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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
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