזים ].. להוציא שצריכות, המטה ליחידות העברתי בעיקר]...[ 

 ."הנושא את להעביר מנסה אני לה

בקרב עמיתים  קדם את הנושאמאמצים פעילים ל יותר, שכללה רחבה אףבמקרים אחדים תוארה פעילות 

 בתהליכי העבודה.ולהטמיעו 

. ]...[ שותפויות של הזה בנושא מוכרת מאוד שהיא מרצה הבאתי אני באגף כאן שלנו במפגשים"
 ברמת הוא הזה הנושא כל אומרת זאת, חלק מהתהליכים במשרד ואני גם, בתכנית שהייתי בגלל

 הנושא סביב הלמידה את לייצר או הזה הידע את להעביר רוצה אני אז, אצלי גבוהה מאוד מודעות
  "איתי לעבודה שרלוונטיים נוספים אנשים עם, נוספים במעגלים הזה

 ]...[. אותם עברו שהם ַיראו כאן ה'שהחבר גם חשוב לי שמאוד משהו "תהליכי עבודה משתפים זה
 בחשבון תלקח מה? לשולחן הזה הדבר את שהבאת עד עשית מה, 'רגע: קול איזשהו שיהיה

 ."המקום של א"לדנ זה את להכניס אני מנסה '?הזה בהקשר

ככתובת בסוגיות שנוגעות  – כ"סמן החברתי" במקום עבודתםנתפסים אף העידו כי הם מהמרואיינים כמה 

כבר היה קיים לפני התכנית, אך ההשתתפות מיצוב זה ברוב המקרים  לממשק עם החברה האזרחית.

 . בתכנית חיזקה אותו

כל פעם שיש במחלקה אותי כאגף החברתי יותר. ים סתופ .זה את אומרים מסביבי גם שיםאנ"
 .פגישה או עבודה או חומר שמתקבל מארגוני חברה אזרחית אז ישר מעבירים אותו אלי"

מהמרואיינים דיווחו כי פעילות מסוג זה לא הייתה דומיננטית והתקיימה בהיקף מצומצם  חלקלעומת זאת, 

 ופחות לאחר סיומה.  ,ך התכניתובעיקר במהל

קבוצה של סוכני שינוי התומכים האחד בשני ומקדמים ביחד  –"רשת עמיתים" כחלק מהשאיפה ליצור 

 סוגיות, אחת מהתוצאות המרכזיות שהתכנית ביקשה לקדם היא קשרים מקצועיים בין המשתתפים. 

רוב המשתתפים דיווחו כי יצרו קשרים מקצועיים חדשים וחיזקו קשרים בסיום התכנית,  בהערכה שבוצעה

, ובין היתר כתרומה חשובה בראיונות רביםצוין ההיבט של הקשרים  גם כעת, כשנה לאחר מכן,קיימים. 

רוצה להיות איתם בקשר אחר כך ולעבוד איתם  השאת אנשים עם אישיים"קשרים נאמר כי נוצרו בתכנית 

  ".הזאת בתכנית ומועילים טובים היותר הדברים אחד היה זהשוב" וכי "

 משתתפים קטן יחסית של מספר בקשר עםבפועל נמצאים דיווחו כי הם רוב המרואיינים  יחד עם זאת,

ביוזמת צוות התכנית או ביוזמת  וכי לא התקיימו מפגשים קבוצתיים בהרכב רחב יותר ,(6-3) אחרים

 . המשתתפים עצמם
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ברוב המקרים הקשרים באו לידי ביטוי  .קשריםסוגים ועומקים של הראיונות עולה מנעד רחב של מ

 בהתייעצויות מקצועיות, כאשר המשתתפים האחרים היוו כתובת שניתן לפנות אליה במקרה הצורך.

 יותר טיפה שאלות או בשלוף שאלות ככה אותם ולשאול אליהם להתקשר שניתן גורמים, אנשים"
 "מסוימות בסיטואציות מעמיקות

 תעבוד לא גם ואולי בשוטף איתם עובד לא אולי שאתה בממשלה גורמים להכיר לך זה מאפשר"
 אתה הצורך במידת, ]...[ קיימים שהם לדעת, לראות טוב זה אבל, בשוטף הקרוב בעתיד איתם

 הקשר". את גם יוצר

משותפים )שחלקם נוגעים לממשק הבין  בשיאם אף הובילו הקשרים לשיתופי פעולה ולפיתוח של פרויקטים

 מגזרי וחלקם לא(. 

"מתוך מרחב נוצר קשר מאוד טוב בינינו, אנחנו באותו משרד אמנם אבל לא היה לנו את הקשר 
הזה לפני כן, ובגלל הקשר הזה נוצר איזשהו פרויקט חדש, ]...[ זה לחלוטין משהו שנוצר בעקבות 

 זה".

מראה כי רבים מהם הינם עם משתתפים שבאופן טבעי הייתה  שנשמרו בפועלקשרים ההסתכלות על 

כאלה שהיו שותפים לפרויקט שפותח במסגרת התכנית או  בעיקר – למרואיינים יותר אינטראקציה איתם

 ממשלתי כמותם. כאלה שעובדים באותו משרד

ת, כך. מעבר לרמה החברתי כדי עד. מלמעלה היה בינינו החיבור. מדהימה פשוט השותפה שלי"
 "שזה גם לא מעט

 הזיקה את חיזקה מאוד דומים די פרופילים עם]מאותו המשרד[  שלישייה שנשלחנו העובדה"
 הבסיס על דווקא .]...[ ערך בעל הוא שבעיניי דבר וזה, משרדיים התוך, בינינו הקשרים את, בינינו

 לחברות מעבר. ללובכ הייעוצי בהיבט גם. יש בינינו קשר חזק שלישי מגזר עם שותפויות של הזה
  ."עבודה תשתית נוצרה, שנוצרה

המרואיינים במחקר ו ,םמשתתפיהפרויקטים על ידי שמונה  במסגרת התכנית במחזור א' של "מרחב" פותחו

 : ים והסטטוס הנוכחי שלהם. להלן רשימת הפרויקטלארבעה מהםהיו שותפים הנוכחי 

הפרויקט המשיך . יתוח מקצועי פדגוגי במערכת החינוךחממות לחדשנות ופ :""מאיצים בחינוך .1

 חממות, 7לאחר שהוקמו  ,בהתאם לתכנון. כיוםצעדים  שורה שלונעשו בו  לפעול לאחר סיום התכנית

 ה בהמשך.פרויקט זה יתואר בהרחב. חדשות במסגרתן פיתוח יוזמותשל  שלבהמתחיל 

הפרויקט המשיך . בקהילה לשיקום השירות של תומכות קהילות בקרב דיגיטליים כלים הטמעת .2

לאור ההצלחה בהתנעת המהלך,  .קהילות תומכות 5-החל היישום שלו בו לפעול לאחר סיום התכנית

פרויקט זה יתואר  .נוספות תומכות קהילות לשלוש 0033 שנת במהלך הפיילוט הוחלט על הרחבת

 רחבה בהמשך.בה
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הפרויקט  .האזרחית החברה הממשלתיים לארגוני התמיכות מבחני והנגשת השקיפות הגברת .3

טרם . , של מיפוי מבחני התמיכה לארגוניםהמשיך לפעול לאחר סיום התכנית ובוצע בו השלב הראשון

ויקט . מהראיונות עם שותפים לפרויש ספק לגבי עתידו של הפרויקט מעבר לשלב זה הייתה התקדמות

חשיבות או תרומה מספיק אינם מייחסים לו שהשותפים  עולה, כי הסיבה לדבר נעוצה בעיקר בכך

 אפשרית רבה.

הפרויקט לא התקדם מעבר לשלב גיבוש  הערבי. במגזר האזרחי השירות למנגנון חלופי מודל תכנון .4

ת שהייתה טמונה ההצעה, שהתרחש בזמן התכנית. המרואיינים שהיו שותפים בו הצביעו על הבעייתיו

 מראש בנושא שבו ביקשו לעסוק, וציינו כי הפרויקט לא צלח בעיקר מסיבות פוליטיות.

מרואיינים שהיו שותפים מובילים בפרויקטים סיפרו כי התכנית היוותה עבורם הזדמנות לקדם יוזמות 

עם רצון כללי  ב"הגיעו ל"מרחרוב המרואיינים הללו שהגו קודם לכן או שהיה להם רעיון כללי לגביהן. 

התכנית נתנה להם אפשרות לחשוב עליו ולפתח פרויקט קונקרטי בנושא זה, יחד עם , ומסוים נושאלקדם 

שהפרויקט מסגרת התכנית יתכן מאוד הזמן המובנה והסיוע ברבים מהם ציינו כי ללא משתתפים אחרים. 

 . לא היה מקודם

 מסמך וכתבתי ישבתי לא, בראש לי היה אל אבל, להגיד אפשר הסוגיה את למדתי[ מרחב לפני"]
 זה. ההצעה שלי ומה הבעייתיות מה, הקיים המצב מה הסברתי אני שבו מסוים מודל או, כלשהו

 שלי למנהל הגעתי אז, לקידום פרויקטים לבחור התבקשנו מרחב את כשהתחלתי. קרה לא
 לטובת אפשר לקדם תהשבמסגר מעטפת פה לי יש, מסגרת פה לי יש, הזדמנות פה יש' לו ואמרתי
 .'"הזה הנושא את המשרד

 באחד המקרים התכנית אף היוותה כר לעצם פיתוח הרעיון.

"הקשב המקצועי או הניהולי שלי לתחום של הפרויקט היה מאוד פחּות. בגלל זה אמרנו שיש לי 
רחב, הזדמנות להקדיש לזה קצת זמן ]...[. לא באתי עם הרעיון של הפיילוט הזה לפני שהגעתי למ

זה משהו שהתהווה במחשבה משותפת עם השותפה לפרויקט. ]...[ ידעתי שאני רוצה לגעת בתחום, 
 .אבל זה התהווה רק בשיתוף הפעולה הזה"

רואיינים אינם פעילים בפרויקטים שהחלו בה. מלבד רוב המשנה לאחר סיום התכנית, יחד עם זאת, 

את )או צמצמו מאוד( יו משתתפים שהפסיקו הפרויקט שלהם לא צלח והפסיק לפעול, ההמשתתפים ש

 מעורבותם בפרויקט שלא ראו בו חשיבות רבה או שהנושא שלו היה רחוק מתחום עבודתם השוטפת.

 לא המשיך להתקדם העידו על תחושות של אכזבה ותסכול. מרואיינים שהפרויקט שלהם 

הקורס. ובהיבט הזה,  "אני באתי, כך הסבירו לנו, שהפרויקט זה ספינת הדגל, זה התוצר של
 לפחות מהזווית שאני רואה את זה, זה לא צלח".

ומשתתפים רבים  ,יש לציין, כי בסיום התכנית היו ממצאים מעורבים לגבי מידת ההצלחה של הפרויקטים

ממצאי המחקר הנוכחי עולים  .בטים של העבודה על הפרויקטימחלק מההנמוכה הצביעו על שביעות רצון 

של הרוב הגדול של  רבה רצון שביעות אמנםנמצאה בסיום התכנית למשל,  .צאים אלהממבקנה אחד עם 

פחות אך (, 90%) הפרויקט צוות עסק שבו מהנושאו (80%) הצוות חברי בין העבודה מחלוקתהמשתתפים 
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 הרלוונטיים המשרדים של והגיבוי מהתמיכה(, 30%) הפרויקטים בחירת משיטת משתתפים היו שבעי רצון

 בהקשר זה נאמר אז, לדוגמה: (.40%) הפרויקט בקידום ההתקדמות מקצבו (30%) הפרויקט לקידום

 "ונראה כי יש עוד הרבה מאוד עבודה"כעת צוות הפרויקט די תקוע בגלל המצב, 

"נבחרו מספר פרויקטים וכל אחד היה חייב להשתלב, והיו אנשים שלא השתלבו בצורה טבעית. 
 .מאוד לראות שלא כולם רתומים לעבודה על הפרויקטים"נראה שכתוצאה מזה היה מאכזב 

מקדמי  םגורמי מספר על להצביע ניתן, התפתחות הפרויקטים של רחבה בראייהמתוך כלל הראיונות ו

 :[0]לוח  הצלחה

 פרויקטיםבהצלחה מקדמי  םגורמי: 2 לוח

  של מושכלת הבחיר א.
 הפרויקט נושא     

  והלימה  היקף הפרויקט גוןכ, ישימותלקיחה בחשבון של שיקולי
לשם קידום משמעותי כבר במהלך לסמכויות המובילים, 

 התכנית

  וביכולת השפעתו ובחשיבות מובילי הפרויקטשל אמונה 

  מענה לצרכים  : חיבור אישי,לנושא מובילי הפרויקטחיבור של
  לעבודה השוטפתנגיעה וואינטרסים מקצועיים 

  ים קריטיים או אי התנגדות מצד גורמתמיכה הבטחת 

 הובלה נחושה . ב
 וזמן עבודה מובנה    

 

  ב לריכוז וקידום המחויהבטחה כי לפרויקט לפחות מוביל אחד
, לצד שמירה על המעורבות והמקום של כלל פעיל של העבודה

  השותפים

  הקצאת זמן מובנה לעבודה על הפרויקט במהלך התכנית ויצירת
ן ימי עבודה מרוכזים )כגו סיומהלקידומו לאחר  יתמסגרת מובנ

 דיווח(שיתוף וואירועי 

 סביבה מוסדית . ג
  תומכת     

  וליווי של הממוניםשל המשרדים השותפים תמיכה 

 כולל , האישיות והמשרדיות מיסוד הנושא בתכניות העבודה
 הקצאת משאבים ותקציב

  של המכון למנהיגות וממשלתמיכה, ליווי וסיוע  
 אחר סיומהבמהלך התכנית ול היכן שנדרש

על שניים  יותרכעת בכדי לאפשר הבנה עמוקה יותר של הפרויקטים המקודמים במסגרת התכנית, נרחיב 

נתייחס בקצרה לממצאי המחקר ביחס לשלושה ממדים: שיתוף עבור כל פרויקט . נמשך יישומםאשר מהם 

ידו של המכון הפעולה בין השותפים לפרויקט, הממשק עם החברה האזרחית במסגרת הפרויקט ותפק

 למנהיגות וממשל בסיוע וליווי הפרויקט לאחר סיום התכנית. 
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 רקע על הפרויקט

 במרכזי פסג"הפיתוח מקצועי פדגוגי ללחדשנות ו( Hubsמתמקד בהקמת חממות ) פרויקט "מאיצים בחינוך"

 מרכזי על הפדגוגית הממונה, רוסו החינוך. שותפים בפרויקט לילי משרד של( הוראה סגלי חלפיתו מרכזים)

 במרכז מנהל תחום החינוךלשעבר  בר, , וזיוהחינוך במשרד הוראה של עובדי מקצועי לפיתוח באגף ה"הפסג

  .לחדשנות הישראלי במכון חינוך תחום וכיום מנהל המקומי השלטון

ת ופועל החממות. ובקידומןיוזמותיהם  פיתוחב ים ולספק להם תמיכהּות של מורנועדו לעודד יזמ החממות

פי מדדים מקצועיים -בחן עלירעיון פדגוגי יזמי, אשר ייכולים להציע בדומה לחממות טכנולוגיות: מורים 

 פיתוח במערכות החינוכיות והקהילתיות.מו אשר ייושלכדי תוצרים מעשיים  , אם יימצא מתאים,ויקודם

, החינוכי מהשדה, ה מהאקדמיה"הפסג מרכזי מטעם מומחים שלבליווי  על ידי המורים יתבצעהיוזמות 

 ברשויות הרלוונטיים הגורמים עם יעמדו בקשר המורים ,כן כמו. ומהתעשייה הארגוני הייעוץ משדה

 .4ובקהילה המקומיות

 יםמור של יוזמות הצמחת באמצעות ויוזמת חדשנית, חינוכית מורית מנהיגות פיתוחה מטרת הפרויקט הינ

 .המערכת לכלל והנחלתו פדגוגי ידע בניית לשם זאת כל. מקצועי לפיתוח במסגרות

למידה מהידע והניסיון של ארגונים : במסגרת הפרויקט מתקיים ממשק עם ארגוני חברה אזרחית

יבה כיצד ניתן להשלים חשו מומחים מקצועייםבתור ארגונים  פעיליהתייעצות עם שמפעילים חממות, 

 .פעילות שכבר נעשית על ידי ארגונים

 ה גובש מתווה ליישום הפרויקט, נעשו הצעדים הבאים:מסגרתשבמאז סיום תכנית "מרחב", 

 .קורא פורסם קול .1

 .(מרכזים 30סך הכל )השונים של המשרד  ותמחוזשותפים, ב ה"פסג ימרכז ונבחר .2

שכללה ליווי שלהם מרכזי הפסג"ה שנבחרו,  של מנהלים וסגני למנהלים מקצועית התקיימה הכשרה .3

 . ההכשרה כללה:(מנהלים 7השתתפו בפועל )בתהליך תכנון החממות 

 יזמים עם ומפגשים חממות של שונים סיורים בדגמים 

 ועוד יזמות, חממות סוגי על סוגיות כגון למידה  

 5מומחים של מושכלת וצריכה מנטורים ליווי . 

 .6רשמירוע באיהחממות הושקו  .4

                                                   
פרטים נוספים אודות הפרויקט ראו באתר משרד החינוך:  4

teachers.aspx-for-initiative-http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/RefurmotHinoch/Pages/greenhouses 
 :החינוך במשרד הוראה עובדי של מקצועי לפיתוח אגףמידע נוסף אודות ההכשרה ראו באתר ה 5

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/PituachMiktzoi/PedagogyaPisga/ 
 פרטים נוספים ותמונות מאירוע ההשקה ראו בקישור שלעיל. 6

http://edu.gov.il/owlHeb/AfterTichon/RefurmotHinoch/Pages/greenhouses-initiative-for-teachers.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/PituachMiktzoi/PedagogyaPisga/
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התקבלו עשרות  .7, המזמין אותם להגיש הצעות למיזמיםמרכזי הפסג"ה הוציאו קול קורא למורים .5

 .הצעות וכיום נערך תהליך מיון שלהן. לאחר מכן יחל תהליך הפיתוח של המיזמים שיאושרו

 .החל מחקר הערכה מלווה של הפרויקט .6

שולב בתכנית הוא החינוך, מיכל כהן, וזוכה לתמיכת מנכ"לית משרד  "מאיצים בחינוך" פרויקט

 פועלהפרויקט  .8זוכה אף לתהודה ופרסום באמצעי התקשורתהפרויקט לאחרונה האסטרטגית של המשרד. 

 להרחיבו באמצעות הקמת חממות נוספות בהמשך הדרך.ויש כוונה כפיילוט, 

 ממצאי המחקר
הפעולה בין השותפים לפרויקט, שיתוף בבחינת הממצאים לגבי הפרויקט נתמקד בשלושה מרכיבים: 

 .ותפקידו של המכון למנהיגות וממשל הממשק עם החברה האזרחית

 צוין כי עבודת הצוות הייתה טובה ופורייה והחיבור  עולה בין השותפים לפרויקט:שיתוף הפ

ושותפות שיתוף פעולה עמוק מתקיים לא מאז סיום התכנית הבינאישי היה מוצלח. לצד זאת, עולה כי 

את השירות הציבורי. העובדה  אחד השותפיםזאת במיוחד לאור עזיבתו של . ית בהובלת הפרויקטהדד

שהפרויקט עוסק במרכזי פסג"ה, ששייכים למשרד החינוך ולרשויות המקומיות גם יחד, מבהירה את 

לקיחת חלק פעיל יותר מצד בראיונות אף צוין כי התועלות הטמונות בשותפות בין שני הגופים. 

 ."מדרגה קפיצת איזושהי לעשות יכול"היה ון המקומי השלט

 בא לידי ביטוי בעיקר בהתייעצות עם ארגונים בשלב הפיתוח הממשק  ת:ממשק עם החברה האזרחיה

ובלמידה מהידע והניסיון המקצועיים שלהם. לעומת זאת, ארגוני חברה אזרחית לא  של הפרויקט

פן לא ניתנת בולטות למרים כתובים בנוגע לפרויקט חוב .ביישומובעיצוב הפרויקט ו שימשו כשותפים

 .4קורא שהוציאו מרכזי הפסג"ה למורים יוזמיםהקול ב למשל שניתן לראותכפי מגזרי, -הבין

 :לצוות מובילת הפרויקט התקיים קשר רציף בין לאחר התכנית  תפקיד המכון למנהיגות וממשל

  .וסיוע בקידום הפרויקטליווי יתן כמעט לא נ , למרות הציפייה,אולם. רכי התעדכנותולצ המכון

 רקע על הפרויקט
השירות לשיקום של  תומכותשילוב אמצעים דיגיטליים בקהילות הפרויקט מתמקד בהפעלת פיילוט של 

במסגרת מיזם "ישראל דיגיטלית" ושם מי הפרויקט. והשירותים החברתיים משרד הרווחהבקהילה ב

שותפות בפרויקט גלית גבע, מנהלת השירות לשיקום וטיפול בקהילה  המובל על ידי משרד ראש הממשלה.

לאומיים בלשכת המשנה למנכ"ל  פרויקטים תחום לירון הנץ, מנהלתו, באגף השיקום במשרד הרווחה

ה תכלת, מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים הרכב הצוות המקורי כלל גם את רננ .במשרד ראש הממשלה

 במשרד הרווחה, אולם היא הפסיקה את מעורבותה בפרויקט בסמוך לסיום התכנית.

                                                   
 קורא של מרכז פסג"ה נצרת עלית: לדוגמה, קול 7

   hmmwt-qwr-https://sites.google.com/a/bn.tzafonet.org.il/bait/home/qwl 
(: 38.8.34) ל היוםישרא", בגב אפליקציה יש למורה, לב שימוראו, למשל: יעל ברנובסקי, " 8

http://www.israelhayom.co.il/article/307067 

https://sites.google.com/a/bn.tzafonet.org.il/bait/home/qwl-qwr-hmmwt
http://www.israelhayom.co.il/article/307067
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מעטפת השירותים עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות פיזיות המתגוררת הפיילוט נועד לשפר ולהרחיב את 

תוך מתן  ל אורח חיים עצמאי,לנה אוכלוסייה זושל  הלקדם את יכולת הוא מבקש .בקהילות תומכות

. כל זאת באמצעות הנגשת שירותים ממוחשבים ופיזית והפגת תחושת הבדידות החברתית תמיכה רגשית

 ,שיקומיותקהילות  5-אמצעים דיגיטליים ב הפיילוט כולל שילוב ומקוונים ושימוש באמצעים טכנולוגיים.

 . בקהילה ובמשרד הרווחה צועיוהצוות המקעצמם בשני רבדים: מקבלי השירות  אשר מתבצע

נעשתה התייעצות עם במסגרת הפיילוט מתקיים ממשק עם ארגוני חברה אזרחית בכמה אופנים. ראשית, 

הניסיון שלהם. שנית, הפיילוט מבשלבי הפיתוח של הפרויקט ומתקיימת למידה מהידע ורלוונטיים ארגונים 

נציגי ולות המתבצעות במסגרתו. שלישית, , אשר מרכזת את כלל הפע"מילבת"מופעל על ידי עמותת 

 "מילבת"מנהל התכנית מטעם )ההיגוי של הפיילוט בוועדת  חלקלוקחים המרכזיות  השותפות העמותות

 רביעית, עמותות נוספות לוקחות חלק בביצוע הפיילוט.. ("המכון הישראלי לחדשנות"ונציג 

 :הצעדים הבאים ונעשוגובש מתווה ליישום הפרויקט תכנית "מרחב",  במהלך

 קהילות תומכות ברחבי הארץ 9בקרב של מאפייני האוכלוסייה מיפוי  נערך 

 קהילות היעד של הפיילוט, תוך שמירה על הטרוגניות במאפיינים שונים. נבחרו 

 הבאים:המרכזיים מאז סיום התכנית נעשו הצעדים 

ביצעה  "מילבת" לאחר מכן " לצורך הפעלת הפיילוט.מילבת"התבצעה התקשרות עם עמותת  .1

  .0034. הפיילוט החל לפעול בפברואר נוספותמבצעות התקשרויות עם עמותות 

 :היגוי תוועד וקמוה .2

 מילבת"משרד ראש הממשלה, עמותת הרווחה, משרד נציגים מ חברים בה ,ארצית היגוי ועדת" ,

 הישראלי המכון"ו "בסיס להערכה"חברת , )מפעילת הקהילות השיקומיות( "תגבור" חברת

 "לחדשנות

 ומחברת "מילבת"עמותת נציגים ממשרד הרווחה, מ בהן משתתפים ,קהילה בכל מקומיות ועדות 

 .הקהילה נציגיו "תגבור"

 .קהילה לכל עבודה מותאמת תכנית נבנתההושלם מיפוי השדה, כולל מיפוי הצרכים והמצב הקיים ו .3

 .החל מחקר הערכה .4

לצורך קידום האוריינות  ,הקהילה וחברי המקצועיים םצוותישל ה דיגיטלית הכשרהל תכנית גובשה .5

 . הדיגיטלית שלהם

 .והצוותים הקהילה חברי לשימוש דיגיטלית מותאמת פלטפורמהמתבצעת בנייה של  .6

ראשית בקרב הצוותים המקצועיים  -ההכשרה תכניות ה שלהפעלהכיום הפיילוט נמצא לקראת  .7

 הקהילה. ולאחר מכן בקרב חברי

 תומכות קהילות לשלוש 0033 שנת במהלך הפיילוט הרחבת על הוחלטת המהלך, לאור ההצלחה בהתנע

 .להתאים את הפרויקט גם לקהילות תומכות לזקניםנעשים מאמצים  ,. בנוסףנוספות
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 ממצאי המחקר
לפרויקט,  מרכיבים: שיתוף הפעולה בין השותפותבבחינת הממצאים לגבי הפרויקט נתמקד בשלושה 

 ת ותפקידו של המכון למנהיגות וממשל.הממשק עם החברה האזרחי

 חיבור הובלת הפרויקט מתקיימת תוך שותפות הדדית וישנו  לפרויקט: עולה בין השותפותשיתוף הפ

 מהראיונות עלה כי ניתן בפרויקט מענה לצרכים של שני הגופים השותפים. .מוצלח בינאישי

 :ת אשר בא לידי ביטוי בפרויקט ממשק רחב עם החברה האזרחי הממשק עם החברה האזרחית

החל משלב התכנון, בשותפות בהיגוי הפיילוט ובניהולו ובשילוב ארגוני חברה  עם ארגוניםבהתייעצות 

התכנית סייעה לעצב את תפיסת התפקיד של כל אחד מהמגזרים בעיצוב  .כספקי שירותיםאזרחית 

על -לקיחת אחריותובהפעלת התכנית, כאשר המדינה פתוחה לשיתוף פעולה ומקדמת אותו, תוך 

 להכוונתו וליישומו. 

 אנחנו רוצים ]...[ בדיוק אנחנו מה של צמוד ליווי וגם כתובים גם מנחים קווים גם קיבלו "הם
 הזה הדבר של מהעיצוב חלק עכשיו כמובן והם', ושכח שגר' לא זה, איתם צמוד מאוד יושבים

 וכמובן באים הם. שלנו זה ציםרו כמה ועד רוצים ומה יסודה עקרונות אבל. בוודאי, בפועל
 ."נושל אישור בלי דרך אבן זזים לא הם אבל, משותפת במחשבה שותפים עכשיו

 :והתעדכנות  בין השותפות בפרויקט לצוות המכון מתקיים קשר רציף תפקיד המכון למנהיגות וממשל

רלוונטיים  חיבוריםויצירת ייעוץ שכללה בעיקר , לתמיכה של צוות התכנית. הפרויקט זכה שוטפת

 לקידום הפרויקט.

מלווים אותי צמוד [ .].."יש תמיד עניין במה קורה עם זה ומה אפשר לעשות כדי לקדם את זה. 
הרבה  –[גורם מאוד רלוונטי]מאוד. אני גם מתייעצת איתם, הם חיברו אותי בהתחלת הדרך ל

 .עצות טובות בדרך. חוץ מזה שהם מאוד גאים בפרויקט, שזה כבר כיף"

 

לאחר במקביל לתכנית או  תהליכים בין מגזרייםבהמשתתפים שרואיינו לקחו חלק בפרויקטים או כמעט כל 

, ובעיקר תרמו לה קשרים ב"מרחב"מעורבות זו נוצרה בעקבות השתתפותם  המקריםמ בחלק .מהסיו

 או בעקבותיה. תכניתה שהתרקמו במסגרת

לשיח שולחן עגול יחד הקימו  התכניתמשתתפים שהקשר ביניהם התחזק בעקבות באחד המקרים , לדוגמה

 עם ארגוני חברה אזרחית בתחום עיסוקם.

. שזה שולחן בתחוםשולחן עגול לכל נציגי המגזר השלישי שעוסקים  ביחד אנחנו יוצרים"היום 
מכניסים חדשנות  [האזרחית ]החברהעגול חדש אבל הוא מאוד חשוב. אם אמרתי לכם קודם שהם 

אולי קהילה מקצועית שתהיה החזון שלי  - לתוך המערכת, אני רוצה גם לאגד, להפוך את זה
 .לומדת, וזה דרך זה, דרך השולחן העגול"

חברה אזרחית, הביאה להשתתפות -ההשתתפות בתכנית והמעורבות במיזם ממשלהבמקרה אחר, 

 הבין מגזרי.   בתהליכים לאומיים לקידום ושיפור הממשק
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"המעורבות שלי בהחלט בעקבות המיזם. זה משהו שהעסיק אותי, אבל אחר כך האינטנסיביות 
של הכניסה לנושא דחפה אותי למעורבות, ולא רק לאיזה שיח כזה עם עצמי או עם אנשים 

 מסביבי".

שבהם  רייםבתהליכים בין מגז וחיזקה את המעורבות של המרואייניםההשתתפות בתכנית תרמה  לעתים

 .כבר לקחו חלק

 -אי אפשר להגיד שזה יצר את האג'נדה .תרם, עודד, נתן רוח גבית]התהליך שעברתי במרחב[ "
האג'נדה הייתה קיימת, אבל זה בפירוש התחזק וקיבל משקל, קיבל מעמד, קיבל נפח. קיבל יותר 

 .תשומת לב"

 ותרמו לחיזוקהזינו זו את זו  ייםמעורבות בתהליכים בין מגזרבאופן טבעי, ההשתתפות בתכנית וה

 עם החברה האזרחית.אפקטיבי ממשק צורך בהתפיסות לגבי ה

 הייתה התכנית שגם ככל והתגברו הלכו והם, מסוימת במידה כבר היו השלישי במגזר ואמון רצון"
 ."הייתה אמצעית הבלתי ההידברות וגם

שבהם לקחו חלק בוגרי  מגזריים רויקטים ביןופ לסיכום, מהראיונות עולה כי קיים מגוון רחב של תהליכים

 התכנית לאחר סיומה, כגון:

 שבמרכזו שיתוף פעולה עם ארגון חברה אזרחית תכנון פרויקט 

 לנציגי חברה אזרחית בתחום מסוים עגול הקמת שולחן 

 שמקיימים המשרדים שלהם עם ארגוני חברה אזרחית שיח השתתפות במעגלי 

 ידום ושיפור הממשק הבין מגזרימעורבות בתהליכים לאומיים לק. 

 במספר, מגזריים בין תהליכיםב או בפרויקטים למעורבות תרמה התכנית שבהן הדוגמאות לצד כי ,לציין יש

 תרומה לתכנית הייתה לא וכי מקרה בכל כאלה בתהליכים השתתפו כי ציינו מרואיינים מקרים של קטן

 .  הז מסוג בתהליכים השתתפותם ולאופן לעצם משמעותית

 אזרחית חברה-ממשלה במיזם מעורבותו התכנית סיום לאחר ליווי 4.2

המשך הליווי של המשתתפים לאחר גם את לאורך זמן, חשוב לבחון התכנית לאמוד את תרומתה של  ל מנתע

 חברה אזרחית.-המידה שבה המשיכו המשתתפים להיות מעורבים במיזם ממשלהסיום התכנית ואת 

המכון למנהיגות וממשל לאחר  על ידיהרצוי הליווי את ראייתם של המרואיינים לגם ס במסגרת זאת נתייח

 .עבור כלל קבוצת המשתתפיםהמשך קיום פעילות עמדותיהם בנוגע ללוגם  ,סיום התכנית

, שנע בין עדכונים נשמר קשר בינם לבין המכון למנהיגות וממשללאחר סיום התכנית המרואיינים העידו כי 

לרוב תואר כי צוות המכון הקפיד לשמור עם המשתתפים על קשר אישי  א"ל לקשר הדוק ורציף.בודדים בדו

 מתמשך.ו

ועיקרו היה  ,במסגרתהשקודמו חלק מהקשר עם המשתתפים לאחר סיום התכנית היה מסביב לפרויקטים 

כמו חיבור במצב הפרויקט או ייעוץ נקודתי. בחלק מהמקרים ניתן סיוע פעיל יותר, ו בעשייההתעדכנות 

 לאנשים רלוונטיים למשל. 
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 פרויקטים לאחר סיום התכניתקידום הככלל, לא התקיים תהליך מובנה של ליווי, ייעוץ וסיוע לעם זאת, 

 מרואיינים רבים סברו כי יש חשיבות וצורך בליווי מובנה מסוג זה.ו

 לוודא כדי עושים מה]...[  באחזקה להשקיע גדול חלק צריך, בלמידה רק להשקיע מספיק לא זה"
 "העבודה תהליך את ושמשנים הידע את שמיישמים

  ."לתת לך יותר את הגיבוי ואת המעטפת בשביל לקדם את אותו מיזם במסגרת העבודה"

הם ציינו התכנית ומהקבוצה שנוצרה בה. המסגרת של על תחושת ניתוק מגם המשתתפים שרואיינו מעידים 

ותף של הבוגרים או להתעדכנות קבוצתית. כך למשל, רובם העידו כי לא הייתה מסגרת מובנית למפגש מש

  אינם מעודכנים לגבי מצב הפרויקטים האחרים שהחלו בתכנית.ש

את  דיללהג יםיעשו והיויצירת מסגרת לקבוצת עמיתים מרואיינים רבים סבורים כי קיום פעילות המשך 

 .ום שנוצר לא מונף באופן מובנהשהמומנטאת אכזבתם מכך . חלקם אף הביעו תרומתה של התכנית

 ההתנעה" בתחילת עצרנו -מזה יותר או באמצע, שעצרנו תחושה פה יש"

. ]...[ להמשך פלטפורמה לתת מבלי טובה כך וכל חיובית כך כל דינמיקה לייצר יכול לא אתה"
 "המשכיות לאפשר או המשכיות לתת לדעת גם זה דבר כזה שעושה גוף של מהמקצועיות חלק

 "בזה נעצר זה אם לממשלה גדול מאוד פספוס, ביצוע אחלה, יוזמה אחלה"

 ומפרגנת תומכת סביבה איזושהי ומייצרים שנפגשים האלה באנשים פוטנציאל הרבה כך כל יש"
 למקום הולך אחד כל את לראות חורה ממש זה ]...[ ולי, בממשלה אחרת לחשיבה, חדש למשהו

 ."ושל

עומס מהם אמרו כי  חלקו שמחים אם היו הזדמנויות מובנות להמשך, על אף שרוב המרואיינים אמרו שהי

סברו מרואיינים  מספרבמפגשים נוספים.  שתתפותהה על יקשה ההישאבות" למשימות השוטפות"והעבודה 

  זה. לקושיהיה נותן מענה  מפגשי המשך מבעוד מועד כי תיאום של

 האמורפיות, של בניית שותפויות, ואתה"כשאתה מתחיל תהליך, במיוחד אם זה נושא שיש בו מין 
תבנה את המנגנון. זה נושא שקל לברוח  -רוצה לתחזק את זה ברמה של מדינה ומדיניות ממשלתית

יום. ]...[ רוצים לבנות פה חברה אחרת, שמדברת אחרת, שהמקום של הממשלה -ממנו בגלל היום
יים, מנטליים, ערכיים, וצריך והחברה האזרחית משתנה, זה יותר תהליכים סוציולוגיים, חברת

 מנגנונים טכניים ושגרות טכניות כדי לשמור על שיח".

 :, לדוגמהחשיבה על המסגרת האפשרית לפעילות המשך קבוצתית העלתה מספר הצעות

 חדשות והתפתחויות בשטח ידע וגישות סביבמשותפת  למידהל םמפגשי 

 ירת חיבורים וחשיבה על הזדמנויות חדשותיצ, וחיזוק הדדי לייעוץפרויקטים  קידום סביב מפגשים 

 ובכלל זאת מפגשים עם  ,שמתקיימים בנושא ובמסגרת המיזם הרחב שיא אירועי סביב מפגשים

 .משתתפי המחזורים הבאים בתכנית
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-היבט נוסף של הקשר עם המשתתפים ומעורבותם לאחר סיום התכנית נוגע לחיבור שלהם למיזם ממשלה

לפעילויות אחרות במיזם החיבור של רוב המרואיינים מהראיונות עולה כי חברה אזרחית הרחב יותר. 

 היו מעודכנים לגבי הפעילות במיזם.  הייתה מועט ורובם אף לא

החיבור בקרב מרואיינים אשר עובדים במשרדים שבהם התקיים תהליך פנימי במסגרת המיזם היה חזק 

 ת נוספת במסגרת המיזם.יותר, אך רק בודדים מקרב המרואיינים השתתפו בפעילו

מיעוטם לקחו חלק  :נוגע למחזור השני של התכניתשכן התקיים עיקר הקשר  חלק מהמרואיינים ציינו כי

ואחרים המליצו לעמיתיהם להשתתף בתכנית או המליצו עליהם בתור משתתפים  ,בפעילות או ביקרו בה

  פוטנציאליים.

 להשתתף באופן פעיל יותר בפעילויות המיזם.יש לציין, כי מספר מרואיינים הביעו את רצונם 

 שהבוגרים מקום איזשהו היה אם. ]...[ לא אני אבל[, מיזםמה חלק] להיות מאוד רוצה הייתי"
 ."מזה חלק להיות הרוצ הייתי רחבה היותר במסגרת פעיל יותר חלק בו לקחת יכולים

 זמן של בפרספקטיבה התכנית יישום ראיית 4.3

, מצוידים המרואיינים בתובנות לגבי םתכנית "מרחב" הסתייהמחזור הראשון של וף שנה מאז שחלב

 . בפרספקטיבה של זמן היישום שלה

 ראשית, הרושם שנותר לרובם ככולם אודות התכנית היה חיובי ביותר. 

, לתהליך והתמסרו הלב את פתחו אנשים, קשר איזשהו שם נוצר .'היי'ב משם יצאו אנשים"
 את להם פתח הזה התהליך. להם נתן הזה שהתהליך ובתחושה שינוי של בתחושה יצאו שיםואנ

 אופן לטובת אותם ורתם פרספקטיבות אצלם שינה, עליהם לחשוב חדשים דברים להם נתן, המוח
 ."אחר עשייה

 ו.של למקצועיותו הביעו הערכה רבה לצוות התכנית גם המרואיינים

, ראוי מקצועי לפיתוח מודל ממש, ראויות, מובילות דמויות םה, לציין חשוב מאוד "כדמויות,
 מההצלחה" חלק היה גם זה ובעיניי

, פרטים על חשיבה מאוד הרבה עם. העניין של האיכותי במובן 'טיים גוד' באמת לנו עשו הצוות"
 ."הזה הדבר בתוך הפגינו שהם יכולות מאוד הרבה עם, רצון מאוד הרבה עם

 מלוכדת ומפרההחיובית של המרואיינים בנוגע לתכנית היה ההצלחה בגיבוש קבוצה מרכיב מרכזי בראייה 

 .במהלך התכנית

"גם הממשק וגם החיבור שהם עשו שם עם האנשים, הייתה קבוצה מדהימה והם גם חיברו אותנו 
 בצורה מאוד יפה"

וזה הולך "ייצרו דבק קבוצתי בקבוצה שלא נפגשה הרבה פעמים, ובאה מאג'נדות מאוד שונות, 
איתי, זה הולך איתי הרבה זמן ]...[ יצרו מצב שזה נבחרת, כי זה כולם אנשים שנבחרו. וזה אומר 
שאתם צריכים גם להצליח. וזה גם היה המחזור הראשון. אז דור חלוץ עם כל המאפיינים שלו. 

 ולדעתי ענו על צורך".
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 :, לדוגמהשום התכניתלגבי יינוספות מפרספקטיבה של זמן, העלו המרואיינים תובנות 

 כמרכיב חשוב בהצלחתה.הוזכר מספר פעמים התכנית  מסגרתזמן המובנה לעבודה בה 

נתנו לי שם  –"דווקא המרחב האוטונומי איפשר את הצמיחה ]...[ הדבר הכי חשוב שנתנו לי שם 
 .מרחב, זמן לחשיבה משותפת עם אנשים. מה שלא הייתי מפנה לי בעבודה השוטפת"

 אחרות מדינותחברה אזרחית ב-הממשק של ממשלהר את התכנית באמצעות למידה על הוצע להעשי. 

  הובעו עמדות שונות לגבי הרכב הקבוצה מבחינת תפיסות מוקדמות של משתתפיה. מספר מרואיינים

סברו כי המגוון שהתקיים בתפיסות של המשתתפים היה חיובי, מפרה ותורם לתהליך. מאידך, הייתה 

וכך ניתן יהיה להתמקד ביצירת  ,ועיל יותר שהמשתתפים יגיעו "חדורי אמונה"גם עמדה שלפיה י

 שינויים מעשיים.

 .תובנה נוספת הייתה שנדרשת הרחבה של מקומו של השלטון המקומי בתכנית  

יום את הסיפור -"לדעתי צריך להרחיב את נציגי השלטון המקומי, זה היה נורא מעט, שחיים יום
ב את האנשים, אין ספק בכלל. בטח במדיניות הזאת שהמדינה מעבירה הזה. ]...[ צריך להרחי

יותר לרשות המקומית את האחריות בביצוע הדברים האלה, בפיקוח מול העמותות וכל הדברים 
 .האלה"

 


