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  המחקר מציתת

 רקע על המיזם

משברים  גוןכ, רביםופוליטיים  כלכליים, שינויים חברתייםבעולם  תרחשיםמ התשעים שנות ז אמצעמא

חוץ -הפרטת שירותים ומיקור ,ת המשילות של ממשלותותפיסב, שינוי ת פערים בחברהתרחבווה כלכליים

ובחלוקת התפקידים הביאו לשינוי במערכת היחסים  ואל תהליכים. התעצמות החברה האזרחיתו

נדרש שילוב שמתחזקת ההכרה כיום  .האזרחית והחברה העסקי המגזר, ציבוריה המגזרהמסורתית בין 

-על מנת להתמודד עם האתגרים החברתיים ,אלו מגזרים שלושתצדם של וידע, ממאמצים, משאבים 

רבות בעולם בוחנות מחדש את יחסיהן עם החברה האזרחית ומפתחות  ממשלות זאת,לנוכח . הכלכליים

 1.מגזרי-ביןולשיתוף פעולה לתיאום  להבניית שיח, גישות וכלים

האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה את מסמך המדיניות  2008בשנת פרסם  ומגמות אל על רקע

 החלטת" והתקבלה ושקיפות העצמה, שותפות :העסקית והקהילה האזרחית החברה, ישראל ממשלת"

 התורם העסקי והמגזר האזרחית החברה, הממשלה יחסי" מערך לחזק ולבסס את 3190' מס ממשלה

תפקידה של החברה חשיבות ההחלטה קבעה את המדיניות בתחום זה, הכירה ב ."ציבוריות מטרות להשגת

דרך להנעת תהליכים  ההחלטה חיזוק השותפות בין המגזרים. למעשה התוותה את הדגישההאזרחית ו

  .משותפים

הוא הקמה של שולחן עגול  תהישראלי בחברה מגזרי-הבין השיחשל  וקידום חיזוקלאחד התהליכים 

הוא המפעיל את השולחן  תכנון מדיניות( במשרד ראש הממשלהל)בעבר האגף  וחברה לממשל האגף. ממשקי

   ."שיתופים"בסיוע ארגון , העגול

משרדי משרדי ממשלה ) שבעהשותפות של  – "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"הוקם צעד נוסף, ב, 2012שנת ב

ושירותים חינוך, עלייה וקליטה, רווחה : חברתיים ; משרדי ביצועשלהממהאש משפטים, אוצר, ר: רוחב

האחריות  .מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראלו יהדות התפוצותנציגים מובריאות(, חברתיים 

 .זה במיזם עוסק שלפנינו דוחהלהפעלת המיזם הופקדה בידי מכון אלכא למנהיגות וממשל. 

 ודרכי פעילות המיזם מטרות

 עלה מטרת

 החברתי החוסן חיזוק לטובת, האזרחית לחברה הממשלה בין הממשק טיוב" היא המיזם של העל מטרת

 או כזה חברתי נושאבעיסוק על הוא על עיסוק בתשתית היחסים עצמם, ופחות  מיזםהדגש ב. "בישראל

 .אחר

                                                   
 – אלכא. האזרחית החברה ארגוני - ממשלה שותפות יחסי הבניית -" וביחד לחוד". 2013'. ל, אבישי'; נ, לימור 1

; (2015 אוגוסט)נדלה:  tute.org.il/files/articles/elka_brand_22.pdfhttp://www.theinsti. וממשלהמכון למנהיגות 
 המגזר עם היחסים של מחדש להבניה האזרחי המגזר היערכות: האזרחי הגשר. 2014'. ל, אבישי'; נ, לימור

 .ירושלים, ליר ון מכון. הציבורי
 

http://www.theinstitute.org.il/files/articles/elka_brand_22.pdf
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 :הנו המיזם 2,לתהליכים למיסוד שותפות בין ממשלה לחברה אזרחית במדינות אחרות בדומה

 לסמןנכון  לא, ולכן גם טווח-ארוכות השלכות וליצורלהניע תהליכי עומק  נועדש מתמשך תהליך 

   שלו ברורה סיום נקודת

 מבלי שכל המטרות מוגדרות מראש ,תהליך מרובה שחקנים, מורכב ומתפתח באופן דינמי  

  מאז הקמת תהליך המושפע מההקשר החברתי והפוליטי ורגיש לשינויים, כגון אלה שהתרחשו

 חילופי אישים ועוד. , ": שתי מערכות בחירות, מבצע "צוק איתןהמיזם

 א תרשיםב, כפי שאפשר לראות המיזם שלבית לפעילות-תלתמורכבות התהליך גובשה אסטרטגיה בשל 

  הלן:ל

 המיזם בפעילותשלבית -תלת סטרטגיהא: א תרשים

 

 

 

 

 

 

-בתקופה הנסקרת בדוח זה המיזם נמצא בעיצומו של שלב א, שבמסגרתו הוא פועל לפיתוח תפיסה פנים

 מגזרית בכל אחד מהמגזרים: הממשלה והחברה האזרחית. 

 פעילות מעגלי

 : מרכזיים מעגלים שלושה כוללשל המיזם  הפעילות פי התכנית, מודל-על

 משרדית-בין היגוי ועדת בהובלת, בממשלה פעילות  

 המגזר מתוך היגוי ועדת בהובלת, האזרחית בחברה פעילות 

 מגזרי-בין פורום הובלתב( מגזרי-בין ממשק: להלן)בין הממשלה לחברה האזרחית  בממשק פעילות 

 .שלב ב של המיזם(ב)החל  יחד גם האזרחית ומהחברה מהממשלה נציגים שיכלול

                                                   
 – אלכא. האזרחית החברה ארגוני - ממשלה שותפות יחסי הבניית -" וביחד לחוד" .2013 לימור, נ'; אבישי, ל'. 2

  (2015אוגוסט )נדלה:  http://www.theinstitute.org.il/files/articles/elka_brand_22.pdf .וממשל המכון למנהיגות
 

 שלב א
סיוע למשרדי הממשלה 

 כל ,לפתחהאזרחית ולחברה 

-תפיסה פנים ,בנפרד אחד

אודות ל ע משלו מגזרית

עקרונות המדיניות שינחו את 

 הממשק בין המגזרים

 שלב ב
השתתף סיוע לשני המגזרים ל

מגזרי -ביןדיאלוג ב

קונסטרוקטיבי לפיתוח 

סביב עקרונות מדיניות  הסכמות

אפשר שההסכמות יעוגנו  ו.אל

 מגזרית-באמנה בין

 שלב ג
יצירת פלטפורמות ומנגנונים 

מתמשכים  מגזריים-בין

להנחיית היישום של 

, ולקידום יוזמות ההסכמות

 אלו הסכמות ברוחיות אסטרטג
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  מטרותה עיקרי

 לקדם בכל אחד מהמגזריםינסה שהמיזם העל הוגדרו מטרות  לכוון את פעילות המיזם לקידום מטרתכדי 

 א נספח 'ר ,םפירוט נוסף של המטרות במודל הלוגי של המיזל. להלן עיקרי המטרות )מגזרי-ובממשק הבין

  :(בדוח

 ממשלה 

 אחד כל של וההזדמנויות האתגרים, היחסים על למידה: קוהרנטית משרדית תפיסה בניית 

 אחד בכל זה בנושא מדיניות עקרונות פיתוחו האזרחית החברה עם בממשק השותפים המשרדיםמ

  מהמשרדים

 עם הממשק על המשרדים בין הדדית ללמידה הזדמנויות יצירת :משרדית-בין למידה עידוד 

  בפרט המדיניות עקרונות בפיתוח השיקולים ועל בכלל האזרחית החברה

 לממשק בנוגע משרדיים-בין מדיניות עקרונות גיבוש :קוהרנטית משרדית-בין תפיסה בניית 

 .  המשרדיים התהליכים בסיס על האזרחית החברה עם היחסים

 אזרחית חברה 

 מגזרית ותודעה זהות על אזרחית חברה ארגוני של רחב מגוון בקרב שיח תהתנע :מגזרי שיח עידוד 

  האזרחית החברה של מטרות לקידום משותפת לפעולה כבסיס

 באמצעות משותפת לפעולה להתארגן האזרחית החברה של היכולת הרחבת :ייצוג מנגנוני גיבוש 

  וכדומה גג גוניאר, קואליציות, רשתות

 היחסים לממשק בנוגע ועקרונות גישות על רחבה הסכמה גיבוש :קוהרנטית מגזרית תפיסה בניית 

 .  הממשלה עם

 מגזרי-בין ממשק  

 המהות על רחבה מגזרית-בין הסכמה גיבוש :עליהם והסכמה משותפים עקרונות פיתוח 

  המגזרים שני בין היחסים של והפרקטיקה

 ותהליכים מבניות תשתיות יצירת :ומתמשך עקרוני מגזרי-בין לשיח ומנגנונים פלטפורמות פיתוח 

 . ןברוח אסטרטגיות יוזמות ושל מגזריות-הבין ההסכמות של היישום קידוםל

 רוחבית מטרה 

 בחברה ו ממשלהב  יכולות בנייתו 3"שינוי סוכני" יצירת ,"לבבות הכשרת" :אנושית תשתית חיזוק

 , לצורך קידום מטרות המיזם. כאחד תהאזרחי

  

                                                   
 זכר, אך ההתייחסות היא לשני המינים. לנוחות הקריאה אנו נוקטים לשון 3
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 למיזם מלווהההערכה ה

מטרות להלן  המיזם.של  א שלבברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה אשר ילווה את -ג'וינט-מאיירסמכון 

 ההערכה שהוגדרו: 

 מידת ההתקדמות לעבר השגת המטרות שהוגדרו לשלב הראשון של המיזם את לבחון 

 הפעילות  תוך כדי לזהות את הקשיים וההצלחות בתהליך היישום ואת הלקחים לשיפור היישום 

   .לסייע בעיצוב השלבים הבאים במיזם 

ובממשק  תהאזרחי חברה, בממשלהבשיושמו רכזיות פעילויות מהן והמיזם כמכלול את הן המחקר בחן 

בתקופה שבין יולי על יישום הפעילות ועל המידה שבה הושגו המטרות נעשה איסוף הנתונים  .מגזרי-הבין

 בתהליך משתתפים הישיריםבתתמקד א שלב חשוב לציין כי הוחלט שההערכה של . 2015 סראלמ 2014

 בשלבים הבאים. תיעשה בחינה של מעגלים רחבים יותר ושה

על יותר איש( ותצפיות ) 40-יותר מראיונות עומק )עם  גוןבמחקר נעשה שימוש בעיקר בשיטות איכותניות כ

חשוב לציין כי  (.איש 70-יותר מידי -עלשאלונים )מולאו  גוןתניות יותר כו, לצד מתודולוגיות כמאיש( 20-מ

 חלו שינויים במערך המחקר המוצע על מנת להתאים אותו להתפתחות המיזם בפועל. 

הוצגו ונידונו עם מובילי המיזם עם השלמת איסוף הנתונים השונים ממצאי ביניים בנוגע למעגלי הפעילות 

אים הממצאים המלבסיס לשיפור מתמשך. , בתור בזמן אמת משובבכל פעילות. זאת במטרה לתת 

 מוצגים בדוח זה.  ,המסכמים את כל פעילות המחקר ,והאינטגרטיביים

 מבט אינטגרטיבי על הממצאים

 את נסכם המטרות. בהמשךהושגו והמיזם  של באסטרטגיה א שלב יושםבחלק זה נתייחס למידה שבה 

שלבים בקשר להחלטות  לעעתה בהשלכות של ההתקדמות עד  כה ונציע מסגרת לדיון עד במיזם הפעילות

 הבאים. 

)כשנתיים בממשלה  תחילת התהליך מאז יחסית שחלף הקצר לזמן הדעת את לתת חשוב בבחינת הממצאים

חשוב מהספרות עולה כי ו ,הנה תהליך ארוך זהמסוג  קיימא בנותיצירת תשתיות  .וכשנה בחברה האזרחית(

 אפקטיבימגזרי -לקיים תהליך בין יהיה שאפשרכדי לתת זמן להבשלת התנאים בכל אחד מהמגזרים, 

 .(2013, ואבישי לימור)

 והשגת המטרות האסטרטגיה יישוםמידת  .א

המטרות בכל אחד משלושת מעגלי  הושגועד כמה ו של המיזם אסטרטגיהב א שלביישום ב תמקדנלהלן 

  הפעילות.

 ממשלה 

 הממשלה השותפיםכל משרדי מנציגים בכירים  הוועדב חברים .משרדית-הוקמה ועדת היגוי בין. 

סיון המקומי ימהנ כדי ללמודסיור מקצועי באנגליה  נערךמלווה את המיזם מראשיתו.  הוועדה

 הנרחב. 
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  מארבעת משרדי הביצועבשלושה  מדיניות משרדיתעקרונות ללגיבוש מתקיימים תהליכים .

והידע  המוטיבציהו מגזרי לסדר היום המשרדי, התפתח-ה נושא טיוב הממשק הביןהועל בשלושתם

 עקרונות מדיניותשל  גיבוש הושלם מהםבשניים וגובשה שפה משותפת.   לעיסוק בנושאהרלוונטי 

לא התפתחו תהליכים משמעותיים של יש לציין ש. וצפוי להתחדש ובאחד מהם התהליך הושהה

 .הללובין המשרדים למידה הדדית 

  התהליך התקדמות עם, למעשה תהליך משרדי. התקייםבמשרד הבריאות ובשלושת משרדי הרוחב לא 

 קיימת, זאת עם יחד. הרוחב משרדיל משרדית מדיניות גיבוש של הרעיון להתאמת בנוגע שאלות עלו

 את ולקדם לעצב הביצוע משרדי של היכולת על מערכתית השפעה למשרדים אלה כי רחבה הסכמה

. המיזם תומטר בקידום משמעותי תפקיד להם להיות עשוי ,לכן. האזרחית החברה עם שלהם הממשק

 את תפקידם במיזם ואת האסטרטגיה למימושו. מחדש בהתאם לכך, חשוב להגדיר 

 חלק מהמשרדיםב כאמור,ש. זאת בין היתר על רקע העובדה משרדית-בין תפיסה חל בגיבושוטרם ה 

יש צורך  אם ההתלבטותועלתה ה במפגשי ועדת ההיגוימעבר לכך, . לא הושלם תהליך לגיבוש מדיניות

לא זכתה עד כה ו 3190ממשלה השנקבעה בהחלטת  הממשלתית המדיניותבעדכון והרחבה של 

 להטמעה רחבה. 

  בין במרכזו שיח ו ,יחל בהקדם מיזםהשל השלב הבא ש הביעו ענייןמשרדית -ההיגוי הבין תועדחברי

 . חברה האזרחיתנציגות רחבה של הבין הממשלה כמכלול ל

  תכנית  – משרדית להכשרת סוכני שינוי בדרג הניהול הבינוני-הוחלט לפתח תכנית בין א שלבבמהלך

המשרדים שבעת נציגים מכל  50-כ בהם השתתפול התכנית וששני מחזורים היו עד כה . "מרחב"

מרבית של הידע המוטיבציה וקה את חיזהתכנית . וכן מהשלטון המקומי השותפים במיזם

 בהיבטים תרומה גם ניכרהמגזרי וסייעה ליצור שפה משותפת. -ממשק הביןהמשתתפים בנוגע לטיוב ה

 . פחותה, אך היא הייתה חדשות פעולה דרכי וזיהוי מיומנויות חיזוק, כלים מתן :הפרקטיים

  

, הישג מרכזי של המיזם בשלב זה הוא שבכל המשרדים נוצר גרעין של "סוכני שינוי" בעלי ידע רלוונטי לסיכום

מגזרי בעקבות תכנית "מרחב". במשרדים שבהם התקיים תהליך פנימי התפתחה -לטיוב הממשק הביןומוטיבציה 

קבוצה רחבה יותר שעברה התנסות משמעותית. המטרה של יצירת מדיניות משרדית הושגה רק בשני משרדים 

מגזרי, -שיח בין)משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה(. נציגי כל המשרדים הביעו מוטיבציה לקידום מהיר של 

 בין הממשלה לייצוג רחב של החברה האזרחית.

 

 חברה אזרחית

 ארגוני גג, ארגוני מ החברה האזרחית נציגי בה חברים .הוקמה ועדת היגוי לתהליך בחברה האזרחית

 .מתנדבת מנהיגותמתשתית מרכזיים העוסקים בבניית יכולות המגזר ו

 האזרחית בחברה הפנימי לתהליך עצמאות מתן של בחשיבות הכירה משרדית-הבין ההיגוי ועדת 

 .של תהליך זה ומטרותיו אופיו בעיצוב מהתערבות ונמנעה

  ארגון – "אזרחית מנהיגות" הגג ארגון בהובלתסוד לגיבוש מסמך יראשון מסוגו בישראל החל תהליך 

 :ובמסגרתו נעשו מספר פעילויות – האזרחית החברה של הגג רגוןכא מקומו את לחזק המבקש
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 ומנהיגות קרנות, עם נציגי ארגוניםקבוצתיים ואישיים  התקיימה סדרה של מפגשי היוועצות 

היה שיח  כחלק מהתהליך .איש( 148)השיבו  קר מקווןובוצע ס (איש 120-כ )השתתפו מתנדבת

הוחלט על  .מופו סוגיות מרכזיות המעסיקות את המגזרו הותפקידי חברה האזרחיתהזהות על 

 :סוגיותקידום ארבע מה

 הממשלה ומשרדי הרשויות עם הארגונים של העבודה ויחסי התקשורת, הייצוג מנגנוני שיפור -

 הארגונים לקיימות שיסייעו הכנסה מקורותשל  ופיתוח זיהוי -

 בציבור החברתיים הארגונים תדמיתשיפור  -

 .ארגונים בין ופעולה ידע לשיתוף נושאיות/אזוריות ורשתות פורומים הקמת -

  כיווני  על המלצהלו לדיוןארגונים  20-בהשתתפות נציגי כ "אזרחית מנהיגות ועידת"התקיימה

 . הסוגיותארבע  פעולה לקידום

 החברה על זהות  ערכי-יכלול חלק הצהרתי המסמך .2016צפוי להתפרסם עד אפריל  מסמך היסוד

תכנית  םג פורסםת. (הסוגיות המגזריות) וחלק יישומי על סדר היום המגזרי הותפקידי האזרחית

 . "מנהיגות אזרחית"ידי ארגון -על הסוגיות לקידום עבודהה

  עם והשפעתה.  מקומה, האזרחית החברהשל  חיזוקהיא מטרת התהליך ועדת ההיגוי קבעה כי

וסדר היום תפקידיו , המגזר על זהותמתמשך מגזרי -שיח פניםכי  ההבנה ההתחזקהתפתחות התהליך 

  בפני עצמה.  חשובה מטרההמשותף הוא 

  אלא לדון עם ארגוני לא לתת עדיפות למטרה של טיוב הממשק עם הממשלהשועדת ההיגוי החליטה ,

יש כיום  ,זאת עם יחדבמטרות שהם מעוניינים לקדם במשותף.  יותר החברה האזרחית בצורה פתוחה

 גם חשובה תשתית לשמש כלוי יסודה שמסמך והמשתתפים בו בקרב מובילי התהליךהכרה רחבה 

. הדבר מקבל ביטוי אחרים מגזרים מול אל מטרותיה וגם לקידום פנימה האזרחית החברה לחיזוק

 טרם גובשה עמדהבשיפור הממשק עם הממשלה.  חלק מהסוגיות שהוחלט לקדם עוסקותגם בכך ש

  . לקראת השלב הבאואופן ביצועו  הממשלה עם השיח עצם לגבי מוסכמת

  המיזםבמסגרת בחיזוק ובנייה של מנגנוני ייצוג. גם חלק מהסוגיות המגזריות שהוחלט לקדם עוסקות 

  ."מנהיגות אזרחית"ארגון הלבין  שהשתתפו בתהליך אזרחיתארגוני חברה בין  הורחבה ההיכרות

  להרחיב את מעגל המשתתפים בתהליך ואת הגיווןבחברה האזרחית יש עניין בקרב מובילי התהליך 

שלהם. זאת על מנת לחזק את הנראות של התהליך, את בסיס הלגיטימציה שלו ואת האפשרות לבנות 

תיאום ציפיות בין כל הגורמים השותפים למיזם בנוגע  ניכר כי נדרשמנגנוני ייצוג במגזר. בתוך כך 

 הרצוי והאפשרי בנקודות הזמן השונות. ההשתתפותלהיקף 

   שבמסגרתה מנכ"לי ארגונים בחברה האזרחית  ,"חלון לממשל"תכנית ה חל המחזור הראשון של ה

 עבודת הממשלה במטרה לשפר את ממשק העבודה שלהם עמה.  עלשלהם  היישומי הידע מרחיבים את
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-פנים שיח המקדם תהליך של ובהתנעה המסגרת יצירת בעצם הוא כה עד התהליך של הבולט הישגו ,לסיכום

 הסופי והמסמך, גובשה היסוד מסמך טיוטת. משותף יום וסדר יסוד מסמך של לגיבושם האזרחית בחברהמגזרי 

 עניין יש, זאת עם. ייצוג מנגנוני בניית של ולהתנעה לחיזוק גם תרם התהליך. 2016 אפריל עד להתפרסם צפוי

 את, הנראות את לחזק מנת על שלהם הגיוון ואת בתהליך המשתתפים מעגל את להרחיב התהליך מובילי בקרב

 .האזרחית בחברה ייצוג מנגנוני לבנות האפשרות ואת הלגיטימציה בסיס

  

 

 מגזרי-ביןממשק 

 מגזרי של נציגי המשרדים השותפים ונציגי החברה -הקמת פורום בין – המיזם של השני השלב

(, בשלב התכנון מדויק מועד נקבע לא) הנוכחי במחקר הנסקרת בתקופה להתחיל צפוי היה –האזרחית 

בחודש יולי  .מגזריים-הפנים התהליכים של הבשלה לאפשר הרצון בשל הוחלט לדחות את תחילתו אך

את עיקרי התהליך הציגו  "מנהיגות אזרחית"ארגון השבו נציגי  ,ןנערך מפגש משותף ראשו 2015

  משרדית. -לחברי ועדת ההיגוי הבין בחברה האזרחית

  בשני מישורים: יםמגזרי-בין תהליכיםכבר  והחלעם זאת 

 בין עגול שולחן מיסוד על החלטה קיבל החינוך משרד: המשרד ברמת מגזריים-בין תהליכים-

 התקבלה מיסודו על ההחלטה. ("שיתופים"ארגון  ידי-על מופעל) ברמת המשרד קבוע מגזרי

 העלייה משרד .המיזם במסגרת פועל אינו זה תהליך. המשרדיים המדיניות עקרונות גיבוש לאחר

 המזמין קורא והוא צפוי לפרסם קול המשרד ברמת מגזרי-בין פורום להקים החליט והקליטה

 .זה בתהליך השתתףל האזרחית החברה ארגוני את

 ושלב  למידההיכרות וכללה שלב של  "מרחב" :מרחב תכניתה במסגרת מגזריים-בין פרויקטים

פיתוח ועשייה משותפים עם  לעדגש  הושםרלוונטיים. בחלק מהפרויקטים  פרויקטים של פיתוח

 . החברה האזרחית

  מהתהליכים  במנותקפעלו ביוזמת הממשלה, שהחלו אלו, מגזריים -ביןתהליכים יש לציין כי

 בחברה האזרחית. במסגרת המיזם שהתקיימו במקביל 

 בהשתתפות נציגים משני המגזרים.  ,"מרחב"מתוכנן להוציא לפועל מחזור נוסף של תכנית  ובימים אל 

 שילוב נציגים מהשלטון המקומי של החשיבות על האזרחית ובחברה בממשלה רחבה הסכמה יש 

רק  השתתפו המקומי השלטון נציגי כה עד. השתתפו שבהם לתהליכים בתרומתם הכרהישנה ו במיזם

 .מהפעילויות קטן בחלק

 

מגזרי ברמה הכוללת. נוסף על כך החלו -, יש היום עניין הן בממשלה הן בחברה האזרחית לקדם שיח ביןלסיכום

מגזריים בחלק מהמשרדים ובמסגרת הפרויקטים בתכנית "מרחב". עד כה השתתפו נציגי השלטון -תהליכים בין

 המקומי רק בחלק קטן מהפעילויות, ויש הסכמה שחשוב להרחיב את השתתפותם.  

 

 

יתן לראות את סיכום ההתקדמות עד כה בכל אחד ממעגלי הפעילות לפי המטרות שהוגדרו.  נ א לוחב
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 תמונת המצב העדכנית: ההתקדמות עד כה לפי מעגל פעילות ומטרה :א לוח

 ממשלה מגזרי-ממשק בין אזרחיתחברה 

 מגזריעידוד שיח 

  תהליך של היוועצות וגיבוש מסמך בוצע
 מגזרי-יסוד פנים

-פיתוח פלטפורמות ומנגנונים לשיח בין
ופיתוח עקרונות  מגזרי עקרוני ומתמשך

 משותפים )אמנה(

  לא הבשילו תהליכים משותפים ברמה
 הכוללת

  תהליכים בין נוצרובחלק מהמשרדים-
 ברמת המשרד מגזריים 

 תיאום בין תהליכים אלה לתהליך  אין
 בחברה האזרחית מיהפני

 מגזריים -מספר פרויקטים בין ותנעוה
 ב"מרחב"

  מחקרים  ועריכתהכנת סקירות ספרות
 על הנעשה בעולם ובארץ

  שילוב מצומצם של השלטון המקומי
 במיזם

 

 בניית תפיסה משרדית קוהרנטית

  שלושה תהליכים לגיבוש מדיניות בהחלו
. גובשה כבר מדיניות משרדי ביצוע

 מהםשניים ב

 ייצוגמנגוני גיבוש 

  הבנייה של  התנעוהועדת היגוי והוקמה
 נוספים מנגנוני ייצוג

  תכנון וסביר את ההיקף השתתפות תואם
 ;תחושה שאינו מספק ישבנסיבות, אך 

 לגיטימציה דורשות הרחבההנראות וה

 משרדית-למידה ביןעידוד 

 "במסגרת תכנית "מרחב 

 בוועדת ההיגוי ובסיור לאנגליה 

 בין התהליכיםשיתוף ולמידה  יםחסר 
 לגיבוש מדיניות במשרדים

 עם הסכמה רחבה בניית תפיסה קוהרנטית

  4מופו סוגיות מגזריות והוחלט על קידום 
 מהן

  עלטיוב הממשק עם הממשלה לא הוגדר-
האזרחית  ידי ועדת ההיגוי של החברה

 כיום בעדיפות גבוהה ;כמטרה מראש

 משרדית-בניית תפיסה קוהרנטית בין

 משרדית-טרם גובשה מדיניות בין 

  חשיבות של האוטונומיה ל ההבניש
גם , אך זרחיתאברה הבחוהשיח הפנימי 

ציפייה להתחיל כבר שיח משותף, עם 
 ייצוג רחב

 חיזוק תשתית אנושית

  תכנית "חלון לממשל"ההתחילה 

  תהליך של היוועצות וגיבוש מסמך יסוד
 מגזרי-פנים

 חיזוק תשתית אנושית

 מגזרית-מתוכננת תכנית "מרחב" בין 

 

 חיזוק תשתית אנושית

 משרדית-תכנית "מרחב" הבין 

  3-תהליכים לגיבוש מדיניות ביש 
  משרדי ביצוע
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 הפעילות במיזם  מיפוי .ב
שני צירים  מציג להלן ב לוח ותבשנתיים וחצי האחרונ שעמדה במוקד המחקר את פעילות המיזם למפות כדי

 פעילות מכוונת. האליהם שעיקריים: ציר רמת הפעילות וציר סוג התוצרים 

 ציר רמות הפעילות מתחלק לשלוש רמות: 

 כוללת רוחבית רמהפעילות ב – הכוללת הרמה  

 וארגוני חברה אזרחית הרלוונטיים לפעילותו מסויםפעילות של משרד  – המשרדית הרמה  

 פעילות ברמה מקומית )למשל, התארגנות של רשות מקומית או של נציגים  – מקומית/אזורית רמה

 אזוריים ממשרדים שונים ושל ארגוני חברה אזרחית הפועלים באזור/רשות(. 

 אזרחית( ו/או בין המגזרים.הפעילות בכל רמה יכולה להיעשות בתוך כל מגזר )ממשלה או חברה 

 הבחנה בין שלוש קטגוריות: יש  יםציר סוג התוצרב

 כללים תשתית היחסים ופיתוח , להכוונת היחסיםעקרונות קביעת  – פעולה ועקרונות תפיסה

 המגדירים אותם ואשר רלוונטיים לנושאים רבים

 ם העוסקים פרויקטים מעשייב התפיסה ועקרונות הפעולה יישום – ממוקדים פרויקטים/יוזמות

 בקידום של נושא ספציפי

 חיזוק התשתית האנושית על בסיס הקניית ידע, חיזוק ל םתהליכי – שינוי סוכני של אנושית תשתית

 וכו'. , שינוי עמדותמוטיבציה

 ביותר ממשבצת אחת.  מופיעותולכן הן  ,חשוב לציין שלחלק מהפעילויות יש מספר תוצרים מצופים
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 , לפי רמת פעילות וסוג התוצרשבמוקד המחקר עילויות המיזםפ :ב לוח

 תוצרהסוג               

 רמת 

 פעילותה

 

 תפיסה ועקרונות
 פעולה 

 פרויקטים יוזמות/
 **ממוקדים

 תשתית אנושית
 ***של סוכני שינוי

 ועדת היגוי ח"א חברה אזרחית רמה כוללת 

 היוועצות וועידהתהליכי 

 ועדת היגוי ח"א 

 תהליכי היוועצות וועידה

 "חלון לממשלתכנית "

   ממשלה

 פרויקטים ב"מרחב"

משרדית-ועדת היגוי בין  

 תכנית "מרחב"

 פרויקטים ב"מרחב"  מגזרי-בין

*מגזרי-פרויקטים ב"מרחב" בין  

 

*מגזרית-תכנית "מרחב" בין  

 רמה משרדית

 

*נושאייםפורומים  חברה אזרחית    

 תהליכים משרדיים פרויקטים ב"מרחב"  תהליכים משרדיים ממשלה

*קליטה –מגזרי -פורום בין מגזרי-בין   פרויקטים ב"מרחב" 

    חברה אזרחית רמה אזורית/מקומית

    ממשלה

    מגזרי-בין

 * מתוכנן 
 מקודמים במסגרת המיזם. תמיד או בעקבותיה. הפרויקטים לא  "מרחב"** מתייחס לפרויקטים שפותחו ב

 ממוקדות בתוצר זה.  "חלון לממשל"ו "מרחב"של סוכני שינוי.  ת*** רוב התהליכים מקדמים גם תשתית אנושי
 אזרחית חברה – א"ח: הערה
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 יתרונות על מעיד בעולם הניסיון אך, לרמה האזורית/מקומית ותהתייחסכלל כאמור, עד כה המיזם לא 

מעבר לכך, על בסיס הלוח וההבחנות  4.ואוסטרליה קנדה, באנגליה למשל, זו ברמה לפעולה והישגים

 .   אך יש אזורים שטרם פיתחהמישורים  רובבבמידה זו או אחרת פעל  הללו, ניתן לומר שהמיזם

ההזדמנויות ליצור ניצול בין ל ב להתייחס גם לקשר בין הפעילויותבבחינת המיפוי של הפעילות חשו

 היסינרגי ליצורמשמעותי  ניסיון היה לא כה עדבראייה כוללת של הפעילות במיזם נראה כי  ;היסינרגי

גם  משרדית מדיניות לגיבוש בתהליכים מובנה באופן שולבו לא "מרחב" בוגרי ,למשל. הפעילויות בין

 בחלק שהתפתחו מגזריים-הבין התהליכים בין קשר היה לא; תהליכים כאלו שהיו במקומות

 התהליכים של הגמישה תפתחותהמה היתר בין נבע זה דבר. האזרחית בחברה התהליך לבין מהמשרדים

 .הפעילות מרמות אחת כל של הייחודיים ולאופי לצרכים מענה לתת ומהרצון

 לווהאסטרטגיה ש המיזם מטרות לגבי סוגיות .ג

 מטרותיו הצורך בעדכון מתעורר לפעילות המיזםשנתיים יותר מ מעט ובתום הממצאים בסיס על

יש לשקול כיצד לשלב להחליט על אסטרטגיות הפעולה. צריך כך משום  ניהן.יב עדיפות קביעת סדרוב

 יותרהשלב הבא של המיזם אמור להתמקד מפני ש, בפרט זה תכנוןו חשיבהאת שני המגזרים בתהליך 

   נציגי שני המגזרים הביעו עניין להתקדם לשלב זה. ,וכפי שציינוית. מגזר-בפעילות בין

 בתהליך התכנון:  צעדיםציעים שני אנו מ

 אסטרטגי קביעת סדר עדיפות  .1

 העולות מהמחקר ספציפיותמענה לדילמות  .2

 והתוצרים הרצויות הפעולה אסטרטגיות, המיזם מטרות על פתוח דיון לאפשר נועד הראשון הצעד

שיח משותף ואפקטיבי מומלץ לבסס דיון זה על מסגרת חשיבה ברורה ועל  לקיים כדי המצופים.

 . סדר עדיפות תלקביעקריטריונים 

 ותלדון בדילמות ספציפיות שעלו מן הניתוח של התפתחות המיזם עד כה והרלוונטישני נועד ה הצעד

לסדר בנוגע  הדילמות מעלות שאלות :יש קשרי גומלין בין שני הצעדים לאופן יישום האסטרטגיה. 

 משפיע על אופי הפתרון של הדילמות. וסדר העדיפות  ,העדיפות

 אסטרטגי  סדר עדיפות קביעת –ראשון ה צעדה

 חשיבהלצורך , עד כה להשתמש במסגרת ששימשה למיפוי הפעילות במיזםלדיון זה אנו מציעים  בסיסכ

  .(ג לוח) הבאהשלב  ותכנון

 

  

                                                   
 המגזר עם היחסים של מחדש להבניה האזרחי המגזר האזרחי: היערכות הגשר. 4201 לימור, נ'; אבישי, ל'.  4

 . מכון ון ליר, ירושלים.הציבורי
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 במיזם הבא השלב ותכנון דיוןל מוצעתגרת : מסג לוח

 תוצרהסוג            

 פעילותהרמת 

 
 תפיסה ועקרונות

 פעולה 
 יוזמות/פרויקטים 

 ממוקדים
 תשתית אנושית
 של סוכני שינוי

    חברה אזרחית רמה כוללת 

    ממשלה

    מגזרי-בין

    חברה אזרחית רמה משרדית

    ממשלה

    מגזרי-בין

רמה 

 אזורית/מקומית

    אזרחיתחברה 

    ממשלה

    מגזרי-בין

לקבל בראייה  שיש אפשר להבנות ולהגדיר את ההחלטות העיקריות ג לוחבעל בסיס המסגרת המוצגת 

 :ייקבע עדיפותהסדר  .לעתיד

  שלוש רמות הפעילותבין –  

 אחד בכל תהליכים בפיתוח מאמץ מרכזים ו/או הכוללת ברמה בתהליכים משקיעים עד כמה -

  ?מהמשרדים

  ?האם בשלב הבא נותנים יותר מקום לפעילות ברמה האזורית/מקומית -

 יישום המדיניותפעילות ל; עקרונות/מדיניות לפיתוחפעילות  שלוש קטגוריות הפעילות: בין 

 המיועדות פעילויות לתעדף ניתן, כן כמו .פיתוח תשתית אנושיתפעילות ל; פרויקטים ממוקדיםב

  אחד מתוצר יותר של להשגה

  מגזרית-פעילות ביןפעילות בתוך כל מגזר לבין בין.  

 ניתן להתייחס למספר קריטריונים. למשל:קביעת סדרי העדיפויות בתהליך 

 ומטרותיהפעילות בקידום השהשותפים רואים  החשיבות 

 דרישות  משך הפעילות, ,כגון: עניין של הגורמים הרלוונטיים)הפעילות בממדים שונים  תישימּו

  (יכולות של השותפים, אדםכוח 

 סלול ההתפתחות של המיזםמל העיתוי התאמת 

 הדרוש היקף התקציב 

 לקידום הנושאהמיזם ל ש הערך המוסף.  

 כדי הפעילויות בין יהיתיאום וסינרג ומאמץ ליצירת שבהגם מח יםנדרשבכל הרכב פעילות שיוחלט עליו 

בחשבון גם  הביאל חשוב. כתיהשינוי המערולסייע לקדם את  הפעילות במעגלי ההישגים את למנף

  ולחשוב על הקשרים עמן. ,פעילויות שלא נעשות במסגרת המיזם אך רלוונטיות לו
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לימוד בעיקר על בסיס  ,פיתוח ידעשל ו משמעותיות של איגוםיש לציין שבמיזם נעשו גם פעילויות 

 החברה לחקר והמרכז ליר-ון מכון בשיתוףהתקיימו  ומאמצים אל בארץ ובעולם. אחרים מניסיונות

חשוב להתייחס גם קביעת סדרי העדיפויות בתהליך באוניברסיטה העברית.  והפילנתרופיה האזרחית

 . מיזם עצמוה עבודתב ושכבר נצברוהידע ולאפשרויות החדשות שנפתחו לאור הניסיון  ולפעילות ז

 העולות מהמחקר ספציפיותמתן מענה לדילמות  –שני הצעד ה

קביעת סדר העדיפות ל בנוגע שאלות מעלות הדילמותבניתוח המיזם עולות מספר דילמות. כאמור, 

 להלן כמה מן הבולטות בדילמות:. הדילמות של הפתרון אופי על משפיע הזו ,האסטרטגי

 משרדית? -לפתח מדיניות ביןמעוניינים המשרדים  האם .1

 אם כן:      

 ו/או  2008משנת  3190 ממשלהה בהחלטת שנקבעה המדיניות לעדכן או להרחיב את יש האם

 לפתח עקרונות פעולה קונקרטיים על בסיסה? 

  ומה הקשר לתהליך זהעד כמה צריך להשלים תהליכים לגיבוש מדיניות משרדית כבסיס ?

 משרדית? -והיחסים בין המדיניות המשרדית לבין המדיניות הבין

אסטרטגיית הפעולה למימוש  ים ואוצר( ומהמה התפקיד של משרדי הרוחב במיזם )רה"מ, משפטי .2

 תפקיד זה? 

 הנראות ולחזק את ,ואת הגיוון שלהם המשתתפים מעגל אתכיצד ניתן להרחיב  –בחברה האזרחית  .3

 ? במגזר ייצוג מנגנוני לבנות והאפשרות שלו הלגיטימציה בסיס, התהליך של

 השיח עם הממשלה?  של אופי המהות והכיצד החברה האזרחית רואה את  .4

 הדרכים לממש אותן? למשל:  ןהה ומבין הפעילויות במיזם  החשובות במיוחדהסינרגיות  ןהה מ .5

  משרתים את המטרות הרחבות יותר של המיזם וכיצד בוגרי  "מרחבב"איך הפרויקטים

 משתלבים בפעילויות האחרות במיזם?  "מרחב"

  מגזריות -רה האזרחית לפעילויות הביןבחב יםהנושאיהפורומים יש השקה בין האם וכיצד

 במשרדים? 

 באילו מעגלי פעילות חשוב במיוחד לשלב נציגים מהשלטון המקומי וכיצד?  .6

 סוף דבר

מהווה דוגמה  ואה. הממשלה לחברה האזרחיתלמערכת היחסים בין  בנוגעפעילות רבה התניע המיזם 

, ריבוי של בעלי עניין, תנאים משתניםבה יש שתכנית  ",תטובה למה שמכונה בספרות "תכנית מורכב

 האתגרים עלדיון  מתפתח המחקרית בספרות 5.כו'התפתחות דינמית של המטרות ושל הפעילות ו

ניסה לתת  המחקר 6.המורכבות עם להתמודדות הגישות ועל זה מסוג תכניות שבהערכת המיוחדים

                                                   
5  Kania, J.; Kramer, M. 2013. "Embracing Emergence: How Collective Impact Addresses Complexity" 

Stanford Social Innovation Review. 

st 2015)(Accessed: Augu http://ssir.org/pdf/Embracing_Emergence_PDF.pdf ;Westley, F.; Zimmerman, B.; 

Patton, M. 2009. Getting to Maybe: How the World is Changed. Vintage Canada. 
 

6 . FSG and the Guide to Evaluating Collective ImpactJuster, J. 2014. -Preskill, H.; Parkhurst, M.; Splansky

Collective Impact Forum, Washington. 

http://ssir.org/pdf/Embracing_Emergence_PDF.pdf
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 וגם גמיש המטרות והאסטרטגיהשהתרחשו בעיצוב קשוב לשינויים גם ולהיות  וביטוי לגישות אל

עילויות השונות פלשוב מ לע דגש הושםמערך המחקר מספר פעמים ועודכן בהתאם לכך . בהתנהלותו

לתרום מטרתו  .כוללת תמונה יצירתלשם בשלבים שונים. הדוח מתמקד באינטגרציה של הממצאים 

במסגרת דיונים שוטפים שמתקיימים במיזם  ין כל הגורמים הרלוונטייםליצירת תמונה משותפת ב

   .כבסיס לתכנון השלב הבאו

 ."חברה אזרחית-מיזם ממשלה"ידי -המחקר הוזמן ומומן על
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 דברי תודה

 .  להם נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך

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

 המועילות הערותיהם ועל המשותפת החשיבה על, האסטרטגי הפיתוח מנהל, אברוצקי גיאול התחום

, לית"מנכה, פרל-פינקל לליאור ובמיוחד", אזרחית מנהיגות" לצוות תודה, כן כמו. המחקר שלבי בכל

 . המועילות ןהערותיה ועל הפעולה שיתוף על, התהליך יועצת, סמבירא גלי ר"וד ,התהליך מרכזת ,בר דנה

 ל"ומנכ כהן מיכל החינוך משרד לית"מנכ בראשות, משרדית-הבין ההיגוי ועדת לחברי גם נתונה תודתנו

 מנהיגות" ר"יו בראשות, האזרחית בחברה ההיגוי ועדת ולחברי דודאי רני וממשל למנהיגות המכון

 על יורק-ניו לפדרציית גם תודה. במחקר ותמיכתם הפעילה מעורבותם על, כץ אופיר ד"עו, "אזרחית

 .  בו התמיכה ועל המחקר בהכוונת הסיוע

 .  האישיים ולראיונות השאלונים למילוי ומחשבה זמן והקדישו שהתפנו על המיזם למשתתפי מודים אנו

 ובמיוחד, ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר במכון לחברינו גם תודה מכירים אנו כן כמו

 על קליינמן וללסלי הדוח של הלשון עריכת על לרעיה כהן חמה תודה. המכון מנהל, חביב ק'ג' לפרופ
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 110        משתתפים ומספר ז"לו    

 111    האזרחית לחברה המשותפות הסוגיות מיפוי סקר נוסח: ו נספח

 116     "אזרחית מנהיגות תועיד"ב שגובשו היעדים רשימות: ז נספח



 

 

  הלוחות רשימת

 מחקר: ה2פרק 

 9                המחקר: סיכום מערך 1לוח 

 : ממצאים עיקריים ודיון3פרק 

 14           משרדיים-הפנים התהליכים להפעלת שיושמו המודלים סיכום :2 לוח

 15           להצלחה עיקריים מפתח גורמי - המשרדיים התהליכים :3 לוח

 : הממשלה4פרק 

 23            משרדית-בעיני חברי ועדת ההיגוי הבין המיזם מטרות: 4 לוח

 24         ההיגוי ועדת חבריכפי שהציעו  המיזם של המוסף לערך אפשריות הגדרות :5 לוח

 27      הוועדה מפגשי של ההתנהלות לשיפור משרדית-הבין ההיגוי ועדת חברי של המלצותיהם: 6 לוח

 28        2015הראשונה של  במחצית והיישום 2014-מ הממצאים –משרדית -ההיגוי הבין ועדת: 7 לוח

 38             סיכום מערך המחקר במשרד העלייה והקליטה :8 לוח

 חברי הצוות המוביל את הגורמים העיקריים למידת ההשפעה של  רואים איך: 9 וחל
 46              מפגשי ההיוועצות עם נציגי המחוזות           

 57        הרווחה את הגורמים ההכרחיים להתנעתו מחדש : איך רואים מובילי התהליך במשרד10לוח 

 61             המשתתפים ברמת"מרחב"  תכנית תרומת :11 לוח

 63              "מרחבתכנית " –ההערכה  ממצאי: 12 לוח

 : החברה האזרחית 5פרק 

 69          האזרחית בחברה תהליךה פעילות תבחינל המחקר מערך סיכום: 13לוח 

 101            לפי מטרותיואזרחית ה בחברההתהליך  תרומת סיכום: 14 לוח

   התרשימים רשימת

 : מבוא1פרק 

 2             המיזם בפעילותשלבית -תלת אסטרטגיה :1 תרשים

 4               יזם: מעגלי הפעילות של המ2תרשים 

 5           על ציר הזמן "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"ב : פעילות3תרשים 

 6             : מרכיבים מרכזיים בפעילות המיזם, על פי התכנון4תרשים 

 7             בתהליך בחברה האזרחית הפעילות שלבי :5 תרשים

 ממשלהה :4 פרק

 , המחוזות ולנציגי המוביל הצוות לחברי: תרומת התהליך ברמת הפרט 6 תרשים
 40        ................................................................................................... הערכתם לפי                 

 41        ... המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי להערכת: תרומת התהליך ברמה המשרדית, 7 תרשים



 

 

 חיובי משמעותי ביחסים בין  שינוי יחולל במשרדהתהליך  כמה עד הערכה: 8 תרשים
 43        ....................... המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי לפיהמשרד לחברה האזרחית                  

 נציגי המחוזות בעיצוב המדיניות המשרדית לטיוב הממשק  של: הרגשת השותפות 9 תרשים
 45        .........................................................  האזרחית החברהבין המשרד לבין ארגוני       

 47        . חברה אזרחית"-עם התהליכים במסגרת "מיזם ממשלה הכללית: מידת ההיכרות 10 תרשים

 48   : עניין מצד נציגי המחוזות במעורבות עתידית בהיבטים השונים של התהליך המשרדי11 תרשים

 : החברה האזרחית5פרק 

 65        ................................................ בחברה האזרחית התהליך ביישום שלביםה שני: 12 תרשים

 , השנתי ותקציבם אזרחית מנהיגות בוועידת המשתתפים הארגונים של פעילות אזורי: 13תרשים 
 76        .................................................................................... הוועידה משתתפי לפי                   

 76        : עד כמה הייצוג מגוון בוועידת מנהיגות אזרחית בעיני משתתפי הוועידה14תרשים 

 , אזרחית מנהיגות בוועידת המיוצגים לארגונים לתרום התהליך יכול מידה באיזו: 15 תרשים
 80               נציגיהם לדעת                   

 81       התהליך על להשפיע שביכולתם אזרחית מנהיגות ועידת משתתפי סבורים כמה עד :16רשים ת

 82        ועידת מנהיגות אזרחית משתתפי מצד, בתהליך מעורבות בהמשך עניין: 17 תרשים

  משתתפי לדעתלתהליך,  לגיטימציהבחברה האזרחית  יש כמה עד  :18תרשים 
 83              ועידת מנהיגות אזרחית                    

 85   מגזרי ייצוג של בגיבושצורך  שיש אזרחיתמנהיגות  ועידת משתתפי סבורים כמה עד: 19 תרשים

 , אזרחית מנהיגות ועידת משתתפי ידי-על סוגיה כל של הדירוג ממוצע: 20תרשים 
 89              משותף לקידום עדיפות סדר לפי                   

 אחת מהסוגיות   כלהעדיפות  בסדרבמקום הראשון  שדירגו המשיבים שיעור: 21 תרשים
 89               משותף לקידום       

 93        לסיכויי ההצלחה של התהליך  אזרחית מנהיגות ועידת משתתפי: הערכת 22תרשים 

 98    ומדרך העבודה בקבוצות המפגש מהתנהלות מרוציםמשתתפי הוועידה  היו כמה עד: 23 תרשים

 נספחים

 108         המחוזות ונציגי המוביל הצוות של והקליטה העלייה במשרד ותק: 1ד תרשים

 , האזרחית החברה עם המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי של המגע היקף: 2ד תרשים
 108               השוטפתבעבודתם                    

 109        במשרד ותק לפי האזרחית החברה עם המחוזות נציגי של המגע היקף: 3ד תרשים

  להסדרת דומים בתהליכים המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי של השתתפות: 4ד תרשים
 109        השלישי המגזר בארגוני בעבר ועבודה האזרחיתחברה -ממשלה יחסי                   
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 מבוא .1

 רקע 1.1

 חברה אזרחית-יחסי ממשלה 1.1.1

משברים  גוןכרבים, ופוליטיים  כלכליים, חברתיים שינוייםבעולם  מתרחשים מאז אמצע שנות התשעים

-הפרטת שירותים ומיקור ,ת המשילות של ממשלותותפיסב, שינוי ת פערים בחברהתרחבווה כלכליים

ו לשינוי במערכת היחסים ובחלוקת התפקידים הביא ואלתהליכים . התעצמות החברה האזרחיתוחוץ 

נדרש שילוב שמתחזקת ההכרה . כיום הציבורי, המגזר העסקי והחברה האזרחית המסורתית בין המגזר

-להתמודד עם האתגרים החברתיים כדי, שלושת מגזרים אלושל מצדם מאמצים, משאבים וידע, 

רבות בעולם בוחנות מחדש את יחסיהן עם החברה האזרחית ומפתחות  זאת, ממשלותלנוכח . הכלכליים

 .(2014, 2013, ואבישי לימור) מגזרי-ולשיתוף פעולה ביןלתיאום  להבניית שיח, גישות וכלים

התרחש המשבר הכלכלי העולמי, השפעתו של  לעשבה נוסף  ל,התפתחויות דומות מתרחשות גם בישרא

ת הממשלה והחברה האזרחית במהלך ופעול(. 2006מלחמת לבנון השנייה ) –אירוע משמעותי עוד 

 פעולה ושיתוף בונה שיחש להבנה וותרמ אלו את הצורך בתיאום רב יותר בין מגזרים והמלחמה הבהיר

 אלמוג) ציבוריות מטרות של קידומן את ויעמיקו בנפרד מהם אחד כל של האפקטיביות את ישפרו

  (.2015, ואברוצקי

האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה את מסמך המדיניות  2008בשנת  ו פרסםעל רקע מגמות אל

 החלטת" והתקבלה ושקיפות העצמה, שותפות :העסקית והקהילה האזרחית החברה, ישראל ממשלת"

 התורם העסקי והמגזר האזרחית החברה, הממשלה יחסי" מערך את ולבסס לחזק 3190' מס ממשלה

תפקידה של חשיבות ההחלטה קבעה את המדיניות בתחום זה, הכירה ב. "ציבוריות מטרות להשגת

דרך ההחלטה התוותה  למעשההמגזרים. שלושת חיזוק השותפות בין  את הדגישההחברה האזרחית ו

 המגזרים בין השיחשל  וקידום לחיזוקההקמה של שולחן עגול ממשקי  גוןכלהנעת תהליכים משותפים 

תכנון לוחברה )בעבר האגף  לממשל האגף ידי-עלהפעלת השולחן העגול נעשית . הישראלית בחברה

  . "שיתופים"מדיניות(, במשרד ראש הממשלה בסיוע ארגון 

 "חברה אזרחית-מיזם ממשלה" 1.1.2

הוקם ושיתוף הפעולה בין הממשלה לבין החברה האזרחית:  לקידום השיח צעד נוסףנעשה  2012שנת ב

 משפטים, אוצר: משרדי רוחבמשרדי ממשלה )שבעה של  שותפות –חברה אזרחית" -"מיזם ממשלה

 רווחהמשרד הקליטה, העלייה ומשרד החינוך, משרד ה :; משרדי ביצוע חברתייםמשלההמאש ר ומשרד

אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ויהדות בריאות(, מכון משרד הו והשירותים החברתיים

 חיזוק לטובת, האזרחית לחברה הממשלה בין הממשק טיוב" היא המיזם של העל מטרת. התפוצות

הוא על  מיזםהדגש במכון אלכא למנהיגות וממשל הופקד על ניהול המיזם.  ".בישראל החברתי החוסן

 כזה או אחר. מסויםנושא על עיסוק בעיסוק בתשתית היחסים עצמם, ופחות 

 :הם המיזם של היסוד עקרונות

 שמירת ריבונות הממשלה ושמירת עצמאות החברה האזרחית 

  4028-ו 3190ממשלה הקידום תפיסה של ממשלה מאפשרת ופתוחה, כמתבטא בהחלטות 

 הכרה בחשיבותה של החברה האזרחית וארגוניה כבעלי ערך חיוני לחברה בישראל 
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 Top Down ו-Bottom Up – צורך בהנהגה מחויבת ובשיתוף כל הגורמים ובעלי העניין הכרה ב

 .הרלוונטיים בתהליך גיבוש המדיניות

, ואבישי לימור 'בדומה לתהליכים למיסוד שותפות בין ממשלה לחברה אזרחית במדינות אחרות )ר

 :הוא(, המיזם 2013

  לו השלכות ארוכות טווח, ולכן גם קשה לסמן יצור להניע תהליכי עומק ולשנועד תהליך מתמשך

 נקודת סיום ברורה 

 כן ול, מבלי שכל המטרות מוגדרות מראש ,תהליך מרובה שחקנים, מורכב ומתפתח באופן דינמי

 ייחודיים אתגריםהוא כרוך ב

 ותהליך המושפע מההקשר החברתי והפוליטי ורגיש לשינויים, כגון אלה שהתרחשו מאז הקמת :

 . מרכזיות במערכות חילופי אישים, "בחירות, מבצע "צוק איתןשתי מערכות 

 להלן: 1 תרשיםב, כפי שאפשר לראות לפעילותו שלבית-תלת אסטרטגיה גובשה התהליך מורכבות בשל

 המיזם בפעילותשלבית -תלת טרטגיהאס: 1 תרשים

 

 

 

 

 

 עם להתמודד וחיזוק היכולת השירותים שיפור, המדיניות לטיוב לתרום נועד האסטרטגיה יישום שלבי

  7מדינה.ב םאזרחיהו אזרחיותה של החיים איכותאת  לשפר צפויים. כל אלה לאומיים אתגרים

 והמרכז ליר-ון מכון בשיתוףידע, של פיתוח ליש לציין שבמיזם נעשו גם פעילויות משמעותיות לאיגום ו

בעיקר על בסיס לימוד מניסיונות אחרים , והפילנתרופיה באוניברסיטה העברית האזרחית החברה לחקר

 בארץ ובעולם. 

-שבמסגרתו הוא פועל לפיתוח תפיסה פנים, אבתקופה הנסקרת בדוח זה המיזם נמצא בעיצומו של שלב 

 . חברה האזרחית: הממשלה והמגזרית בכל אחד מהמגזרים

 אחד בכל לקדם מבקש מטרות שהמיזם פעילות לקידום מטרת העל הוגדרוהעל מנת לכוון את 

 : . להלן עיקרי המטרותימגזר-בממשק הביןכן מהמגזרים ו

  

                                                   
 (.א נספח' ר) הלוגי במודל לראות ניתן ביניהן והקשרים הרצויות התוצאות של יותר רחב פירוט 7

 שלב א

סיוע למשרדי הממשלה 

כל  ,חלפתולחברה האזרחית 

-תפיסה פנים ,בנפרדאחד 

אודות  על משלו מגזרית

עקרונות המדיניות שינחו את 

 הממשק בין המגזרים

 שלב ב
השתתף סיוע לשני המגזרים ל

מגזרי -ביןדיאלוג ב

קונסטרוקטיבי לפיתוח 

סביב עקרונות מדיניות  הסכמות

אפשר שההסכמות יעוגנו  ו.אל

 מגזרית-באמנה בין

 שלב ג

יצירת פלטפורמות ומנגנונים 

מתמשכים  מגזריים-בין

להנחיית היישום של 

, ולקידום יוזמות ההסכמות

 הסכמותברוח רטגיות אסט

 אלו
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 ממשלה

 אחד כל של וההזדמנויות האתגרים, היחסים על למידה: קוהרנטית משרדית תפיסה בניית 

 אחד בכל זה בנושא מדיניות עקרונות ופיתוח האזרחית החברה עם בממשק השותפים מהמשרדים

  ;מהמשרדים

 עם הממשק על המשרדים בין הדדית ללמידה הזדמנויות יצירת: משרדית-בין למידה עידוד 

  ;בפרט המדיניות עקרונות בפיתוח השיקולים ועל בכלל האזרחית החברה

 לממשק בנוגע משרדיים-בין מדיניות עקרונות גיבוש: משרדית-בין קוהרנטית תפיסה בניית 

 .  המשרדיים התהליכים בסיס על האזרחית החברה עם היחסים

 אזרחית חברה

 מגזרית ותודעה זהות על אזרחית חברה ארגוני של רחב מגוון בקרב שיח התנעת: מגזרי שיח עידוד 

  ;המגזר של מטרות לקידום משותפת לפעולה כבסיס

 באמצעות משותפת לפעולה להתארגן האזרחית החברה של היכולת הרחבת: ייצוג מנגנוני גיבוש 

 ;וכדומה גג ארגוני, קואליציות, רשתות

 היחסים לממשק בנוגע ועקרונות גישות על רחבה הסכמה גיבוש: קוהרנטית מגזרית תפיסה בניית 

 .  הממשלה עם

 מגזרי-בין ממשק

 רחבה מגזרית-בין הסכמה גיבוש: (מגזרית-בין אמנה)יהם על והסכמה  משותפים עקרונות פיתוח 

  ;המגזרים בין היחסים של והפרקטיקה המהות על

 ותהליכים מבניות תשתיות יצירת: ומתמשך עקרוני מגזרי-בין לשיח ומנגנונים פלטפורמות פיתוח 

  אלו הסכמות ברוח תאסטרטגיו יוזמות ושל מגזריות-הבין ההסכמות של היישום לקידום

 רוחבית מטרה

 אחד בכל  יכולות ובניית" שינוי סוכני" יצירת", לבבות הכשרת": אנושית תשתית חיזוק 

 . המיזם מטרות קידום לצורך מהמגזרים

 פעילויות המיזם 1.2
 על פי התכנית, מודל הפעילות של המיזם כולל שלושה מעגלים מרכזיים: 

 משרדית-פעילות בממשלה, בהובלת ועדת היגוי בין 

  המגזרתוך מפעילות בחברה האזרחית, בהובלת ועדת היגוי 

 בהובלת פורום בין(מגזרי-בין ממשק: להלן) הממשלה לחברה האזרחית פעילות בממשק בין ,-

 . (המיזם של ב שלבב החל)שיכלול נציגים מהממשלה ומהחברה האזרחית גם יחד  ,מגזרי

 תהליכים מתקיימים בממשלה :לדוגמה .נוספים מעגלים מספר הפעילות כוללת מהמגזרים אחד בכל

 בחברה; שינוי סוכני רתהכשל משרדית-בין"מרחב" ה ותכנית במספר משרדים משרדיים-פנים

 לחיזוק"חלון לממשל"  ותכנית "ת מנהיגות אזרחיתועיד", היוועצות תהליך מוהתקיי האזרחית

להלן ממחיש את פעילויות המגזרים  2 תרשים  .הממשל עם אזרחית חברה ארגוני של והממשק ההיכרות

 במסגרת המיזם.
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  מיזםה לשהפעילות  מעגלי: 2 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טרם החל לפעול *

 

-שלבית לשיפור האינטראקציה הבין-, אשר עומדות במוקד האסטרטגיה התלתונוסף על פעילויות אל

 תבימגזרית, מיושמות במסגרת המיזם פעילויות נוספות לחיזוק היכולות של החברה האזרחית: הקמת 

, בתעדוףהצורך  בשל 8.מתנדבת ועודמותות כמשכן משותף לארגוני תשתית, פעילות לחיזוק מנהיגות הע

  אינן עומדות במוקד המחקר הנוכחי. ואל תומכות פעילויות

מציג את הפעילויות שעמדו במוקד ההערכה על פני ציר הזמן, דהיינו על פי סדר ותקופת  3 תרשים

היתר לראות כי הפעילויות התחילו בנקודות זמן שונות, למשל התרחשותן. הצגה זו מאפשרת בין 

 הפעילות בחברה האזרחית החלה כשנה וחצי לאחר הפעילות בממשלה.

                                                   
עריכת כנס שנתי של יושבי ראש עמותות ומנהיגות מתנדבת והובלת תכניות  –פיתוח מנהיגות מתנדבת  8

משותף, ומטרתן חיזוק תשתיות פלטפורמה לשיח של יושבי ראש עמותות בתחום או באזור גאוגרפי  שמהוות
לפרטים נוספים ) פעולה וקידום נושאי רוחב ףשיתו ה שלומנהיגות, רישות והגבר של ניהול

 (.topics&op=view&cs=23http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=  :'ר
  , שמטרתו לייצר מרחב משותף אשר לצד החיסכון התקציבי לעמותות, ישמש בסיסהקמת "בית העמותות"  

 פעולה, העמקת ההיכרות ויצירת פוטנציאל לשירות טוב יותר לעמותות וארגונים חברתיים הנעזרים ףלשיתו
 בארגוני התשתית )לפרטים נוספים

 .(http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=143  ':ר
 רה האזרחיתיוזמה שפועלת לשיפור התשתיות והשירותים המוצעים לארגוני החב – ברית ארגוני התשתית  

 'באמצעות שילוב ושיתוף פעולה בין ארגוני תשתית שונים )לפרטים נוספים ר
  http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=27). 

ועידת  

מנהיגות  

 אזרחית

תכנית  
 "מרחב"

 בין משרדית

תהליכים  
פנים 

 משרדיים

תהליך  

 היוועצות

ועדת היגוי  

 בין משרדית

ועדת היגוי  
חברה  

 אזרחית

פורום בין  

*מגזרי  

http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=topics&op=view&cs=23
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=topics&op=view&cs=23
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=143
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=143
http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=programs&op=view&cs=27
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 תהליך במשרד הרווחה
מפגשים במשרד 

 המשפטים

האוצרמפגשים במשרד  תהליך במשרד החינוך  

 תהליך במשרד העלייה והקליטה

משרדית-ןועדת היגוי בי  

 דצמבר ינואר יוני

2
0

1
3

 

 

 תהליך במשרד הרווחה

 תכנית "מרחב" א תהליך במשרד החינוך

והקליטהתהליך במשרד העלייה   

משרדית-ועדת היגוי בין  

 יוני דצמבר ינואר

 מפגשי היוועצות חברה אזרחית

 

2
0

1
4
 

 ועדת היגוי חברה אזרחית

 סקר היוועצות

 תכנית "מרחב" ב

 תהליך במשרד העלייה והקליטה

 ועדת היגוי בין משרדית

 ועדת היגוי חברה אזרחית

 תכנית "חלון לממשל" ועידה מפגשי היוועצות

 דצמבר יוני ינואר

 

2
0

1
5
 

 על ציר הזמן "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"ב פעילות :3 תרשים
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 לגבי יותר מפורט מידעלהלן נתאר את הפעילות בממשלה ובחברה האזרחית אשר עומדות במוקד המחקר. 

 הרלוונטיים לכל מעגל פעילות בדוח. בפרקים למצוא יהיה ניתן של המיזם הפעילות ממעגלי דאח כל

 ממשלה 1.2.1

 ל"ועדת היגוי בראשות מנכ"לית משרד החינוך ומנכ מובילה אותוו 2013ממשלה התחיל בשנת התהליך ב

נציגים משבעת המשרדים השותפים )חינוך, עלייה וקליטה,  משתתפים בתהליך .וממשל למנהיגות המכון

-מכיוון שטרם הוקם פורום בין, בריאות, משפטים, אוצר, ראש הממשלה(. יםחברתיושירותים  רווחה

 .כולו המיזם של ההיגוי ועדת גם בפועלשימשה  משרדית-הבין הוועדה ,מגזרי

תהליכים  :שלושה מרכיבים מרכזיים על פי התכנוןילות בממשלה כללה הפע ,4 תרשיםבכפי שאפשר לראות 

משרדית -, למידה ביןבניית תפיסה משרדית קוהרנטיתשם ל משרדיים בשבעת המשרדים השותפים-פנים

 .משרדית-ביןקוהרנטית תפיסה  ובניית

 ממשלה, על פי התכנוןב המיזםם מרכזיים בפעילות : מרכיבי4 תרשים

 

 

הבנה משותפת של שא, לגבש שפה משותפת, לפתח נועדו לחזק את המוטיבציה לקידום הנו ותהליכים אל

הממשק המתקיים כיום עם החברה האזרחית, לקדם הסכמות רחבות בנוגע לדרכי שיפור הממשק ולגבש 

 משרדית(.-הביןמדיניות להסדרת היחסים בין המגזרים )ברמה המשרדית וברמה עקרונות 

 : (המציג את פעילות המיזם על ציר הזמן ,לעיל 3 תרשיםגם ' ר) התקיימה הפעילות הבאהבפועל 

 :משרדית-פעילות ברמה הבין

 דת היגויוע לפעול החלה. 

 סוכני שינוי במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי הכשרת"מרחב" ל תכנית הופעלה. 

  סיור מקצועי באנגליהנערך.  

 :משרדיתברמה הפעילות 

  העלייה והקליטהתהליך במשרד 

 תהליך במשרד החינוך 

 והשירותים החברתיים תהליך במשרד הרווחה 

שבהם נדונו התפיסות הקיימות והרצויות של  ,מפגשים היה מגווןבהם תהליך פנימי היה במשרדים ש

 עבודה עם ארגוני חברה אזרחית, במטרה לגבש עקרונות מדיניות משרדיים בנושא זה.בכל הנוגע להמשרד 

        תהליכים 

 משרדיים-פנים

                למידה  

 משרדית-בין

 תפיסה בניית 

 משרדית-ביןקוהרנטית 
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למרות  ,החל בתקופה הנסקרת תהליך פנימי לגיבוש עקרונות מדיניות טרםבארבעת המשרדים האחרים 

משרד ב( והשותפים במיזם )אוצר, משפטים וראש הממשלההתכנון המקורי. מדובר בשלושת משרדי הרוחב 

 ביצועי אחד )בריאות(. 

 מגזריים. -היחסים הבין משרדית להסדרת-גם טרם החל התהליך לגיבוש מדיניות בין זובתקופה 

משרדית השתתפו נציגים ממשרדי הממשלה השותפים למיזם ומהשלטון המקומי, -בתכנית "מרחב" הבין

 הקנייתב עסקה התכניתבמטרה להכשיר קבוצה של סוכני שינוי שיקדמו את הממשק עם החברה האזרחית. 

-הבין הפעולה שיתוף וקידום תהאזרחי החברה עם הממשק לטיוב כלים מתןבו המוטיבציה חיזוקב, ידע

 .רלוונטייםמעשיים  פרויקטים בפיתוח . לאחר תהליך של היכרות ולמידה התמקדה התכניתמשרדי

 אזרחית חברה 1.2.2

 –"מנהיגות אזרחית" פועל בהובלת הוא ועיל( ל 3 תרשים)ר'  2014-התהליך בחברה האזרחית התחיל ב

 ובהנחיית, אחרים ומגזרים ההחברה האזרחית וייצוגם מול הממשל ארגוני שמטרתו לחזק אתארגון גג 

מכון ", "שתיל", "התארגנות המנכ"לים", "מנהיגות אזרחית"התשתית הגג וועדת היגוי שבה חברים ארגוני 

 .נציגים של מנהיגות מתנדבתוכן  "שיתופים" ו"למנהיגות וממשל אלכא

כל זאת  – גווניה כל האזרחית על בחברה מגזרי-פנים שיח ולעידודבוש מסמך יסוד מגזרי נועד לגי תהליך זה

שני שלבי פעילויות עיקריים: , כלל התהליך כך, מקומה והשפעתה. לצורך האזרחית החברה לטובת חיזוק

 .5 תרשיםר'  .ולהשלב היוועצות ושלב גיבוש כיווני פע

 רחיתבתהליך בחברה האז הפעילות שלבי :5 תרשים

 

 

 

 

 

בהשתתפות ארגונים, קבוצתיים ואישיים היוועצות  מה סדרה של מפגשיהתקיי הראשון של התהליךבשלב 

 זהות על דיונים ותנהלה וובוצע סקר מקוון. במסגרת זקרנות, מנהיגות מתנדבת, חוקרים ואקדמאים ועוד, 

התקיימה  . במרבית המפגשים הקבוצתייםהמגזר את המעסיקות מרכזיות סוגיות ומופו ותפקידיו המגזר

-של מסמך היסוד, בין היתר בעזרת למידה מאמנות בין תוכןהו מבנהה, מטרהה לגבי ראשונית היוועצות

ובעקבותיהם נערך סקר מקוון שאפשר לבחון  ,מגזריות בעולם. המפגשים תרמו למיפוי של סוגיות מגזריות

 .ואל מסוגיות אחת בכל םארגוניה בעיני החשיבותאת 

היוועצות-1שלב 
(2015פברואר –2014יוני )

עם מפגשי היוועצות קבוצתיים 
קרנות ומנהיגות מתנדבת  , ארגונים

לי  "עם מנכמפגשי היוועצות אישיים 
חוקרים ואקדמאים, ארגונים

לי ארגונים"בקרב מנכסקר מקוון 

גיבוש כיווני פעולה-2שלב 
(2015דצמבר –מארס )

לדיון  " מנהיגות אזרחית"ועידת 
והמלצה על כיווני פעולה להמשך  

ליישום כיווני  כתיבת תכניות עבודה 
הפעולה שגובשו
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 כדי. בעניינןכיווני פעולה  מגובשיםוהסוגיות שמופו ן מארבע בשלב השני של התהליך הוחלט על קידום 

 שלבה משתתפימקרב  "ת מנהיגות אזרחיתועיד"התכנסה  יישום ובר משותף יום סדר לכדי ןתוא לתרגם

 ,הפעולה שגובשובהתבסס על כיווני  קידומן.ל פעולה כיווני דנה בסוגיות הללו והמליצה על ,הראשון

מסמך צפוי להתפרסם  2016עד אפריל כמו כן,  .עבודה תכניות אלו בימים מפתחת "אזרחית מנהיגות"

ערכי על זהות המגזר ותפקידיו וחלק יישומי על סדר היום המגזרי -היסוד, אשר יכלול חלק הצהרתי

  )הסוגיות המגזריות(. 

 המחקר .2

בשלב  מתמקדהנוכחי  ההערכה מחקר המיזם.ברוקדייל התבקש לבצע מחקר הערכה אשר ילווה את מכון 

כן הוחלט כי עם התפתחות . בתהליך הראשון של המיזם ובמעגל ההשפעה הראשון של המשתתפים הישירים

, המיזם יוגדרו שלבי המחקר הבאים ובכלל זאת תיבדק האפשרות לבחון את מעגלי ההשפעה הרחבים יותר

 את דרכי הביסוס וההטמעה של התוצרים ואת הפיתוח והיישום של יוזמות חדשות.

 עוסק המחקר ם שבהםנושאיהטרות ומה 2.1

 המטרות המרכזיות שהוגדרו להערכה: להלן 

 לבחון את מידת ההתקדמות לעבר השגת המטרות שהוגדרו לשלב הראשון של המיזם 

 לקחים לשיפור היישום תוך כדי הפעילותלהפיק לזהות את הקשיים וההצלחות בתהליך היישום ו  

   .לסייע בעיצוב השלבים הבאים במיזם 

 :הבאיםנושאים הלשם השגת המטרות נבחנו 

 הליווי; במיזםבין רמות הפעילות  התיאום; העבודה של תהליךהו מודלהיישום המיזם:  דרכי .1

 ע. מול ביצו תכנון; וממשל למנהיגות המכוןידי -על המיזם של המקצועי

 ;במיזםהתיאום בין רמות הפעילות  ;העבודה תהליך: המיזםאת דרכי היישום  המשתתפים ראיית .2

 וממשל.  מנהיגותלהמקצועי של המכון  הליווי

 :רבדים ינבש המיזם תרומת את המשתתפים ראיית .3

 גיבוש תפיסות מקצועיות, חיזוק הבנה חדשה והרחבת הידעפרטני של המשתתפים:  רובד ,

 מיומנויות רלוונטיים. ו קבלת כלים ,המוטיבציה

 (: פיתוח בחברה האזרחיתכן ברמה הפנים והבין משרדית ו) הקבוצתית האינטראקציה רובד

 .יםי פעולה עתידיהסכמה כללית לגבי כיוונ ,שפה משותפת, גיבוש הבנה משותפת של הבעיות

ים, שביעות רצון, סוג התוצר, מענה לצרכים הקיימ :הקבוצתי התוצר טיב את המשתתפים ראיית .4

 סנכרון עם תוצרים ברמות אחרות של המיזם.

פוטנציאל ההטמעה : להשיגן האפשרויות ואת המיזם של העתידיות התוצאות את המשתתפים ראיית .5

 של התוצר הקבוצתי, אתגרים ומכשולים צפויים בהטמעה של התוצר, דרכי הטמעה רצויות. 
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 מערך המחקר 2.2

-המגזרים ובממשק הביןן פעילויות מרכזיות שיושמו בכל אחד מהן כמכלול ואת המיזם הן חן והמחקר ב

מידע לאסוף החלטה מקדמית התקבלה . 2015מארס –2014איסוף הנתונים התבצע בחודשים יולי . מגזרי

 באופן ישיר ופעיל במעגלי הפעילות במיזם.  המשתתפיםן בשלב זה מ

 המחקר מערך סיכום :1 לוח

 תזמון  מספר מידעהמקור   כלי לאיסוף המידע

ראיונות עומק  א.
 חצי מובנים

 

  ממשלה:

 

 

 7-8/2014 9 משרדית-חברי ועדת ההיגוי הבין

 7-8/2014 5 משתתפי תכנית "מרחב" מחזור א

 11-12/2014 4 משרד החינוךבחברי הצוות המוביל 

 1-2/2015 3 משרד הרווחהבחברי הצוות המוביל 

 2-3/2015 7 משרד העלייה והקליטהבחברי הצוות המוביל 

 חברי הצוות המלווה של המכון למנהיגות וממשל
6 

6/2014-
3/2015 

חברה 
  אזרחית:

 חברי ועדת ההיגוי והצוות המוביל
8 3/2015 

 סה"כ
42 

7/2014-
3/2015 

למילוי  ניםשאלוב. 
 עצמי

  ממשלה:

 

 7/2014 21 משתתפי תכנית "מרחב" מחזור א

משרד  –חברי הצוות המוביל ונציגי המחוזות 
 העלייה והקליטה

35 3/2015 

חברה 
 אזרחית:

 3/2015 16 "ועידת מנהיגות אזרחית"משתתפי 

-7/2014 72 סה"כ
3/2015 

  ממשלה: תצפיות .ג
 

-5/2013 10 משרדית-מפגשי ועדת ההיגוי הבין
3/2015 

עיון, משרדיים נוספים )ימי -מפגשים בין
 "מרחב"(

4 3/2013-
3/2015 

משרד העלייה  –מפגשי ההיוועצות ושיתוף 
 והקליטה

3 10/2014-
4/2015 

 11/2014 1 משרד הרווחה –מפגש חשיבה להתנעת התהליך 

חברה 
 אזרחית:

-9/2014 5 מפגשים במעגלי הפעילות 
3/2015 

-5/2013 23 סה"כ
4/2015 

ממשלה  ניתוח מסמכים ד.
וחברה 

 אזרחית:

  מסמכי התהליך
 עשרות 

6/2014-
4/2015 
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 שיטות כמותניות.  גם נוקט אךהמחקר מתבסס בעיקר על שיטות איכותניות, 

 עצמי; תצפיות; למילוי שאלונים מובנים; חצי עומק ראיונות: מידע לאיסוף שיטות בארבע שימוש נעשה

. שילוב בין השיטות מאפשר הסתכלות אינטגרטיבית על הפעילויות (לעיל 1 לוחמסמכים )ר'  ניתוח

והתוצאות של המיזם. המחקר בוחן את המבט הרטרוספקטיבי של המשתתפים על התהליכים ואיך הם 

 רואים את עתיד התהליכים האלה. 

 שינויים במערך המחקר המוצע על מנת להתאים אותו להתפתחות המיזם בפועל.  חלוחשוב לציין כי 

 אפשר להצביע על מספר נקודות ציון עיקריות במחקר:

ליווה , 2013בסוף שנת  ,המיזם של בשלב התכנון הראשוני – ליווי צוות המיזם בגיבוש המודל הלוגי .1

-פיתוח תפיסה רבבו המיזם שלצוות החוקרים את המכון למנהיגות וממשל בניסוח המודל הלוגי 

 וכן המיזם של הקונספט את ולהבהיר לארגן הייתה המטרה. הערכה מחקרידי -על ושלבית לליווי

ידי השותפים במיזם. המודל הלוגי שגובש -המודל נידון על. מחקר מערך של מותאם תכנון לאפשר

 ולהשוות שחלו וההתפתחויות השינויים אחר לעקוב מסייע הוא, שימש בסיס להכנת מערך מחקר זה

 .המקורי התכנון לבין ביניהם

על מנת לספק תמונת מצב עדכנית לתכנון והובלה של התהליכים המגוונים  – ראשוניאיסוף מידע  .2

משרדית )כיום גם -בקרב חברי ועדת ההיגוי הביןהן מידע ראשוני  2014יולי ובאוגוסט בנאסף במיזם 

 המחזור הראשון של תכנית "מרחב".  הן בקרב מסיימיכללית של המיזם( ההיגוי ה תועד

 הוצגו לחברי הצוות המלווה של המכון למנהיגות וממשל ולחברי ועדת ההיגוי.הממצאים       

תוצרי הידע שפותחו במסגרת נלמדו לצורך גיבוש נוסף של מערך המחקר  –הכנת סקירת ספרות  .3

ומקורות מידע נוספים  (2013, ואבישי לימור) אבישי וליבתהסקירה של ניסן לימור  ובמיוחד ,המיזם

כנה הו הז בסיס על. קרי של מיזמים מסוג זה בעולם, בדגש על אנגליה וקנדהליווי מחעוסקים בה

 .(2014, ואלמוג קדיש) 2014פורסמה בנובמבר , והיא סקירת ספרות

נאסף מידע במעגלי הפעילות בממשלה ובחברה  2015למארס  2014ין ספטמבר ב – איסוף מידע רחב .4

 האזרחית. 

 בכל הנתונים איסוף השלמת עם המיזם מובילי עם ונידונו הוצגו הפעילות למעגלי בנוגע ביניים ממצאי

 המלאים הממצאים. מתמשך לשיפור בסיסכדי שישמש  ,אמת בזמן משוב לתת במטרה זאת. פעילות

בתור  התהליך מובילי עם ונידונו זה בדוח מוצגים, המחקר פעילות כל את המסכמים, והאינטגרטיביים

   .המיזם של הבא השלב עיצוב על לדיון בסיס

 אתגרים ומגבלות במחקר 2.3

יש שתכנית מהווה דוגמה טובה למה שמכונה בספרות "תכנית מורכבת",  "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"

 & Kania) 'כובה ריבוי של בעלי עניין, תנאים משתנים, התפתחות דינמית של המטרות ושל הפעילות ו

Kramer, 2013; Westley et al., 2009 .)המחקרית מתקיים דיון על האתגרים המיוחדים שבהערכת ספרות ב

נסה לתת ביטוי מ נומחקר (.Preskill et al., 2014תכניות מסוג זה ועל הגישות להתמודדות עם המורכבות )
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, ואכן .בהתאם שתגמולהשל המיזם  רטגיהלהיות קשוב לשינויים בעיצוב המטרות והאסט ,ולגישות אל

  מערך המחקר עודכן מספר פעמים. 

 המחקר אתגרי

 המיזם על להסתכלגם ופעילויות ספציפיות ההערכה נדרשה לבחון מערך המחקר עמד בפני מספר אתגרים. 

ביניים אשר  תוצרישל  פיתוחת של הפעילויות הספציפיות דורשהערכה  .ואינטגרטיבית רחבה ראייהב

מצריך סיכום של המיזם מספקים תמונת מצב עדכנית בצמתים הרלוונטיים, ואילו ניתוח אינטגרטיבי 

 המכלול בפרספקטיבה של זמן.

מרובה שחקנים, מתפתח ומתעצב תוך כדי התנועה. פועל  המיזםמהיותו של בע ואולם האתגר המרכזי נ

את  מומראש ו/או תא ושיצאו לפועל לא תמיד נקבעוהיקף הפעילויות  ו, עיתויהמיזם אופיהוא ש יוצא

 מספרנפרט  להלן במהלך העבודה. צצומהאתגרים היו ידועים עוד בראשית הדרך וחלק  חלקנון. התכ

 שנבעו מכך: אתגרים

 מטרות הפעילות משתנות ומתפתחות עם הזמן. השינויים  –התהוותם  בעתהתהליכים  הערכת

מקורות המידע הרלוונטיים רק עם  אתלזהות  אפשר שלעתים לכך גורמיםבמסגרת הפעולה 

 שיא אירועי או קריטיות זמן נקודות על מראש להצביע אפשרהתקדמות התהליך. כמו כן, לא תמיד 

  להתקדם ולהתפתח.  שממשיכים התהליכים של לבחינה

 המקרים )למשל במשרדי הממשלה(,ן בחלק מ – כדומים שתוכננו תהליכים של ייחודית התפתחות 

כשיצאו  האלה מאל יםבעלי מודל פעולה ייחודי ושונ היובמבנה ובהיקף  דומיםמראש  נראותהליכים ש

 . אל הפועל

 משרדית -התפתחות הפעילות ברמה המשרדית, הבין – הזמנים בלוחות והבדלים פעולה זירות ריבוי

 שהתקיימו במקביל.  ,מעבר למתוכנן ,מספר רב של פעילויות היווצרותה לגרמובחברה האזרחית 

 ידי מספר רב של אנשים בכל -ות המיזם מובלת עלפעיל –בעלי עניין ותיאום ציפיות מתחדש  ריבוי

לכל אחת ואחד מהם הדגשים וציפיות ייחודיים לגבי המערך והתוצרים. נוסף ואחת מרמות הפעילות, 

כן לגבי ההערכה עם בעלי על כך, האופי הדינמי והגמיש של המיזם דורש תיאום ציפיות חוזר ומתעד

 העניין. 

 המחקר מגבלות

 :המחקר מגבלותללהתייחס  חשוב על רקע זה

 ובגלל פי החלטה מקדמית שהתקבלה -המשתתפים הישירים בתהליך, וזאת עלם מקורות המידע ה

שלב ההתפתחות הראשוני יחסית של המיזם. במקרים מסוימים מספר המשתתפים בפעילות היה 

חן איך מעגלים רחבים ובאינו על מספר מצומצם של תצפיות. המחקר מסתמכת ההערכה לכן ו ,קטן

סק בבדיקת עומק של ההשפעות ועהוא אינו ובהתאם לכך  ,יותר רואים את התהליך ותוצאותיו

 הרחבות יותר על מי שלא השתתפו בתהליך באופן ישיר.   
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  ס משותף לבחינה של תהליכים ליצור בסי ניסהליישם את המערך המתוכנן, שאפשר לא תמיד

משרדיים שהתפתחו באופן ייחודי ודרשו -דומים. דוגמה בולטת היא התהליכים הפניםבתכנון הם ש

 התאמה של מערך המחקר לכל משרד. 

  דיוןממצאים עיקריים ו .3

מגזרי. -ביןממשק בכל אחד ממעגלי הפעילות: ממשלה, חברה אזרחית, עיקריים ממצאים נדון בבפרק זה 

נציג מספר סוגיות רוחביות בנוגע לניהול המיזם. בהמשך הדוח מוצגים הממצאים המלאים  מכן, לאחר

  והרחבים יותר.

 פעילות בממשלה 3.1

 ההתקדמות עד כה 3.1.1

המערכתית  ההסתכלותמיזם מקדם את המלמדת כי  במיזם  הסתכלות כוללת על התהליכים בצד הממשלה

האפשרויות לטיובו. ביטוי מרכזי לכך הוא  אתמגזרי ו-הבין שנוגעות לממשקות יהעיקרעל הסוגיות 

 המשרדים השותפים. ן התהליכים לפיתוח מדיניות משרדית בחלק מ

-הבין הממשק בתחום לשיפור בסיס להוות הכולכמו כן, המיזם מקדם ומחזק את התשתית האנושית אשר י

 .מגזרי

 מדיניות משרדית .א

במיזם משתתפים שבעה משרדים, ארבעה משרדי ביצוע ושלושה משרדים רוחביים. שניים מתוך שלושת 

משרד החינוך ומשרד העלייה והקליטה.  :יםמשרדי מדיניותעקרונות הגיעו לגיבוש משרדי הביצוע כבר 

ך החברה האזרחית ולשמש בסיס להמשעם  יםאמורים להוות מצפן כללי בעבודת המשרד ועקרונות אל

למעשה,  עקרונות.השל  המיקוד כעת הוא בקידום תהליכי הטמעה ויישוםקידום הנושא ברמה המעשית. 

-ב. מגזרי קבוע-: המשרד קיבל החלטה על מיסוד שולחן עגול ביןתהליכים כבר בעיצומםהבמשרד החינוך 

  9.ולשגרה לחירום תיאום מנגנוני לגיבוש מיועדהעגול  השולחן 2015

 אנושית תשתית .ב

 ;חינוך –עד כה ברמה הפנים משרדית )בשלושה משרדי ביצוע היו  האנושית התשתיתפעילויות לחיזוק ה

 תכניתהמשרדית ו-( וברמה הבין משרדית )ועדת ההיגוי הביןושירותים חברתיים רווחה ;עלייה וקליטה

 התמקדו במספר רבדים: ומרחב(. פעילויות אל

 האזרחית החברה ארגוני לבין הממשלה בין הנוכחי הממשק, האזרחית החברהעל  הידע הרחבת 

 מגזרי-בין פעולה לשיתוף ומודלים

 כךב תוהתועל היחסים בטיוב הצורך בעניין המוטיבציה וחיזוק עמדות שינוי 

                                                   
התקבלה לאחר גיבוש עקרונות המדיניות המשרדיים. השולחן העגול  מגזרי-הבין העגול השולחן מיסוד על ההחלטה 9

 ידי ארגון "שיתופים" ואינו פועל במסגרת המיזם. -מופעל על
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 אפשריות פעולה ודרכי המשותפים האתגרים, הרצוי לממשק בנוגע שפה והסכמה משותפת גיבוש 

 מגזרי-הבין הממשק ולשיפור שינוי להובלת ומיומנויות כלים הקניית. 

גבוה במיוחד  היה המעורביםמספר  .המשרדיםן משתתפים מ 100-מעל ל ובתהליכים אל השתתפו לובסך הכ

 –של "סוכני שינוי"  תמשמעותיקבוצה יוצרים  ובמשרד החינוך ובמשרד העלייה והקליטה. נציגים אל

 בכלל. ובממשלה יםהמשרדן כל אחד מיחידות, בבבאגפים ו

נציגות רחבה של החברה למשרדית של הממשלה -השלב הבא שתוכנן הוא יצירת המפגש בין נציגות בין

האזרחית. נציגי הממשלה מביעים מוטיבציה גבוהה ועניין רב בקיום שיח פתוח עם נציגי החברה האזרחית 

סכמה רחבה של חברי באה לידי ביטוי בה ועל סוגיות עקרוניות הנוגעות לתשתית היחסים. מוטיבציה ז

 מגזרי(. -מגזרי בהקדם )ללא שיהוי ולצד המשך שיח פנים-הצורך בהקמת הפורום הביןעל ועדת ההיגוי 

מגזרי טרם החל ברמה הכוללת, הוא מקודם כבר בשני המשרדים שגיבשו עקרונות -בעוד שמפגש בין

 מגזריים. -תכנית מרחב פותחו מספר פרויקטים ביןהמדיניות. גם במסגרת 

 משרדיים וגורמי מפתח להצלחתם-פניםהמודלים להפעלת התהליכים  3.1.2

נתייחס לתהליכים שהתקיימו )או ממשיכים ברמת הממשלה לפני שניגע באתגרים העומדים בפני המיזם 

 משרד החינוך, משרד העלייה והקליטה ומשרד הרווחה –להתקיים( בשלושת המשרדים השותפים 

לות כוללת ניתן לזהות מספר ממדים מרכזיים המאפשרים לאפיין מודלים . בהסתכוהשירותים החברתיים

 . להלן 2 לוח 'רלסיכום המודלים  .ולהפעלת תהליכים אל

זה כולל בתוכו גם תהליכים שהתקיימו במשרדים שלא במסגרת המיזם )למשל, השולחנות לוח יש לציין כי 

תהליכים התמקדו בממשק הבבתי הספר(. מאחר שהעגולים במשרד החינוך בנושא שילוב תכניות חיצוניות 

משרדיים שבמסגרת המיזם, נראה חשוב -פניםמגזרי ולעתים הייתה להם השפעה על התהליכים ה-הבין

 לכלול אותם בתיאור זה.

-הפניםבתהליך מתוך ההשוואה בין המודלים שהתגבשו בשלושת המשרדים ניתן לראות שונות מסוימת 

הקמת יחידה ארגונית ו בכירות ההנהגה, אורך התהליך, למשל מדיםבמספר מתרחש בהם שה משרדי

בכל ; ידי קבוצת הנהלה בכירה-ממדים: התהליכים הובלו עלבכמה  דמיון ייעודית. עם זאת, ניתן גם לזהות

באופן )גם אם  גובשוהתהליכים בעקבות ; המשרדים נעשו צעדים מסוימים לשיתוף/היוועצות עם המחוזות

 ראשוני( עקרונות מדיניות בנוגע לטיוב הממשק עם החברה האזרחית. 
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 *משרדיים-פניםה התהליכים להפעלת שיושמו המודלים סיכום :2 לוח

 
 משרד העלייה והקליטה משרד החינוך

והשירותים  משרד הרווחה
 ** החברתיים

"ל למנכ משנההן מ עברה אגף בכיר  מנהל "ליתלמנכ והמשנה"לית מנכ הובלה  א.
 תלראשלסמנכ"ל בכיר ואז 

 אגף
 - - מטהשל יחידת  הקמה ייעודי תומךמבנה  ב.

 הפעילות  רמות ג.
 

 מצומצם היגוי צוות
+ 

 רחב מוביל צוות
 

 מצומצם מוביל צוות
+ 

 נציגי עם היוועצות תהליכי
 גיבוש לאחר והאגפיםהמחוזות 
 המדיניות עקרונות של ראשוני

 מצומצם היגוי צוות
+ 

 רחב מוביל צוות
+ 

 נציגי עם היוועצות תהליכי
 המחוזות והאגפים מההתחלה

 לשילוב מגזרי-בין עגול שולחן מגזרית-פעילות בין ד.
 הספר בבתי חיצוניות תותכני
 (המיזם במסגרת)לא 

במסגרת "דרך  מגזרי-בין תהליך
 (המיזם במסגרת" )לא חדשה

 
 מגזרי-בין עגול שולחן מתוכנן
 גיבוש תהליך סביב לשיח

 המדיניות

- 

משך תהליך גיבוש  ה.
 המדיניות

 )הושהה( שנה כחצי (מתקיים)עדיין  וחצי כשנה שנה כחצי

 על-ברמת מדיניות עקרונות על-ברמת מדיניות עקרונות תוצר התהליך ו.
+ 

 המצב הקיים  מיפוי
+ 

 יעדים, פעולה כיווני של פירוט
 ומטרות

  על-ברמת מדיניות עקרונות

 שילוב תהליך של הטמעה יישום/הטמעה ז.
 הספר בבתי חיצוניות תכניות
 (המיזם במסגרת)לא 
+ 

 מגזרי-בין עגול שולחן של מיסוד
 (המיזם במסגרת)לא  קבוע

- - 

 לא להמלצות לשיפור/שינוי של התהליכים.ו * אנו מתייחסים לעיקרי הדברים שהתרחשו
 ההתייחסות היא לתהליך טרם השהייתו. -  והשירותים החברתיים ** במשרד הרווחה
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סיכום הלקחים ובעקבות בראייה רחבה של הישגי שלושת המשרדים שבהם התקיימו תהליכים פנימיים 

מתחלקים  אלותח מפגורמי (. 3 לוח)שהופקו, ניתן להצביע על מספר גורמי מפתח מרכזיים להצלחה 

מגזרי. -משרדי; שיח בין-משרדי; שיח בין-לארבעה תחומים: תשתיות, מבנה ומשאבים; שיח ושיתוף פנים

 לימור)מעניין כי חלק מגורמי המפתח המופיעים ברשימה זו עולים גם בסקירת תהליכים דומים בעולם 

 (.2013, ואבישי

צוינו בהקשר של  םחלקהמפתח להצלחה המובאים כאן עלו במידה זו או אחרת בשלושת המשרדים. גורמי 

 . האתגריםן במסגרת הפקת לקחים מ םוחלק שהושגו מהצלחותלמידה 

 להצלחה עיקריים מפתח גורמי - המשרדיים התהליכים :3 לוח

 תשתית, מבנה ומשאבים א.

 

 ידי ההנהלה הבכירה-הובלה על 

  ארגוני תומך יציב )תשתית ייעודית(יצירת מבנה 

  כבסיס לשיחומיפוי מקדים גיבוש תמונת מצב עדכנית 

 רתימה של החשבות והייעוץ המשפטי  

 השקעת זמן משמעותית ומוכנות להתמיד בתהליך ארוך טווח 
 על אף האתגרים והעיכובים

)כולל  שיתוף נציגי השטח גם בגיבוש מדיניות וגם בהטמעה  שיח ושיתוףב. 
 ח ישיר עם המובילים של התהליך(שי

 עמדותהדעות והמגוון של  ניהול שיח פתוח ומכיל 

  במשרד עם מעגלים רחביםשוטפים שקיפות ושיתוף 

תהליכי למידה והעשרה הדדית בין משרדים המיישמים    משרדי-שיח בין ג.
 תהליך פנימי

 מגזרי-שיח בין ד.

 

  שלב בשיח ישיר עם נציגי החברה האזרחית החל 

 גיבוש המדיניות )שילוב בין שיח עקרוני לשיח מעשי(

 בטווח הקרוב אתגרים  3.1.3

 על רקע ההתקדמות עד כה ברמת הממשלה, ניתן להצביע על מספר נושאים שדורשים מחשבה והתייחסות.  

המשרד החל  – והשירותים החברתיים מחדש של התהליך לגיבוש מדיניות במשרד הרווחה התנעה .א

הושהה. תהליך  תהליךמשמעותי לגיבוש מדיניות לשיפור הממשק עם החברה האזרחית, אך התהליך 

עניין בחידוש  במשרד ישזה התבסס על הובלה חזקה, תכנון מערכתי וידע וניסיון משרדי קודמים. כיום 

 שעוד קיימת.  הדינמיקה ניצולול בסיס חזק להתנעה מחודשת  אפוא ישהתהליך. 
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עד כה לא הותנע תהליך משמעותי לגיבוש מדיניות  – הרוחביים המשרדים מקום של מחדש הגדרה .ב

 הסכמה ישזאת,  עם. להם מתאיםתהליך מסוג זה  אםהתקדמות עלו שאלות ה, ועם ובמשרדים אל

השפעה מערכתית על היכולת של משרדי הביצוע לעצב ולקדם את הממשק  ישרחבה כי למשרדי הרוחב 

בתהליכים  השתתפותם אופן ולהגדרת למיזםיש חשיבות לרתימתם  זאת נוכחלעם החברה האזרחית. 

 למען מימוש מיטבי של מטרותיו. בו

נמצאה תרומה רבה של המיזם  –התרומה של המיזם במתן כלים ומיומנויות להובלת שינוי  חיזוק .ג

בהקניית ידע חדש, חיזוק המוטיבציה ושינוי תפיסות בקרב המשתתפים הישירים. נראה כי אתגר 

 לקדם למשתתפים שיאפשרו ומיומנויות כלים, יישומי בידע ההשקעה הרחבת הוא הבא לשלב וונטירל

 .השינוי תהליכי את

המיזם מצליח עד כה בחיזוק התשתית האנושית  –ה בין "סוכני שינוי" ייצירת חיבורים וסינרגי .ד

 של המערכתית ההשפעה את ולהעמיקוממשיך בפיתוח "סוכני שינוי" נוספים. על מנת להרחיב 

 שונות בזירות הפועלים השחקנים בין  הקשר לחיזוק המאמצים את להגביר יש, אלהה תהליכיםה

 . ביניהם היסינרגי וליצור

-הצלחת תהליכי הלמידה והשיתוף הביןלצד  –משותפת  תפיסהמשרדית ופיתוח של -קידום למידה בין .ה

-לאנגליה של ועדת ההיגוי הבין ילימודהובסיור  של תכנית "מרחב"בשני המחזורים  משרדיים

 קרבפעילות: קידום למידה ברובדי  ינבשמדובר למעשה . היבט זהצורך בחיזוק נוסף של  יש ת.משרדי

קידום של תפיסה נוסף על  ;משרדיתהמשרדים המיישמים תהליכים פנימיים של פיתוח מדיניות 

 . משרדית-ביןקוהרנטית 

 פעילות בחברה אזרחית 3.2

 ההתקדמות עד כה 3.2.1

הישגו הבולט של אזרחית. הלפי תכנית המיזם, במקביל לתהליך בממשלה מתקיים תהליך נפרד בחברה 

לגיבוש  השלישי והמגזרבקרב החברה האזרחית  מגזרי-הוא בעצם ההתנעה של שיח פנים עד כההתהליך 

מתן לתוך שאיפה להתחשבות ו . כל זאתסדר יום משותףיגדיר " ומגזרי קול"מסמך יסוד אשר ייתן ביטוי ל

 .חברה האזרחיתהן מ שהם חלק מהותירבגוניות ול ריבוי הקולותל מקום

 היה "אזרחית חברה-ממשלה מיזם" של הכללית למסגרת האזרחית בחברה הפנימי התהליך של הקישור

היחסים עם לא ייקבע מראש שכי  החליטה . ועדת ההיגוי של החברה האזרחיתבמכוון מצומצם זה בשלב

 שלו האותנטיות ועל התהליך עצמאות על לשמור כדי מטרה של התהליך. זאת הם הממשלה וטיוב הממשק 

  ". למעלה מלמטה" להתעצב ומבקש מגזרי-פנים שיח שמקדם תהליךבתור 

 מנהיגות" ארגון ידי על התהליך של העצמאית בהובלה ותמיכה פעולה חופש נתן וממשל למנהיגות המכון

 . האזרחית בחברה הפנימי והשיח האוטונומיה חשיבותהבינה את  משרדית-הבין ההיגוי ועדתו ,"אזרחית

הניחו את היסודות ואלו  ,מגזריים-לשיח ולהיוועצות פניםהוקדש  לגיבוש מסמך יסוד של התהליך שלב זה

 גוניםנציגי אר יותר ממאתייםליצירת שיח מתמשך אשר יכול לתרום לגיבוש זהות ותודעה מגזרית. 
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התהליך התחזק גם העניין בבנייה של ן ובגיבוש מסמך היסוד. כחלק מ והביעו עניין בו השתתפו בתהליך

ט פעולה משותפת. כחלק מכך ונקלקשה בגללו , שהעדרם מורגש כיום והחברה האזרחיתמנגנוני ייצוג של 

 "מנהיגות אזרחית" אשר הוביל את התהליך. ההיכרות עם ארגון הגגהורחבה 

מופו סוגיות קוהרנטית יותר; בתהליך  תפיסה מגזרית תרומה נוספת של התהליך היא התחלת הגיבוש של

 שמעסיקות את המגזר והוחלט על קידום ארבע מהן: מגזריות

 הממשלה עםשיפור מנגנוני הייצוג, התקשורת ויחסי העבודה  .א

 תדמית הארגונים החברתיים בציבורשיפור  .ב

 נושאיות לשיתוף ידע ופעולה בין ארגוניםאו  ותהקמת פורומים ורשתות אזורי .ג

 מקורות הכנסה שיסייעו לקיימות הארגונים.של זיהוי ופיתוח  .ד

אפריל  עד משותפת ערכית הצהרה בליווי יפותחו לקידומן ייםמעשה הפעולה וכיווני המגזריות הסוגיות

 לפעולה תשתית יניח אשר ,מגזרי יום סדר להוות יוכלויחד הם  .היסוד מסמך במסגרת ויפורסמו 2016

 .אחרים מגזרים מול אל מטרותיה לקידום והן פנימה האזרחית החברה לחיזוק הן משותפת

 בטווח הקרוב אתגרים  3.2.2

נראה כי מספר אתגרים קרובים עומדים  תהליך בחברה האזרחיתב כה עד שנעשתה ההתקדמות רקע על

 בפניו:

מגזרי שהשתתפו בו -התניע שיח פנים התהליך – הלגיטימציה בסיס וחיזוק השותפים מעגל הרחבת .א

התהליך בחברה האזרחית להרחיב את מעגל  ארגונים. יש עניין בקרב מובילי נציגי מאתייםמ יותר

 בסיס את, התהליך של הנראות את לחזקעל מנת  זאת. המשתתפים בתהליך ואת הגיוון שלהם

תיאום ציפיות בין  נדרש כי ניכר כך בתוך. במגזר ייצוג מנגנוני לבנות האפשרות ואת שלו הלגיטימציה

 כל הגורמים השותפים למיזם בנוגע להיקף המשתתפים הרצוי והאפשרי בנקודות הזמן השונות. 

 נדרשת שגובשו הפעולה כיווני ויישום התהליך המשך לקראת – השיתוף מנגנוני של העבודה העמקת .ב

 שעל למשימות בהתאם שיופעלו והייצוג השיתוף נגנוניומ ההחלטות קבלת מנגנוני על נוספת חשיבה

 .  בשיח העמקה ולאפשר המשתתפים של פעילה מעורבות לקדם, הזדמנויות ליצור יש. הפרק

כיווני פעולה בארבע  גיבושידי ל הביא התהליך – הפעולה וכיווני המגזרית התפיסה של הגיבוש השלמת .ג

עדיפויות ביישום  סדרי קבועלהמרכזיות שמוביליו החליטו לעסוק בהן. כעת יש  המגזריותהסוגיות 

 . התהליך משתתפי של הרחב המעגל עם ציפיות תיאוםבוכיווני הפעולה, על בסיס המשאבים 

 שלהאתגר עומד בפני התהליך  – מגזרי הבין הממשק טיוב על הממשלה עם השיח לגבי עמדה גיבוש .ד

 והמשךניהולו אופן , הממשלה עם השיחרחבה, לגבי עצם  לגיטימציה לה שישגיבוש עמדה מוסכמת, 

 .הרחב יותר "אזרחיתחברה -ממשלה מיזם"ל החיבור
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 עצמאי כתהליך תנהלהתהליך לגיבוש מסמך היסוד ה –להרחבת גבולות ההשפעה  היסינרגי יצירת .ה

 ,אחרים לתהליכים זה תהליך בין יהיוסינרג חיבור ליצירת דרכים לבחון אפשר כעת. להישגים שהביא

 .השפעתו את להרחיב כדי בממשלה והן האזרחית בחברה הן

 מגזרית-פעילות בין 3.3

 ההתקדמות עד כה 3.3.1

ובנושאי מדיניות רחבים. שלב נוסף  הכוללת זרי ברמהמג-המיזם טרם הגיע לשלב של עיסוק בממשק הבין

מגזרי משותף לנציגי הממשלה והחברה האזרחית. -זה אמור היה לכלול בראש ובראשונה הקמת פורום בין

גיבוש תפיסה וזהות מגזרית וכו'( ב ;המאמץ התמקד עד כה בעיקר בבניית היסודות )הכשרת "סוכני שינוי"

אלה היסודות הלפיה ש ,את האסטרטגיה שגובשה מתתואפעילות זו המגזרים בנפרד. ן בתוך כל אחד מ

הראיונות ן זרים. כיום, עם הבשלת התהליכים, עולה מיאפשרו שיח משמעותי ואפקטיבי בין המג

 עניין בקידום המיזם לעבר מטרה זו.יש המגזרים ן ומהתצפיות שבכל אחד מ

 ובעיקרבמסגרת תכנית "מרחב",  כה עד שנעשה במה גם ביטוי קיבלה מגזרית-עם זאת, הפעילות הבין

התנסו המשתתפים בפיתוח  אלומפרויקטים חלק במסגרת  .המשתתפי תחוישפ הפרויקטים במסגרת

, אמור לתת 2015מבר דצמגזריים. יש לציין כי מחזור חדש של התכנית, שצפוי להתחיל בחודש -ובעשייה בין

 כך שהמשתתפים עצמם יבואו משני המגזרים. במגזרי, -הרבה יותר להיבט הביןמשמעותי ביטוי 

מגזריות -. במשרד החינוך לא היו יוזמות ביןהמשרדיםן מגזריים בחלק מ-תהליכים ביןבגיבוש חל וכמו כן ה

 ,מגזריים שהתחילו במקביל-ברמת המשרד שפעלו פורמלית במסגרת המיזם. עם זאת, היו תהליכים בין

הרוח הגבית ן מויוצאים נשכרים בשותפות גורמים אחרים, אשר מחזקים את המטרות הכלליות של המיזם 

. לאחר מכן נוסד ת שילוב תכניות חיצוניות במערכת החינוךהסדרהתהליך הראשון היה שולחן עגול ל. שלו

מתמקד בפיתוח מנגנוני תיאום לחירום ולשגרה. ארגון  שולחן העגולה 2015-ב. מגזרי קבוע-שולחן עגול בין

   .בהפעלת השולחנות העגוליםהוא המסייע  "שיתופים"

כדי העוסק בשיפור הממשק עם החברה האזרחית במשרד העלייה והקליטה התקיים תהליך משמעותי, 

. התהליך אינו מתקיים "דרך חדשה" -אתיופיה  אוכלוסיית יוצאי לגבש תכנית חומש חדשה לקידום

 במסגרת המיזם. 

מגזרי ברמת המשרד, וקול קורא המזמין את ארגוני -המיזם, המשרד החליט להקים פורום ביןן כחלק מ

 בקרוב.  להתפרסםאמור זה בתהליך השתתף החברה האזרחית ל

מגזרי -ביצירת שיח בין ושרואים משרדים אלעל החשיבות ניתן ללמוד  ומהתפתחותם של תהליכים אל

 הממשלה ברמתכולל  מגזרי-בין לשיח ת. רמה זו נתפסת כרמת פעילות נוספת ומשלימהמשרדי הכלל ברמה

פעולות אלו מכינות את הקרקע ש ספק אין .שני מצד המשרדממוקדים של  פרויקטיםשל  לרמה, ואחד מצד

 לשלב הבא של המיזם. 

שלטון המקומי ב, המיזם רואה גם ומגזרים אל לעעד כה התייחסנו לממשלה ולחברה האזרחית. נוסף 

מגזרי. בשלב זה, נציגי השלטון המקומי השתתפו בהיקף מצומצם ורק בחלק -סקטור רלוונטי לתהליך הבין
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ות והערך המיוחסים לשילובם. נוסף על כך יש לציין כי המיזם לא הגדיר קטן מהפעילויות, למרות החשיב

 מגזר זה לא שולב באופן מובנה בפעילות.  ,ואמנם ;למגזר העסקימייחס בצורה ברורה את המקום שהוא 

 בטווח הקרובאתגרים  3.3.2

 עומדים בפני המיזם מספר אתגרים:זה נראה כי בשלב 

-לאור הבשלת התהליכים הפנים –ברמה הכוללת  מגזרי-בין פורום הקמת של האפשרות בחינת .א

המיזם בשני המגזרים, נראה כי נפתח חלון הזדמנויות  מובילי של והמוטיבציה והנכונות מגזריים

 מיקהתאפשר ניצול של התשתית ושל הדינ כרגעלמעבר לשלב פעילות זה. התנעה של תהליך זה 

 .שנוצרו החיובית

-התפתחות של תהליכים בין – מהמשרדים בחלק שנוצרומגזריים -הבין התהליכים של מקומם הגדרת .ב

של  תהכללי בתפיסהברמת המשרד יוצרת רמת פעילות נוספת, המצריכה הגדרה של מקומם  מגזריים

 .הפעילות רמות של הילאפשר מינוף וסינרגי כדיהמיזם. זאת 

מגזרית -הפעילות הבין –המשרדית לתהליך בחברה האזרחית  מגזרית-הבין הפעילות של חיבור .ג

ברמה המשרדית מתוכננת ומיושמת בצורה עצמאית, ללא חיבור או תיאום לתהליך בחברה  הנוכחית

את מקומן של שתי רמות הפעילות במסגרת המיזם יש לקבוע ל והאזרחית במסגרת המיזם. קודם כ

 . ניהםה בייוליצור סינרגיאת התהליכים לבחון היכן ניתן לחבר יש  כך ואחר

קיימת הסכמה רחבה בממשלה ובחברה האזרחית  –השלטון המקומי במיזם  נציגי של השילוב רחבתה .ד

על החשיבות של שילובם במיזם, וישנה הכרה בתרומתם לתהליכים שבהם כן השתתפו. חשיבות 

לתת את הדעת לאופן חשוב החיבור של המיזם לרמה האזורית/מקומית גם עלתה לא פעם בדיונים. 

  השלטון המקומי במיזם בעתיד. נציגי תתפותהששל ולהיקף 

 היבטים רוחביים בניהול המיזם 3.4

 ההתקדמות עד כה 3.4.1

רב הוא מיזם מורכב,  "חברה אזרחית-מיזם ממשלה" – וממשל למנהיגות המכון לעבודת הערכה .א

בקרב  .הדבר מעמיד אתגר ייחודי לפני מנהלי המיזםתנועה.  אשר מתפתח ומתעצב תוך כדישחקנים 

 בענייןהם ביטאו הסכמה ראשית,  :חשוב קטליזטורמהווה הכרה בכך שהמכון השותפים למיזם ישנה 

ניסיון בידע וב להכרתם , הם נתנו ביטוישנית .הנעתולתכלול המיזם ולאחראי גוף  מו שלקיוחשיבות 

ולקשר האישי צוות המכון  ידי-עלהערכה רבה לליווי המקצועי הביעו של המכון ו המקצועי הייחודי

 השוטף עמו.

 הדגישו את חשיבותהאזרחית  בחברה המובילים של התהליך –פעולה בחברה האזרחית  חופש .ב

 להתעצב ומבקש מגזרי-פנים שיח שמקדם כתהליך .שלו האותנטיות ועל עצמאותה על שמירהה

 התהליךהובלה העצמאית של לחופש פעולה ותמיכה . המכון למנהיגות וממשל נתן "למעלה מלמטה"

 המיזם ידי-על ממומן שהתהליך בכך למרות המתח המובנה ארגון "מנהיגות אזרחית". זאתה ידי-על

 החברה של האוטונומיה מתן חופש הפעולה עולה בקנה אחד עם חשיבות .מטרותיו במסגרת ופועל

  מגזרית. -פניםהאזרחית ומאפשר בנייה של מנהיגות 
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השקעה במיזם ותכלול פעילויותיו כלל ניהול המיזם גם  לצד ליווי העשייה – ידע בתוצרי השקעה .ג

מהניסיון שנצבר במדינות אחרות שבהן התקיימו המאמץ ללמוד  ידי-, ובפרט עלייחודית בפיתוח ידע

 המרכזומליר  וןומחקרים ממכון  סקירותהזמנת  כגוןמאמץ זה נעשה באמצעים  תהליכים דומים.

 והפילנתרופיה באוניברסיטה העברית.  האזרחית החברה לחקר

 צרבטווח הקאתגרים  3.4.2
 : הקרוב בעתיד עמן להתמודד המיזם שעל סוגיות להלן

המיזם ולאור הידע שנצבר במסגרתו, ניתן עם התפתחות  – נראותהו ידעה, תוצרי למידהה של חיזוק .א

 :אחדים לתגבר כיוונים

  שלו, שיש להם חשיבות לתהליכי הלמידה מיזםה פעילותריכוז של חומרים עדכניים על 

  והרחבת השימוש בהם במיזם המפותחים הידע ריתוצחשיפה של השותפים לההרחבת 

  ,מיטביים יישומיםשימוש בידע ובניסיון שנצבר לחילוץ עקרונות (best practices) ומודלים 

  תוצרי הידע והחומרים מינוף של בעקבות , בין היתר המיזם המיתוג והיוקרה של, הנראותחיזוק

 .והמתעדים את פעילות

, אירועי שיא יצירתבאמצעות  "מתח בריא"שמירה על   – תהליךב הפעילותעל אינטנסיביות  שמירה .ב

 באופן שיאפשר למנף את חלון ההזדמנויות ולהרחיב את רתימת השותפים 

ליכים. שיפור התיאום יה למגוון פעילויות ותהיהמיזם מהווה מטר –וסנכרון בין הפעילויות  תיאום .ג

, יתרום לגיבוש שפה משותפת ויסייע הדדיחיזוקם הידי שלב התכנון, יביא לבה בין אלו, החל יוהסינרגי

 להשגת המטרות המשותפות 

צוות חדש על האיזון בין ההובלה של חשיבה מיש צורך ב – המכון למנהיגות וממשלידי -עלהליווי  .ד

רצוי להעביר שמשרדית. בראיונות עלתה התחושה -ההיגוי הביןהמכון לבין ההובלה של חברי ועדת 

יכולות. בהמשך  ובונה המכון כגורם מסייעשל תפקיד הנציגי הממשלה ולחזק את ידי הובלה להיותר מ

 השותפים למיזם.  ידי-על הובלהההנהגה ולכך ישנה חשיבות לחיזוק ה
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  הממצאים פירוט

 משלהמה .4

משרדיים -באותה שנה שני אירועי שיא ביןהתקיימו  ו. על מנת להתניע2013בשנת התהליך בממשלה התחיל 

 לחשוף את המיזם לנציגי המשרדים וליצור נקודת זינוק:שנועדו 

 משבעת משרדי הממשלה נציגים 30-כבו השתתפו שהתקיים יום עיון  2013 סראבמ - נס כפר סבאכ 

ם רצוי ביחסיהעתיד תמונה של הגיבוש לו תמונת המצב הנוכחית לקריאת הוקדשהכנס  .השותפים

 אזרחית. החברה לממשלה ה בין

  מאנשי  70-כבו השתתפו ש למעגלים רחבים יותרהתקיים יום עיון  2013באוקטובר  -כנס נווה אילן

בנוגע לתפיסה  בממשלהלהעמיק את השיח הפנימי  נועד . יום העיוןההנהגה הבכירה של המשרדים

  .הממשלה לבין החברה האזרחית בישראלהרצוי בין  של הממשק

תהליכים ; משרדית-פעילות במסגרת המיזם בממשלה: ועדת היגוי ביןה ממעגלי דחאבהמשך נציג כל 

 משרדית-הבין תכניתהו; והשירותים החברתיים החינוך, העלייה והקליטה והרווחה ימשרדיים במשרד

ונביא את הממצאים בנוגע ליישום הפעילות בפועל  מודל הפעילות המתוכנן נתאר את פרק-תת"מרחב". בכל 

 כיווני פעולה לקידום כל אחד מהתהליכים בעתיד.ב עסוקולמידת השגת התוצאות. כמו כן נ

 משרדית-היגוי בין ועדת 4.1

 תיאור תהליך העבודה של הוועדה 4.1.1

 רקע. א

 תהמורכבמשרדית, -הוקמה ועדת היגוי בין "חברה אזרחית-מיזם ממשלה" תהתנעלראשון השלב ב

ומטרתה  ,2013. הוועדה פועלת מתחילת שנת שבעת משרדי הממשלה השותפיםבבדרג בכיר  םמנציגי

 של המיזם, ובעיקר של התהליכים בממשלה.  כיווני הפעולהאת  תתווהלהעיקרית הנה 

שבו יהיו  ,תפקיד זהלמגזרי -בפועל משמשת הוועדה גם ועדת ההיגוי של המיזם כולו, עד להקמת פורום בין

-הוועדה הביןתמשיך מגזרי -החברה האזרחית. לכשיוקם הפורום הביןהן נציגי נציגי הממשלה ן שותפים ה

 בתהליך.   ה בלבדהממשלשל משרדית לפעול ותהיה אחראית לגיבוש התפיסה והעמדה 

 הפעילות יישום. ב

ממשרדי ממשלה ואחד מהמכון : שמונה חברים 9 משרדית כללה בזמן איסוף הנתונים-ועדת ההיגוי הבין

 :למנהיגות וממשל

   מיכל כהן )יו"ר משותף של הוועדה, מנכ"לית המשרד( -משרד החינוך 

   רני דודאי )יו"ר משותף של הוועדה, מנכ"ל המכון( -מכון אלכא למנהיגות וממשל 

  גילה נגר )משנה למנכ"לית( -משרד החינוך 
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  אגף בכיר לתכנון המדיניות, מחקר ותקצוב(אופיר להב )מנהל  -משרד העלייה והקליטה 

  (קהילה משאבי אגף מנהלת)נילי דרור  - והשירותים החברתייםמשרד הרווחה  

  (ל"למנכ משנהבועז לב ) -משרד הבריאות 

  (ומידע טכנולוגיה ,למשפט הרשות ראשאלון בכר ) -משרד המשפטים 

  לתכנון באגף מגזריים-בין פעולה שיתופי – בכירה תחום ראשתמר פלד אמיר ) -משרד ראש הממשלה 

 (מדיניות

  10(רכז רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים)דב בארי   -משרד האוצר 

וגשל משרדיים: מנחם -במהלך תקופת הפעילות של הוועדה התחלפו חלק מהחברים בה עקב שינויים פנים

פרש  משרד(ה רי כן מנכ"לואחמשרד הרווחה והשירותים החברתיים משנה למנכ"ל  בתפקיד תחילה)

והשירותים  משרד הרווחהב )ראש אגף לשירותים אישיים וחברתיים מוטי וינטרידי -הוחלף עלולגמלאות 

 .נילי דרורפרישתו של מוטי וינטר החליפה אותו לאחר  .(החברתיים

מתמקדים במגוון הם חודשיים. –בתדירות של פעם בחודש וחצי 2013מפגשי הוועדה נערכים מאז שנת 

נושאים הקשורים בהתוויית הדרך הכללית למיזם וגם בסוגיות הנוגעות לקידום התהליך בממשלה. 

 צוות המכון למנהיגות וממשל. ידי-עלהמפגשים מאורגנים 

חלק מחבריה לסיור לימודי באנגליה )לקראת הסיור התקיים יצאו  2015נוסף על מפגשי הוועדה, בפברואר 

-ל השתתפו בסיור כולל המשתתפים(. לסיור צורפו גם נציגים מהשלטון המקומי. בסך הכגם יום הכנה לכ

הן ברמה הארצית  ,אנשים. הסיור נועד לחשוף את המשתתפים לניסיון העשיר שנצבר באנגליה בנושא 20

 והן ברמה המקומית. 

 ההיגויועדת של פעילות הת בחינל המחקר מערך 4.1.2

מדובר שהבנה ה של. מועד זה נקבע ב2014התבצעה בקיץ  תמגזרי-של ועדת ההיגוי הבין הערכת הפעילות

בנקודה קריטית בהתפתחות המיזם, וממצאי ההערכה נועדו לספק מענה לשאלות שעמדו על הפרק. 

נים עם חברי ועדת ההיגוי ועם אנשי הצוות המלווים מטעם המכון מסגרת זו נערכו ראיונות עומק חצי מוב  ב

בהקמה של הוועדה ובשלבי ים פעיל היורואיינו שני חברי הוועדה לשעבר ש על כך היגות וממשל. נוסףלמנ

 ראיונות. 12ל נערכו והפעילות הראשוניים שלה. בסך הכ

 וניתוחם  םממצאיה 4.1.3

 חברי הוועדה בעיניהמיזם הרחב א. 

מטרות המיזם, הערך המוסף של המיזם   –משלוש זוויות  ןאת המיזם נבחרואים  חברי הוועדה האופן שבו 

 והמפגש העתידי עם נציגי החברה האזרחית. 

                                                   
 יגת המשרד לאוצר היא רבקה לויפר, רכזת תחום רווחה באגף התקציבים.נצ 2015בסוף  10
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  המיזם מטרות

משרדיים, שיח -: ליווי תהליכים פנים(4 )לוח הוועדה חברי, כפי שרואים זאת ותעיקרימטרות למיזם שלוש 

 מגזרי. -משרדי ושיח בין-בין

 להקפדהווחיזוקה התשתית המחקרית  תגם ליציר, המרואיינים התייחסו ומרכיבים מרכזיים אל לענוסף 

 סדר היום הממשלתי/המשרדי. לא ירד מהנושא ש

 משרדית-בעיני חברי ועדת ההיגוי הבין המיזם מטרות: 4 לוח
 

 משרדיים -ליווי תהליכים פנים א.

ליווי הצוות המוביל, פיתוח מדיניות 
משרדית, ליווי תהליכים סביב -כלל

 נושאים ספציפיים

 

מכנה משותף בין ישויות ]אגפים/יחידות[ בתוך  יצירת"
 המשרד"

ללוות את – "המיזם צריך גם למנף את העבודה המשרדית
( שיחזיק 3-ו 2פיתוח המדיניות, לאתר צוות מוביל )מספרי 

 את התהליך"

 משרדי -שיח ביןב. 

למידה הדדית, תיאום וחיזוק עקביות 
 במדיניות

 

במדיניות, אולי גם בניית "ערך מרכזי הוא יצירת עקביות 
 מדיניות מסודרת"

"המטרה הכוללת היא לגבש מדיניות ממשלתית ככל 
 שניתן הקובעת סטנדרט רחב למשרדים"

 משרדית על הנושא"-"ליצור את התשתית לעבודה בין

 מגזרי -שיח ביןג. 

היכרות, הפחתת חשדות, שפה משותפת, 
 הבנה, כלים לגישור, ביאור תפקידים

 

השיח והפחתת חשדות בין אנשי הממשלה לחברה "הגברת 
 האזרחית"

העבודה מול  –"המיזם עוסק במה שהמדינה לא טובה בו 
גופים שלא פועלים כמוה. ]לכן[ המטרה החשובה היא 

 יצירת כלי לגישור, שפה וכלים"

"להנחיל בממשלה או לשים על סדר היום הממשלתי את 
פקידים, חסמים, ת –נושא הממשק עם החברה האזרחית 

 משמעויות"

"ליצור חיבור יותר טוב בין עבודת הממשלה ועבודת 
להבין את  – החברה האזרחית ולהסדיר את היחסים

הממשקים, להבין מה הערך המוסף של כל צד בעבודה 
 המשותפת וכו'"

יצירה וחיזוק של תשתית מושגית ד. 
 "לספק גיבוי מחקרי ותשתית מושגית" ומחקרית

על סדר היום של שמירת הנושא ה. 
 הממשלה/משרדים

"להעלות ולשמור על הנושא על שולחן העבודה של 
 המשרדים"
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  המיזם של המוסף הערך

ערך המוסף של המיזם והתקשו להסביר את הייחודיות הבמה הם רואים את התקשו להגדיר  הוועדה חברי

 של התהליכים המתקיימים במסגרת המיזם. 

 שדורשת נקודה עדיין זווזו עדיין נקודה שדורשת הבהרה.  more of the sameיש חשש שזה יהיה 

מה התרומה הייחודית של המיזם, מעבר לתרומה של השולחנות העגולים שמתקיימים  הבהרה
 מוטיבציה יגביר זה – ממילא בכל משרד. חשוב שהמיזם יהיה משהו אחר ושיביא תוצרים אחרים

 ת. משרדית אמתי -ןבי לפעולה ולהגיע בו להשקיע

המרואיינים הדגישו את הצורך בהגדרה משותפת ברורה יותר של הערך המוסף , 5 לוחבכפי שאפשר לראות 

 של המיזם וסימנו מספר אפשרויות:

 ההיגוי ועדת חבריכפי שהציעו  המיזם של סףהמו לערך אפשריות גדרותה :5 לוח
 

פלטפורמה לשיח רחב שלא תלוי  א.

 בנושא או בנסיבות

 

השיח סביב נושא זה נוצר על בסיס תגובה "בדרך כלל 
לאירוע מסוים/רגע קריטי, וכאן יש הזדמנות ליצירת 

 שיח רחב וכללי יותר"

"מיזמים אחרים לוקחים נושא ורואים איך מתמודדים 
מגזרית. הערך המוסף של המיזם הזה -אתו בעבודה בין

הוא בניית הפלטפורמה. בניית התשתית לעבודה על 
 הנושאים השונים"

ושיח פנים משרדי בין  משרדיות-בין ב.

  מטה לשטח

 

משרדיות. תהליכים -בין –"ערך מוסף של המיזם 
משרדיים סביב נושאים ספציפיים קורים גם בלי המיזם. 

משרדית ואפשרות לדון ביחסים -המיזם מוסיף במה בין
עם החברה האזרחית באופן כללי ולהגיע למכנה משותף 

 ממשלתי"

המיזם הוא לייצר את התשתית "הערך המוסף של 
באמצעות מפגשים עם הנהלות המשרדים, למידה בין 

 מגזריים"-משרדיים ובין-המשרדים, שולחנות בין

שיח עם חברה אזרחית מעבר לארגונים  ג.

  המוכרים
ההצלחה האמתית תהיה לעשות שולחן עגול קבוע "

 מגזרי"-שיספק פלטפורמה יציבה לשיח בין

הוא הגעה לחברה אזרחית לא  "ערך מוסף של המיזם
 מאורגנת"
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  האזרחית החברה עם המפגש

מגזריים כבר בתקופה הקרובה. זאת לצד שמירה -מעבר למפגשים ביןבחשיבות רבה  רואים הוועדה חברי

מגזריים -בו תהליכים ביןשעולה מודל עבודה מדבריהם מגזריות. כלומר, -והמשך קיום של ועדות פנים

 מגזריים. -תהליכים פניםיתקיימו לצד 

  .אי אפשר גם כל הזמן בנפרד מהחברה האזרחית. צריך כמה שיותר חיבור ועבודה משותפת

 .כיוון שהתהליך נמרח צריך כבר לעשות איזשהו מפגש עם החברה האזרחית, שיהיה ברור מי הם

הבירור בממשלה . מגזרית..-תית היא ביןתית, מפני שוועדת היגוי אמ  אין כרגע ועדת היגוי אמ  
 .ובחברה האזרחית יכול לקרות במקביל

 .ניהם אבל שייפגשו גם אתנויזה בסדר שיעבדו גם ב

-, משקל רב ניתן לשאלת הייצוג של ארגוני החברה האזרחית בפורום ביןועדת ההיגוי חברימבחינתם של 

רוב מדגישים את מגזרי מקדים שיתקיים בחברה האזרחית(. ה-מגזרי עתידי )וכמובן גם בתהליך פנים

חברה אזרחית שבדרך כלל לא "כולל , החברה האזרחית ותשל נציג האפשרכלל החשיבות של הרכב רחב 

למיזם יכולה לתרום לערך המוסף שלו(. הצטרפותה )אשר  וחברה אזרחית לא מאוגדת" מגיעים אליה

ייצוג ולא רק לפי כי הרכבה של נציגות החברה האזרחית אמור להתגבש לפי מפתח  בהקשר זה מודגש

ארגונים, לפי היכולת של הארגונים לייצג קהלים ומעגלים מגוונים בחברה ולפי ערוצי ההטמעה שהם יכולים 

 משרדית.-להבטיח, ובתיאום עם ועדת ההיגוי הבין

 .מאוד קל ונוח לעשות שלום עם חברים

 .ברה האזרחיתלא צריך להשלות את עצמנו שאם לקחנו כמה ארגוני גג אנחנו מדברים עם הח

 זים הסוררות"איך יוצרים פורום של אנשים מיושבים שיודעים להביא גם את ה"ע   – זה אתגר

-בחברה האזרחית צריך קבוצת עילית מובילה ומחויבת לארגונים שהיא מייצגת. צריך ליצור תתי
  .קבוצות ותהליך העמקה מגזרי

 .שיותר חזק ושיותר מופיע בתקשורתקרון שנכנס מי יצריך להרכיב לפי מפתח מסוים ולא לפי ע

יישום של המפגשים האלה, לדעתם של המרואיינים, חשוב לשמור על מספר עקרונות: סדר יום בבתכנון ו

הוצע להתחיל את עבודת הפורום מחתימה על כמו כן  ברור, שיח רחב והתבססות על ניתוח המצב קיים.

 ים בפורום ואת מטרותיה של הוועדה המשותפת.אמנה שתגדיר את כללי ההשתתפות של נציגי שני המגזר

לא עוד שולחן עגול ממשקי עם צרכים ספציפיים אלא שיח כללי. לא מפגש של ארגונים אלא שיח 
 .מגזרי-בין

 .של הבעיות וליקויים הקיימים עכשיו ביחסים בינינו יעזור לעבודה אפקטיבית הוא מיפוי מה שכן
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 חבריה בעיני פעילות הוועדהב. 

 הוועדה תפקיד

 : וועדהה לש עיקריים תפקידים לשני התייחסו ההיגוי ועדת חברי

 וסדר מדיניות קביעת, כללית מסגרת התוויית, למיזם יום סדר הגדרת – המיזם של היגוי ועדת 

 של המיזם העדיפויות

 הדדית למידה, משרדית-הבין העבודה אוםית, משרדי-בין לשיח מסגרת ביעתק – משרדי-בין פורום 

 .משרדית-בין

 התעורר מכאן. מהם אחד כל של והמרכיבים התפקידים שני בין מסוים ערבוב לזהות ניתן בהתייחסויות

 :במשרדים לתהליכים תרומתה ושל הוועדה תפקיד של יותר ברורה להגדרה הצורך

 היא ומה להוביל רוצה היא מה, לעצמה ברורות מטרות ולהגדיר עצמה על להתגבש צריכה הוועדה
 .מי נגד מי מובן לא. לעשות רוצה

 באיזה ברור תמיד לא בוועדה הדיונים במהלך. הכובעים בשני משמשת ההיגוי ועדת היום למעשה
 .נושא בכל דנים הם כובע

 תוצר הוועדה

משותפת. עמדה זו באה מתוך  משרדית-מביעים ספק לגבי הצורך בגיבוש מדיניות ביןם מרואייניהן חלק מ

, דבר אשר יפגע כללית מדי או מחולקת לקטגוריות קטנות ורבות מדימסוג זה עלולה להיות מדיניות שחשש 

, 2008החלטת ממשלה בנושא זה משנת  שישלה גם הטענה ועעל כך  שינוי משמעותי. נוסף חוללבסיכוייה ל

 . החלטהה ומהלך חדש צריך לנבוע מתוך זיהוי של צורך משמעותי לשינוי ועדכון של

 בקול זה את להגיד, הסכמה וחוסר הסכמה של מקומות לסמן, משמעותי שיח נהלל חשוב יותר
 . רם

 מיפוי; האזרחי המגזר של לגופים התחברות של וכלים שפה...[ ל להתייחס צרך המדיניות]מסמך  
 לגישור וכלים הליקויים לשיפור דרך אבני יצירת; האזרחית החברה עם בתקשורת הליקויים של

 .הנכונה הדרך את יסמנו ספציפיים פרויקטים; עליהם

-ביןהעבודה ברחב ומעמיק שיגרום לפתיחות רבה יותר בשיח יש עניין עם זאת נראה כי לכל חברי הוועדה 

 : רבדיםצור תשתית יציבה לשיח ולעשייה משותפים. מדובר באפשרויות במספר ימשרדית וי

 רה האזרחית ולזהות אפשרויות שיח רחב ומעמיק שנועד לשקף את תמונת המצב של הממשק עם החב

 משרדי בנושא זה -למכנה משותף בין

 תהליכי שיתוף ולמידה בנוגע לתהליכים הפנימיים במסגרת המיזם 

  המשרדים.יוזמות פרקטיות בין של זיהוי, פיתוח ותיאום  
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 התנהלות המפגשים

המרואיינים ציינו כי ן נושא התנהלות המפגשים של הוועדה זכה להתייחסויות נרחבות בראיונות. רבים מ

תחושת המנהיגות וההובלה המוגדרת, רמת המחויבות ופחתו  בעומק הדיונים םמסוירידוד חל  עם הזמן

 של החברים ותחושת ההשתייכות לקבוצה מאוחדת. 

 כדי יבואו לא אנשים. התלבטויות על דיון, מדיניות על דיון, עומק דיוני באמצעות להניע חייבים
 .אחד אף מעניין לא זה. תקציב סעיפי לאשר

 מספר המלצות והצעות לשיפור: מציג 6 לוח

 הוועדה מפגשי של ההתנהלות לשיפור משרדית-הבין ההיגוי ועדת חברי של המלצותיהם: 6 וחל

 תוכן הדיונים א.

 
  הוועדהשל מטרות הו םתפקידיהלדון על 

 לקדם דיוני עומק במקום דיוני מנהלות 

 של הדיונים לשלב חומרי ידע כבסיס להעמקה 

 משרדי-לתת מקום מסודר לעדכון בין 

 יצירת קבוצה ב.

 
 תחושת שייכות לקבוצה ה שללהשקיע ביציר 

  יוקרה ונראות -לחזק את המיתוג של הוועדה 

 נגישות ג.
 למנות "צל" למעקב צמוד אחרי תהליכים שוטפים 

 את ההשתתפות של  רחיבלהכדי וידאו שיחת ועידה בולהשתמש ב
 חברי הוועדה

 

  המכון למנהיגות וממשל ידי-לעליווי 

מכון במומחיות של אנשי הצוות להערכה חיובית מאוד למקצועיות ו ידים עלמע עם חברי הוועדה תהראיונו

ואת תרומתם של אנשי המכון לקידום  תםהקשר הטוב שנוצר א  מציינים את  המרואייניםלמנהיגות וממשל. 

של המכון בפעילות  ובעיקר במהות תפקיד תגעושנ ביקורת מסוימת גם תושמעמזאת לצד הוועדה והמיזם. 

 המכון למנהיגות וממשל: ידי-עלעל הליווי  ההיגוי ועדת חברילהלן כמה מדברי  הוועדה ובתהליכים במיזם.

 .באמצע טוב במקום נמצא, יכולות הרבה עם מצוין גוף

 שניידי -על אמין כגורם נתפסים הם. זאת לעשות כדי איכותי אדם וכוח זמן אין אחד לאף
 .קריטי וזה הצדדים

 .וינט'ג של נציגים שני יש ההיגוי ועדת של נציג כל על

 שתי המלצות עיקריות:  הוועדה חברימעלים בהקשר זה 

שדרה  ארגוןראשית, לקיים שיח פתוח ושקוף יותר סביב שני התפקידים שממלא המכון במסגרת המיזם: 

 תכלול והפעלה כללית של התהליכים מצד אחד, ושותף למיזם מצד שני. האחראי על 
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ורם ניטרלי שלא קובע כיווני פעולה או מטרות, אלא מאפשר ומוביל דיון עליהם ותומך ג שמשי המכוןשנית, 

 בצמיחה של מנהיגות פנימית במיזם.  

 ודווקא ,פתיר משהו לא זה. מפעיל גורם שני ומצד שותף אחד מצד: מובנה מתח, כובעים כפל יש
 .פתוח ושיח תקשורת הזמן כל זה סביב לשמר חשוב זה בגלל

 .במקומנו אותה לעשות ולא העבודה את לעשות לנו לעזור צריכים אלכא אנשי

 זה צד שמייצג שחקן ולא ניהולית פלטפורמה שיהיה גוף רצינו. שנקבע מה לפי שנוהגים בטוח לא
 פלטפורמה. האזרחית החברה שתצטרף אחרי שאת ביתר – הם צריכים להיות מהאו"ם ;אחר או

 עם אחד לדבר צריכים הצדדים, מתווך להיות צריכים לא גם הם. המאפשר תפקיד. נייטרלית
 .ישירות השני

 סיכום 4.1.4

משרדית הוצגו לצוות המכון -עם חברי ועדת ההיגוי הבין הממצאים והמסקנות שעלו מתוך הראיונות

מספר צעדים נקטו , נ7 וחבלכפי שאפשר לראות בעקבות זאת, בוועדת ההיגוי.  למנהיגות וממשל ונדונו

 :עלוהצעדים המתוכננים טרם יצאו לפן ליישום ההמלצות וחלק מ

 2015הראשונה של  במחצית םיישוהו 2014-מ ממצאיםה –משרדית -הבין ההיגוי ועדת: 7 לוח

 2015-יישום ב 2014-מ ממצאים תחום

המטרות והערך  א.
 המוסף של המיזם

 

דיון מצומצם, עדיין קיים צורך  צורך בהגדרה ברורה יותר
 בהמשך דיון

הגדרת התפקיד של  ב.
 הוועדה

 

מצד אחד ערבוב בין שני התפקידים: 
ועדת מצד שני משרדי -פורום בין

 היגוי 

מגזרית -טרם הוקמה ועדת היגוי בין
 עדיין תפקיד כפול –

 ההסתכלות על ג.
 משרדי-המסמך הבין

 לעדגש  שימתוספק לגבי הצורך בו 
 משרדית מעשית-שיח לעשייה בין

חזרה לרעיון של גיבוש מסמך 
 משרדי-מדיניות בין

 התנהלות מפגשי ד.
 הוועדה

המלצות לשיפור בתחומי תוכן 
הדיונים, יצירת הקבוצה וחיזוק 

 הנגישות

שיפור מסוים בהתנהלות הדיונים 
באנגליה ומענה חלקי באמצעות הסיור 
 והמפגש המסכם בעקבותיו

 

הליווי של המכון      ה.
 למנהיגות וממשל

הערכה חיובית לצד ההמלצה לשמש 
גורם ניטרלי בהובלה ולהבטיח שיח 
פתוח סביב תפקידיו במיזם כמפעיל 

 וכשותף

 לא חל שינוי
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 החינוך משרד – המשרדי התהליך 4.2

 תיאור התהליך 4.2.1

 רקע א. 

בשנים האחרונות גוברת ההבנה במשרד החינוך שיש צורך בשיפור והסדרה של היחסים עם החברה 

האזרחית. אמנם למשרד החינוך היסטוריה ארוכה של יוזמות להסדרת יחסים אלו, אך לפי עדותם של נציגי 

שהתעוררו,  המשרד, היוזמות לא הביאו לשינויים מספיקים. הבנה זו באה גם על רקע של סוגיות ספציפיות

סדר בתחום התכניות שארגוני החברה האזרחית -ובו תיאור האי 2011-כגון פרסום דוח מבקר המדינה ב

 מפעילים בתוך בתי הספר. 

על רקע זה החליטה מנכ"לית המשרד, גב' מיכל כהן, לקדם את הנושא בראייה כוללת ולתת לו קדימות 

: הקמה של יחידה ייעודית 2013שהוחלט עליו בשנת  נימב בסדר העדיפויות המשרדי. צעד ראשון היה שינוי

  11שתקדם את הממשק של משרד החינוך עם החברה האזרחית. "מגזריות-תכניות ושותפויות בין"ל

 2013 חברה אזרחית". במסגרת זו, באוקטובר-נוסף על כך התקבלה ההחלטה להשתתף במיזם "ממשלה

התהליך  האזרחית. החברה ארגוני עם לגבי הממשק משרדית-פנים מדיניות גיבוש של תהליךהחל 

 זה.  במסמך נתמקד וממשל, ובו למנהיגות אלכא מכון בליווי התקיים

התהליך . החינוך במערכת חיצוניות תכניות שילוב להסדרת תהליך משרד החינוך החל 2013במקביל, ביוני 

-נציגי המגזרים, שולחנות עגולים בין, מפגשי היוועצות עם הקיימות החיצוניות כלל מיפוי של התכניות

. במערכת החינוךחוץ -לתכניותטי אינטרנ מאגר מידעופיתוח של  12מגזריים )כולל מפגשי צוותי תכנון(

 13התהליך התקיים בליווי ארגון "שיתופים".

השאיפה שכל אחד מהם יתרום לקידומו של השני. הידע ן ההחלטה על קיום שני תהליכים מקבילים נבעה מ

מתוך ההתנסות הפרקטית הספציפית בנושא הסדרת תכניות חיצוניות יתרום פרספקטיבה יישומית 

ספציפי. לתהליך גיבוש המדיניות, ואילו הראייה הרחבה שנובעת מגיבוש מדיניות תתרום לתהליך יישומי 

שכלל נציגים מהנהלת המשרד, נציגי 'מכון אלכא צוות מוביל מצומצם היגוי שני התהליכים התבצע על ידי 

 למנהיגות וממשל' ונציגי ארגון "שיתופים".

, עם פרסום המסמך "עקרונות מדיניות: משרד החינוך 2014תהליך גיבוש המדיניות הסתיים באפריל 

ות הסבר לצורך בו וכן תיאור של מטרותיו ושל ארבעה עקרונות מדיניוהחברה האזרחית". המסמך כולל  

 .(ב נספח' ר)

                                                   
להבניית תהליכים להסדרת נושא התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך אחראית יחידה זו "  11

)בחינת התכנית, בחירתה, הכנסתה למוסד החינוכי והפעלתה( תוך העצמת המנהיגות החינוכית ותוך שילוב 
 אתר וךמת ".הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים של העמותות, הקרנות והעסקים המעורבים בתרומה לקהילה

 :החינוך משרד
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/nihul_tochniyot.htm  

ופיתוח מודל לתהליך עבודה מוסכם לבניית  ות במערכת החינוךמגזרית להפעלת תכני-גיבוש אמנה ביןכולל  12
 שותפות מיטבית ברמת בית הספר

 ארגון "שיתופים" מתמחה בניהול תהליכי שותפות ושיח מורכבים במטרה לקדם השפעה חברתית. 13
http://www.sheatufim.org.il     

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/nihul_tochniyot.htm
http://www.sheatufim.org.il/
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מגזרית להפעלת -והביא לידי גיבוש אמנה בין 2014התהליך להסדרת תכניות חיצוניות הסתיים ביוני 

 נוסף על כך, 14.תכניות במערך החינוך ולפיתוח מאגר תכניות חינוכיות חיצוניות הפועלות במוסדות החינוך

מגזריים. -בעקבות הצלחת התהליך החליטה הנהלת המשרד למסד תהליך קבוע של שולחנות עגולים בין

 השולחן עוסק בפיתוח מנגנוני תיאום לחירום ולשגרה.  2015 בשנת

 חברה אזרחית".-להלן פירוט התהליך לגיבוש עקרונות המדיניות שהתקיים במסגרת המיזם "ממשלה

 יישום הפעילות  ב.

משרדית היא שקידמה את התהליך לגיבוש המדיניות המשרדית. ועדה זו עסקה גם בהיגוי -וי פניםועדת היג

משתתפים מהנהלת המשרד  25-כהסדרת שילוב תכניות חיצוניות. הוועדה מנתה  –של התהליך המקביל 

התקיימו  והשתתפו בה גם נציגי מכון אלכא למנהיגות וממשל ונציגי ארגון "שיתופים". מפגשי ועדת ההיגוי

. בנושא גיבוש עקרונות המדיניות לא התקיימו מפגשי היוועצות או שיתוף 2014לאפריל  2013בין אוקטובר 

 עם מעגלים נוספים במשרד מעבר למפגשי הוועדה.

 תכנית המפגשים לגיבוש עקרונות המדיניות כללה:

היכרות עם המהלך המתוכנן, הבהרת מושגים כתשתית לשפה משותפת, תיאום ציפיות  – ראשון מפגש

 ובירור עמדות 

היכרות עם מדיניות הממשלה בתחום הממשק עם החברה האזרחית, תחילת העבודה על  – שני מפגש

 גיבוש העקרונות

 חידוד וליבון של התפיסה העומדת בבסיס עקרונות המדיניות – שלישי מפגש

חיבור עם התכנית האסטרטגית של  –אישור העקרונות וגיבוש מתווה להמשך העבודה  – יעירב מפגש

 המשרד.

-הובלת המפגשים נעשתה במשותף על ידי המכון למנהיגות וממשל ועל ידי היחידה לתכניות ושותפויות בין

החינוך  אושר המסמך "עקרונות מדיניות: משרד 2014מגזריות במשרד החינוך. כתוצאה מכך, באפריל 

העקרונות קובעים כי המשרד אחראי להתוויית המדיניות וליישומה, אך  (.ב נספח 'והחברה האזרחית" )ר

הוא מכיר בתפקידה ובחשיבותה של חברה אזרחית איתנה ושואף לשיפור והרחבה של השיח עמה, אמון 

 עיקריים, אך אינו מדיניות מגזרי. המסמך מתייחס לדגשי-הדדי ושותפות ולחתירה לטיוב הממשק הבין

 המשרד למנהלי ועובדי מצפן לשמש עבודה מפורטים. על פי המבוא למסמך: "כוונתו נוהלי מהם גוזר

 של המשותפת והעשייה בעבודת המשרד... ]ולעמוד[ בבסיס השיח העולות וסוגיות דילמות עם בהתמודדות

  .וארגוניה" האזרחית עם החברה החינוך משרד

מך נכללו בצעדים להטמעת מאגר התכניות החיצוניות, כגון הצגת העקרונות תהליכי ההטמעה של המס

 לשולחן העגול וכן שיתוף והדרכה של צוותי המטה והמחוזות.

                                                   
14  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm   

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
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 במשרד החינוך לבחינת הפעילות מערך המחקר 4.2.2

מחקר ההערכה התמקד בבחינת התהליך לגיבוש עקרונות המדיניות המשרדית אשר נערך במסגרת "מיזם 

חברה אזרחית". ההערכה לא עסקה בבחינת התהליך המקביל להסדרת שילוב תכניות חיצוניות -ממשלה

 ים. במערכת החינוך, אשר נערך שלא במסגרת המיזם. עם זאת, ההערכה בחנה את הממשק בין שני התהליכ

-מערך המחקר התבסס על ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו עם ארבע חברות בוועדת ההיגוי הפנים

 המחוזות. ן משרדית: שתי נציגות ממובילות התהליך ושתי נציגות מ

, מספר חודשים לאחר סיום גיבוש מסמך המדיניות. הם 2014דצמבר -הראיונות התקיימו בחודשים נובמבר

 ספקטיבית של אופן יישום התהליך, בהישגיו ובצעדים הבאים במסגרתו. עסקו בבחינה רטרו

 וניתוחם הממצאים 4.2.3

 התהליך תרומת .א

 התרומה לפרט

חברות הוועדה דיווחו בראיונות כי למרות התהליך הקצר קיבלו פרספקטיבה חדשה על הממשק עם החברה 

עם החברה האזרחית. התהליך האזרחית וחיזקו את הבנתן בעניין החשיבות והתועלת שבשיתוף הפעולה 

תרם גם לידע שלהן בנוגע להיקפי הממשק של המשרד עם ארגוני החברה האזרחית ולהיכרות עם המושגים 

 הרלוונטיים.

למרות שהתהליך היה קצר מאוד אנשים קיבלו ידע חדש על הכמות של הארגונים במגזר 
 השלישי שמעורבים במערכת החינוך.

 להטרוגניות של הוועדה ולהשפעתה על תרומת התהליך ברמת הפרט: גם התייחסו המרואיינות
מישהי שעשתה דוקטורט על הנושא הזה, ורמת הידע שלה ושל מישהו שלא היה לו מושג מה 

 . זה חברה אזרחית היו כל כך שונות

 לאנשים חדשים במערכת זה נתן כמובן הרחבה של ידע ותפיסות. לוותיקים זה פחות חידש.

ולים פערי תפיסה ועמדות בין מובילי התהליך לבין חלק מחברי ועדת ההיגוי בתחילת התהליך. מהראיונות ע

 ניכר כי ההנהלה הבכירה יצאה מתוך עמדה פתוחה ומשתפת יותר מאשר חלק מחברי הוועדה האחרים. 

ההנהלה לא הגיעה בשלה. הפתיחות של המנכ"לית הייתה גבוהה יותר מחלק גדול 
 ביניהם היו רמות פתיחות שונות.מהמשתתפים בתהליך. 

בואו נעבוד ביחד כי יש לנו מטרות משותפות, תוך שמירה על [ "הבשורה ]של הנהלת המשרד
לא התקבלה בלב שלם אצל כל האנשים.  - "היכולת של המדינה להוביל ולא להיות מובלת

יך הושמעו חששות מכיוונים שונים והיו דעות שונות בעניין מקומה של הממשלה, תהל
 ההפרטה, צורך בהזרמה של תקציבים מגופים פילנתרופיים.

עיקר הקושי של האנשים היה לקבל את הנושא של סוג הרגולציה שהמשרד מתכוון להשליט על 
השותפים. כי בעצם גם המנכ"לית וגם השר באו בגישה מאוד פתוחה, שבעצם לא אנחנו בעלים 

קנים נוספים, ולא פחות טובים, וזה אמירה של ידע, או לא השחקנים היחידים בחינוך, יש שח
 מאוד חזקה, אבל האחריות בסוף עלינו.
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המרואיינות התייחסו לקושי לחולל שינויים בתפיסות ובעמדות של חברי ועדת ההיגוי בתהליך כה קצר, 

במיוחד בגלל מהות הנושא המדובר, נושא שמעורר חששות ומחלוקת שדורשת ליבון משמעותי בתהליך 

 תר. עם זאת, הן העידו כי לבסוף חברי הוועדה הצליחו להגיע להבנה ולראייה משותפת. עמוק יו

 התרומה למשרד

על אף המחלוקת המסוימת בתחילת התהליך בנוגע לאופי היחסים עם החברה האזרחית, המרואיינות 

 הצביעו על הסכמה כללית לגבי הצורך והחשיבות של התהליך לשיפור עבודת המשרד בתחום זה. 

הייתה הסכמה גורפת שתהליך זה חשוב ושצריך לשלב חברה אזרחית ויש לה תרומה, ושריבון 
 הוא המוביל ומשתף, מערב ומסתייע בחברה האזרחית.

חייבים להסדיר, זה חיוני וחיובי. הייתה תחושה של אנשים טובים  –הבנה משותפת שזו העת 
המשרד שלא ניתן להמשיך באמצע הדרך שבאים לקדם את המשרד. הייתה הסכמה לכל הנהלת 

 ולפעול כפי שפעלנו עד כה.

בסופו של דבר, דרך הפעלות שונות הצלחנו להגיע למכנה משותף ודרך אמירות מאוד ברורות 
מירה שלה "חיזוק החברה האזרחית מחזק את מערכת החינוך" הייתה מפנה של המנכ"לית. הא

 מאוד גדול.

כאמור, התרומה העיקרית של התהליך ברמת המשרד היא עצם הגיבוש של מסמך עקרונות המדיניות. 

חברות הוועדה המרואיינות העידו כי מסמך המדיניות הוא פרי של עבודה משותפת של חברי הוועדה והביעו 

ת רצון רבה מצורתו הסופית. לדעתן, המסמך משקף את גישת המשרד, יוצר מחויבות ומהווה בסיס שביעו

 להמשך העבודה בתחום של הממשק עם החברה האזרחית:

]המסמך[ קצר, ברור וקולע. נבנה ביחד, היה תהליך שכולם עברו ביחד וזה נותן תחושה שזה 
 ויבות ובעלות. שלנו. לכל אחד יש את החלק שלו וכל אחד מרגיש מח

העקרונות הותוו במשותף. הם מהווים ארבע רגליים לתהליכי שיתוף הפעולה עם המגזר 
 השלישי.

-מה שחשוב שהעקרונות נכתבו ונחתמו על ידי כל הנהלת המשרד. זה יוצר מחויבות פנים
 משרדית למתווה העקרונות. וזה יהפוך לתשתית של הארגון גם אחרי שהאנשים יתחלפו.

ן כי מצד אחד המסמך נתפס כאבן פינה בדרך לשיפור הממשק עם החברה האזרחית ויש הבנה יש לציי

כעת אנחנו רואים כי הרכבת כבר שצריך להטמיע את התפיסה שגובשה, כעת כשיש מומנטום משרדי: "
 ".יצאה מהתחנה, אין חזור, לא מדברים כבר על האם, אלא רק על איך

ס לדרכי ההפצה וההטמעה הקונקרטיות של עקרונות אלו, למרות מצד שני, המרואיינות התקשו להתייח

שהראיונות נערכו מספר חודשים לאחר אישור העקרונות. הן התייחסו בעיקר לנושא המצומצם יותר של 

 הצעדים המיושמים והמתוכננים להטמעת השימוש במאגר התכניות החיצוניות. 

 לית המשרד"ל לשילוב תכניות חיצוניות, הכריזה מנכ, בעקבות הצלחת השולחן העגו2015נציין כי בינואר 

 באמצעות העסקית השלישי והקהילה המגזר לבין החינוך משרד בין לשיח מתמשך קבע מנגנון מיסוד על
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חברה אזרחית". מתוך מסמכי השולחן העגול -העגול. תהליך זה אינו נערך במסגרת "מיזם ממשלה השולחן

 הוצג כבסיס לשיח.נראה כי מסמך עקרונות המדיניות 

 יישום התהליך ההסתכלות עלב. 

 מפגשי ועדת ההיגוי

במפגשי ועדת ההיגוי התקיימו דיוני עומק אשר יצאו מתוך הבנה משותפת הן של הצורך לשפר את הממשק 

 עם החברה האזרחית והן של העיתוי הנכון לכך.

 מאוד חיובית, כבוד הדדי.בדיונים הייתה תחושה שאנחנו רוצים לצעוד יחד. הדינמיקה הייתה 

בהחלט התקיימו דיוני עומק על ההשלכות המערכתיות של שיתופי פעולה עם המגזר השלישי, 
 הושמעו דעות שונות, הדיונים היו ענייניים מאוד.

על רקע מכנה משותף זה הושמעו דעות מגוונות אשר חשפו פערים באופן שבו תופסים חברי הוועדה את 

 בו אמורה להתבצע הרגולציה:שדרכי הפעולה והאופן 

לא הייתה אף דעה שלילית לגבי הנחיצות של התהליך, אבל כמובן שהיו דעות ששאלו למשל 
 לגבי מידת החופש שהמטה צריך לתת לשטח.

 " הרחבאזרחית חברה-ממשלה מיזם"ל הובלת התהליך והקשר

-בין ושותפויות לתכניות והיחידה וממשל למנהיגות אלכא מכון נציגי בין הובלת התהליך התבצעה בשיתוף

של מנכ"לית המשרד והמשנה למנכ"לית בכל הקשור  ההנהגה בלטה זה החינוך. עם במשרד מגזריות

 להתוויית הדרך ומתן גיבוי משמעותי לתהליך. 

התפקיד של המכון למנהיגות וממשל התרכז בתכלול תהליך גיבוש המדיניות ובהובלה של הדיונים סביב 

 גות המשרד שרואיינו הביעו שביעות רצון כללית מהאופן שבו מילא המכון את תפקידו:נושא זה. נצי

היה תהליך משמעותי ומלמד ומאוד מובנה. זה עזר למקד את הדיון ולצאת עם מחשבות ותובנות 
היו מאוד  –מצגות, טכניקות, חומרים  -שסייעו לנו לקדם את התהליך במשרד. כל המעטפת  

 ח. טובים והמיקוד הצלי

אחת הסוגיות המרכזיות בעניין הובלת התהליך היא שיתוף הפעולה והתיאום עם תהליך השולחן העגול 

מגזרי שנועד לשלב תכניות חיצוניות ונערך במקביל. הכוונה המקורית הייתה ליצור סינרגייה בין שני -הבין

 התהליכים:

ות ]היא[ שהיא קורית שני התהליכים לא במקרה קרו באותו הזמן. אחת הסכנות של המדיני
במנותק מהמציאות ומהמעשה. אם לא מתרגמים אותה למעשה נוצר פער בהבנתה. כאן היה 

 תהליך של הלוך ושוב בין מדיניות לבין היישום.

הפחיתו את הפוטנציאל לסינרגייה בין  עם זאת עלתה גם ביקורת על מידת השיתוף והתיאום בפועל. אלו

 שני התהליכים. 

להוביל  מגזרי שאנחנו ממשיכים-יהיה שלם, אין היום קשר כמעט בין השיח הבין במקום שהמהלך
 לבין המיזם. אני חושבת שצריך להיות קשר יותר הדוק, אבל לא יודעת להגיד איזה קשר. 
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נושא זה עלה גם ביחס להערכת התהליך שכבר התקיים במשרד וגם ביחס להמשך הפעילות המשרדית 

 אזרחית" הרחב יותר.   חברה-במסגרת "מיזם ממשלה

  המשרדי הניסיון על בהתבסס להצלחה מפתח גורמי .ג

בעקבות הניסיון שנצבר בתהליך המשרדי, המרואיינות הצביעו על מספר גורמי מפתח להצלחת התהליך 

 אשר בעיניהן יכולים להיות רלוונטיים להובלה של תהליכים דומים בעתיד: 

 להנהגתה של מנכ"לית המשרד ולרתימה של הנהלת המשרד היה תפקיד קריטי  –ורתימה  הנהגה

 בהתנעת התהליך וביצירת קרקע יציבה לקידומו. 

 משרדי -הקמת יחידה ייעודית נתנה ביטוי מבני לחשיבות התהליך ויצרה גורם פנים –תומך  מבנה

 לריכוז וקידום של הנושא לאורך זמן.

 מיפוי מקדים של הממשקים והשותפויות במשרד )במטה ובשטח(  –לשיח  כבסיס עדכנית מצב תמונת

 עם ארגוני החברה האזרחית יוצר בסיס קונקרטי לניהול שיח על בסיס ראייה מערכתית.

 תהליך עומק דורש זמן ייעודי אך ורק לנושא, ולא רק כסעיף נוסף על סדר היום. נוסף  –זמן  השקעת

 ה על אף עיכובים  בלוח הזמנים וקשיים בקידומו.על כך, זהו תהליך ארוך טווח המצריך התמד

 בחינת הבהירות והישימות של עקרונות המדיניות לאור  –מעשי  לניסיון עקרוני שיח בין שילוב

 פרקטיקה וניסיון מעשי שנצבר בשטח תורמת לרלוונטיות ומשפרת את סיכויי ההטמעה.

 פשית של דעות שונות וחששות מביא ניהול תהליך משתף שנותן מקום להבעה חו –ומכיל  פתוח שיח

 לידי רתימה ומחויבות ויוצר בסופו של דבר תוצר שנותן מענה טוב יותר למציאות רבגונית.

 ליווי התהליך בתיעוד והערכה שיטתיים הוא בסיס חשוב ללמידה משותפת ולשיפור  –ושקיפות  למידה

 ורמת לשקיפות התהליך. מתמשך. הידע הנצבר משמש גם להפצה למעגלים רחבים יותר, וזו ת

 ההסתכלות על עתיד התהליך המשרדי .ד

להלן מספר ערוצי עבודה עתידיים שלדעת המרואיינות יכולים לצמוח מהתהליך הנוכחי בקשר לשיפור 

 הממשק בין משרד החינוך לחברה האזרחית:

  הקשר עם קידום יוזמות לשיפור הממשק עם החברה האזרחית סביב נושאים ספציפיים )כגון קידום

 הורים במערכת החינוך(

 משרדית( -עדכון נוהלי התקשרויות כספיות עם ארגוני חברה אזרחית )כפוף לעדכון מדיניות בין 

  הגעה למעגלים רחבים והתאמה לצרכים  –ביסוס תהליכי ההטמעה של המדיניות ברמת השטח

 מקומיים. 

 2015מגזרי קבוע. בשנת -סוד שולחן עגול ביןנזכיר כי לאחר ביצוע הראיונות משרד החינוך החליט גם על מי

 עוסק השולחן העגול בפיתוח מנגנוני תיאום לחירום ולשגרה. 

 משרדיים במסגרת המיזם.-תהליכים פניםבמשרד החינוך כרגע לא מתקיימים 
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 סיכום  4.2.4

סביבו התהליך לגיבוש עקרונות מדיניות בנוגע לממשק עם החברה האזרחית הביא לידי גיבוש מסמך שיש 

והוא מהווה בסיס להמשך העבודה. המסמך נתפס כבעל ערך  ההיגוי, ועדת חברי הסכמה רחבה בקרב

 משרדית. -ותרומה ייחודית על ידי חברי ועדת ההיגוי הפנים

והבטיחה יציבות וסביבה תומכת  התהליך התבסס על מנהיגות משמעותית אשר חיזקה את המוטיבציה

מתוך תהליכים של למידה ורתימה במסגרת המיזם הרחב יותר. מנהיגות  לקידום התהליך. הובלה זו צמחה

זו הביאה בין היתר להקמת יחידה ייעודית אשר נותנת ביטוי מבני לחשיבות התהליך ולצורך בראייה כוללת 

 של הנושא.

 לפי התכנון, התהליך לגיבוש עקרונות המדיניות התקיים לצד תהליך יישומי מקביל של שולחנות עגולים

מגזריים שעסקו בהסדרת השילוב של תכניות חיצוניות בבתי הספר. ההחלטה על קיום שני תהליכים -בין

מקבילים נבעה מהשאיפה שכל אחד מהמהלכים יתרום לקידומו של השני. בפועל, התהליך של גיבוש 

ת של המדיניות עזר להציף את הנושא לסדר היום המשרדי ולקדם את העיסוק של המשרד בראייה הכולל

הנושא. אך עם הזמן הייתה נטייה טבעית להתמקד בתהליכים הקונקרטיים והמוחשיים יותר וניכר שאין 

 תיאום וסינרגייה בין שני התהליכים.

הדבר בא לידי ביטוי בכך שהשיח והמעורבות של השטח נעשו בעיקר באמצעות התהליך לשילוב תכניות 

המדיניות הכוללת; כך גם עיקר המאמצים להפצה ולהטמעה  חיצוניות ופחות דרך דיונים כלליים על תפיסת

 של עקרונות המדיניות נעשו במסגרת הטמעת התוצרים בנושא שילוב תכניות חיצוניות.

מגזרי שעסק בתיאום הפעילות של המשרד והחברה האזרחית בחירום -הוקם שולחן עגול בין 2014בקיץ 

עוסק השולחן העגול  2015-מגזרי קבוע. ב-לחן עגול ביןבמסגרת מבצע "צוק איתן". בהמשך הוחלט למסד שו

בפיתוח מנגנוני תיאום לחירום ולשגרה. השולחן העגול, אשר אינו פועל במסגרת המיזם, מאפשר להטמיע 

 את התפיסות המשרדיות בנוגע לממשק עם החברה האזרחית ומייצר מנגנון עבודה משותף ומתמשך. 

 ליטהוהק העלייה משרד – המשרדי התהליך 4.3

 התהליך תיאור  4.3.1

 רקעא. 

חברה אזרחית" עוסק בשיפור הממשק הכללי -התהליך במשרד העלייה והקליטה במסגרת "מיזם ממשלה

מנהל אגף בראשותו של אופיר להב,  ,2013החל בתחילת שנת בין המשרד לבין החברה האזרחית. תהליך זה 

, והוא נעשה בליווי ותמיכה מקצועיים של מכון אלכא למנהיגות תקצוב ומחקר ,תכנון מדיניותלבכיר 

תהליך למעלה בהשתתפו עד כה התהליך מתמקד בשלב הנוכחי בגיבוש מדיניות משרדית בנושא. וממשל. 

 אנשי המשרד.   70 -מ

גם תהליך בשם "דרך חדשה", לשיפור הממשק עם החברה  2014לצד תהליך זה מתקיים מאז פברואר 

בשיתוף כל הקשור באוכלוסיית יוצאי אתיופיה. מובילי התהליך הם משרד העלייה והקליטה האזרחית ב

. גם בראש תהליך זה עומד אופיר להב, ומלווה והקהל הרחב , משרדי הממשלה הרלוונטייםאתיופיה יוצאי

מדיניות לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה  תוולהתאותו ארגון "תובנות". מטרת התהליך 
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שנתית. תהליך זה אינו חלק מ"מיזם ממשלה חברה אזרחית", -משרדית רב-באמצעות תכנית בין הישראלית

 אך הוא מתנהל במקביל לו. 

 הפעילות יישוםב. 

 כלל עד כה מספר שלבים: המשרדית המדיניות לגיבושהתהליך 

מנהל אגף בכיר תכנון מדיניות תקצוב חברי הצוות היו  -( 2013)תחילת  הקמת צוות מוביל מצומצם

. הצוות עסק בהיכרות ניהול ידע ה עלממונוה סגנית בכירה ליועצת המשפטית, חשבת המשרד, ומחקר

משרדיים -שתתפות בימי עיון ביןולה בין הממשלה לחברה האזרחית, בהעם המודלים לשיתוף פע

ני וטיוטה ראשונית למסמך עקרונות המדיניות ביחס לממשק עם החברה גיבוש מתווה עבודה ראשווב

 האזרחית.

חברה -ממשלה הוצגו "מיזם -( 2014)תחילת ל "המנכבראשות חשיפת התהליך להנהלת המשרד 

 טיוטת עקרונות המדיניות ומתווה העבודה.אזרחית", 

להנהלת המשרד הצטרפו לצוות בעקבות חשיפת המיזם  -( 2014)ממארס הרחבה של הצוות המוביל 

 מנהל אגף קליטת עולי אתיופיה, סמנכ"לית משאבי אנוש, סמנכ"ל דיורהמוביל אנשי משרד נוספים )

(. מפגשי הצוות המוביל התקיימו אחת לחודשיים והתמקדו בעיצוב התהליך מנהלת אגף רווחהו

 המשרדי ובגיבוש טיוטת המדיניות המשרדית. 

יתוף המחוזות בתהליך עיצוב המדיניות המשרדית וגיבושה התקיים בשתי ש - מפגשי שיתוף מחוזות

 רמות עיקריות:

 וזות התקיימו מפגשי הכנה עם מנהלבכל אחד מהמח -( 2014קיץ ) המחוזות הנהלות עם מפגשים 

 15-12-מחוז, ובעקבותיהם נערכו מפגשים עם הנהלת המחוז  )בכל אחד מהמפגשים השתתפו כה

אנשי מחוז(. במפגשים אלו הוצגו המתווה לתהליך המשרדי וטיוטת מסמך העקרונות והתקיים 

 דיון על נושא הממשק עם החברה האזרחית ודרכי פעולה מומלצות. 

 מאנשי המטה והמחוזות. הכנס  60-בכנס השתתפו כ -( 2014נובמבר ) ולמחוזות למטה משותף כנס

חברה אזרחית", בחשיפה של תמונת המצב בנוגע לפעילות -עסק בהיכרות עם "מיזם ממשלה

המשרד בתחום החברה האזרחית ובגיבוש כיווני פעולה ויעדים אופרטיביים בקשר של המשרד 

 עם ארגוני החברה האזרחית. 

בנוגע לממשקים עם החברה האזרחית ות היסוד למדיניות המשרד עקרונהתוצר של התהליך היה גיבוש 

עקרונות אלו נועדו לבטא את דגשי המדיניות של המשרד ולסמן "כוכב צפון" למנהלים ולעובדי  (.ג נספח' ר)

 מדיניות במסמך המשרד בשיח ובעשייה המשותפת עם ארגוני החברה האזרחית. עקרונות המדיניות ישולבו

 יותר.  רחב

 העתידי המדיניות מסמך רכיבי

 :תמונת מצב של יחסי המשרד עם ארגוני חברה אזרחית 

 מאפיינים כלליים ומגמות 

 אזרחית  בארגוני חברה המשרד פילוח כמותי של מאפייני התמיכות של 
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 עקרונות המדיניות 

 קונקרטיזציה של העקרונות: כיווני פעולה, יעדים ומטרות 

 משרדי -מילון מונחים פנים 

 תיאור של מקרי בוחן 

  .תיעוד התהליך 

 בין מגזרי-בין שיחא בתהליך: מסמך המדיניות נמצא בשלבי גיבוש סופיים והוא יהווה בסיס לשלב הב

  .אזרחית חברה ארגוני לבין המשרד

העוסקים  במסגרת היישום של שלב זה התקבלה החלטה על פרסום קול קורא לארגוני החברה האזרחית

בעלייה ובקליטה כדי לגבש קבוצה רחבה של נציגי החברה האזרחית בתחום. לאחר שלב הבירור והגיבוש 

מגזרי עם אנשי המשרד על אודות מסמך המדיניות, לקראת -הפנימי יגיעו נציגי החברה האזרחית לשיח בין

זרי אמור להתחיל ברמת מג-עבודה על סדר יום משותף )אפשרות גם לפרויקטים יישומיים(. השיח הבין

 המחוזות(.המטה במשרד ולהתרחב לרמה המקומית )רמת 

לאחרונה, התקיימה   .בהנהלת המשרד, התהליך הואטזמניים  מינוייםו 2015 במארסלכנסת עקב הבחירות 

 .מגזרי-בין הנעת התהליך לשיח השרוהמשרד והצוות המוביל, במסגרתה א ל"ישיבה עם מנכ

 לבחינת הפעילות במשרד העלייה והקליטה מערך המחקר 4.3.2

העלייה והקליטה התבסס על  במשרד המשרדית המדיניות עקרונות לגיבושההערכה של התהליך  מחקר

שילוב בין  15איסוף מידע משני קהלים עיקריים: חברי הצוות המוביל ונציגי המחוזות שהשתתפו בתהליך.

שני המקורות האלה מאפשר הן להתייחס להיגוי וההובלה של התהליך, ברמת המטה, והן לבחון את חלחול 

 התהליך ואיך רואים אותו אנשי המחוזות.  

 –כדי לקבל תמונה אינטגרטיבית רחבה, במסגרת תהליך איסוף המידע שילבנו בין כלים איכותניים  

נים עם ח שאלון ממוחשב למילוי עצמי  –לבין כלים כמותניים  –ברי הצוות המוביל ראיונות עומק חצי מוב 

 33לקבוצה הגדולה יותר של נציגי המחוזות. רוב הראיונות נעשו פנים אל פנים וארכו כשעה. השאלון כלל 

שאלות, רובן סגורות. איסוף המידע באמצעות הראיונות והשאלון התקיים בשלב הגיבוש הסופי של מסמך 

 ת.המדיניו

 .למיניהם ומפגשים בכנסים כמו כן נערכו תצפיות לאורך התהליך המשרדי 

 מציג את שיטות איסוף המידע: 8 לוח

 

                                                   
שתתפים בפעילויות שבמסגרת התהליך המשרדי שמסר בהערכה נכללו נציגי המחוזות לפי הרשימה של המ 15

 .וממשלהיגות המשרד( המכון למנ )באישור
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 סיכום מערך המחקר במשרד העלייה והקליטה :8 לוח

 לוח זמנים מספר  שיטת איסוף המידע מקור המידע 

 2015מארס -פברואר מרואיינים 8 ראיונות עומק חצי מובנים חברי הצוות המוביל  .1

נציגי המחוזות שהשתתפו   .2
 במפגשי ההיוועצות

שאלון ממוחשב למילוי 
 עצמי

 2015מארס  *משיבים 29

 כנס המטה והמחוזות   .3
ומפגשים עם הנהלת אגף 

 הצעירים

 2014נובמבר  תצפיות 3 תצפיות 

 2015מארס 

 2015אפריל 

 .ההיוועצות במפגשי משתתפים 44 מתוך משיבים 29 – 66% על עמד ההיענות שיעור* 

בהמשך נציג ניתוח אינטגרטיבי של כלל מקורות המידע. בנושאים שרק אחד ממקורות המידע רלוונטי, נציג 

 רק אותו )למשל, על ההיבטים השונים בעבודת הצוות המוביל רק חברי הצוות יכלו להעיד(.

 וניתוחם  םממצאיה 4.3.3

 התהליך משתתפי של רקע מאפייניא. 

 (:5ד-1ד תרשימים, ד נספח המשתתפים בתהליך מוצגים להלן )ר'מאפייני 

 שנים: לחברי הצוות  18.7 ממוצע הוותק לכלל המשתתפים עומד על - והקליטה העלייה במשרד ותק

 (1ד תרשים) שנים(. 19.4שנים( מהוותק של נציגי המחוזות ) 15.5המוביל ותק נמוך יותר )

 כולם כמעט המוביל הצוות חברי בקרב - השוטפת בעבודה אזרחית החברה ארגוני עם המגע היקף 

 המחוזות נציגי בקרב; האזרחית החברה ארגוני עם מגע הרבה או מאוד הרבה על מדווחים( 83%)

 (2ד תרשים. )45% על ועומד יותר נמוך זה שיעור

 יותר רב מגע על מדווחים( שנה 15-מ פחות) יותר הנמוך הוותק בעלי המחוזות נציגי כי לראות מעניין 

(. 37%) שנה 16-מ למעלה של הוותק בעלי לעומת(, 69%) השוטפת בעבודתם האזרחית החברה עם

 (3ד תרשים)

 מדווחים המחוזות נציגי מקרב 17% ורק המוביל הצוות מחברי 33% - השלישי המגזר בארגוני עבודה 

 (4ד תרשים. )השלישי במגזר בעבר עבדו כי

 14% ורק המוביל הצוות מחברי 33% - בעבר מגזריים-הבין היחסים להסדרת בתהליכים השתתפות 

 (4ד תרשים. )זה מסוג בתהליך בעבר השתתפו כי מציינים המחוזות מנציגי

 תרומת התהליךב. 

 התרומה לפרט

תרומת התהליך ברמת הפרט נבחנה באמצעות שאלות סגורות זהות לחברי הצוות המוביל ולנציגי המחוזות, 

נוסף על כך, חברי הצוות המוביל נשאלו מספר שאלות פתוחות בנושא, כולל על  .כלי המחקרשהופיעו בשני 

 שינויים בעשייה שלהם.  
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הממצאים מראים כי ברוב ההיבטים הייתה לתהליך תרומה מבחינת המשתתפים. התרומה הרבה ביותר 

 16קידום הנושא.מיוחסת לתחומים הקשורים להבנה כללית של הממשק הקיים ולחיזוק המוטיבציה ל

תרומה מעט יותר נמוכה מיוחסת למתן ידע חדש. התרומה של התהליך לרמה הפרקטית )גיבוש תפיסה 

  (:להלן 6 יותר )תרשיםמקצועית וזיהוי דרכים לשיפור הממשק( נמוכה עוד 

ציינו כי התהליך מחזק את המוטיבציה להמשיך לקדם את נושא הממשק בין  80%: מוטיבציה והבנה

ציינו כי התהליך  77%מגזרי; -לבין החברה האזרחית ומקנה הבנה של הצורך בטיוב הממשק הביןהמשרד 

מסייע לחזק את ההבנה שמבחינת המשרד התועלת בשיתוף פעולה עם החברה האזרחית עולה על הסיכונים 

 הכרוכים בה.

ד לבין החברה ציינו כי התהליך נותן להם פרספקטיבה חדשה על הממשק הנוכחי בין המשר 71%: ידע

-ציינו כי התהליך מרחיב את הידע שלהם על דרכי פעולה ומנגנונים לטיוב הממשק הבין 57%האזרחית; 

 מגזרי.

ציינו כי התהליך מסייע בגיבוש תפיסתם המקצועית בנוגע לממשק הרצוי בין המשרד  62%: בסיס ליישום

חדשות לשיפור הממשק עם החברה  ציינו כי התהליך מסייע לזהות דרכים 51%לבין החברה האזרחית; 

 האזרחית בתחום עבודתם. 

                                                   
דרגות  4)מתוך סולם בן  "רבה במידה" או" מאוד רבה במידה" שענו המשיבים שיעור את מציגים אנו הדוח לאורך 16
  .אחרת צוין אם אלא, ("מאוד רבה במידה"; "רבה במידה"; "מועטה במידה";  "לא בכלל" -
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 הערכתם לפי, המחוזות ולנציגי המוביל הצוות לחבריתרומת התהליך ברמת הפרט  :6 תרשים

 
[n=35] 

בתשובות לשאלות הפתוחות בראיונות עם חברי הצוות  הנושא של תרומת התהליך למשתתפים עלה גם

 המוביל. משתתפים אלו ציינו כי על רקע הניסיון הקודם שלהם, התרומה האישית מצומצמת יחסית. 

מאחר ואני באתי משם, מעבודה במגזר השלישי, תהליך זה היה מובן מאליו עבורי, ככה שלא 
 חידש לי הרבה. 

טיקה של מה שלמדתי בסופו של יום. אז הרבה דברים לא היו אני עושה פרק זה.ני באה מרקע א
זה העולם שאני אמורה לעסוק בו לפחות לפי ההכשרה שלי. אבל לא יצא לי עד  חדשים לי.

 שהתחלתי את המיזם, ואז הרגשתי, וואו, אני סוף סוף עושה מה שלמדתי.

ת תהליך העבודה מול "בתוך המשרד עצמו אני חושבת שאני אולי מבין המובילים המרכזיים א
המגזר השלישי ... מתוך מקום של קולגות, של עמיתים, של שותפים לדרך שאני גם עושה איתם 

 מדגמים משותפים... לי הוא לא נושא שהוא חדש." 

17%

14%

23%

26%

31%

37%

40%

34%

48%

34%

46%

46%

43%

40%

37%

29%

32%

20%

20%

17%

17%

12%

9%

11%

9%

3%

3%

3%

זיהוי דרכים חדשות לשיפור הממשק עם 
החברה האזרחית בעבודה שלך

גיבוש תפיסה מקצועית בנוגע לממשק 
הרצוי בין המשרד לבין החברה האזרחית

הרחבת הידע על דרכי פעולה ומנגנונים  
מגזרי-לטיוב הממשק הבין

מתן פרספקטיבה חדשה על הממשק 
המתקיים כיום בין המשרד לבין החברה  

האזרחית  

חיזוק ההבנה כי עבור המשרד התועלות  
של שיתוף פעולה עם החברה האזרחית  

עולות על הסיכונים הכרוכים בו

הקניית הבנה של הצורך בטיוב הממשק 
מגזרי-הבין

חיזוק המוטיבציה להמשיך לקדם את נושא 
הממשק בין המשרד לבין החברה  

האזרחית

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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 עם זאת, המרואיינים שכן הצביעו על תרומה אישית של התהליך התייחסו בעיקר לתחום ההבנה והידע: 

סוגיית הצורך בשיח, למדתי מודל מאוד מעניין. קיימתי שיח קצת מעבר התהליך הציף אצלי את  
 לפרקטיקה, משהו בתחום של "אני מאמין", זה סוג של העשרה אינטלקטואלית, זה מעניין.

"גם מבחינת ידע והיכרות עם המגזר האזרחי, שזה לא רק עמותות, הרוחב של המגזר. אני גם 
משרדים האחרים, איפה הבעיה בהתנגשות הזו בין מבין מתוך ההצגות של הנתונים ביחס ל

הממשלה לחברה אזרחית ומה צריך כדי לפתור, להתמודד איתה מבלי שאף אחד מהצדדים ייפגע 
 מזה. 

התהליך הזה שיפר אצלי יותר את ההבנה שאני יכול לרתום את חברה האזרחית במעבר למשאבים 
איך אני רותם את ארגוני  –שקיימים אצלי ובעצם להכפיל כוח. כעת אני מתמודד עם השאלה הזו 

 החברה האזרחית.

היום אחרת בעקבות רוב המרואיינים מקרב הצוות המוביל ציינו כי הם עדיין לא מזהים דברים שהם עושים 

 התהליך. חלקם אף ציינו כי אינם רואים מקום לשינוי בעבודתם בעקבות התהליך.

 התרומה למשרד
תרומת התהליך ברמה המשרדית נבחנה באמצעות שאלות סגורות זהות לחברי הצוות המוביל ולנציגי 

 וות המוביל. המחוזות, שהופיעו בשני כלי המחקר, וגם באמצעות שאלה פתוחה בראיונות עם הצ

, משותפת שפה של הממצאים מראים כי בעיני משתתפי התהליך התרומה למשרד רבה יחסית בהיבטים

  :(7 תרשיםמשך ר' בה) משרדיות הסכמות וגיבוש סוגיות של משותפת הבנה

 ציינו כי התהליך מסייע ליצור שפה משותפת לכלל המשרד בנוגע לחברה האזרחית. 78%: משותפת שפה

ציינו כי התהליך מסייע לגבש הבנה משותפת של הסוגיות והאתגרים העומדים  77%:  משותפת הבנה

 בפני המשרד ביחסיו עם החברה האזרחית. 

משרדיות בנוגע ליחסים -ציינו כי התהליך מסייע לגבש הסכמות כלל 66%: משרדיות-כלל הסכמות

 הרצויים בין המשרד לחברה האזרחית.

 המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי להערכת, תרומת התהליך ברמה המשרדית :7 תרשים
 

 
[n=35] 

29%

26%

29%

37%

51%

49%

29%

23%

17%

6%

6%

משרדיות בנוגע ליחסים  -גיבוש הסכמות כלל
הרצויים בין המשרד לחברה האזרחית

גיבוש הבנה משותפת של הסוגיות והאתגרים  
העומדים בפני המשרד ביחסיו עם החברה  

האזרחית

יצירת שפה משותפת לכלל המשרד בנוגע  
לחברה האזרחית

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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 מעבר לכך, ניכר כי לתהליך גם תרומה רחבה יותר בתחום העבודה בין הגופים בתוך המשרד:

ציינו כי התהליך מסייע לפתח ולחזק ערוצי תקשורת בין החלקים השונים של המשרד )בין אגפים ובין  68%

 המטה למחוזות(. 

 שיפור נושא הצפתלחברי הצוות המוביל התייחסו בעיקר  כה עד המשרדי התהליך הישגי של תבראייה כולל

 :במשרד לו המודעות ולהגברת האזרחית החברה עם הממשק

חושבת שהושגה בעיקר ההצפה של הנושא... המודעות במשרד ובאגפים השונים, במחוזות, אני 
והגורמים שלמעשה מפעילים ומבצעים את העבודה מול הגופים השלישיים. הגברת מודעות ומה 
אנחנו עושים, ומה נכון לעשות ואיך נכון לשנות... התוצר הוא יותר ההדדיות שמתקיימת כרגע 

 שרד, עם שאר החברים לביצוע במשרד.עם שאר האגפים במ

הייתי מסכמת בעובדה שהמשרד התכנס לנושא שלפני כן הוא לא הכיר בכלל, או הוא הכיר אבל 
הוא לא הבין את המשמעות של החלק שלו בנושא. כלומר שאנשים כן ידעו שיש לעמותות וחברה 

 עמוק לפני התהליך הזה.יה, אבל הם לא הבינו עד כמה זה ין של קליטת עלבענייאזרחית בכלל 

אני חושבת שזה בעצם הצפה של הנושא והעלאה שלו על סדר היום... בצורה שהיא יותר מובנית 
עם אפיונים של התבוננות מקצועית... זה היה לי ברור שהאופן שבו המשרד שלנו מתייחס למקום 

הליך הזה מנסה של המגזר השלישי, בעיקר סביב הנושא של הכסף, השיח או האופן שבו בעצם הת
 להתבונן ולייצר, זה משהו חדש בתוך המערכת שלנו.

עד כמה התהליך על בסיס ראייתם את הישגי התהליך ותרומתו עד כה, משתתפי התהליך התבקשו להעריך 

  (8 )ר' להלן תרשים המתקיים במשרד יחולל שינוי חיובי משמעותי ביחסים בין המשרד לחברה האזרחית?

 הממצאים מראים:

 במשרד יותר הצעירים מהמשיבים מעריכים כי התהליך יחולל שינוי חיובי משמעותי. מעניין לראות כי 65%

 (.47%) לוותיקים ביחס(, 87%) משמעותי חיובי לשינוי יביא שהתהליך הסיכויים את יותר אופטימי באור רואים
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חיובי משמעותי ביחסים בין המשרד לחברה  שינוי יחולל במשרדהתהליך  עד כמה הרכהע: 8 תרשים
 המחוזות ונציגי המוביל הצוות חברי לפיהאזרחית 

 
[n=35] 

אלה שהעריכו כי הסיכוי לשינוי משמעותי הוא נמוך, ציינו סיבות מגוונות לתשובתם, כגון האופי והמבנה 

המשרד על היבטים חשובים מגזריים, עיצוב התהליך המתנהל במשרד וחוסר השליטה של -של היחסים הבין

 לשיפור הממשק.

 ."קצב התנועה" של שני המגזרים מאוד שונה . הנהלים מסורבלים

 .אין רצף בתהליך

 .עד שהשינוי לא יגיע משם לא יקרה דבר. מי שמכתיב את הכללים זה האוצר/ חשב כללי

בהנחה שהוא יעבור לפסים אלה שהעריכו כי הסיכוי לשינוי הוא גבוה, ציינו כי הצלחת התהליך תלויה גם 

 ממשלתיות:-יישומיים יותר וייתן מענה גם לסוגיות כלל

בתנאי שיהיו דברים קונקרטיים ולא רק אמירות. משני הצדדים. ותהיה תכנית עבודה משותפת 
ששני הצדדים ידעו לקיים אותה. אנחנו בצעד ראשון כרגע. עמותות מתלוננות על הבירוקרטיה 

ין את ההכרח בניהול תקין. וגם אם לא מקלים,  אפשר לעזור בהתמודדות אבל הן צריכות גם להב
 עם זה.

נגיע לשיתוף פעולה עם  –הקצאת תקציבים, גיבוש קריטריונים  –אם נעבור לפסים מעשיים יותר 
ארגוני החברה האזרחית במקומות שאנחנו רוצים. וגם זה תלוי בשינוי כולל בגישה של הממשלה, 

 במבט רחב.

 יישום התהליך  כלות עלההסתג. 

 הצוות המוביל

היבטים שונים בעבודת הצוות המוביל נבחנו באמצעות שאלות סגורות ופתוחות בראיונות עם חברי הצוות 

 המשרדי. מהממצאים עולה כי בסך הכול חברי הצוות חושבים שהעבודה התנהלה היטב ברוב ההיבטים.

במידה רבה מאוד
9%

במידה רבה
56%

במידה מועטה
35%
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של חברי הצוות לתהליך הייתה גבוהה.  המחויבותהכול  רוב חברי הצוות המוביל חשבו כי בסך - מחויבות

 חלקם ציינו גם שונות מסוימת במידת המחויבות בין חברי הצוות. 

 

 

 

 

 

 

על עיצוב התהליך. עם זה,  להשפיע כל חברי הצוות המוביל דיווחו שניתנה להם אפשרות - השפעה יכולת

 מספקת.חלקם ציינו כי הנכונות להקשיב לדעות שונות לא הייתה תמיד 

דעות חברי הצוות המוביל היו חלוקות: לצד המביעים שביעות רצון מאופן התנהלות הדיונים  - עומק דיוני

 נשמעו גם קולות של חוסר שביעות רצון וצורך בהעמקה נוספת בנושאים מסוימים.

פגש בהחלט היו דיוני עומק. היו דיונים עקרוניים ובאו לידי ביטוי דעות שונות. יכולתי לראות מ
בין קובעי מדיניות ואנשי מטה לבין אנשים שאמורים ליישם אותה במחוזות. זה מאוד חשוב ולא 

 תמיד יש לך זמן בעבודה השוטפת.

היו דיוני עומק, נתנו מספיק זמן לכל נושא... הם יכלו להיות יותר עמוקים ברמת הנושאים 
פוגע בעקרונות שרצינו לקבוע הפרטניים שרלוונטיים למשרד, אבל יכול להיות שזה גם היה 

 ובתהליך המאוד התחלתי שהיינו נמצאים בו.

מטבע הדברים היו דיוני עומק אבל לא מספיק, לא שנדרש גם לרדת לרמת כל אחד מהתחומים. 
אבל אני מניחה שכשנגיע לדיונים לפי נושאים והיבטים כאלה, אז נידרש גם לרדת ליותר עומק 

 אפילו שם.

הרכב של במרחו והיו מפגשים שישבנו ובאמת עשינו דיון פורה. זה תלוי היו מפגשים שממש נ
ימרח. אבל אם מגיעים רק החבר'ה יהאנשים. אם מגיעים כולם, כל הצוות, רוב הסיכויים שזה 

 .אז את תראי דיון מאוד קונקרטי שמגיעים בו להישגים מאוד טובים שמחויבים

יותר בעבודת  אינטנסיבי תהליך יל ציינו כי היו מעדיפיםחלק מחברי הצוות המוב - התהליך אינטנסיביות

הצוות. עם זאת ציינו כי לאינטנסיביות הפחותה היו גם השלכות חיוביות מבחינת האפשרות להפנמה של 

 התכנים.  

בין מפגש למפגש לוקח זמן, אז באמת זה זמן שהוא מצד אחד מאפשר לך להתבשל עם מה שנעשה, 
יתרונות  ותך מהדברים, ואז כשאתה חוזר לדברים בדיון... אז יש לזהאבל מצד שני זה מרחיק א

 ויש לזה חסרונות, להתמשכות. כי יש גם משהו שצריך לחלחל, מה שנקרא להפנים, לבוא, לחשוב.

 מחויבות גבוהה

מעורבות    מחויבות מאוד גבוהה, יש הרבה
 יות, היענות ויוזמה, משביע רצון.ואכפת

צוות מוביל מחויב מאוד להמשך התהליך, זה בא 
לידי ביטוי בהשתתפות פעילה בכל המפגשים  

 .למרות העומס

החברים הפגינו מחויבות ובאמת ניסו להתמודד  
 .עם הסוגיה המאוד מורכבת

 שונות במידת המחויבות

ני חושבת  . אמחויבותלראות קשת של  אפשר
אבל היא   מחויבותל, בממוצע, יש הכושבסך 

לא... צריך להניע כדי להגיע לשיתוף פעולה. זה  
 .לפעמים קצת מייאש

חלק בכלל לא  ...ברמת הצוות המצומצם
נס אותנו ביחד  וזה יצא שאם מישהו מכ ,מגיעים

 זה בסדר, בכוח כזה.
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בהסתכלות רחבה יותר על קצב ההתקדמות של התהליך המשרדי, רוב חברי הצוות המוביל חשבו שקצב 

זאת, נשמעה גם ביקורת שקצב ההתקדמות איטי ופוגע במידה מסוימת ההתקדמות משביע רצון. עם 

 באפקטיביות התהליך. זאת על אף הבנה של אילוצים אובייקטיביים שגרמו לעיכובים.

לא ממש עמדנו בלוחות הזמנים בגלל "צוק איתן". יש גאנט מאוד מפורט ולא תמיד יצא לפועל 
 ות הזמנים.בגלל אילוצים. היה מאוד רצוי כן לעמוד בלוח

מבחינת המשרד קצב ההתקדמות הוא סביר ביותר, למרות שאני עדיין לא רואה שזה מביא לשינוי 
 בהתנהלות או בנהלים.

 תהליכי ההיוועצות עם נציגי המחוזות 

 (9 )ר' להלן תרשים .המשרדית המדיניות בעיצוב המחוזות נציגי שמרגישים השותפות נושא חשוב שעלה הוא

ם שותפים במידה בלבד מרגישי 17% - המשרדית המדיניות בעיצוב המחוזות נציגי של השותפות תחושת

 כלל אינם מרגישים שותפים.  20%-רבה מאוד או רבה. כ

עם זאת נמצאה שונות בתחושת השותפות של נציגי המחוזות לפי מידת המגע עם ארגוני החברה האזרחית 

 והוותק שלהם:

 38%  מנציגי המחוזות שיש להם הרבה מאוד או הרבה מגע עם ארגוני החברה האזרחית חשים

מנציגי המחוזות שמידת המגע שלהם עם הארגונים בינונית, מועטה או בכלל לא  0%שותפות, לעומת 

 קיימת. 

 34%  בעלי ותק גבוה יותר 16%שנה ומטה חשים שותפות, לעומת  15מנציגי המחוזות בעלי ותק של. 

בעיצוב המדיניות המשרדית לטיוב הממשק בין המשרד של נציגי המחוזות : הרגשת השותפות 9 תרשים
  האזרחית חברההלבין ארגוני 

 

[n=29] 

7%
15% 17%10%

23% 17%

6%

62%

46%

75%

50%

71%

21% 16%
25%

16% 23%

כללי הרבה והרבה  
מאוד

מעט , בינוני
ובכלל לא

שנים0-15 +שנים 16

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

היקף המגע עם החברה האזרחית ותק במשרד
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גם חברי  -תחושת חברי הצוות המוביל לגבי מידת ההשפעה של מפגשי ההיוועצות עם נציגי המחוזות 

 עיצוב על המחוזות נציגי עם ההיוועצות מפגשי של ההשפעה מידת לגבי הצוות המוביל מעלים ספק

עיתוי המשרדית ועל דרכי הפעולה הנגזרות ממנה. בהקשר זה עלו שלושה גורמים עיקריים:  המדיניות

מאוחר מדי של מפגשי ההיוועצות, חוסר מגע ישיר בין חברי הצוות המוביל לבין נציגי המחוזות ותהליכי 

  (.9 לוח' ר)דיים  יםהיוועצות ועיבוד לא עמוק

חברי הצוות המוביל את הגורמים העיקריים למידת ההשפעה של מפגשי ההיוועצות  רואים איך: 9 וחל
 עם נציגי המחוזות

 עיתוי מאוחר מדי א.

 

אז אני לא יודעת  .לדעתי זה נעשה בשלב מאוחר יחסית"
 ."כמה זה יבוא לידי ביטוי

חוסר מגע ישיר בין חברי הצוות  ב.

 נציגי המחוזותהמוביל לבין 

"בסוף, הדעות האישיות שלנו כחברי הצוות משפיעות יותר. 
לפעמים יש לי תחושה שזה רק כדי לסמן ששמענו... הצוות 
לא נפגש עם המחוזות, מעולם לא הייתה ישיבה משותפת 
בין הצוות לבין המחוזות. אני חושב שיש צורך שיישמעו, 

עבור בדיון אמתי. אחרת אפשר להגיד שמענו, מה שי
 במסננת ייכנס." 

 מספיק לאתהליכי היוועצות ועיבוד  ג.

 עמוקים

"היה רק מפגש אחד בכפר המכבייה ואחר כך היו מפגשים 
נקודתיים. זה בתהליך. התהליך הזה נמצא בהתהוות.. עוד 

  לא עושים עם זה כלום."

"אחרי זה, בתוך המשרד עצמו, לא נעשו שום תהליכי עיבוד 
 שיש להם משמעות."

 

נציין כי חלק מחברי הצוות המוביל חשבו שמידת ההשפעה המוגבלת נובעת מעיתוי הראיונות )כארבעה 

יותר של התהליך  רמחוזות( וכי ההשפעה אמורה להתרחש בשלב מאוח-השיא מטה חודשים לאחר מפגש

 המשרדי. 

להגיד שטרם זה צריך להיבחן לאורך זמן. זה לא נקודת זמן... נקודת הזמן הזאתי, אני יכולה 
 ראינו השפעה ישירה להחלטות עקרוניות. אבל אין ספק שזה תהליך, ולאורך זמן אנחנו נראה.

 הקשר למיזם הרחב ותפקיד המכון למנהיגות וממשל

גם חברי הצוות המוביל וגם נציגי המחוזות להלן אפשר לראות כי  10 תרשיםב – המיזם תהליכי עם היכרות

, אזרחית" חברה-ממשלה "מיזם במסגרת התהליכים את מכירים אינם שכלל או מעט מכירים הםשדיווחו 

 מעבר לתהליכים המתקיימים במשרד העלייה והקליטה. 
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 חברה אזרחית" -עם התהליכים במסגרת "מיזם ממשלה כלליתה: מידת ההיכרות 10 תרשים

 
[n=35] 

 בא לא הרחב למיזם הקשר של חלק מחברי הצוות המוביל מציינים כי הערך המוסף - הרחב למיזם הקשר

 : ביטוי במידה מספקת לידי

אמור להיות ]ערך מוסף[, אך אני לא מרגיש בכך. הבנה שזה חלק ממיזם גדול יותר אמורה לתת 
תחושה של שותפות למשהו גדול, מוטיבציה להיכנס לזה יותר לעומק ולהשפיע. אבל עכשיו 

ה יותר יכול לעודד אותנו לעסוק בזה יותר. עובדים על "פול גז בניוטרל". הקישור לקבוצה רחב
 וגם ללא מחויבות רחבה לא נוכל לשנות באמת.

 אולי זה תרם לגוף שתכנן את זה, ובצורה עקיפה גם לנו. אבל לא תרומה מקומית מורגשת.

 גבית לתהליך המשרדי:  רוח נתן כן הכללי למיזם עם זאת, חלק מחברי הצוות המוביל מדגישים כי הקשר

 התרומה מורגשת, הקשר למיזם נותן אווירה, גיבוי, גושפנקה. בהחלט

 .של המשרד היא יותר טובה "המחויבות

 "זה לא היה מתקיים אם זה לא היה חלק ממיזם גדול יותר.. 

כל חברי הצוות המוביל מביעים הערכה חיובית ביותר לליווי המקצועי,  -ליווי המכון למנהיגות וממשל 

 התוויית הדרך, הקניית בסיס ידע נדרש ותכלול כללי של התהליך על ידי מכון אלכא למנהיגות וממשל: 

 יש המון רצון, מחויבות, שיטתיות, עקביות.

ים, איכותיים, עשו את המקסימום. זאת אומרת אני חושבת שהם אנשים מקצועיים, מחויב
 ראויים. הם באים מוכנים לכל מפגש, הם מכינים את כל החומרים, אכפת להם.

יוזמה מאוד חשובה ומבורכת. המכון מוביל את הנושא שהוא חשוב ועד כה אף אחד אחר לא 
 טיפל בו. התפקיד שלהם הוא הובלה והכוונה.

3% 3%

72% 83%

21% 17%

מחוזות צוות מוביל

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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הובלה חיצונית שנוצרה בצוות בעקבות תלות מסוימת לצד זאת, חלק מחברי הצוות המוביל התייחסו גם ל

 של נציגי המשרד.  מחויבות פנימית לא מספקתגם לו

הם מנסים לעשות כמה שיותר כדי לגייס את השותפות של האנשים. מה זה אחר כך יוצר כאן? 
 זאת כבר שאלה אחרת...

לא היה  –ללא הובלה של מישהו שהוא "מיינדד" לעניין, אם זה היה נשאר רק עלינו, ללא אלכא 
התהליך הזה. אם  לא היו יושבים לנו על הווריד, שום דבר לא היה קורה. זאת בעיה למשוך את 

 האנשים מתוך האפרוריות שלהם.

 רדיהמש התהליך עתיד על ההסתכלותד. 

 בעתיד אישית מעורבות 

התהליך המשרדי ( מביעים עניין רב במעורבות בהיבטים השונים של 79%-90%) המחוזות נציגי של גדול רוב

. בולט במיוחד העניין הרב בהיכרות טובה יותר של תמונת המצב העדכנית של (11 )תרשים דגם בעתי

רה האזרחית ובהרחבת הידע בנוגע לדרכי פעולה ומנגנונים לטיוב הממשק המתקיים בין המשרד לבין החב

 מגזרי. -הממשק הבין

  עתידית בהיבטים השונים של התהליך המשרדיבמעורבות נציגי המחוזות  מצד עניין :11 תרשים

 
[n=29] 

  

24%

27%

24%

41%

17%

35%

55%

52%

62%

45%

72%

55%

21%

21%

14%

14%

10%

10%

מעורבות ביוזמות חדשות להסדרת היחסים עם החברה  
האזרחית

מחוזות עם /מגזרי שיתקיים במטה-השתתפות בשיח בין
ארגוני חברה אזרחית

מעורבות בעיצוב תהליכי ההטמעה של המדיניות  
המשרדית בתחום הממשק עם החברה האזרחית

היכרות טובה יותר של תמונת המצב העדכנית של  
הממשק בין המשרד לבין החברה האזרחית

העמקת הידע שלך בנוגע למבנה ולמאפיינים של החברה  
האזרחית בישראל

הרחבת הידע שלך בנוגע לדרכי פעולה ומנגנונים לטיוב  
מגזרי-הממשק הבין

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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בדומה לכך, גם כל חברי הצוות המוביל רואים את עצמם ממשיכים להוביל את התהליך המשרדי במסגרת 

 הצוות המוביל. אך הם מתקשים להגדיר ולפרט את האופן שבו הם מתכננים או היו רוצים להיות מעורבים: 

 המוביל ולתת מהידע שלי כי באתי משטח ומתוך המגזר השלישי.הייתי רוצה להמשיך בצוות 

הצוות המוביל צריך להמשיך להתקיים כגורם מייעץ לקביעת מדיניות. באופן אישי אני אעבוד 
 מאוד קשה השנה, זה חלק משירות, ומצמיחה המקצועית וההתפתחות של המשרד.

 נגנונים.]להמשיך[ כחלק מאנשי הצוות המובילים את המהלך לגיבוש מ

  לעתיד פעולה כיווני

המלצותיהם של . המשרדי התהליך לעתיד בנוגע נציגי המחוזות וחברי הצוות המוביל ציינו מספר המלצות

נציגי המחוזות התייחסו בעיקר להמשך ולהרחבה של מפגשי ההיוועצות בין הצוות המוביל לבין המחוזות 

 והאגפים לצורך העמקה של בירור הצרכים, סנכרון בין היחידות והשקעה בהטמעת המדיניות החדשה. 

הצוות המוביל ועיצוב וקידום  המלצותיהם של חברי הצוות המוביל התייחסו לשני ערוצים עיקריים: עבודת

 של התהליך המשרדי בכללו. 

 הועלו שלוש המלצות עיקריות:  -המשך עבודתו של הצוות המוביל 

 ,הרחבה של הרכב הצוות וייצוג רב יותר לשטח 

 ,חיזוק נוסף של מחויבות חברי הצוות 

 .העמקה נוספת בדיון סביב הנושאים שעוררו מחלוקת 

מישהו מהשטח, היינו מבינים את ההשלכות עוד לפני קביעת  אם היה יושב אתנו מהתחלה,
הייתי ... המדיניות, קביעת היעדים. אני מניחה שהייתי מרכיבה את הצוות באופן שונה קצת

מהמחוזות והמרחבים וההנהלה. אבל  ,מרכיבה אותם מהתחלה מאנשים שמורכבים מהשטח
 .לא הייתי עושה רק הנהלה

י דרך אבל זה עוד פעם מאוד פרסונלי וזו בעיה בפני עצמה. אבל באיזושה מחויבותצריך ליצור 
זה באמת עלול להיות בכל נושא, אני לא רואה שזה ספציפית בא לידי ביטוי רק בגלל שזה 

 .בנושא חברה אזרחית

 אולי צריך לקחת את נקודות המחלוקת ולהעמיק בהן. אבל יכול להיות שאנחנו עוד לא שם.

חברי הצוות המוביל התייחסו לצעדים הבאים לאחר גיבוש המדיניות  - המשרדי התהליך לש וקידום עיצוב

 המשרדית:

 עם פתוח שיח וקיום האזרחית החברה ארגוני עם העבודה במנגנוני שיפור - יישומיים לפסים מעבר 
 :האזרחית החברה נציגי

מה עושים במסגרת צריכים גם להיות יותר מעשיים, להציג הצעות מעשיות לחיזוק הממשק: 
 הקשרים שיש לנו? הגדלת תקציבים, שינוי קריטריונים.

מגזרי עם נציגי החברה האזרחית. -לקפוץ למים קרים, לעבור לתכל'ס, להגיע כבר לשיח בין
 הנושא המרכזי צריך להיות חשיבות הממשק וטיב ואופן הנגשת השירותים לאזרחים.
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ח חלק, להבין אותו, לקיים אתו שיח ולזהות במקביל צריך לזהות מי מהחברה האזרחית ייק
מה הנושאים שסביבם היו מעוניינים ליצור שיח עם המשרד. ולהיפגש אתם ליצירת מדיניות 

 משותפת.

אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות לבחון את זה יותר בכיוון של איזה צעדים אופרטיביים אנחנו 
ע למצב שאנחנו בוחנים או מזמנים יותר צריכים לעשות שקשורים מול הארגונים עצמם. להגי

פעמי, -את ארגוני העולים לעשות אתם שולחנות עגולים ושיח אתם, זאת אומרת שהוא לא חד
סביב איך הם רואים את הנושא של הקליטה מזווית הראייה שלהם. זה צריך לבוא ממקום 

 פעמי.-יוזם פרואקטיבי ולא חד

ודה לפי התחומים של הפעילויות שעובדים מול "זה צריך להתפרק בתוך המשרד לצוותי העב
חברה אזרחית. וזה באמת לרדת לרמה של דיוני העומק. כמובן מתוך המדיניות וגם כל מה 

 שנקבע ככיוון ליישם את זה, זו המשימה.

 בהטמעה וגם בחשיבה גם השטח נציגי של שיתוף יותר : 

בגללנו שזה נמנע, אבל אני מרגישה היה הרבה זמן עד ששיתפנו את השטח. ויכול להיות גם 
אבל עוד  ,אפשר לדעת באמת-שאם הם היו שותפים מהתחלה התהליך היה נראה אחרת. אי

 מובן לא זה. מרבית בשקיפות כאילו ולהיות יותר לשתף שצריך הזאת נדה'מהאג באה אניפעם 
 במשרד. פה מאליו

מסוים. אני לא יודעת מה הארגונים צריך להתקיים שיח מקומי )אזורי, עירוני(... סביב צורך 
מגיעים לשיתופי פעולה בנושאים רוחביים וכוללניים  –עיר /עושים. וככל שמתרחקים מאזור

יותר. המשרד יכול להוביל את התהליך הזה עד גבול מסוים. אולי אלכא יצטרכו לחשוב אחר 
 צעירים. כך על מודל לליווי בשטח. הרי הוא מלווה כבר מנהלי מחוזות וגם מרכזי

כל אגף מקצועי צריך להביא את אנשי השטח שלו הרלוונטיים, ולעשות את השיח הזה ולראות 
מה משנים. לבחון לאור אבני עקרונות היסוד שניתנו, לבחון את המצב הקיים ואיך רצוי לשנות 

 אותו. זה מה שנקרא המשימה האמתית.

 יותר רחבים למעגלים שקיפות יותר: 

כמו מידעון הפרויקט, כל חודש  -צריך להכניס את נקודות ההשקה  כשבונים את הגאנטים
מוציאים מידע לכלל המעורבים, במיוחד אחרי הצטרפות של העמותות. אין כאן סודות גרעין, 

 ההפך. צריך לפתוח שהתהליך יהיה שקוף. אולי זה יגרום לאנשים להתחבר.

 משרדי-הבין הקשר חיזוק: 

ף עם כלל המשרדים, להבין איפה נמצאים והאם אנחנו צריכה להיות דרישה למפגש משות
 מרושתים במטרה להגיע לשינוי מקיף.

היום זה מאוד הולך עוד פעם קצת לתהליך של פרגמנטציה של כל משרד בפני עצמו. ואני חושבת 
שצריך לחשוב על נושאי רוחב, זאת אומרת שהם יכולים בעצם להיות רלוונטיים לעבודת 

 .הממשלה באופן כללי

 הדרכות והעברת נהלים שינוי – ההטמעה תהליכי של הדרגתי וביצוע תכנון: 
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ם, שזה החלק הכי קשה. אני בשלב הראשון רואה את ]השלב אחרי גיבוש המדיניות[ הוא היישו
. אחרי זה לעשות את זה צעד צעד באמצעות הכשרות, באמצעות םשינוי נהליכל וזה קודם כ

שיטה לעשות את זה בצורה שהיא מצד אחד תהיה אפקטיבית שהי והדרכות. צריך למצוא איז
המטרה תהיה טובת .. אבל מצד שני תהיה גם יעילה ותביא את האנשים באמת לשתף פעולה.

 ,העולה וזהו. ולא משנה כרגע באיזה אמצעים. אנחנו צריכים את החברה האזרחית בשביל זה
 .י. זה ממש בחזון רחוקכדי שלא יהיה קוש ,ונפשט את התהליכים כדי לעבוד אתם

 סיכום  4.3.3
בהסתכלות כוללת על התהליך המתקיים במשרד עד כה הונח בסיס חזק של ידע, מוטיבציה לשינוי והסכמה 

כללית על הצורך בטיוב הממשק עם החברה האזרחית. אשר לקידום התהליך בעתיד הושמעה קריאה ברורה 

סוק כללי תאורטי בנושא לעיסוק מעשי יותר, למעבר לשלב חדש ולפסים יישומיים יותר. מעבר זה, מעי

 אמור לכלול גם חיזוק של המנהיגות הפנימית בהובלת התהליך המשרדי. 

 שתי נקודות עיקריות שדורשות התייחסות מיוחדת של מובילי התהליך הן: 

 וחברי המחוזות נציגי - המדיניות בגיבוש מספקת במידה שותפים מרגישים אינם המחוזות נציגי .א

 . המעורבות בחיזוק רב עניין מביעים המוביל תהצוו

 אך, יותר רחב ממיזם כחלק המשרדי התהליך קיום של המוסף הערך את מדגישים המשתתפים .ב

 . בחיזוקו צורך וקיים רופף הקשר להיום נכון כי מציינים

לנוכח זאת נמנו מספר נתיבים מרכזיים לקידום התהליך בטווח הקרוב: הרחבה וחיזוק של שיתוף נציגי 

המחוזות הן ברמת הצוות המוביל והן ברמת מעגלי היוועצות רחבים יותר; התקדמות לעבר השיח הישיר 

ת הלמידה משרדי, הן ברמ-עם נציגי החברה האזרחית ברמה המשרדית וכן חיזוק שיתוף הפעולה הבין

 התהליכים המשרדיים והן ברמה של יוזמות משותפות. ביןההדדית 

 והשירותים החברתיים הרווחה משרד - המשרדי התהליך 4.4

 התהליך תיאור 4.4.1

  רקעא. 

התהליך הנוכחי לשיפור הממשק עם החברה האזרחית מתבסס על תהליכים קודמים בנושא זה שהתקיימו 

. התהליך ברגרדב גולדבמשרד בעבר, ובמיוחד על התהליך לפני כעשור, בהנהגתו של המנכ"ל דאז, פרופ' 

 עיקריים.בליווי מכון אלכא למנהיגות וממשל והתנהל בשלושה צירי פעולה  2003 בשנת בעבר החל

 :2003-מ התהליך של הפעולה צירי

  משרדי-פנים ציר

שהביא לידי גיבוש מסמך עקרונות עבודה של המשרד בעבודתו מול החברה  מוביל מונה צוות -צוות מוביל 

 האזרחית.

נושאים: הכשרה והדרכה, רשויות -לטיפול ממוקד בשלושה תתי משנה הוקמו ועדות -ועדות משנה 

התקשרויות. לדוגמה, ועדת תמיכות והתקשרויות ערכה שישה מפגשים וגיבשה מספר מקומיות ותמיכות ו
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)כלומר הקצאת תקציב ייעודי ומבחני  סנגור ארגונילהמלצות, בין היתר על פתיחת סעיף תמיכות נפרד 

  17.תמיכות מתאימים לארגונים אלה(

 עגולים שולחנות ציר

משרדי הוקמו ארבעה שולחנות עגולים עם נציגי החברה -בעקבות העבודה של הצוות המוביל הפנים

האזרחית, וכל אחד מהם התמקד באוכלוסיית יעד אחרת: ילדים ובני נוער בסיכון, קשישים, נשים ואנשים 

 פעולה בשדה והסדרתם הגומלין ביחסי השונות הסוגיות בירור"עם מוגבלות. מטרת השולחנות הוגדרה כך: 

שלבי העבודה בשולחנות כללו בירור  18...".לשיפור דרכים המציע מוסכם עבודה נייר ...מיידי תוצר... מוגדר

ציפיות וחששות, בניית דיאלוג, בירור סוגיות משותפות, בחירת נושא ספציפי לטיפול וגיבוש המלצות. 

מחייב פרסום קול קורא לציבור הרחב לדוגמה, השולחן העגול בנושא קשישים הביא לידי גיבוש נוהל ה

 הסופי. להשמיע את דעתו בעניין מבחני תמיכה חדשים לפני אישורם

 מוניציפלי ציר

 המשרד פעל ברשויות המקומיות לשיפור יחסי המחלקות לשירותים חברתיים עם ארגוני החברה האזרחית.

במסגרת התהליך גובשו כיווני פעולה רוחביים וסביב נושאים ספציפיים לטווח המיידי, הבינוני והארוך. 

כיווני הפעולה הוצגו להנהלת המשרד. במעבר לשלב ההטמעה התחלפה הנהלת המשרד, והתכנית יושמה 

 משרדי. -רק באופן נקודתי, ללא מהלך הטמעה רחב כלל

הממשק עם החברה האזרחית באגף לשירותים אישיים וחברתיים. הותנע תהליך לשיפור  2012 בשנת

למידה, מיפוי, בעסק הצטרפו אליו נציגי אגפים נוספים. תהליך זה הובל על ידי מוטי וינטר, ראש האגף, ו

התהליך יצר קרקע לצעדי . בנוגע לממשק של המשרד עם החברה האזרחית שינוי תפיסותו בירור מושגים

 אך לא גובש לכדי תוצרים ממשיים.  המשך ברמה המשרדית, 

חברה אזרחית", החל תהליך חדש לגיבוש מדיניות -במסגרת "מיזם ממשלה, 2013 על רקע זה, בשנת

 כאן. עוסקים אנו משרדית בנוגע לממשק עם ארגוני החברה האזרחית, ובו

 יישום הפעילותב. 

לגיבוש ראשוני של אבני הדרך. החברים בו  מצומצםצוות היגוי משרדי  הוקם בנקודת הפתיחה של התהליך

והחליט על קידום  2013היו נציגים מהנהלת המשרד וממכון אלכא למנהיגות וממשל. הצוות התכנס בקיץ 

 התהליך לגיבוש המדיניות המשרדית בשתי רמות:

 יעוץהי, המחוזות, האגפים נציגימשתתפים מהנהלת המשרד ) 20-הצוות מנה כ - משרדי-פנים מוביל צוות

. המפגשים נמשכו 2014לאמצע  2013. קוימו חמישה מפגשים בתקופה שבין סוף (והחשבות המשפטי

 ההיגוי: כשעתיים כל אחד והוקדשו לחמישה נושאים מרכזיים שהוגדרו על ידי צוות

 סוגי שיתוף פעולה 

                                                   
 .25.01.2005סיכום ביניים", משרד הרווחה,  –"ועדה לתמיכות והתקשרויות עם המגזר השלישי וחברות עסקיות  17
"שולחנות עגולים, משרד הרווחה, לקראת סיום", משרד הרווחה,  –מתוך מצגת המסכמת את עבודת השולחנות  18

 . 2005פברואר 
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 סנגור ממשק עם ארגוני 

 הציבור או/ו האזרחית החברה עם היוועצות 

 במשרד שקיפות 

 ידע ניהול 

המפגשים התקיימו בעקבות עבודת הצוות  - במשרד והמחוזות האגפים עם והיוועצות שיתוף מפגשי

 המוביל ובמקביל לה. 

לאחר מינויו של  .משנה למנכ"ל בראש השלב הראשוני של התהליך עמד מנחם וגשל, ששימש בתקופה זו

האגף לשירותים אישיים וחברתיים, ל המשרד, הובלת התהליך עברה לידי מוטי וינטר, ראש "וגשל למנכ

 ומפגשי הצוות המוביל התקיימו כבר בהנהגתו.

התהליך  2014במסגרת התהליך גובשה טיוטה ראשונית של מסמך עקרונות מדיניות. אך לקראת אמצע 

נעצר בעקבות חילופי כוח אדם, ובסופו של דבר פרישתם מהמשרד של שני המובילים העיקריים, מנחם וגשל 

מונתה  2014ינטר. מאז הושהה התהליך בעיקרו, אף שנעשו מספר ניסיונות התנעה מחדש. בסתיו ומוטי ו

איריס פלורנטין )ראשת האגף לשירותים אישיים וחברתיים( למובילת התהליך והיו מספר מפגשי תכנון. 

ו צעדים (. מאז נעשקהילה משאבי אגף מנהלתואולם, זמן קצר לאחר מכן עברה ההובלה לידי נילי דרור )

 ראשוניים לחידושו של התהליך המשרדי, אך הם טרם הבשילו.   

 מערך המחקר לבחינת הפעילות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים 4.4.2

חברה אזרחית". מערך -מחקר ההערכה התמקד בבחינת התהליך במשרד הרווחה במסגרת "מיזם ממשלה

בילה של התהליך כיום, עם מי שהובילו את התהליך המחקר התבסס על ראיונות עומק חצי מובנים עם המו

 5. בסך הכול נערכו 2014משרדי שפעל עד אמצע -בראשיתו ועם שתיים מחברי הצוות המוביל הפנים

 ראיונות. 

, כחצי שנה לאחר שהתהליך המשרדי הושהה ולאחר שהתברר שאינו 2015הראיונות התקיימו בתחילת שנת 

בחינה רטרוספקטיבית של אופן יישום התהליך, הישגיו עד אז והצעדים צפוי להתחדש בקרוב. הם עסקו ב

 הבאים הנדרשים להמראתו מחדש. 

  וניתוחם םממצאיה 4.4.3

כתהליך ראשוני שנעצר  ככלל, התהליך המשרדי שהתנהל במשך מספר חודשים נתפס על ידי המרואיינים

בשלביו ההתחלתיים. עקב כך, חשו המרואיינים במקרים רבים שהיכולת שלהם לחוות דעה על ההיבטים 

 השונים של תרומת התהליך ואופן יישומו היא מוגבלת. 

התקופה שעברה מאז השהיית התהליך ועד הראיונות הקשתה גם היא במידה מסוימת על המרואיינים. 

 ה פרספקטיבה של זמן בנוגע לחלק מהסוגיות.  אולם היא גם נתנ
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 תרומת התהליךא. 

מהראיונות עולה כי התהליך המשרדי, טרם השהייתו, הצליח להניח בסיס טוב להמשך הפעילות. לתחושתם 

של המרואיינים, התהליך תרם להגברת המודעות של המשתתפים לחשיבות קידום הסדרת היחסים בין 

האזרחית, להכרה בצורך לגבש תפיסה משרדית בנושא וכן להיכרות מעמיקה יותר עם המשרד לבין החברה 

מגזרי. דוגמה למהלך כזה של -ההיבטים בפעילות של החברה האזרחית ועם מודלים לשיתוף פעולה בין

 למידה וגיבוש פרספקטיבה חדשה אפשר לראות במקרה הבא:

צריך לסגור  -יתה ימשמעית ה-מירה החדהא... כשהתחלנו את הדיון על עמותות סנגורלדוגמה, 
 עמותות היברידיות. כשאנחנו ניגשנו לזה בישיבה הבאה עלה המושג של.... את כל עמותות הסנגור

עמותת סנגור לנושא של אלימות נגד  גם להיותו שעמותה יכולה להפעיל מקלטים לנשים מוכות
עמותות האלה לא הולכות לשום נשים. ונוצר איזשהו שיח, והשיח התחיל עם זה שהיה ברור שה
זה הדבר הכי  ]עבור נשים מוכות[ מקום. ואם העמותות האלה לא הולכות לשום מקום וסנגור
 .חשוב, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה ועושים את זה נכון

הגיע לניסוח טיוטה ראשונית של עקרונות מדיניות. אך לצד זאת, המרואיינים אמרו שעקב השהיית  הצוות

התהליך לא הייתה להם ההזדמנות לגעת בכל השאלות לעומק הנדרש ולגבש עמדות מקצועיות מבוססות 

 עוד נמצאו בשלב של הקשבה, הרהור ועיבוד.  מהם דיווחו כי הםבכל הנושאים. רבים 

 התהליך יישום ההסתכלות עלב. 

 שימוש בניסיון משרדי קודם

יצא נשכר, בעקיפין, מתהליכים קודמים שהתקיימו במשרד לשם הסדרת היחסים  2013-ב התהליך שהחל

. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בעובדה שחלק 2004-2003עם החברה האזרחית, ובעיקר מהתהליך בשנים 

מהמשתתפים בתהליך היו פעילים בעבר בתהליכים משרדיים בנושא זה והביאו אתם מוטיבציה, ניסיון 

 .והבנה של הנושא

עם זאת, ניכר כי השימוש בחומרים ובניסיון שנצבר במשרד בנושא זה לא היה מתוכנן ושיטתי דיו ולא 

שימש בסיס לתהליך החדש, מבחינת המודלים להפעלה של התהליך המשרדי, התכנים והסוגיות שעלו, 

 התוצרים )עקרונות, המלצות ותכניות( והלקחים. 

 התהליך עיצוב

של התהליך, לפי דעתם של המרואיינים, הוא קיומו של מהלך רוחבי הנוגע בכל אחד המאפיינים הבולטים 

פינות המשרד בעת ובעונה אחת. ביטוי לכך אפשר למצוא לדעתם הן בייצוג של מגוון האגפים והמחוזות 

בתוך הצוות המוביל והן בקיום מפגשי השיתוף והיוועצות עם המחוזות במקביל לדיוני הצוות המוביל, 

 יזון הדדי. לצורך ה

כדי שכולם, כל האגפים יהיו בפנים וכל השירותים יהיו  ]לגבי הצוות המוביל[ היה לנו צוות גדול
 בפנים והמחוזות יהיו בפנים.

הלכנו ודיברנו גם בתוך הנהלות אגפים וגם בתוך הנהלות מחוזות וגם עם התכנית הלאומית וגם 
פורומים של המשרד שהחלטנו ככה לאט לאט פורום הרשומים של תקון, כאילו היה לנו עוד 

כל תהליך צריך להיות,  דאון.-להכניס אותם לתוך התהליך מתוך הבנה שאין תהליך שהוא טופ
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אתה רוצה להתחיל לגייס  ..אתה לוקח את כל הארגון הענק הזה ואתו אתה הולך את הצעדים.
 לגייס אנשים. אנשים? זה הזמן. כשכל התפיסה המשרדית מתעצבת, זה הזמן להתחיל

 המשתתפים בשלות

המרואיינים מעידים כי הייתה שונות רבה מבחינת מידת הבשלות של המשתתפים לתהליך ומבחינת 

שהשתתפו בתהליכים קודמים במשרד, הפגינו יותר הבנה לגבי הצורך  מיההזדהות עם מטרותיו. בלט כי 

 יבציה לקידום מעשי. לעסוק בנושא ולגבי הסוגיות שעל הפרק, והייתה להם יותר מוט

 יש הבדל גדול בין האגפים והשירותים ברמת הבשלות.

על הנושא של הכשרת  נורדיבכאן  .אני לא בטוחה היום שכולם היו בשלים לקבל את התהליך
  כי באמת היו לבבות שצריך להכשיר. ..לבבות.

 . לא היה ידע אקדמי בנושא ]למרות ש[ אנשים באו מהשטח. אנשים הגיעו בשלים.

כן, מהראיונות עלה כי נציגי המחוזות והשירותים מכירים היכרות רחבה את הנושא ומבינים לעומק  כמו

את הצורך בשינוי, דווקא בגלל העבודה השוטפת והקשר הבלתי אמצעי עם ארגוני החברה האזרחית והבנת 

שרת בין המטה לבין זווית הראייה שלהם. לנציגי המחוזות יש גם תפקיד ייחודי: הם משמשים חוליה מק

ארגוני החברה האזרחית בשטח ועל כן הסדרת מדיניות משרדית בנושא היא בעלת משמעות מיוחדת 

 בעבורם. 

 המפקחים המחוזיים ....את שומעת את המפקחים וזה ממש בלט, לי באופן אישי מאוד צרם
המשרד לא ... אבל מצד שני מצד אחד המשרד, והצורך שלנו לפקח אומרים, אני מבין אותם.

הם כאילו באמצע  מעביר את התשלומים בזמן, והמשרד מערים קשיים, והמשרד והמשרד.
יתה מאוד יה הזאת היי הראייבעינ יכוח. אם יש ויכוח בין שני הורים, הם הילד שנמצא באמצע.והו

 .שהתהליך הזה מאוד משמעותי למשרד להם משמעותית, ולכן זה גם היה ברור

מי שנתן את הקול המשרדי שאמר, הארגונים הם ככה והם ככה. והיה מי שנתן את הקול של היה 
רגע, אבל  - דווקא מתוך המפקחים או דווקא מתוך מנהלי השירותים שאמרו ,הארגונים עצמם

הקול המשרדי היה כמעט  ,תראו מה אנחנו עושים. זאת אומרת אם בהנהלה, כשעשינו את ההצגה
רגע, בוא נראה את שני  -הרחב יותר היה  של המשרד, דווקא בצוות משמעי של המקום-חד

ר גם איך אנחנו, ראבל היו גם את הקולות שאמרו רגע, בואו נב .דהצדדים, עם נטייה ברורה למשר
 ..מה המקום שלנו פה.

 הדיונים התנהלות ואופן התהליך הובלת

ותק, מעמד והכרה רחבה במשרד הרווחה ההובלה של התהליך נעשתה על ידי שתי דמויות מפתח בעלות 

תחילה על ידי מנחם וגשל, שגם יזם את המהלך, ולאחריו על ידי מוטי וינטר.  :ובמערכת הציבורית בכלל

לצד הניסיון המקצועי הרחב וההיכרות העמוקה עם התחום, שניהם בעלי אמונה עמוקה בנוגע לתפקיד 

 מגזרית משותפת. -גייה שיכול לצמוח מעבודה ביןהמרכזי של חברה אזרחית חזקה ולפוטנציאל הסינר

מהראיונות עולה כי לעובדה שבראש התהליך עמדו שני אישים אלו היה תפקיד קריטי בהתנעה ובגיוס של 

 המשרד לתהליך.
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 ,וואלה, אני מאמין במשימה. וזה שמוטי הוביל את זה – יתה הדרך להביא אנשים, להגידיזאת ה

ואבוא אחריו.  "ייאחר"וואלה, אני מוכן שהוא יצעק  – זר להגידזה עזר לדרך. זה ע ,ומנחם

 .שזה מה שהיה צריך שם ,י כל כך משמעותייוהתהליך הזה הוא בעינ

 .תהליך מחשבתי של כל חברי הקבוצהאיזשהו  כאןהוא באמת הוביל 

והתכלול התפקיד המרכזי של המכון למנהיגות וממשל היה לתמוך במובילי התהליך בהיבטים של התכנון 

מגזרי. ליווי זה על ידי -התוכן של שיתוף פעולה בין ובתחום תהליכים השוטף ולתרום ממומחיותם בהנחיית

 המכון נתפס כבעל תרומה חשובה לדחיפת התהליך.

יתה מאוד משמעותית. כי הם היו מאוד מפוקסים יה הםמהבחינה הזאת, הדחיפה של כאאל
מהבחינה הזאת דחפו את זה  כאואל יומית.-םבעבודה היולמיזם. כל אחד מאתנו היה כוללני 

 קדימה מדהים.

למרות מספרם המצומצם של המפגשים, המרואיינים מעידים כי בנושאים שבהם הספיקו לעסוק התקיימו 

 דיוני עומק סביב העניינים המרכזיים שהוגדרו על ידי צוות ההיגוי של התהליך. 

. מה שאני רוצה להגיד זה ...לדון כמו שהיינו רוצים לדון.ל הספקנו והיו דיוני עומק, לא על הכ
ויכוח. ואף פעם לא יצאנו בהרגשה שמיצינו את ה שחלק מהנושאים עשינו דיון עומק מהותי ממש.

על כל דבר היית יכול להתווכח עוד אלף שעות. אבל כן הרגשנו שתקפנו אותו מכל הכיוונים 
 .האפשריים

  המשרדי עתיד התהליך ההסתכלות עלג. 
  בעתיד גורמי מפתח להצלחה

לאור הניסיון שנצבר בתהליך הנוכחי ובתהליכים קודמים, ולקראת חידוש התהליך המשרדי, ציינו 

 מספר גורמים הכרחיים להתנעת התהליך מחדש ולהצלחת קידומו:  (10)ר' לוח  המרואיינים
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 מחדש להתנעתו ההכרחיים הגורמים את הרווחה במשרד התהליך מובילי רואים איך: 10 לוח
 

גיבוי ותמיכה לתהליך  א.

המשרדי מצד המנכ"ל 
וההנהלה הבכירה 

 והנהגה מחויבת לתהליך

 

כי התהליך  .עיני המנכ"ל צריך לקחת פיקוד על התהליך אבל זה לא יקרה"ב
מדבר על  הוא כי ,הזה הוא מספיק חשוב כדי שהוא יהיה מובל ברמת המנכ"ל

 ."אופייה של המדינה

"חייבים גורם משמעותי ומוביל מהדור הצעיר. למעשה, כדי להניע מהלך כה 
 מורכב צריך כמה אנשים בעלי אמונה גדולה."

רתימה של החשבות, ב. 

הגזברות והייעוץ 

 המשפטי 

ברמה המשרדית וברמה 
 הממשלתית

 

אנחנו מדברים על עכשיו  אנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך עם ההנהלה."
יש כאן שלושה מעוזים רציניים  הלבבות של האנשים הקשים באמת.הכשרת 

 ומשפטים."של קשיון לב שחייבים למוסס אותם. שזה חשבות, תקציבים 

 .הגזברותו ותהחשב היאכל המשרדים הביצועיים ל הבעיה הכי גדולה ש"
אלו המקומות שאנחנו לא יכולים  ..הדברים שתוקעים לנו את העבודה. אלה

מאוד גדולה לעבודה בתוך המשרד,  תפה אין לי ספק שיש משמעולזוז אתם. ו
של איזשהו צוות בתוך המשרד אבל צריך להיות גם, לא יודעת מה, תקראו 

  ."ברמה ממשלתית' הכשרת לבבות'לזה 

 שינוי רחב בגישה ג.

הארגונית )מנגנונים 

ותרבות ארגונית( ולא 

 עיסוק נקודתי 

 

התפקיד שלנו  ד, ]לכן[את התרבות הארגונית. זה לא עובד לב מייצרהמנגנון "
גנונים המנהליים כדי כאילו לכפות את הקיום מנכמנהלים זה לייצר את ה

ולסמוך על זה שמתישהו השיח הזה  ]תרבות של שיח ושיתוף פעולה[ של זה
 ."יקרה

אז זה נכון שצריך שיהיה הסכמים, אבל לפני  ,כשאתה מדבר על שותפות"
כמים מדברים על מערכת יחסים, ולפני הסכמים מדברים על תקשורת ההס

טובה, ולפני הסכמים מדברים על הרבה מאוד דברים שההסכמים בסוף הם 
 ."באים אחרי שעשית

, בירוקרטייםבכל המקומות המנהליים,  להיאחזהחלק הקל זה תמיד "
אני רואה יתרון יחסי  – גם משרד צריך להיות מסוגל להגיד]אבל[  ...חוקיים.

-בזה שאת הפעולה תבצע עמותה ללא כוונות רווח שמה שהיא רוצה זה ה
Well being  ה ולא מישהו שיחליף את האוטו בשביל זה כל האוכלוסיישל

 "שנה.

קידום תהליך משרדי  ד.
רוחבי במספר רמות 

 פעילות במקביל 

 

קח המון זמן. המון זה לו להשקיע אנרגיות בשיתוף., שיתוף, שיתוף. שיתוף"
שגם מי שלא היה  ,למצוא את כולם בלו"ז, לוודא שכולם יה ומשאבים.יאנרג

בישיבה מיודע על מה שהיה בישיבה, לקבל אינפוטים, לשלוח את כולם 
לעשות שיעורי בית. אתה רוצה לעשות שינוי מחשבתי, אתה רוצה שאחר כך 

 ."מחויבים לתהליך, ככה אתה עושה את זה נכון יהיוכולם 

גיבוי והובלה ברמה  ה.

 ממשלתית

אני כן בטוחה שאם לא תהיה רוח מפקד מלמעלה שתרתום אחר כך את "
הוא  ,צוותים הבכיריםההמשרדים, שתרתום אחר כך את של מנכ"לים ה

 ."ירגיש בסופו של דבר שהוא נלחם בטחנות רוח
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 לעתיד פעולה כיווני

בחשיבה על המשך התהליך, לכשיותנע מחדש, עלו שני כיווני פעולה עיקריים: יצירת מנגנוני קבע ברמה 

 המשרדית וקיום שיח ישיר עם החברה האזרחית.

חלק מהמרואיינים המליצו ליצור מנגנונים קבועים שיפעלו במשרד למען קידום הממשק עם החברה 

ל הנושא במשרד. לדוגמה, דובר על יצירת ועדות משנה האזרחית, כדי לאפשר קידום מתמשך ומערכתי ש

 2005-ל 2004קבועות שיתרכזו בקידום הממשק סביב נושאים ספציפיים )בדומה לוועדות שהתקיימו בין 

 סביב הנושאים של הכשרה והדרכה, רשויות מקומיות ותמיכות והתקשרויות(.

זרחית ברמה המשרדית במטרה להוביל שיח כמו כן, הועלו המלצות לקיום שיח ישיר עם נציגי החברה הא

 פתוח בין שני המגזרים שיתבסס על ההיכרות, הבנת הצרכים והיגוי משותף של דרכי הפעולה.  

]נציגי  מצפים שיבואוכבר אבל כאן באיזשהו שלב אנחנו  ...זה נורא נחמד שעשינו מסמך מדיניות
אבל אתה לא יכול לראות  לשולחן.ננהל תהליך משא ומתן. בואו נשב ביחד ו החברה האזרחית[

כי אז שוב  ,איך זה פועל בשטח אם אין לך את הפרטנר שיגיד לך איך הוא רוצה שזה יפעל בשטח
  ..אלא אנחנו מדברים על ריבון סוליסט שמחליט. ,אנחנו לא מדברים על שותפות

את מסמך חרי שסיימנו ... וזה אחייבים לשים את שני הפרטנרים מסביב לשולחן.בכל מקרה 
העקרונות המדיני ואחרי שזה עבר בכל המשרד, ואחרי הפידבקים של כולם, ואחרי שכולם 

 . מכירים את מסמך המדיניות, אחרי זה

תהליך זה עם החברה האזרחית יכול לבוא לידי ביטוי גם בשיח עקרוני סביב סוגיות משותפות ו/או בביצוע 

פרויקטים מעשיים משותפים אשר יהוו בסיס ללמידה יישומית על הסוגיות, מודלים ודרכי תקשורת 

 מגזרי. -בשיתוף הפעולה הבין

שותפים בידיעה שמה שמלווה את זה יכול להיות בשתי דרכים. זה יכול להיות פרויקטים מ
אלא מה שמוביל את רוח הפרויקט הזה זה מיזם חברה אזרחית. , הפרויקט זה לא עצם הפרויקט

ושוב אנחנו מדברים כאן על תהליך ארוך שדורש ... לוואז תוך כדי הפרויקט אתה מציף את הכ
יכול לשבת שניים ת ולבחון ולנתח. או שאתה בהרבה משאבים, של מוניטורינג, של לדבר ולש

עכשיו צריך לשבת  ]זה אומר ש[ תראו, תשמעו מה מפריע לנו. בואו נשמע מה מפריע לכם. - ולהגיד
 .ולבחון איך זה פועל בשטח

  סיכום 4.4.4

מסך כל הממצאים עולה כי השלב ההתחלתי של התהליך המשרדי, לפני השהייתו, נבנה ביסודיות, בהתבסס 

תחילתו מנהיגות חזקה, שיתוף של המחוזות מהדבר מתבטא במספר רבדים: על עקרונות עבודה מוצקים. 

 . ודיוני עומקהמפגשים , צוות מוביל רחב, תכנון של התהליך

ניתן לראות כי יש במשרד בסיס איתן של ידע, הבנה וניסיון להתנעת התהליך המשרדי. בסיס זה נוצר 

יום, התהליך בהקפאה, וזו פגעה במומנטום. במסגרת המיזם וגם בתהליכים קודמים. עם זאת, נכון לה

 הכיוונים המעשיים לחידושו אינם ברורים. 
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תהליכים פנימיים: משרד הבריאות,  לא התקיימושרדים שבהם המ 4.5

 משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה
תהליך פנימי לגיבוש עקרונות  מתקייםלא השותפים במיזם  ה מתוך שבעת המשרדיםבארבענכון להיום, 

ש למרות התכנון המקורי. מדובר בשלושת משרדי הרוחב השותפים במיזם )אוצר, משפטים ורא ,מדיניות

משרדיים -בתהליכים הבין משתתפים ונציגי משרדים אל( ומשרד ביצועי אחד )בריאות(. הממשלה

 משרדית ותכנית "מרחב".-המתקיימים בממשלה: ועדת ההיגוי הבין

כיום ממשקים רבים יש משרדית, -ציג המשרד בוועדת ההיגוי הביןנ עם ריאיוןאות, לפי משרד הבריב

י עם החברה עיקריש לציין כי הממשק ה. ומגוונים עם החברה האזרחית ונצבר ניסיון רב בתחום הזה

 ב"עמותותפחות ממוקד הממשק שאר משרדי הביצוע: זה שבהאזרחית במשרד הבריאות שונה במהותו מ

קלסיות" ויותר בגופים ייחודיים למערכת הבריאות )קופות חולים, בתי חולים ועוד(. המשרד מחויב ופועל 

/ ימי עיון ועוד( אך לא הניע תהליך פנימי ממוקד  "מרחב"משרדיות )ועדת ההיגוי / תכנית -במסגרות הבין

נוגעת להתנעת התהליך אחת האפשרויות שנבחנת . האחרים השותפים למיזם הביצוע משרדי שלושתכמו 

  סביב נושא ספציפי וגיבוש פתרונות יישומיים.  הבריאות משרדב

בשני ניסיון להתנעה של התהליך הפנימי ואף התקיימו מספר מפגשים.  יההמשפטים והאוצר ה יבמשרד

 המשרדים, בשל המבנה הפנימי המורכב, מדובר היה בעיצוב תהליך שמיועד לחלק מסוים מהמשרד. 

 התהליכים המשרדיים ברוב משרדי הביצוע אם המכון למנהיגות וממשל שאלות צוותעם הזמן עלו בקרב 

או לא לקיים  ומשרדים אללאולי יש לבנות מודל פעולה אחר שלמשרדי הרוחב. התחדדה ההבנה  מתאימים

 בהם תהליך פנימי בשלב זה. עד היום לא התקבלה החלטה עקרונית בנושא. 

ה רחבה כי למשרדי הרוחב השפעה מערכתית על היכולת של משרדי הביצוע לעצב ולקדם הסכמיש עם זאת 

ת. וקריטי ןהנוהשתתפותם בהם תהליכים בממשלה לרתימתם  את הממשק עם החברה האזרחית. לכן

העדר ההגדרה של המקום והתפקיד שלהם במיזם, ובמיוחד נוכח העובדה שלא מתקיימים בהם תהליכים 

 מידה מסוימת בעקרונות הפעולה של המיזם וביכולתו לממש את מטרותיו. משרדיים, פוגע ב

 תכנית "מרחב" 4.6

 כניתתיאור הת 4.6.1

 ממשרדי מפתח אנשי של איכותית קבוצה נדרשתשומטרותיו הכוללות התחזקה ההבנה  המיזם במסגרת

 שינוי סוכני להוות ויכולים קידום הממשק עם החברה האזרחיתל המחויבים, המקומי והשלטון הממשלה

 תכנית "מרחב".הלשם כך הוקמה  .לקידום הנושא במשרדים

נציגים משבעה משרדי  24בתכנית השתתפו  2014.19יולי -סראהמחזור הראשון של התכנית התקיים במ

ממשלה ומהשלטון המקומי. מטרותיה העיקריות של התכנית הן הקניית ידע, חיזוק המוטיבציה ומתן כלים 

                                                   
 התקיים המחזור השני של התכנית. ממצאי הערכתו אינם כלולים בדוח הנוכחי. 2015מאי -בפברואר 19
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לשני חלקים מתחלקת משרדי. התכנית -עם החברה האזרחית וקידום שיתוף הפעולה הביןלטיוב הממשק 

 תמקד בהיכרות ולמידה והשני בפיתוח פרויקטים רלוונטיים. מעיקריים: הראשון 

 "מרחב"בתכנית  פעילותה תלבחינ המחקר מערך 4.6.2

. במסגרת זו הועבר לכל המשתתפים שאלון 2014התכנית, בקיץ המחזור הראשון של ה בסוף שתההערכה נע

משתתפים מתוך  5היענות(; נוסף על כך נערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם  88%מקוון למילוי עצמי )

 עם אנשי הצוות של התכנית.  מובנים חצי עומק ראיונותהקבוצה. כמו כן, נערכו שני 

 פימשתת: שונים לקהלים והוצגו 2014דצמבר -ספטמבר מהלךב פעמים מספר לדיון עלו ההערכה ממצאי

התכנית )בטקס הסיום(, צוות התכנית, חברי ועדת ההיגוי של המיזם, נציגי פדרציית ניו יורק והנהלת ג'וינט 

  .(2014, 'רבצביץווג אלמוג' ר לפירוט) ממצאים על תוצאות התכניתלהלן נציג את עיקרי ה ישראל.

  וניתוחם םממצאיה 4.6.3

 המשתתפים ותקא. 

 הממצאים:לפי 

 .שנים 35-ובדים נע בין שנה לבמשרד שבו הם ע התכנית הוותק של משתתפי

 42% שנים או פחות 5 עובדים במשרד, 

 58% שנים ויותר 10 עובדים במשרד. 

 .שנים 21-נע בין שנה לשבו הם עובדים  בתפקיד הנוכחישל משתתפי התכנית הוותק 

 80%  שנים או פחות 5עובדים בתפקיד הנוכחי, 

 20% שנים ויותר 10 עובדים בתפקיד הנוכחי.  

 למשתתפיםתרומת התכנית ב. 

ראינו כי התכנית הצליחה בחיזוק  הבהסתכלות על התרומ, להלן 11 בלוחכפי שאפשר לראות ל, ובסך הכ

 :התשתית האנושית של "סוכני שינוי" 

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

 .הנושא

 במהלך התכנית המשתתפים יצרו קשרים מקצועיים חדשים וחיזקו את הקיימים. 

   לחולל שינוי בממשק עם החברה האזרחית בעקבות התכנית המשתתפים מרגישים כי ביכולתם

 לו. בתחום שהם אחראים

  או על תכנון לשינויעל ול שיתוף עמיתים ועל שינויים בעשייה בפעהמשתתפים מדווחים. 

מתן כלים,  :ניתן לראות בהיבטים הפרקטיים ,בהשוואה לכך, תרומה משמעותית, אך מעט נמוכה יותר

חיזוק מיומנויות וזיהוי דרכי פעולה חדשות. 
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 המשתתפים ברמת"מרחב"  תכנית תרומת :11 לוח

 ידע חדש א.

 

 תרומה רבה בנושאים : 

 ( 90%חברה אזרחית בישראל )-תמונת מצב עדכנית של יחסי ממשלה -

חברה אזרחית )שבמסגרתו -הרציונל והפעילות של מיזם ממשלה -
  (86%התכנית פועלת( )

 תרומה נמוכה יותר בנושאים : 

חברה האזרחית למודלים ודוגמאות לממשק אפקטיבי בין הממשלה  -
 ( 67%בישראל ובעולם )

 (62%בישראל ) האזרחית החברההמבנה, המאפיינים וההתפתחות של  -

שינוי תפיסות  ב.
 וחיזוק עמדות

 

 תרומה רבה בנושאים : 

המשרדים עם החברה האזרחית  תיש אתגרים משותפים בעבודשהבנה  -
(90% ) 

על ממשק אפקטיבי עם  זה מזההמשרדים יכולים ללמוד שהבנה  -
 (90%) החברה האזרחית

 תרומה מעט נמוכה יותר בנושאים : 

חברה לגיבוש תפיסה מקצועית בנוגע לממשק הרצוי בין הממשלה  -
 ( 79%האזרחית )

 (79%פעולה עם החברה האזרחית ) ףיותר פתיחות לשיתו -

ממשלה התועלת של שיתוף פעולה עם החברה מבחינת השהבנה  -
 (76%הסיכונים )על  ההאזרחית עול

 תרומה נמוכה יותר בנושא : 

זיהוי דרכים חדשות לשיפור הממשק עם החברה האזרחית במשרד  -
(48%) 

 כלים ומיומנויות ג.
 תרומה בינונית בנושאים : 

 (67%ראייה מערכתית וניווט במורכבות ) -

 (62%חברה האזרחית )לעיצוב והובלה של ממשק בין הממשלה  -

 תרומה נמוכה בנושא : 

 (38%הובלת שינוי במערכת הממשלתית ) -

 קשרים מקצועיים ד.
 תרומה רבה : 

 ( 90%יצירת קשרים מקצועיים חדשים )ל -

 (76%חיזוק קשרים מקצועיים קיימים )ל -

יכולת לחולל שינוי,  ה.
שיתוף עמיתים, 

 שינוי בפועל

  :תרומה רבה 

לחולל שינוי בממשק עם החברה  כי ביכולתם ת המשתתפיםהרגשל -
 (84%) לו האזרחית בתחום שהם אחראים

 (74%) עמיתים ביחידה/במשרד בנושאי התכנית לשיתוף -

  :תרומה מעט נמוכה יותר 

 ( 53%השוטפת ) השינוי בפועל בממשק עם החברה האזרחית בעבודל -

 נוספים 37%של שינוי מסוג זה )לתכנון  -
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 פרויקטיםב דרך העבודה ההסתכלות על ג.

. ליווה את הפרויקטים צוות התכנית. פרויקטים 8ופיתחו  התחלקו לצוותי משימה התכנית משתתפי

 על דרך העבודה על הפרויקטים נמצאו: בהסתכלות כוללת

  שביעות רצון רבה 

 (90%מהליווי והייעוץ שנתן צוות התכנית ) -

  (85%ם להביע את עמדתם )משתתפימהאפשרות שניתנה ל -

 (80%מחלוקת העבודה בין חברי הצוות ) -

 (72%) יםהפרויקט יצוות ועסק הםשב יםמהנושא -

 (.70%) יםלקידום הפרויקט יםממחויבות חברי הצוות -

  שביעות רצון בינונית 

 (62%ממידת המוכנות של הקבוצה לעבודה על הפרויקטים ) -

 (62%משיטת בחירת הפרויקטים ) -

 (60%) יםמהתמיכה והגיבוי של המשרדים הרלוונטיים לקידום הפרויקט -

 (. 50%) יםידום הפרויקטמקצב ק -

בהסתכלות כוללת על הזמן היחסי שהוקדש לשלב ההיכרות והלמידה ולשלב העבודה על הפרויקטים, רוב 

  ( חשבו כי צריך להקדיש יותר זמן להיכרות וללמידה.80%משתתפי התכנית )

 התכנית עתיד ההסתכלות עלד. 

 שילוב של נציגי החברה האזרחית

החברה האזרחית במחזורים הבאים של התכנית נמצאה שונות רבה. בהסתכלות שילוב של נציגי עניין ב

החברה האזרחית בתכנית  נציגי את לשלב יש כיהמשתתפים חושבים  רובכי  מצאכוללת על מספר שאלות נ

מגזרי, -רבים מהמשתתפים הדגישו את הצורך לשמר מרחב לשיח פנים מהמקומות. 30%-להם כ צותולהק

  לצד השיח המשותף.

  המעורבות האישית 

ית בדרך כלשהי. מרביתם נכל המשתתפים הביעו רצון להמשיך את מעורבותם במיזם או בתכ ,ללככ

פיתוח פרויקטים נוספים בתמיכה של הקבוצה לו/או  שהיו שותפים לו התייחסו להמשך קידום של הפרויקט

ך יהמשלהתקדמות המיזם וב ןהתעדכלוצוות התכנית; חלק היו רוצים להמשיך את הלמידה המשותפת, 

 הנושא ברמה המשרדית. את קדם ל
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 סיכום 4.6.4

 ציג סיכום של הממצאים על "מרחב": מ (12 לוח)הלוח להלן 

 "מרחב"תכנית  –ההערכה  ממצאי: 12 לוח
 

חיזוק תשתית אנושית  א.
 של סוכני שינוי

 

  ברוב ההיבטים של ידע ותפיסות  גדולהתרומה 

  הנושא המוטיבציה לקידוםחוזקה 

 משרדיים חדשים וחוזקה ההבנה -נוצרו קשרים מקצועיים בין

 שהמשרדים עומדים בפני אתגרים משותפים

  יותר בהיבטים הפרקטיים של מתן כלים, חיזוק מיומנויות מעטה תרומה

 וזיהוי דרכי פעולה חדשות

 כבר שינויים מעשיים יישמו ורוב המשתתפים  ,היה שיתוף עמיתים

 בעבודתם השוטפת  

 קידום הנושא ובקשר עם הקבוצה גם בעתידלש רצון בהמשך מעורבות י 

חשיפה לחברה  ב.
 אזרחית

 

  תרומה משמעותית, אך נמוכה יחסית להיבטים האחרים, במתן ידע כללי

 מגזרי -על החברה האזרחית ובהיכרות עם מודלים לשת"פ בין

 החברה האזרחית ן רוב המשתתפים חושבים שיש מקום לשתף נציגים מ

 בתכנית במחזורים הבאים

 עבודה על הפרויקטים ג.
  שביעות רצון רבה מרוב ההיבטים 

  ללמידה ולהיכרות מאשר לעבודה על הפרויקטים יותר זמן רצון להקדיש 

 רצון בהמשך ליווי גם אחרי סיום התכנית  

 

 אזרחיתה חברהה. 5

מגזרי המרכזי שהתבצע -הוא התהליך הפנים השלישי ולמגזרהתהליך לגיבוש מסמך יסוד לחברה האזרחית 

; זאת בהתאם למתווה "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"בתוך החברה האזרחית במסגרת השלב הראשון של 

 ,הן בממשלה הן בחברה האזרחית תהליכי חשיבה וגיבוש מדיניות פנימייםב של שלב זה, אשר התמקד

  .בשלב הבא ם אלומגזרישני בין כהכנה לשיח 

 ר התהליךתיאו 5.1

שעולות בקנה אחד עם  תומטראשר פועל לקידום "מנהיגות אזרחית" ארגון הגג ידי -התהליך הובל על

 ומגזרים ההממשלגם מול וייצו השלישי והמגזרי החברה האזרחית ק ארגונוזיח בראשןומטרות התהליך, 

 חברים: 9כללה הוועדה  .ללוות את התהליך ולהנחותו במטרה . לצדו פעלה ועדת היגוי רחבה יותראחרים
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  יו"ר "מנהיגות אזרחית" –אופיר כץ 

  20מנכ"ל "מנהיגות אזרחית" –אריה רוגל 

  יועצת לתהליך –גלי סמבירא 

  נציג התארגנות המנכ"לים ומנכ"ל "פעמונים" –אוריאל לדרברג 

  סמנכ"ל "שתיל" –קרלוס שטיגליץ 

  מנכ"ל שיתופים וחבר הוועד המנהל של "מנהיגות אזרחית" –שלמה דושי 

  נציג מנהיגות מתנדבת –שוקי ארליך 

  נציגת מנהיגות מתנדבת –אלה אלקלעי 

  מנכ"ל המכון למנהיגות וממשל. –רני דודאי 

 נוכחים נוספים בדיוני הוועדה:

  מנהל תחום חברה אזרחית במכון למנהיגות וממשל –אורי גיל 

  התהליך מטעם "מנהיגות אזרחית"רכזת  –דנה בר 

 ועדת היגוי זו נפגשה אחת לחודשיים ודנה באופנים שבהם יש להבנות את התהליך ובצעדים הנדרשים לשם כך.

מתייחס לתקופת הפעילות זה נמשך בעת כתיבת דוח זה. דוח ו 2014התהליך לגיבוש מסמך יסוד החל ביוני 

בודה להמשך התהליך ומנוסחת טיוטה מעודכנת של מסמך נכתבת תכנית הע ו. בימים אל2015שעד אפריל 

 .2016עד אפריל להתפרסם ה אשר צפוי – מפת הסוגיות המשותפות –היסוד 

 מטרות התהליך  5.1.1

 לתהליך הוגדרו המטרות הבאות:  

 בישראל בחברה ומשמעותי משפיע כמגזר האזרחית החברה העצמת .1

 לגבש וכן סולידריות לבנות יהיה אפשר באמצעותוש ,גווניה כל על ,האזרחית בחברה פנימי שיח ביסוס .2

 מגזרית ותודעה זהות

 משותפת. לפעולה כבסיס מגזרי יום סדר גיבוש .3

 ובמגזרשיתוף מעגלים רחבים בחברה האזרחית  היה את התהליך השהנח אחד העקרונות המרכזיים

 ייצוג הולם:וייתן  ועבודה משותפת עם "השטח" בתהליך שיתנהל "מלמטה למעלה" השלישי

 ושותפויות גג ארגוני, לקואליציות עדיפותבשונים,  וממגזרי פעילות עשייה מתחומי לארגונים (א

 עם ואנשים העמים חבר יוצאי, אתיופיה יוצאי, חרדים, ערבים, נשים: כגון מוחלשות לקבוצות (ב

 .מוגבלויות

                                                   
 פרל.-פינקל ליאור המנכ"לית היא 2015 אפרילמ .2015 פברואר עד 20
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השינויים המרכזיים שחלו בו, על מנת להלן נציג את שלבי הפעילות העיקריים של התהליך ולאחר מכן את 

 לתת ביטוי לאופיו הדינמי ולדילמות שליוו את הובלתו.

 פעילותה יישום 5.1.2

בהליכי  התמקד הראשון השלב(. 12 תרשים ')רני שלבים נחלק לש 2015התהליך עד סוף שנת  יישום

היוועצות סביב מסמך יסוד מגזרי וסוגיות מרכזיות שמעסיקות את הארגונים, ואילו השלב השני מתמקד 

 בגיבוש כיווני פעולה עתידיים על בסיס הסוגיות המשותפות שמופו בשלב הקודם. 

 בחברה האזרחית הליךהת ביישום שלביםה שני: 12 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהשלביםכל אחד  להלן נפרט בקצרה

 היוועצותשלב הא. 

על האופן שבו הארגונים והשותפים בחברה האזרחית רואים את התהליך הן ללמוד ביקשו מובילי התהליך 

ן על מגוון הסוגיות המעסיקות אותם. שלב זה נועד להוות הלגיבוש מסמך היסוד ואת התוצר הסופי שלו ו

 את הבסיס לתהליך ולתרום להמשך העיצוב שלו.

 .מסוגים שונים ועוד אקדמאים, מנכ"לי ארגוניםו םנערכו מפגשי היוועצות אישיים עם חוקרי לשם כך

ארגונים במרכז, בצפון ובדרום. כמו כן  ם שלונציגי םבמקביל נערכו מפגשי היוועצות קבוצתיים עם מנכ"לי

 .מתנדבת מנהיגות נציגי ועם קרנות מנהלי עם, התשתית ארגוני נערכו מפגשים קבוצתיים עם ברית

 את הרכיבים האלה: ומרבית המפגשים הקבוצתיים כלל

 היוועצות ראשונית על מסמך היסוד: מטרה, מבנה ותוכן 

 לאומיות.-ןמגזריות בי-למידה מאמנות בין 

 (. הפירוט בנספח  ')ר משתתפים בסך הכול 120וכללו  2015לפברואר  2014יוני  בין התקיימו המפגשים

היוועצות-1שלב 
(2015פברואר –2014יוני )

עם מפגשי היוועצות קבוצתיים 9
קרנות ומנהיגות מתנדבת  , ארגונים

(משתתפים84)

מפגשי היוועצות אישיים  
(משתתפים36)

חלקם  , משתתפים148)סקר מקוון 
(השתתפו במפגשים

טיוטה למסמך היסודכתיבת 

גיבוש כיווני פעולה-2שלב 
(2015דצמבר –מארס)

לדיון  " מנהיגות אזרחית"ועידת 
והמלצה על כיווני פעולה להמשך  

(משתתפים21)

מתוכננת התכנסות נוספת של )
(הוועידה

ליישום  כיום נכתבות תכניות עבודה 
כיווני הפעולה שגובשו

גיבוש מסמך היסוד וסדר היום 
נמצא בשלבים מתקדמיםהמגזרי
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בשם "מפת הסוגיות  מסמך של ובמחשבה על התובנות שעלו מהם גובשה טיוטההליכי ההיוועצות כחלק מ

 וחלק שעוסק במיפוי של חלק הצהרתי בנוגע לזהות החברה האזרחית, תפקידה וערכיה ההמשותפות" וב

לשם בחינת החשיבות שארגוני חברה אזרחית  האזרחית. חברהאשר מעסיקות את ה משותפות סוגיות

בקרב מנכ"לי  נערך סקר מקוון יות נוספותולצורך זיהוי של סוגיות מגזר וות אלאחת מסוגילכל  מייחסים

מטרה נוספת של הסקר הייתה להרחיב את מעגלי ההיוועצות ולהגיע לארגונים נוספים שלא נכחו . ארגונים

 במפגשי ההיוועצות. 

 סוגיותהן ל אחת מכ. בוכלל רשימה של סוגיות שעלו במפגשי ההיוועצות 2014דצמבר  בחודשהסקר נערך 

 לדוגמה: הקמתבין הסוגיות הופיעו  התבקשו המשיבים לציין באיזו מידה היא מעסיקה את הארגון שלהם.

 הארגונים להתנהלות אתי קוד גיבוש, ארגונים בין ופעולה ידע לשיתוף נושאיות/אזוריות ורשתות פורומים

. אזרחית מוסכמת ומשותפת לכלל הארגוניםגיבוש מסמך ערכים שישמש בסיס ליצירת שפה , החברתיים

  .ו נספחמופיע בהנוסח המלא של הסקר 

ידי שילוב של רשימות תפוצה קיימות ובשיטה של "כדור שלג" -הסקר הופץ באמצעות דואר אלקטרוני, על

כתובות  800-כ :נשלח לאלף כתובות דוא"ל בקירוב וא. ה"מנהיגות אזרחית"וכן באמצעות דף הפייסבוק של 

שהוזמנו  מיישירות של מנכ"לי ארגונים והשאר כתובות כלליות של ארגונים. רשימת התפוצה כללה את כל 

(, רובם 15%-)שיעור היענות של כ לסקר השיבו איש 148לא. שהשתתפו בהם ובין שלמפגשי ההיוועצות, בין 

 מנכ"לי ארגונים.

שהופעל לאורך התהליך  21,בשם "מעגלי שיח" אינטרנטי אתר םשלב זה של התהליך הוק במסגרת

. לאתר הועלו מצגת המתארת את התהליך, סיכומים של בו ולחיזוק שקיפותו שיתוףכפלטפורמה נוספת ל

המשתתפים  וכדומה., הפניה לסקר המקוון "ועידת מנהיגות אזרחית"של מפגשי ההיוועצות הקבוצתיים ו

 אתרהופץ מידע על התהליך באמצעות בנוסף . התהליךעל  אתרבמפגשי ההיוועצות הוזמנו להתעדכן ב

  .של הארגון ידיעון המקוון )ניוזלטר( ודף הפייסבוקה ,"מנהיגות אזרחית" של האינטרנט

 פעולהה שלב גיבוש כיווניב. 

בשלב השני של התהליך, על מנת לתרגם את הסוגיות שמופו ותועדפו לכדי סדר יום משותף ובר יישום, 

. הוועידה נועדה להוות גוף רחב ומשמעותי יותר מקרב "אזרחית מנהיגותועידת "של  הוחלט על כינוס

למפגש  .ולהמליץ לוועדת ההיגוי על כיווני הפעולה להמשך התהליך לדוןהחברה האזרחית, שתפקידו 

פנייה לנציגי ארגונים נוספים בניסיון  הייתה גםו ,הוועידה הוזמנו כל המשתתפים בהליכי ההיוועצות

 להרחיב את מעגלי ההשתתפות ואת הייצוג של מגוון סוגי ארגונים וקבוצות אוכלוסייה. 

. היה עזב מנכ"ל "מנהיגות אזרחית" את תפקידו, ובאפריל נכנסה לתפקיד מחליפתו 2015נציין שבינואר 

 ל הוועידה המתוכננת.לעיכוב קל בהתקדמות התהליך ובכינוסה שבכך כדי לגרום 

                                                   
21 undtable.co.ilwww.civilsocietyro 

https://web.jdc.org.il/owa/redir.aspx?C=xPR7tQj27US7NiarIXXfWS8Cy8zw4NEIf38iZQuPNZnXXV-WLl2LgmpcoYibYPuBli1Y3ybIvNo.&URL=http%3a%2f%2fwww.civilsocietyroundtable.co.il
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 התארגנויות, ,ושינוי חברתי שטחארגוני מ יםנציג 21 והשתתפו בה 2015 ארסבמ 24-התכנסה בהוועידה 

 משתתפיקרנות, אקדמיה ונציגים מוועדת ההיגוי של התהליך. כל  22,/תשתיתארגוני גגקואליציות ארגונים, 

 יך. בפעילויות קודמות שהתקיימו במסגרת התהל השתתפוהוועידה 

 אחר מכן התחלקול .הוועידה הוצג למשתתפים סיכום השלב הראשון של התהליך ומסקנותיומפגש במהלך 

 שמופולקבוצות עבודה בהתאם לארבע סוגיות מרכזיות שבחרו מובילי התהליך מתוך הסוגיות המשתתפים 

  : הראשון בשלב ותועדפו

 הארגונים לקיימות שיסייעו הכנסה מקורותשל  ופיתוח זיהוי  

 הממשלה ומשרדי הרשויות מול הארגונים של העבודה ויחסי התקשורת ,הייצוג מנגנוני שיפור 

 בציבור החברתיים הארגונים תדמית 

 ארגונים. בין ופעולה ידע לשיתוף נושאיות/אזוריות ורשתות פורומים הקמת 

לדוגמה, קבוצת העבודה שעסקה הסוגיות. ן קבוצות העבודה דנו בכיווני פעולה אפשריים לקידום כל אחת מ

 :אלהה כיווני הפעולהגיבשה את  בסוגיית שיפור מנגנוני הייצוג מול הממשלה

 שישמיעו את "קול המגזר" ,אזרחית מנהיגות בתוך שונים בתחומים מקצועיות ייצוג קבוצות הקמת .א

 ומכליל שקוףבאופן 

 הממשלה מול בירוקרטיים חסמים הסרת .ב

 מודרניים. בכלים והמידע הידע ה שלוהנגש ריכוז .ג

  .ז נספחב המופיעה מלאה של כיווני הפעולה שגובשו בקבוצות רשימ

 כיווני הפעולהתכניות עבודה בהתבסס על  ואל בימים מפתחת "מנהיגות אזרחית"בעקבות הוועידה, 

 על כך להצגת תכניות העבודה ודיון עליהן. נוסף 2016תחילת שנת ב שוב תתכנס. הוועידה שגובשו בקבוצות

בין וירטואליים דיונים אודותיו על ולנהל  היסוד מסמךבהחלק ההצהרתי  של נוספת טיוטהלהכין  הוחלט

מתעתדת להמשיך  הוועידהעל פי השאיפות, . 2016עד אפריל הוועידה, כהכנה לפרסום המסמך  מפגשי

 אחת לשנה, לעדכונים וחשיבה מחודשת. להתכנס

 מודל העבודהב השינויים 5.1.3
 דינמיים מטבעם וכך גם תהליך זה. על כן, מודל תהליכים תהליכים מורכבים ומרובי שחקנים מסוג זה הם

תוך כדי פעילות, כדי להתאים את הפעילות לתנאים משתנים וללקחים  השתנה התהליך של העבודה

 .התהליך שחלו במהלך העיקריים יתוארו השינויים ו. להלןמדלנש

                                                   
 ארגון הוא תשתית ארגון"ארגוני גג מבקשים לייצג נושא, אינטרס מסוים, בין באופן כללי או של החברים בו.  22

 אשר, וכיוצא באלה כלים, והדרכה ליווי –תשתית  שירותי להם ליתן, אחרים לארגונים לסייע במטרה המוקם
 .(23' עמ, 2004, לימור" )למטרותיהם להגיע יכולתם את ויחזקו, ותפקודם התנהלותם את ישפרו
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 ולא לפי סוג הארגון או מגזר  ,רגונים בהיוועצות בעיקר על בסיס גאוגרפיהוחלט להסדיר את ייצוג הא

מפגשים שהתקיימו עם שותפים  לעזאת נוסף  אליו הוא משתייך, כפי שתוכנן בתחילה.שהפעילות 

 אחרים, כמו מנהלי קרנות ונציגי מנהיגות מתנדבת. 

 במטרה להגיע לקהלים נוספים בחברה  ,חודשים ארבעהבכ הוחלט להאריך את שלב ההיוועצות

אוכלוסייה רחבה סקר מקוון ל של. כמו כן הוחלט על העברה האזרחית ולמספר משתתפים גדול יותר

הסוגיות שעלו במפגשי  כדי לבדוק איך לקבוע את סדר העדיפויות בין, מנכ"לי ארגוניםיותר של 

 נן במקור. . סקר זה לא תוכסוגיות מרכזיות נוספות ולזהותההיוועצות 

עתה לא ראו בו יותר ראשית, : השתנה תפקידו של מסמך היסוד בשני מובנים לאורך התהליךנוסף על כך, 

. בסיס לפעולה משותפתשישמש מגזרי  סדר יום לגבש במטרה מיפני שיח לקיום אמצעיאלא  העל מטרתאת 

, לכזה רעיונית וערכים משותפיםתשתית השתנה אופיו של המסמך ממסמך הצהרתי בעיקרו, שיניח , שנית

 מגזרי. לקידום סוגיות משותפותמיפוי של  כולל גםש

 בחברה האזרחית הפעילות תבחינלהמחקר  מערך 5.2

 שילוב. והמשתתפים בו מובילי התהליך: עיקריות קבוצות משתי מידע איסוף על התבססה התהליך תהערכ

 . המשתתפים אותו םרואי יךא ולבחון התהליך של ולהובלה להיגוי להתייחס מאפשר ואל מקורות שני בין

 אינטגרטיבית תמונה לקבל מנת על כמותנייםלכלים  איכותניים כלים בין שילבנו המידע איסוף בתהליך

 עצמי למילוי ממוחשב ושאלון המוביל והצוות חברי ועדת ההיגוי עם מובנים חצי עומק ראיונות: רחבה

 אתהן שאלה איך הם רואים הראיונות עם מובילי התהליך עסקו ב. למשתתפי ועידת מנהיגות אזרחית

 רכואו פנים אל פנים נערכו הראיונות רובן את עתידו. המטרותיו, אופן יישומו והישגיו עד אותה נקודת זמן ו

 .כשעה

השאלון למילוי עצמי שהועבר למשתתפי ועידת מנהיגות אזרחית נועד לתרום בזמן אמת לגיבוש תכניות 

העבודה להמשך התהליך. הנושאים שבהם עסק השאלון הנם תפיסות ועמדות לגבי תרומת התהליך, סיכויי 

וועידה; ועניין ההצלחה שלו וסדרי עדיפויות לקידום במסגרתו; היבטים ביישום התהליך, בדגש על מפגש ה

 . סגורות רובן, שאלות 33 כלל השאלוןבהמשך מעורבות בתהליך. 

בתחילת השלב השני של התהליך, שמתמקד בגיבוש  התקיים והשאלון הראיונות באמצעות המידע איסוף

  .כיווני פעולה עתידייםשל 

 .מסמכים עשרות ונותחו לגיבוש מסמך יסוד התהליך לאורך כן התבצעו תצפיותכמו 

 :תהליך בחברה האזרחיתלבחינת המערך המחקר להלן מסכם את  13 לוח
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 האזרחית בחברה ליךתהה פעילות תבחינל המחקר מערך סיכום :13 לוח

 לוח זמנים מספר  המידע מקור המידעכלי לאיסוף  

חברי ועדת ההיגוי והצוות  ראיונות עומק חצי מובנים  .1
 המוביל

8 3/2015 

ועידת מנהיגות  משתתפי למילוי עצמי ניםשאלו  .2
 אזרחית

16* 3/2015 

 9/2014-3/2015 5 מפגשים במעגלי הפעילות  תצפיות  .3

 9/2014-3/2015 עשרות  מסמכי התהליך ניתוח מסמכים  .4

 נוגעות שאינן לשאלות התשובות בניתוח רק אותו כללנו לפיכך, בפועל הוועידה במפגש השתתף לא המשיבים אחד*
 מתוך משיבים 15 – 71% על עמד ההיענות, שיעור זה משיב בלי. המשתתפים של הרקע למאפייני או עצמו למפגש

 .בוועידה משתתפים 21

  וניתוחם םממצאיה 5.3

  האזרחית בחברה המתרחש התהליך מטרות על ההסתכלות 5.3.1

מכיוון שהתהליך בחברה האזרחית הנו תהליך מתפתח אשר מתאפיין בריבוי של דעות ושל שחקנים חשוב 

 המטרות עם הזמן.ההסתכלות על לבחון מה הם האופנים השונים שבהם נתפסו מטרותיו וכיצד התפתחה 

התהליך  היבט זה נבחן באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים עם חברי ועדת ההיגוי והצוות המוביל של

 בחברה האזרחית. 

חשוב לציין כי מעבר למטרה הכוללת של גיבוש מסמך יסוד לחברה האזרחית ולמגזר השלישי, ההחלטה 

העקרונית שהתקבלה בשלבים מוקדמים של התהליך הייתה שמטרות המסמך ותכניו יעוצבו עם התקדמות 

ים יותר בחברה האזרחית להיות ולא יוגדרו לגמרי מראש. זאת על מנת לאפשר למעגלים הרחבהתהליך 

 ."מהשטח" שעוליםעל קולות  שותפים בעיצוב המטרות, כחלק מתהליך פתוח ודינמי המתבסס

מגזרי היה מטרה מקדמית של התהליך, אך בהמשך התגבשה -ם ציינו ששיח ביןמהמרואייני חלקמעניין כי 

 ההבנה שהחברה האזרחית בעצמה צריכה לעצב את מטרות התהליך:

 עם לדבר, המדינה עם לדבר האזרחית החברה את לארגן ממטרה התחיל הזה הדבר, היסטורית
 אחת גם אם כך אחר תחליט האזרחית שהחברה אומרת זאת. שלא הוחלט כך אחר. הממשלה
 .המטרה זאת לא אבל. הממשלה עם לדבר היא שלה המרכזיות המטרות

של המטרות מלכתחילה, כבסיס  ברורה ותחומה הגדרההמרואיינים התייחסו גם לדילמה שבין ן חלק מ

ברור אך מהווה בסיס  הגדרה כללית שמאפשרת שיתוף בעיצוב התהליךלתכנון אפקטיבי של הפעילות, לבין 

 על פי הצוות המוביל במפגשי ההיוועצות: פחות לגיוס השותפים. הדבר בא לידי ביטוי

 איזשהו לייצר קודם האם הזה ]...[ הדבר של היתרון והיא החיסרון היא, ותרנגולת ביצה שאלת יש
 אז, לשטח הולכים? קורה מה כי שאנו מביאים עמנו. הערך זה, הנה ולהגיד לשטח ללכת ואז ערך

 לשאול באתי אני, אנחנו אומרים ואז? יםמביא םאת מה? לי םהבאת מה אז, רגע, אומר השטח
 ואומרים הביתה אותך שולחים ]...[המתנדבת  המנהיגות נגיד. אביא שאני רוצים אתם מה אתכם

 הנה ואומרים לשטח באים אם זאת לעומת. מטרות םהגדרת לא, ברור יותר מטרות ותגדיר לך
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 יםיודע כבר םאת אם ייאל םבאת מה בשביל אז אומר ]...[ השטח אז, שלוש שתיים אחת, באתי
 .הטיפות בין פה ללכת קצת ניסינו אנחנו אז? לעשות כיםהול םאת מה

בחלקים הבאים נתייחס למטרות התהליך כפי שראו אותן מוביליו: החלק הראשון יעסוק במטרות 

 מגזריות.-מגזריות והחלק השני יעסוק במטרות בין-פנים

 מגזריות-מטרות פניםא. 

 הנוכחיבשלב  התהליך את תופסים שהמרואיינים ניכרבהסתכלות על המטרות הרחבות של התהליך 

 הקולקטיבית זהותה להגדרת בנוגע האזרחית החברה בתוך שיח לייצרשנועד  מגזרי-פנים תהליךכ

 . הויעדי

 .שלנו במגזר בעיקר בעיקר עוסקים עכשיו אנחנו

, אומרת זאת. עצמה עם לדבר ]...[ האזרחית לחברה לגרום הן להיום נכון המטרות שלי בתפיסה
 ."משותף יום סדר" שכתוב מה, "'פנימי שיח"  הניירות של במילים שקרוי מה

המטרה הגדולה היא בעצם ההגדרה העצמית. יש הרבה שנים של עשייה של העולם של המגזר 
השלישי ועדיין ההגדרות נעשות על דרך השלילה: המדינה לא עושה, נכנסנו בווקום... ]...[ האם 
אין משמעות למגזר שלישי גם כאשר חיים במדיניות שהמדינה עושה את כל חובותיה ויותר מזה? 

שיש למגזר השלישי מקום ויש לו עניין וצריכים לחזק מאוד  ,מאוד מאוד ברורהשלי השקפה האז 
 התפיסה המגזרית אצל אנשי המגזר.את 

מגזרי כמטרה בפני עצמה, -למעשה, ניתן לומר כי עם התפתחות התהליך התחזק המקום של השיח הפנים

בהם שת מפגשי ההיוועצות, ולא רק כאמצעי להזנת התכנים של מסמך היסוד. זאת במידה רבה בעקבו

החשיבות של שיח כזה. המשתתפים בהיוועצות הביעו עניין בהגדרה עצמית קולקטיבית ובגיבוש התבלטה 

מגזרי, לגבש מכנה -ערכים ואופני התנהלות מוסכמים, וחלקם ראו בתהליך הזדמנות לנהל דיאלוג פנים

רחית כמענה לפילוג ולתחרות השוררים משותף ולהסדיר את היחסים בין הארגונים הפועלים בחברה האז

 המשתתפים במפגשים:ן לא פעם ביניהם. דוגמאות לכך ניתן למצוא בדבריהם של כמה מ

ל כ הוא שונים ארגונים בין הדיאלוג .שם לא עוד אנחנו אבל ,שובח דבר זה החוצה ונהפש מסמך
 קשה אז נויבינ נעים יותר שיח שניצור עד כי ,משמעות חסר זה כזה מסמך שליצור מקדמי כך

 זה עצמנו לבין נויבינ לדבר מסוגלים ללכב שאנחנו לפני החוצה לפנות, החוצה זה את להוציא
 .מביך

 אנחנו ]...[ .זהות לעצמי מגבשת אני, אותי רואים המגזרים ואיך הממשלה איך של עניין לא זה
 לשים בעצם באים אנחנו, למדינה חזון לבנות באים לא אנחנו [.].. אנחנו מי להגיד לבוא צריכים

 .השלישי המגזר זה ומה האזרחית החברה זה מה על רחב הגדרה נייר

 קידום הוא מגזרית-הפנים מטרהה של נוסף היבטחלק מחברי ועדת ההיגוי והצוות המוביל ציינו כי 

 בקרבה: ייצוג מנגנוני ובניית האזרחית החברה של התארגנות

 אף מייצג לא אחד אף, בישראל האזרחית החברה של בסיסי די מאפיין זה לדעתי. גג ארגוני אין
 .שהמגזר השלישי היה יכול לעשות יותר רווח מייצוג יותר מוצלחההנחה שלי היא ו]...[  אחד
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 ארגון חיזוקהייתה  חברי ועדת ההיגוי והצוות המובילשציינו רוב  נלווית בהקשר זה יש לציין כי מטרה

 : מייצג גג כארגון וביסוסו" אזרחית מנהיגות"

 חלק, שלה והמטרה ,האחרונות בשנים טלטלות מיני כל עברה "אזרחית מנהיגות"ש יודעים כולנו
 .ומייצגת רלוונטית להיות תחזור שהיא ,זהה התהליך את לה שנתנו מהעניין

 אותו לנהל, אותו להנהיג, להוביל וצריך, התהליך את להוביל שצריך הגוף להיות צריך הוא לדעתי
 את בונה רק לא הוא, הארגון את בונה גם הוא האלה שמהתוצרים כיוון לאיזשהו אותו ולכוון

 .המשימה

במדינות אודות היערכות החברה האזרחית על עולות בקנה אחד עם הספרות  ואלמגזריות -פניםמטרות 

. יש בתהליכי היערכות כאלהמהוות מרכיבי מפתח הן מגזרית, ו-לקראת הבניית שותפות ביןשונות בעולם 

 ולקידום למינוף הזדמנות בבחינת הם הממשלה עם שותפות הבניית מהלכילציין כי הניסיון מהעולם מעיד ש

 זהותיים בהיבטיםהן  ,מגזריות תשתיות של ושכלול לפיתוחהובילו  קרובות לעתיםו החברה האזרחית,של 

קיומה של חברה אזרחית מאורגנת כך,  לענוסף  (.2014, ואבישי לימור)ם ומוסדיי יישומייםהן בהיבטים 

התנאים ן " זוהה כאחד מרחבה תמיכה ובעל הארגונים בשם לדבר היכול קולקטיבי קול בעלכמגזר "

 מהלכים מסוג זהשל מיסוד שותפות עם הממשלה ואף לעצם היכולת להשיק  מהלכיםהמקדימים להצלחת 

  (.47, 7' עמ, 2013, ואבישי לימור)

 מגזריות-מטרות ביןב. 

ניכר בהמשך כלפי חוץ. שעשויות לכוון גם מטרות  שורטטו בראיונות ובמפגשי ההיוועצותלצד המבט פנימה 

הביעו עניין בשיפור התדמית במידה רבה, והם  העסיק את המשתתפים במפגשי ההיוועצותכי המבט החוצה 

 יםהחשיבות של הסדרת היחסים עם המגזרדיברו על , אחרים מגזריםבעיני ושל המגזר בעיני הציבור 

 :הממשלתי והעסקי וביטאו צורך בהעלאת תביעות ודרישות כלפי המדינה

המגזר  ,השלטון – השאלה האם הצד השני ,לא מספיק שנתפוס את עצמנו כגורם בעל משמעות
 .וחיוניים כהכרחיים נובעצם תופסים אות ,העסקי

 ובעצם המקומית לרמה מגיע זה דבר של בסופו ,גליהואנ ברצלונה כמו ,ארצית אמנה שיש בערים
. משאבים ומשקיעה ןאות מחזקת וגם העמותות פעילות על אחריות לוקחת גם העירייהאו  הרשות

 על האחריות את שזורקים ,היום כמולא . המגזרים בשלושת יחד דברים לעשות אפשרות יש ואז
 .לבד ןאות ומשאירים מפריטים ,העמותות

 שהיא מה את עושה לא הממשלה כי פה אנחנו האם דרך עצמנו את מגדירים אנחנו פעמים הרבה
 המדינה ולאזרחי המגזרים לשאר הזמנה להיות צריך הכיוון אודווק, לעומתי ומאוד ,יכהצר

 .האין דרך ולא היש דרך על שותפים. החברה פני לקידום שותפים להיות

מגזריות, ועמדו על -בדומה למשתתפי התהליך, גם מוביליו הרחיבו את היריעה מעבר למטרות הפנים

בשלב הנוכחי  סכאמור, התהליך נתפ החשיבות בהסדרת היחסים עם מגזרים אחרים, ובראשם הממשלה.

יהיה אם שמגזרי, שמטרתו המרכזית מכוונת לקידום שיח פנימי, ובהתאם לכך ניתן להבין -כתהליך פנים

. בקשר בשלב הבאשלא במסגרת שלב זה של התהליך אלא  הוא יתרחש ,מגזריים-עיסוק ביחסים הבין
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 את להניח – ובעיני חלקם אף צריכים –סברו המרואיינים כי התהליך הפנימי ומסמך היסוד עשויים לכך 

 :כךל היסודות

, אחרים של כנגזרת שלא אני מי]...[  להגיד מאפשר היה מסגור כאילו, חשובים הם הדברים שני
 מה אז, למלא רוצה שאני והשליחות אני מי של ,זהה מהמקום אז ,קיי-או ולהגיד לבוא זה ואחרי
 .אחרים עם שלי היחסים מערכת

מגזרי -לצד ההסכמה על החשיבות של העיסוק הפנימי בטיוב הממשק עם הממשלה, המסגרת לשיח בין

חלקם ראו בשיח עם הממשלה מטרה  – הסוגיהבהסתכלותם על עדיין לא ברורה והמרואיינים נבדלו זה מזה 

אחרים ראו בו מטרה אפשרית בלבד, אם יוחלט על כך בהמשך הדרך, ואילו עתידית מובהקת של התהליך, 

 אחרים.ואולי מטרה שלא בהכרח צריך לקדם במסגרת תהליך זה אלא במסגרת תהליכים 

לפיה והתפיסה שהביעו חלקם ן מגם נובעת החשיבות שרואים המרואיינים בהסדרת היחסים עם הממשלה 

 בעייתיים: כיום היחסים

 ועד ההצהרתית מהרמה. הרמות בכל מאוד רעה בצורה מתנהל השלישי למגזר המדינה בין הקשר
 מרגיש זה שהשטח מה. הכסף את מקבלים שלא זה מרגיש שהשטח מה ]...[... הכי היחסים

 .הזה הדבר של סימפטומים

ה האזרחית. זאת תקופה מאוד בעייתית מבחינת היחס לעמותות והיחסים בין הממשלה לחבר
  .האמת ,אני מאוד מודאג

האם בתפיסה של משרד הרווחה היא רואה בי שותפים? אז מנהלת מחלקת הרווחה בעיר ודאי 
ילוץ. בוודאי אם להסתכל על כל המגזר השלישי, רואה, הגורמים למעלה לפעמים רואים בנו כא

 לפעמים הם רואים כמאיים.

במקביל לתפיסה זו ראו המרואיינים יתרונות בשיח עם הממשלה גם עבור החברה האזרחית וגם עבור כלל 

 החברה בישראל כאמצעי אפקטיבי לשינוי המצב:

 הטוב במקרה אז, המבצעת הרשות מול, הממשלה משרדי מול שוטף באופן לעבוד של תרבות אין
 לו מחכים? לתקציב מחכים איפה אז. "להתכונן צריכים אנחנו אז, תקציב יש וואלה" אומרים
 המחלקות מנהלי מי? התקציבים קצין מי להגיד במקום, בכנסת – לסוף אמצע בין שזה ,בתחנה
 משתפים תהליכים עושים איך? שוטפים עבודה קשרי מייצר אני איך? לקדם רוצה שאני בנושא
 ?ממשלה תהליכי בתוך

 האלה שהמערכות שברגע, מדהים דבר זה ]בשולחן העגול בנושא החירום[ שם שראינו ... מה
 את ליצור יודעת היא, בשטח שלה האחריות ליבת מה מחליטה הממשלה, בתיאום פועלות
. מדהימה היא התוצאה, האלה למצבים הגדרות כמה להם יש, בעורף חירום מצב על ההנחיה
 הכספים. מקבל שהוא השירות אחרי מעקב יש, טוב יותר הרבה שירות מקבל האזרח, לוכ קודם
 צרכים לגבי תיאום יש, ממוקדים יותר הרבה האזרחית מהחברה שיצאו הכספים, גם נשפכים לא

 הממשלה של פעולות בסדרת איך מראה והיא מוחשית נורא עורף של הדוגמה]...[  יכולות ולגבי
 בעוד כאלה התקדמויות לייצר אפשרלדעתי  אז. לאזרח עושה זה מה ,האזרחית החברה ושל

 .האלה הגזרות על הפנס את לכוון יכול ]מסמך יסוד מגזרי[ כזה ומסמך ,גזרות
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כאמור, על אף ההסכמה על חשיבות הנושא, שיח עם הממשלה לא הוגדר בשלב זה כמטרה ברורה של 

גיבוש שכמטרה בשלב הבא. עם זאת, הייתה הסכמה רחבה  התהליך והדעות היו חלוקות אשר להגדרתו

תהזהות מגזרית ושיח פנים מגזרי על יחסים עם הממשלה יכולים להניח תשתית טובה לשיח   בעתיד.  א 

 ךהתהלי תרומת 5.3.2

רחבות לבחינת  מטרותשל מטרות התהליך הוגדרו במסגרת המחקר שלוש התפיסה בהתאם להתפתחות 

 תרומת התהליך: 

 ששני היבטים מרכזיים בה הם: מטרה –מגזרי -יצירת שיח פנים .1

 שיתוף מעגלים רחבים 

 רתימה ומעורבות פעילה 

 ארגון הגגשל בניית מנגנוני ייצוג וחיזוק  .2

 גיבוש מסמך יסוד וכיווני פעולה. .3

 מגזרי-יצירת שיח פניםא. 

היא בעצם ההתנעה של בהתאם למטרתו המרכזית של התהליך לגיבוש מסמך יסוד, תרומתו הראשונה 

תהליך ייחודי שעוסק בזהות ויעדים מגזריים. חברי ועדת ההיגוי והצוות המוביל שרואיינו התייחסו להיותו 

 של התהליך פלטפורמה לקיומו של שיח פנימי עצמאי, שמאפשר בירור עמדות ודיאלוג בין הארגונים:

 מעסיק ומה האזרחית החברה מה של ועכשיו לכאן מדויקת מאוד דופק בדיקת איזושהי ותןנ זה
 .אותה

 לארגונים הלך פעם שמישהו, בישראל האזרחית החברה של בהיסטוריה ,עשה שמישהו זכור לי לא
 .משותף כוח של הזה בהקשר רוצים הם מה אותם ושאל

החל להתקיים במסגרת התהליך, שזה משהו שמעולם לא נעשה באופן שמגזרי -הפנים השיח ...
האזרחית עצמה, זאת אומרת הרבה פעמים זה קרה מתוך זה שהממשלה  מובנה בתוך החברה

הציעה או כפתה במסגרת כל מיני ועדות כאלה ואחרות שהמגזר השלישי יחשוב מיהו ומהו ומה 
 .תפקידיו

שיתוף במגזרי: המידה שבה נעשה שיח זה -ניתן להתייחס לשני היבטים מרכזיים בהקשר של השיח הפנים

המשתתפים ברה האזרחית ובמגזר השלישי ומידת הרתימה והמעורבות הפעילה של של מעגלים רחבים בח

 .ובו. להלן נבחן שני היבטים אל

 שיתוף מעגלים רחבים
 תקבוצשל בהתייחס לשיתוף מעגלים רחבים במסגרת התהליך נבחן הן ההיבט של עצם ההשתתפות בתהליך 

 נות בחברה האזרחית במסגרת התהליך ותוצריו.גדולה ומגוונת והן ההיבט של הכלת המגוון והשומשתתפים 

 היקף ומגוון  – בתהליך המשתתפים
המשתתפים בשיח זה והייצוג המגוון מספר מגזרי הנו -היבט חשוב של שיתוף מעגלים רחבים בשיח הפנים

 שלהם במסגרתו. 
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לא היה  המרואיינים חשו כי הואן חלק מ , אולםתכנוןאת ה תאםבתהליך ההיוועצות  המשתתפים מספר

 נמצא , בשלב שבו התהליךלענייןסביר בהתחשב בפרק הזמן שהוקדש מספר כי זהו  מספק. עם זאת חשבו

, הדאגות המיידיות של הארגוניםמיומי ו-םהעיסוק היון נושא מחריגתו של ה ובאתגרים המובנים, כגון
בחברה נות משותפת וקידום התארגייצוג  גיבושלהתנגדות עקרונית וכן  העדר מודעות לנושא הייצוג

 נרחיב עוד בהמשך.  והאזרחית. על אתגרים אל

בהשתקפות מזה אנחנו רואים, החברה האזרחית היא לא ששה יש פה בעיה, שזה לא מהנושאים, 
, או אומרים אנחנו מתים "מנהיגות אזרחית"מהר מאוד להתארגן וכולם רשומים כחברים ב

ויש לנו פה אתגר שמתבטא במהלכים השונים, בין אם זה  ,להיות שותפים בתהליכים האלה
 .למהלכים כמו המהלך הזה ת, בהירתמותבהצטרפות, בלהרגיש חלק, בהזדהו

 של מצומצם מאוד מאוד מעגל זה. להיות צריכים היינו שבו במקום לדעתי נמצאים לא אנחנו
 מביאה הכמות של למקום הגענו לא ופה, משמעי חד, פה איכות מביאה הכמות]...[  עמותות
 .מאכזב וזה. הזה בנושא. איכות

 לארגונים להגיע הצלחנו לדעתי, ככה נגיד בואו. השטח את לגרד הצלחנו כאלה לתהליכים יחסית
 הוא. סביר הוא הזה הדבר של וההיקף האנשים כמות [ בעיניי.]... מעולם אתם דיבר לא אחד שאף
 .מעולה לא

 . שנה לא ובטח, חודשים של לא. שנים 10-5 של עבודה זה השטח עם אמון לבנות

חשוב  ,אולםולבחון את היקף ההשתתפות בהקשר רחב יותר, ניתן ללמוד מתהליכים אחרים בעולם.  כדי

לציין כי התהליכים שונים מאוד זה מזה וההשוואה ביניהם בעייתית. נוסף על כך, קשה למצוא תיעוד של 

 מגזריים. -תהליכים פנים

המשתתפים אינו גדול בהרבה, וכל שכן ביחס המספר המוחלט של עולם שבהם מצאנו תיעוד, בתהליכים ב

המקרים השתתפו ארגוני גג ן לגודלן של המדינות ולהיקפה של החברה האזרחית בהן. לצד זאת, בחלק מ

גם האתגר בגיוס משתתפים לתהליך מוכר ממדינות  23.שבהם חברים מספרים גדולים יותר של ארגונים
 קודם לעיסוק המגזרי הכולל ,ות, שגם בהן ענייני הארגון עומדים בראש מעייניהם של מנהלי הארגוניםאחר

 . (2014, ואבישי )לימור

של משתתפים למפגשי  יםגדולמספרים בהמשך לכך, חברי הצוות המוביל של התהליך העידו על קושי בגיוס 

ההיוועצות ותיארו מצב מעגלי מאתגר, שבו על מנת לגייס משתתפים יש צורך לבנות אמון ו"להראות 

 קבלות", אך על מנת לעשות זאת יש צורך בהשתתפות רחבה שתסייע לבסס את התהליך.

                                                   
ידי ארגון הגג שקיבל את המנדט -בסבב הראשון של ההיוועצות )שהובל על משתתפים 360למשל היו  באוסטרליה 23

 מאותידי כוח משימה משותף לממשלה ולחברה האזרחית( היו -לכך מהממשלה( ובסבב השני )שהובל על
נציגים מהחברה האזרחית לצורך תכנון ההיוועצות  70בהשתתפות  . כהכנה לסבב זה נערכה סדנהמשתתפים

ידי שולחן -בהיוועצויות שקיימה ועדת ברודבנט, שהוקמה על משתתפים מאותהיו  בקנדה(; 2014, ואבישי לימור)
 ואת האזרחית החברה של האפקטיביות את לשפרמגזרית עצמאית( במטרה לבחון כיצד -פנים יוזמהעגול מגזרי )

 Panel on) בנדון שפורסם קורא לקול תגובות 90 ונתקבלו היוועצות מפגשי 21 התקיימו. הממשל עם יחסיה

Accountability and Governance in the Voluntary Sector, 1999 ;)קיימה קבוצת העבודה של החברה  באנגליה
עותקים של מסמך ההיוועצות  10,000ובנוסף חולקו  וסמינרים מפגשים 11, הגגידי ארגון -האזרחית, שהוקמה על

(Stowe, 1998ו ;)56הממשלה היא שערכה את ההיוועצות עם החברה האזרחית ובמסגרת זו קיימה  באירלנד 
 .(Ahern, 2000) ארצי סמינר וכן אזוריים סמינרים
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 ]...[ םלה להראות צריך אתה ]...[ בתהליך להשתתף לבוא אנשים מצד נכונות ליצור באמת בשביל
 .אותם לשרת יכול זה, המשכיות לזה יש, בסיס באמת לזה שיש

שלהם.  המגווןהמשתתפים, אחת הסוגיות המשמעותיות שליוו את התהליך הייתה  מספרסוגיית  לענוסף 

, אשר קוראים לייצוג הולם לארגונים מתחומי עשייה התהליך עוגנה בעקרונות המנחים של ה זוסוגי

 .מוחלשותוממגזרי פעילות שונים ולקבוצות אוכלוסייה 

במסגרת תהליכי ההיוועצות נעשו מאמצים להרחיב את מגוון המשתתפים. תרמו לכך המפגשים 

ים, המפגשים האישי ;הקבוצתיים על בסיס גאוגרפי, שאפשרו את השתתפותם של ארגונים מהפריפריה

מי שלא היה לוהסקר המקוון, שאפשר  ;שהרחיבו למשל את השתתפותם של נציגים חרדים וערבים

  24להשמיע את קולם. באפשרותם להשתתף במפגש באופן פיזי

 ומגוונת רחבה קבוצה של להשתתפות להביא המאמצים הצלחתוועידת מנהיגות אזרחית, בהתייחס ל

נציגי ארגונים  150-)הוזמנו כ וצה רחבה יותר של משתתפים; ועידה זו יועדה לכלול קבמוגבלת הייתה

נוסף  .21 (, אך בפועל מספר המשתתפים היה מצומצם יחסית ועמד על40-30והייתה ציפייה להשתתפות של 

ארגונים ו ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, ארגוני פריפריהובהן  ,חסר ייצוג לקבוצות משמעותיותעל כך 

 קטנים ומקומיים. 

בממצאי השאלון שהועבר למשתתפי הוועידה, אשר שרטטו את מאפייני הארגונים מצב זה השתקף 

  .הלוועיד השותפים

 87% ארצית  פעילותהארגונים פועלים מ 

  הם ארגונים גדוליםרובם:  

 עובדים 20מעל יש  מהארגונים 60%-ב -

 ."חש מיליון 5מעל התקציב הוא  מהארגונים 66%-ב -

 :זאת משקף להלן 13 תרשים

  

                                                   
 באזור שפועלים ארגונים גם לונכל אולם(, %61) ארצית פעילות פועלים המקוון לסקר המשיבים של הארגונים רוב 24

 רוב: מגוון על העידלכל אזור(. התקציב השנתי של הארגונים  15%–11%) והמרכז ירושלים, הדרום, הצפון
 העובדים מספר, זאת לעומת(. יותר גדול תקציב על"ח )והשאר ש מיליון 5 עד של תקציב על דיווחו( 64%) המשיבים

  (.2015 בר,עובדים ) 20-ישנם מעל ל, ובחצי מהארגונים יחסית גדול היה
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 לפי, השנתי ותקציבם אזרחית מנהיגות תבוועיד המשתתפים הארגונים של פעילות אזורי: 13 תרשים
 וועידהה משתתפי

 

 

 

 

 

 

 [n=15] 

ה וועידפים בסברו כי הרכב המשתתמהם  74%: מצב זה בא לידי ביטוי גם בתחושות המשתתפים בוועידה

 .(14 תרשים) השלישי ובמגזראינו מייצג או משקף מספיק את המגוון בחברה האזרחית 

 וועידהה משתתפי בעיני אזרחית מנהיגות בוועידת מגווןייצוג העד כמה  :14 תרשים
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,  במידה רבה
26%

בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד

באיזו מידה, לדעתך, הרכב המשתתפים בוועידת מנהיגות  השאלה שהוצגה: 

 אזרחית משקף מספיק את המגוון הקיים בחברה האזרחית ובמגזר השלישי?
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 הכלה של מגוון ושונות בתהליך ובתוצר
משתתפים בתהליך נשאלת השאלה עד כמה ואיך ניתן לתת בתהליך ובמסמך אחד המעבר לייצוג המגוון של 

זו קיבלה ביטוי במפגשי מענה למגוון רחב של מאפיינים, אינטרסים וגישות בחברה האזרחית. שאלה 

מציאת מכנה  להמשתתפים התייחסו לא פעם להבדלים שבין הארגונים ולאתגר ש. ההיוועצות ובוועידה

ביניהם. אתגר זה עלה גם במדינות אחרות בעולם שבהן אידאולוגיים מעשיים ו פערים על רושיגמשותף ו

הסכמה במגזרית ונמצא כי נציגי החברה האזרחית התקשו לפעול -התקיימו תהליכי הבניית שותפות בין

  (.2014ואבישי,  לימור)ותיאום ביניהם 

 הגישה שנקטו מובילי התהליך בפועל ביקשה להתאחד סביב המשותף ולשים בצד את השונה:

יהודים, סוגי ארגונים. אבל די, בדברים האלה די הוצאנו -פריפריה, ערבים-זה כמה מתחים, מרכז
ת האוויר מהבלון ]...[ יש דברים שמעסיקים אותם במשותף, וזה הראה הסקר באופן מובהק א

]...[ הניסיון שלנו פה להראות לארגונים האלה, שלמרות שהאידאולוגיה שלהם או היום יום 
  .שלהם שונה, עדיין יש בבסיסם סוגיות מאוד בסיסיות שמעסיקות את כולם

  ת במסגרת התהליך ותוצריו ביטוי גם לדעת המיעוט:חלק מהמרואיינים הציעו לשקול לת

 את לגהץ יכולים הזה מהסוג התוצריםש ]היא[ שהסכנה, המגזר בתוך שונות הרבה כך כל יש
 .שונויות מטשטש לא שהוא משהו מייצרים איך – מסובך וזה ,לקונצנזוס להגיע בשביל השונות
 זה, המעטה בלשון, דבר אותו כולם שלא בזה שמכירה ארטיקולציה לעשות היה אפשר אם]...[ 
 הדעה את לייצג לפעמים יכולה לא שהיא החלטה לקבל צריכים דבר של בסופו ]...[. נותן היה מאוד
 .לחלוטין אחרת מרגישים אנשים שנפלה, הדעה על פומביות נותן כן אני אם, כולם של

ערוצי פעולה מספר לקיים  לגישה שיושמה בפועל: חלופית גם גישההושמעה כך, במפגשי ההיוועצות  לענוסף 

 יותר ולא לאחד את כולם סביב המשותף.  וגנייםהומונפרדים 

עמדו על מספר אתגרים  סוגיית ההכלה של מגוון עלתה בדברי המרואיינים, ובעיקר הצוות המוביל. אלה

 בהקשר זה:

 אוגרפים בהיוועצות בעיקר על בסיס געל פי הצוות המוביל, ההסדרה של ייצוג הארגוני :גאוגרפי מגוון

מאלה  שונות סוגיות העסיקו הפריפריה ארגוני שאת בכך שהתבטאו, לפריפריה מרכז בין הבדלים חשפה

בוערים אשר  –ולצרכים בסיסיים  יומיות-םיו לדאגות שנוגעות כאלו במיוחד, שהעסיקו את ארגוני המרכז

" אזרחית"מנהיגות  לביןהפריפריה בין ארגוני  כן וכמ .יותר מאשר הצורך במסמך יסוד מגזרי מבחינתם

רב יותר. הצוות המוביל הדגיש את החשיבות של שיתוף הפריפריה בתהליך  מרחק היה התשתית וארגוני

 .יםקשיה אף על כך שםלותיאר את המאמצים שננקטו 

ם לא שם ה .אנחנו כאילו הרחק שנות אור עם הדיבורים שלנו על מכנה משותף וסדר יום משותף
שסופרים אותם, אפילו כידע כללי הם לא יודעים שיש לדעתי הם לא מרגישים בכלל  ,בכלל

ות בארץ הוא סופר התהליך שאנחנו עושים של לכתת רגלינו לכל מיני מקומ ]...[ .מנהיגות אזרחית
 .יםישלוש מאות חשודים מייד-זה תמיד אותם מאתיים ]אחרת[ חשוב, כי
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חלק מהמרואיינים ציינו כי לארגונים חברתיים מסוגים שונים יש לעתים מאפיינים,  :ארגונים של מגוון

זאת במסגרת תהליך  להכיל היההאתגר ו, סותרים ואףאלה מאלה השקפות או אינטרסים שונים 

ההיוועצות. הבדל עיקרי שתואר היה בין ארגוני שירותים לארגוני סנגור והתארגנויות; לתפיסת הצוות 

מהסוג הראשון ופחות לארגונים מהסוג השני, על  לארגונים יותרבפועל ליך ההיוועצות התאים המוביל, תה

  .אישיות פגישות באמצעות לדוגמה, והתארגנויות סנגור ארגוני להכליל מאמצים עשונכן 

 לשינוי ארגונים עם קל לנו היה פחות, כאלה פרופר שלישי המגזר עם ארגוני לנו קל היה יותר
 .התארגנויות עם, חברתי

 לית"המנכ עכשיו. הזה התהליך על לי שיש ההשפעה מה זה אנשים פה שישאלו הראשונה השאלה
. הארנונה עם לו שיעזרו שצריך העמק במגדל עכשיו ארגון מין איזה לא היא [ארגון סינגור] של
 גם זה ]...[ ההתארגנויות של העניין כל גם. הזה הדבר עם מדבר לא שבכלל שלם כוכב פה יש ]...[

 הקטנים הארגונים של מודעות בחוסר לא הם ]...[. הזה הדבר בתוך אותם גם להכיל מדי מסובך
 בעצם הוא הזה הדבר כלש בעצם יגידו חלקם. כזה עולם מתנהל שם שאי יודעים הם ,מהפריפריה

 היחסים זה האלה הארגונים אצל שעולה והראשון המרכזי ]...[ הנושא. שירותים ארגוני של מהלך
 היא המדינה מול שלהם הגישה... לא זה. עניין לא בכלל זה האלה הארגונים בשביל – המדינה עם

 לגמרי. אחרת גישה

 מכנה מציאת של ולאתגר הארגונים שבין להבדלים התייחסו שבהם, ההיוועצות במפגשי זה מתח עלה בנוסף

 מכנה ישקף שהמסמך חשש הביעו מהמשתתפים חלק. ביניהם אידאולוגיים פערים על וגישור משותף

 למידת בנוגע חלוקות היו הדעות, לכך בהמשך. מהותיות לבעיות יתייחס מדי ולא וכללי נמוך משותף

 להימנע ביקשו ואחרים פוליטיים היבטים במסמך לכלול ביקשוש משתתפים היו :המסמך של הפוליטיות

 .מסוימות קבוצות של הדרה ולמנוע רחבה הסכמה להשיג מנת על בעיקר, מכך

-סוגיית ההבדל בין הארגונים עלתה גם במדינות אחרות בעולם שבהן התקיימו תהליכי הבניית שותפות בין

ד בשאלות של סנגור לעומת אספקת ויחינציגי החברה האזרחית, ב קרבנתגלעו סכסוכים ב לעתים .מגזרית

 .(2014, ואבישי לימורשירותים ושל מידת שיתוף הפעולה עם הממשל )

 במסגרת הרחבה וההכללה המגוון לחשיבות התייחסוש מרואייניםהיו  :אוכלוסייה קבוצות של מגוון

 :זה אתגר עם ההתמודדות את ותיארו התהליך

 ערבית, אוכלוסייה של לקהל להגיע אפשר איך הראש את שוברים, בזה מתלבטים, בזה עסוקים
 להגיד של הזה במובן מכילה חשיבה לזה נקרא, איזושהי יש כאילו לארגוני... להגיע אפשר איך

 מאוד מודעות ]...[ יש קשה. נורא זה ליישם ,עכשיו .בחוץ אחד אף להשאיר רוצים לא אנחנו
 לא עדיין]אנחנו[  אבל הציבורים, לכל מקום לתת שרוצים הציבורים, לכל להגיע שרוצים עמוקה

 .שם

ארגונים שפועלים בחברה הערבית או עוסקים בהמשך לכך, כמה מרואיינים העידו על האתגר בשיתוף של 

מוביליו ולחוש חלק בהתקשו לדבריהם להביע אמון בתהליך ו רגונים אלוא .בנושאים שנוגעים לחברה זו

כן ארגונים שפועלים בחברה היהודית ו ניהם לביןזאת על רקע ההפרדה המתקיימת במידה רבה בי ,ממנו
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לידי ביטוי גם במסגרת מפגשי ההיוועצות שבהם השתתפו  על רקע מחלוקות אידאולוגיות. אתגר זה בא

 נציגי ארגונים ערביים:

השאלה שלי היא עד כמה ארגון נשים פלסטיני במדינת ישראל יכול באמת להשפיע על השיח של 
, על איזה ארגונים עוד נושא זה מי זו החברה האזרחיתהמסמך הזה ויהיה לנו קול בתוך המסמך. 

 ?רגונים שהם בעד כיבוש והתנחלויותהאמדובר? מה קורה עם 

 גבול יש אבל, מימון חוסר של מבעיות סובלים הערבית בחברה ובמיוחד האזרחית החברה ארגוני
 של ומה שלי האדמה מה, שלי הבית את לבנות איפה הזכות כמו ,עוברים לא שאנחנו אדום קו ויש
 .מותר ומה לי אסור ומה סבא ושל אבא

 הניסיונות וכל האחרונות שנים 67-ה את [השולחן]על  לשים בלי המשותף את נמצא איך השאלה
 .פליהאוה והגזענות

 קבוצתי מפגש וקיום אישיות פגישות באמצעות לדוגמה, הארגונים את להכליל מאמצים נעשו זה במקרה גם

 מארגונים נציגים דבר של בסופו השתתפו לא אזרחית מנהיגות בוועידת, ניסיונותיהם אף על. בנצרת

 .הערבית בעיקר בחברה שפועלים

 פעילה ומעורבות רתימה

מגזרי, מעבר לשיתוף של מעגלים רחבים של משתתפים בשיח זה, הוא -היבט נוסף של יצירת שיח פנים

רתימת המשתתפים וקידום מעורבות פעילה שלהם. מספר ממצאים מעידים על תרומת התהליך בהקשר 

 זה.

של  הירתמותהמידת  עלעדות מסוימת בחינה של ההשתתפות בוועידת מנהיגות אזרחית מספקת ראשית, 

דבר  –במסגרת התהליך  ביותר מפעילות אחתקודם לכן השתתפו  םכמחציתתהליך ההיוועצות: משתתפי 

  25.ומחויבותם לתהליךהירתמותם המעיד על 

ובהמשך לכך, ממצאי השאלון שהועבר למשתתפי הוועידה הראו כי בעיניהם התהליך יכול לתרום  ,שנית

ידי הרוב המכריע של המשיבים -על סהלקידום סדר יום מגזרי מוסכם נתפ פעולה משותפת .לארגון שלהם

 :15 תרשיםב, כפי שאפשר לראות שיכולה לתרום לארגון שלהם פעולהכ( 94%)

  

                                                   
 ששלחה המקוון הסקר על השיבו( %60) רובם. התהליך במסגרת קודמת בפעילות השתתפו בוועידה המשתתפים כל 25
 .אישי היוועצות במפגש ושליש קבוצתי היוועצות במפגש השתתפו מהם כמחצית", אזרחית מנהיגות"
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 לדעת ,אזרחית מנהיגותת עידבוו יםמיוצגה ניםלארגולתרום התהליך  מידה יכולאיזו ב :15 תרשים
 יהםנציג

 

 

 

 

 

 

[n=16] 

הממשק עם הממשלה,  ה שלהסדרבהתמקדו בעיקר בטיוב וכזו דוגמאות לתרומה אפשרית יש לציין כי 

 לדוגמה:

יוכלו לשחרר תם אני מאמין שמפגשים קבועים א   .יש נבחרי ציבור העושים את מלאכתם באמונה
 .חסמים בעבודה מול משרדי הממשלה

הבהרת הקשרים האפשריים בין הממשל לחברה האזרחית ולארגוני המגזר השלישי  ]חשובה[
והבהרת מקומם ותפקידם של הארגונים לא כמחליפים של הממשל באחריותו כלפי החברה, אלא 

 כתומכים ועוטפים.

פעולה פנים ובין  ףנים בציבור ולרווחים הטמונים בשיתודוגמאות נוספות התייחסו לשיפור תדמית הארגו

 מגזרי, לדוגמה:

 .כל שינוי לטובה בדימוי הציבורי של העמותות ישליך ישירות על סביבת העבודה של הארגון שלי

נשמח להרחיב את הפריסה הגאוגרפית של הפעילות תוך הסתמכות על שחקנים אזוריים = 
 משלושת המגזרים.

תוף כי מידת השי קידום מעורבות פעילה של המשתתפים בתהליך העידו משתתפי הוועידהבאשר להיבט של 

( חשו כי הייתה להם אפשרות להשפיע על ההחלטה על כיווני 67%)שלהם באופן אישי הייתה מספקת, ורובם 

 .(16 תרשים)ך פעולה עתידיים שיקודמו במסגרת התהלי
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81 

 שביכולתם להשפיע על התהליך ועידת מנהיגות אזרחיתמשתתפי ד כמה סבורים ע :16 רשיםת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[n=15] 

  :(להלן 17 תרשים)ר'  ךבמעורבות משמעותית יותר בתהליעניין אף הביעו משתתפי הוועידה 

 כלשהי בדרך התהליך בהמשך מעורבים להיות רצון הביעו שאלוןה לעהמשיבים  כל 

 63%  הביעו עניין במעורבות העמוקה יותר, כמו השתתפות במפגש נוסף של הוועידה או בקבוצות

  היסוד מסמך טיוטת על הערות מתןב הביעו עניין 50%; עבודה

 44% התהליך כניות בהפצת לסייע נכונות ביטאו 25% ;התהליך על תקופתי עדכון בקבלת עניין הביעו. 

  

 

,  במידה מועטה
33%

,  במידה רבה
67%

בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד

 כיווני על ההחלטה על להשפיע אפשרות לך הייתה מידהבאיזו השאלה שהוצגה: 

 ?התהליך במסגרת שיקודמו עתידיים פעולה
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 ועידת מנהיגות אזרחית משתתפי מצד, בתהליך מעורבות בהמשך עניין :17 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הם חברי ועדת היגוי 13%* 
[n=16] 

 בניית מנגנוני ייצוג וחיזוק ארגון הגג ב.

התהליך בחברה   ,ואכןמטרה נוספת שהוגדרה במסגרת המחקר הנה בניית מנגנוני ייצוג וחיזוק ארגון הגג. 

משותף, ובמסגרתם אף לקידום : גובשו כיווני פעולה מגזריים ייצוג מנגנוני של בנייההאזרחית התניע 

ארגון הגג  ידי-עלתהליך ף על כך, הובלת הסנו(. ז נספח 'רהוחלט על הקמת פורומים נושאיים ואזוריים )

 עם ההיכרות מעט הורחבהנראה כי  אמנםתרמה לחיזוק ארגון זה, שפועל לקידום ארגוני המגזר ולייצוגם. 

הכוללת של התהליך  הנראות , אך"מנהיגות אזרחית" והתהליך "נגע" בארגונים שלא נחשפו אליו קודם לכן

מוכר באופן נרחב. יתר על כן, אינו אליו בקרב ארגוני החברה האזרחית היו מוגבלות והוא עדיין  והחשיפה

עדיין  ןל איימובשארגון זה תהליך ל לדעתם,ציינו כי ( 56%)ועידת מנהיגות אזרחית בו םמשתתפיהרוב 

 לן.לה 18 תרשיםבכפי שאפשר לראות  .לגיטימציה רחבה בחברה האזרחית

  

63%

63%

50%

44%

25%

19%

0%

,  השתתפות במפגש נוסף של ועידת מנהיגות אזרחית
שבו תובא להתייחסות תכנית העבודה של מנהיגות  

אזרחית לקידום הסוגיות המשותפות

השתתפות בקבוצת עבודה שתגבש המלצות לתכנית  
עבודה לקידום אחת מהסוגיות שנדונו

מפת הסוגיות  –קבלת טיוטה של מסמך היסוד 
המשותפות לחברה האזרחית ולמגזר השלישי לצורך  

מתן הערות

קבלת עדכון תקופתי על התהליך

למשל בשיחות שלך עם  )סיוע בהפצת תכני התהליך 
(אחרים בחברה האזרחית ובמגזר השלישי

*אחר

ת/ת להיות מעורב/לא מעוניין
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 ועידת מנהיגות אזרחית משתתפי לדעתלתהליך,  לגיטימציהבחברה האזרחית  יש כמה עד  :18 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [n=16] 

, כמה מהמרואיינים תיארו אתגר מובנה מרכזי שנוגע למידת הארגון של החברה האזרחית לכךבקשר 

בישראל ולתפיסות בה ביחס לסוגיית הייצוג, ואשר עמו היה על מובילי התהליך להתמודד במסגרת תהליך 

אף של מנגנוני ייצוג מוסכמים ובהעדר נכונות, ולעתים במיעוטם ההיוועצות; אתגר זה בא לידי ביטוי 

נשענים הדברים בהתנגדות, של נדבכים שונים במגזר לגיבוש ייצוג כזה ולקידום של התארגנות משותפת. 

לעתים על תפיסה אידאולוגית ולעתים על העדרה של תודעה מגזרית ו/או על חוסר האמון שרוחשים חלק 

רכיבים את ועדת מ ,כזכור ,מהפעילים והארגונים החברתיים לארגוני הגג או התשתית הקיימים )חלקם

ההיגוי של התהליך(. בקשר לתהליך לגיבוש מסמך יסוד, לאתגר זה מתלווה גם העובדה שההיכרות עם 

 "מנהיגות אזרחית" בקרב החברה האזרחית איננה רחבה.

 ואת "אנוש" את לחבר בכלל אפשר ואיך, בינינו קשר ואין, לעצמו אחד כל]יש דעה שלפיה[ 
. אידאולוגיה שזה כאלה ודרך ]...[, גמור מודעות חוסר מתוך אגב חלקם. דברים וכאלה "בצלם"

 .האלה התהליכים כל אליהם קשור לא בכלל שזה שיגידו ארגונים יהיו ואז ]...[

 מחוץ שפועלים ארגונים במיוחד, הארץ בכל הארגונים לכל נכונה והיא – ביותר הגדולה התחושה
 לגבי וסקפטיים ציניים מאוד הם. מאמינים באמת לא שהם – פריפריה שנקרא מה, למרכז

 או אותם לפגוש שבאים ארגונים זה שמניסיונם ]...[ למיניהם גג ארגוני ולגבי כאלה מהלכים
 .מטרות להם כשיש אותם לשמוע

  

במידה רבה  
6%, מאוד

,  במידה רבה
38%

במידה  
56%, מועטה

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

 

  זוכה אזרחית מנהיגות ידי על המובל התהליך, לדעתך, באיזו מידההשאלה שהוצגה: 

 ?שלישיה והמגזר האזרחית מהחברה רחבה ללגיטימציה
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 :זה בהקשר קולות שני עלו ההיוועצות במפגשי. ייצוגסוגיית ה לגבי שונים קולות במסגרת התהליך נשמעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיש  הסכמה הביעו , שמטבע הדברים רתומים יותר לתהליך,אזרחית מנהיגות ועידת משתתפילעומת זאת, 

 ן.להל 19 תרשיםראות בכפי שאפשר ל ,ייצוג מנגנוני בבניית צורך

  

 

 התנגדות וסימני שאלה לגבי ייצוג

  האם, להתארגן רוצה שאני בטוח ולא אותי לארגן מנסים

  אוהבת היא כי? אזרחית חברה של כזה מסמך רוצה המדינה

,  שלהם בתנאים אבל אתנו לעבוד רוצים הם. להתחכם

  יהיה שאם אשליה יש. ממנה שייהנו הם הגדולים והארגונים

  הגדולים שהארגונים רגילה המדינה, יותר טוב יהיה גג ארגון

,  חברתית מנהיגות זה מי יודע לא אני, ולמענה אותה משרתים

,  הסדר בשביל לא, הבלגן בשביל קיימת האזרחית החברה

 לסדר. להפריע קמתי

  לארגון התארגנות של מצב נגד אני. בלגן לעשות רוצים אנחנו

  תקציבים ולקבל המדינה של זרוע עוד להיות לי בא לא, גג

 מסודרים.

  המשחק את שמשחקים האזרחית בחברה אנשים 200-50 יש

-ה את מייצג לא זה אבל, ממשקים יש, כלים יש. המדינה מול

  שלא כאלה יש - והחרדיים הערביים, שקיימים ארגונים 5,000

  מייצגים כרגע לא אבל, ישנם הפרקטיים הכלים. ]...[ נמצאים

 ."אנחנו" על לדבר נוכל לא אז, מהמגזר אחד אחוז

 

 תפיסה חיובית לגבי ייצוג

  מול התחרות זה שלנו הבעיות אחת

  ריבוי. ומקטינה שמחלישה עצמנו

  ארגון. מבפנים אותנו הורס התארגנויות

 לעמותות. תשתיות לשרת צריך גג

,  מול ייצוג של לעומתיות איזושהי לי חסר

  העמותות כל את שמייצג גג ארגון יש אם

  פוליטי אפילו כוח להוות צריך הוא אולי

  ברגע, משהו יעשה וכן בחשבון יילקח שכן

  אנחנו, אטומה הממשלה כי מאבק שיש

  אנחנו, חברתי שינוי של תהליך בתחילת

  ויהיה דברו את שיגיד מאגד משהו צריכים

  קולו את שישמיע גוף צריך]...[  משקל לו

  משקל לו שיהיה הפריפריות כל בשם

 אליה.[ לב] לשים שיש ואמירה
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 מגזרי ייצוגשל  בגיבוששיש צורך  אזרחיתמנהיגות  תועיד משתתפי סבוריםכמה  עד: 19 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[n=16] 

לגיטימציה ואמון בקרב החברה שיש להם סוגיית הייצוג, שכוללת הן את הבנייה של גופי ייצוג מגזריים 

האזרחית והן את המאמצים להשגת ייצוג מגוון ורחב של ארגונים ולהקמת מנגנונים לשיתופם, העסיקה 

( 2014ואבישי ) לימוררבות גם את העוסקים במלאכה במדינות אחרות בעולם. במרכיבי המפתח שזיהו 

 היו: הממשל עם היחסים של מחדש יההבנ לקראתהחברה האזרחית  יערכותבה

  לגיטימציה ואמוןהזוכים לגופי ייצוג מגזריים קיומם של 

 ויוזמה מנהיגות מגזרית מחויבת, נראית, מוערכת ובעלת יכולות 

 תשתית מאפשרת ותומכת, הכוללת גם יכולת להניע פעולה ולשתף חלקים גדולים של המגזר 

 באופן מתמיד, יצירתי ויזום ום וגיוונמעגל השותפי פתיחות לשותפים, הרחבת. 

גורמים מגזרית הם -לפי לימור ואבישי, מנגנוני הייצוג של החברה האזרחית בתהליכי הבניית שותפות בין

צורך להרחיב עוד ועוד את הייצוג ההעיקרון המנחה הוא  .מתפתחים ומשתנים עם הזמן ,דינמיים

ידי הרחבת -שלביים, על-עות תהליכים רבההתמודדות עם צורך זה נעשית באמצבדרך כלל וההשתתפות. 

כינון מנגנונים וגופים נוספים. מנגנון ההשתתפות בחלק  ידי-עלהשורות של הגורם המייצג המקורי או 

, ואילו במדינות אפשרמאמצים מתמידים לשיתוף ומעורבות רחבים ככל הב ולווה מהמדינות היה ריכוזי

תבטא בקיומם של פורומים מרובים במגוון נושאים אשר הש שכבתי, באופן-מבוזר ורבהמנגנון אחרות היה 

 במקביל. פעלו 

במידה רבה  
62%, מאוד

,  במידה רבה
38%

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

 

 את ולמצב מגזרי ייצוג קיים צורך לגבש, לדעתך, באיזו מידההשאלה שהוצגה: 

 ?ועוד הציבור, הממשל מול אל משמעותי כשחקן האזרחית החברה
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התהליך בחברה האזרחית בישראל מקביל לתהליכי היערכות מקדימים במדינות אחרות וקודם לתהליכי 

 שבבסיסו השאיפהתואם כרגע דפוס של מנגנון השתתפות ריכוזי  . תהליך זהמגזרית-הבניית שותפות בין

 שלבי. -את הייצוג וההשתתפות בתהליך רב להרחיב עוד ועוד

 גיבוש מסמך היסוד וכיווני פעולהג. 

וכן גיבוש כיווני  השלישי והמגזר האזרחית החברה של יסוד מסמך גיבושמטרה מרכזית של התהליך היא 

פעולה להמשך התהליך. בהתייחס למטרה זו נבחן את האופן שבו מובילי התהליך ומשתתפיו ראו את 

 אופיו, תפקידו ותכניו.  המסמך, את

 העבודה ויחסי התקשורת, הייצוג מנגנוני בעיקר בשיפורנתמקד ו נתייחס לכיווני הפעולה שגובשו בהמשך

פעולה ידי הסיכוי שיביא ל אתהמובילים והמשתתפים בתהליך  רואים ךנבדוק איסיום ל הממשלה. מול

 סיכויי ההצלחה של התהליך בכלל. אתמשותפת לקידום כיווני הפעולה שגובשו ו

 בעיני מובילי התהליך ומשתתפיו המסמך
 הצהרתי במסמך אחת שתומכת –בהתייחס לאופי של מסמך היסוד, במפגשי ההיוועצות היו שתי גישות 

 לכלולואחת, אשר זכתה לתמיכה רחבה יותר, שמבקשת  וכללי, שיאפשר הסכמה רחבה בקרב הארגונים,

. בעיני רבים מהמשתתפים ראוי שהמסמך קונקרטיות סוגיות או ברורים יעדים, פעולה עקרונותבמסמך 

 יהיה פרואקטיבי ובעל פוטנציאל להשפעה ממשית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך קונקרטי ופרואקטיבי

 לא זה אבל הדקלרטיבי ההיבט על להסכים קל

 עשן נייצר אם כולנו של הזמן על חבל. ]...[ מספיק

 לטפל ולא דברים לעצור נטייה לעתים יש]...[ 

 על רק לא לדבר. ]...[ משמעותיות יותר בסוגיות

 יהיה שהתוצר רוצה הייתי לא]...[  הכללי ההיבט

 .זה רק

 יותר, פרואקטיבי יותר יהיה שהמסמך רוצה הייתי

 גדולה מספיק קבוצה שיקיף זאת עם ויחד, מעשי

 .בצלו סותחל ארגונים של

 ערכים פחות אבל וכדומה בחזון לפתוח"

 את נבטל אחרת, שם לעצור אפשר אי. משותפים

 "לריק זמננו

 פעולה תכנית אלא, משותף מכנה רק לא"

 מסמך יהיה שלא. עמדה רק ולא ואסטרטגיה

 "למגירה

 מסמך הצהרתי וכללי

 ויש חזון יש אסטרטגי תהליך בכל כמו

 דברים שני להיות צריך זה. מדיניות

 זה ]מסמך היסוד[ והאמנה. נפרדים

 .החזון

 ולא הצהרתי להיות צריך המסמך

 לכל עצמו את שיתאים, מסובך

  .העמותות

 מסמך להיות יכול לא אבל, כללי מסמך

 .עליו שיסכימו מזה ועמוק מפורט יותר

 דקלרטיבי יותר, כללי יותר משהו"

 "גופים שיותר כמה עליו ושיחתמו
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ממד ההצהרתי. הדבר ה לעבעבודה על התוצר, נוסף הממד הפרואקטיבי בהתאם לגישה הרווחת, הודגש 

הסוגיות שתועדפו. יתר  תקדם אתו מגזריותסוגיות  ש"מנהיגות אזרחית" תמפהבא לידי ביטוי בהחלטה 

, חלק מהמרואיינים העידו שתוך כדי התהליך התחדדה אצלם ההבנה שמסמך היסוד אינו מטרה בפני על כן

 חשובים נוספים או חלופיים להשגת המטרה הרחבה יותר.  עצמה אלא אמצעי וכי אולי יש אמצעים

 לנו יש עכשיו שלהגיד ולא, מטרות אפרופו למשהו לעבודה כלי יהיו שמסמכים הגישה בעד אני
 כל של במשרדים לשים בעותקים, אותו לחלק, אותו לשים אפשר, יפה מסגרת לו עשינו, משהו

 העיקרלא  זה בעיניי, לה גם נשלח עודפים תרצה הממשלה ואם האזרחית החברה של הארגונים
 .תהליכים ולהניע טריגר להיות יכול זה מידה באיזו אלא

 מטרה ממוקדי מדי יותר הזה התהליך לתוך נכנסנו מקום באיזשהו שאנחנו היא המרכזית הבעיה
 בעצם של, שלו החשיבות מתחדד יותר עוד והיום, קריטי מקדים תהליך עשינו ולא, האמנה על
 רוצים מה השאלה ומתוך להשיג ]...[ רוצים אנחנו שאותן המטרות מה, להשיג רוצים אנחנו מה

 הסבירים מהאמצעים אחד זה שהאמנה סבירה בצורה יותר עולה היה]...[  האמצעי מה ,להשיג
. וכדומה להפעיל שצריך נוספים אמצעים עוד יש שאולי גם רואים היינו אז אבל, המטרות להשגת

 כי, האמנה של נכון בשיווק בעצם ומפריע, שלנו בתהליך לי חסר בולטת שבצורה הדבר היום זה

 .משמעות חסרת מסוימת במידה היא stand alone-כ האמנה

 איזה הוא המסמך היום .המטרה הייתה זו .יסוד מסמך לייצר היו בהתחלה שהגדרנו המטרות
 .יותר גדול או יותר חשוב בינינו, שהוא, משהו להשיג אותנו שמשרת אמצעי

 שונות בדרכים לפעול הדרך בהמשך שיסייע, חשוב אמצעי היסוד מסמךב ראו המרואיינים רוב, זאת לצד

 .מטרה שגם משתתפי התהליך ראו לנגד עיניהם – והשפעתה מקומה, האזרחית החברה לחיזוק

מעניין לראות כי תוצרי התהליך המתגבשים מהדהדים את תוצריהם של תהליכים אחרים בעולם, שעסקו 

תפקיד החברה האזרחית, במיפוי סוגיות מגזריות, כולל בעיות בערכים ובבין היתר בניסוח זהות מגזרית, 

 .(2014, ואבישי לימורחית )החברה האזרעל ופתרונות אפשריים ובאיסוף נתונים ומידע 

באופן דומה, במסגרת הגיבוש של מסמך היסוד וסדר היום המגזרי, מופו סוגיות מגזריות שונות. הסוגיות 

סוגיות  ולדעת עד כמהעלו לראשונה במפגשי ההיוועצות ואז נוסחו בסקר מקוון במטרה להרחיב את המיפוי 

 שונות מעסיקות את הארגונים המשתתפים. 

 את הארגונים במידה הרבה ביותר היו:לפי ממצאי הסקר, הסוגיות שהעסיקו 

 (75%) הארגונים של לקיימותם שיסייעו משותפים הכנסה מקורותשל  ופיתוח זיהוי .1

 (54%) תורמים עם יותר ושיתופי פתוח דיאלוג ביסוס .2

  (46%) הממשלה ומשרדי הרשויות עם הארגונים של העבודה ויחסי התקשורת, הייצוג מנגנוני שיפור .3

 26.(%45) שונים בנושאים ממשלה ולמשרדי חברתיים לארגונים משותפים עבודה/חשיבה צוותי הקמת .4

                                                   
 .(2015בחברה האזרחית )בר,  הביניים של התהליך דוח מתוך 26
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ארגוני  נושא היחסים עם הממשלה מעסיק אתהבחירה בשתי הסוגיות האחרונות מעידה פעם נוספת כי 

 :תהליכי ההיוועצותהחברה האזרחית במידה רבה, דבר שלפי הצוות המוביל אכן הובהר ב

 עולה שתמיד דבר, ככה נגיד בוא ,טוב. המדינה עם היחסים של הסיפור זה חזק מאוד שעלה מה
 המדינה של הכסף של הסיפור זה חזק מאוד שעלה לידו הדומה הדבר אבל ]...[. כסף זה חזק הכי

 .המקומיות הרשויות של וגם המדינה של גם. כספים בנושא המדינה של וההתנהלות

 מעסיקות שמאוד מהסוגיות שחלק ברור מאוד באופן הביעו בהחלט שותפים שהיו הארגונים
 זה אם כספי, קשר זה אם, תוכני קשר זה אם הממשלה, עם אחר או כזה באופן הקשר זה אותם
  בירוקרטי. קשר

 פעולהה כיווני

סוגיות מרכזיות להמשך התהליך.  ארבע במוקד ועדת ההיגויה ציבה מהסוגיות שמופו בתהליך ההיוועצות

 מגזריים גם יחד: -מגזריים ובין-כוללות נושאים פנים וסוגיות אל

 הממשלה עםשיפור מנגנוני הייצוג, התקשורת ויחסי העבודה  .1

 תדמית הארגונים החברתיים בציבור .2

 הקמת פורומים ורשתות אזוריות/נושאיות לשיתוף ידע ופעולה בין ארגונים .3

 מקורות הכנסה שיסייעו לקיימות הארגונים.של זיהוי ופיתוח  .4

בשאלון  .מנהיגות אזרחית אלה הן עמדו במרכז הדיון בוועידתהבעקבות הבחירה להתמקד בסוגיות 

( ורובם 93%) אלוסוגיות ב להתמקד מהבחירה רצון שביעות הביעוהם אחרי הוועידה המשתתפים שמילאו 

הם גם התבקשו לדרג את סדר העדיפות לקידום משותף של הסוגיות:  לא ביקשו להוסיף או לגרוע מהן.

 מהסוגיה שהכי חשוב לקדם ועד זו שהכי פחות חשוב לקדם. 

מעמיד את סוגיית שיפור מנגנוני הייצוג, התקשורת ויחסי ידי משתתפי הוועידה -הללו על דירוג הסוגיות

סוגיה זו קיבלה את הדירוג הממוצע הגבוה  .הממשלה בראש סדר העדיפות לקידום משותף עםהעבודה 

 תרשים)ר' להלן ידי מחצית המשיבים -בסדר העדיפות על ןראשובמקום הודורגה  (20 תרשיםלן )ר' להביותר 

דירגו  רבע מהמשיבים .בסדר העדיפות הנה סוגיית תדמית הארגונים החברתיים בעיני הציבור שנייה (.21

 התרומה את המשיבים תפסו שבו האופן עם אחד בקנה עולה ואל סוגיות שתי . העדפתאותה במקום הראשון

 . לארגונם התהליך של האפשרית
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, אזרחית מנהיגות תועיד משתתפי ידי-על סוגיה כל של (4-ל 1 בין)בסולם  הדירוג ממוצע :20 תרשים
  משותף לקידום עדיפות סדר לפי

 

 

 

 

 

 

 

[n=16] 

 משותף לקידוםאחת מהסוגיות  כל עדיפותהבסדר  ןראשובמקום ה שדירגו המשיבים שיעור: 21 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

[n=16] 

ואלה משמשים תשומה  ,הסוגיותארבע במסגרת הוועידה המליצו המשתתפים על כיווני פעולה לקידום 

 ידי "מנהיגות אזרחית".-אלה עלהסוגיות המרכזית בתהליך גיבוש תכנית העבודה לקידום 

מגזרי, -לקידום הסוגיות המגזריות, הכוונה היא לפעול גם להמשך השיח הפניםלהדגיש, כי במקביל יש 

 לחיזוק התודעה המגזרית ולחיזוק המעמד של "מנהיגות אזרחית".

שהוא המהלך הטבעי של מנהיגות  ,עכשיו יהיה פה בעצם סוג של שני מהלכים. כי מהלך אחד
המנכ"לית של מנהיגות אזרחית  אזרחית, צריך להמשיך את השיחות מהסוג הזה. והמנכ"ל או

מנכ"לים ולדבר על מנהיגות אזרחית.  20, 10צריכים ללכת עכשיו ולפחות פעם בשבוע להופיע מול 
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שתי תכניות עבודה או שני פרויקטים שהוועידה תסמן  ,נקרא לזה ,והמהלך השני יהיה להפעיל
 .2016-2015-כסוגיות מרכזיות שסומנו ל אותם

 ובתוך.. עוד, ל"מנכ עוד, ארגון עוד, ארגון עוד – וכן. ולדבר. רגליים כתתל להמשיך צריךלדעתי 
 את כאילו יעשו ושהם אחרים אנשים של או לים"מנכ של זיהוי ]...[ מפגשים בתוך, קיימת פעילות

 מאוד משהו יהיה לא שזה, הזה לשיח שגרירים ליצור]...[  לדבר של ברמה עשיתי שאני מה
 .מצומצם

  הממשלה מול העבודה ויחסי התקשורת, הייצוג מנגנוני

על אף ההסכמה על החשיבות של  כאמור, אחד מכיווני הפעולה שסומנו עוסק בממשק עם הממשלה.

מגזרי, רוב המובילים לא ידעו לתאר בראיונות צעדים קונקרטיים -הפעילות לטיוב הממשק ולקיום שיח בין

 .(2015 סראמרכז סדר היום במועד שבו נערכו הראיונות )מע לכך. נראה כי שאלה זו לא עמדה בילהגכדי 

נדחה במידה זו ה סוגי, והעיסוק בוהרציונל" התהליך את ביססנו זה על "לאכפי שנאמר באחד הראיונות: 

 רבה לשלב מגובש יותר בתהליך. 

מגזרי עתידי. -ביןלשיח  את היסודות עשויים להניחהמרואיינים סברו כי התהליך הנוכחי ותוצריו עם זאת, 

מגזרי לשם גיבוש זהות ויעדים -זאת משום שבעיניהם תנאי מקדים לקיום שיח כזה הוא קיום שיח פנים

תוצר של התהליך אמצעי בראו . בפרט, רוב המרואיינים מגזריים ולשם בניית מנגנון ייצוג לחברה האזרחית

 .שיש בכוחו לתרום ליצירת השיח עם הממשלה או להשפעה עליה

 התפקיד על פנימית אמירה איזה ליצור בלי בחוץ תביעות איזה ולייצר לבוא יכול לא הזה ליהכ
 .לשפר צריך מה ועל השלטת התרבות ועל הארגונים של התפקיד ועל האזרחית החברה של

זה מאפיין די בסיסי של החברה האזרחית בישראל, אף אחד לא מייצג אף לדעתי אין ארגוני גג. 
רוצים מאתנו, מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו  םשהמדינה אומרת, טוב מה את אחד. ואז לא פלא

, יום אחר כך "מייצגאני "אומר , עם אלפים? אנחנו לא הולכים לדבר עם אלפים. יום אחד בא זה
שהמגזר השלישי היה יכול לעשות יותר רווח מייצוג ההנחה שלי היא . ו"אני מייצג"אומר  ,בא זה

 .יותר מוצלח

, עצמה על אומרת האזרחית שהחברה מה עם נוח ותרגיש לאמנה חשופה תהיה]...[  שלההממ אם
 שלה אופן בכל חלקים אצל – היום כי, הממשלה מול הקשר את לייצר גם נינוחה תהיה היא ואז
 .רוצה היא מה יודעת היא וכמה אומרת האזרחית החברה במה ביטחון אין –

 את ומציגים ]...[ בממשלה בכירים בו ששותפים כנס, עליו שעושים מסמך לצאת צריך שנה בעוד
 העגול בשולחן לשיח נכנס שהוא להיות יכול. משיח חלק להיות הופך והוא בו ודנים המסמך
 ההחלטות למקבלי האזרחית החברה בין משיח חלק להיות צריך הוא, הממשלה ראש במשרד

 היום עומדים אנחנו איפה על להצביע שבא מממנים, גורמים, שחקנים עוד מול ואולי בממשלה
  .להגיע שואפים אנחנו ולאן לממשלה האזרחית החברה שבין האלה במערכות הזמן בציר

חלק מהמרואיינים התייחסו גם לתנאים שיאפשרו שיח קונסטרוקטיבי עם הממשלה. גורם אחד שמהווה 

ל דיאלוג זה עם זה, מתוך הבנה נכונות מצד שני המגזרים לנה ואבעיני כמה מהם תשתית הכרחית לשיח ה

 . "להסתדר ללמוד צריך עכשיו. להישאר בשביל פה אנחנו. קיים זה"ש
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 את להשהותכבוד הדדי ולא יחסי כוח. כמו כן נטען כי חשוב על בסיס תנאי נוסף שהוזכר היה ניהול השיח 

 הדעות הקדומות והחשדנות כלפי הצד השני:

 מגלים הממשלה שפקידי המדהימה התגלית זה הראשונה השנה של הראשון ההישג תמיד
 הולכים אם. הגזמה לא וזה. וזנב קרניים עם מושחתים גנבים כולם לא הם העמותות לי"שמנכ
 אומרים הם, עמותות עם שיחה של תהליך של שנה אחרי ביותר הבכירים הממשלה לפקידי

 רוב ]...[. קיצוניות באותה לא אבל ,השני מהצד גם נכון זה ,עכשיו. "אחלה הם, נה'בוא, וואלה"
 דווקא הם... וזה ואיומים נוראיים הם הממשלה פקידי שכל חושבים לא הם העמותות לי"מנכ
 .למערכת המדיניות את מייחסים יותר

 פקידי שני ומצד, לטענותיו הפקיד יהיה בממשלה פקיד שכל יצפה לא השלישי המגזר סוף סוף ]...[ 
   .בגנבה המיידי החשוד הוא עמותה כל של ל"מנכ כל שלא יבינו הממשלה

מגזרי קונסטרוקטיבי יהיה בעיני חלק מהמרואיינים שיח עקרוני, שאינו מבוסס על אינטרסים -שיח בין

 צרים ומשקף קול מגזרי ולא אישי או ארגוני:

 אנחנו. ]...[ כספקים רק ולא כשותפים השולחן על אותנו לשים של, שינוי לעשות צריך באמת פה
 ולהשפיע לבוא – השלישי במגזר גם אותו שיש בטוח ולא, כפול רצון צריכים שגם להבין פה צריכים

 של השיח את משנים אנחנו אם כי. בעמותה, תמיכה, מכרז של תוצר יביא לא שהוא משהו על
 רוצים, כלכלי קשר של נושא על רק מדברים ולא הממשלה לבין שלישי מגזר בין הקשר מערכת
 איך לראות צריכים פה עכשיו. שיקרה רוצה שהייתי הדבר זה – מקצועי קשר רוצים, מהותי קשר

, נמצאים שאנחנו כלומר, ידע שמחזיקים אנשים בממשלה, בעמותות, בנו יראו שגם, מקדמים
, הדדי זה עכשיו. כסף לקחת רוצים היום כל]...[ ש כאלה רק לא. להגיד מה לנו יש, יודעים אנחנו

 על לא שהוא השיח ]...[ .כסף כלוקחות אותן רואים גם אז כסף כלוקחות באות העמותות גם כי
. חשוב מאוד הוא אבל, לאחוז במה לך אין כי, אליו להגיע קשה מאוד אחד מצד – קונקרטי נושא
 .הארוכים לתהליכים ודאי

מגזרי -לפי תנאי נוסף, בשיח בין המגזרים צריכים להשתתף נציגים עם פתיחות, ניסיון קודם בשיח בין

 ויכולת להוביל שינוי, למשל: 

 מהצד של הממשלה: 
 בדרג לא הם כי בעמדתם מתבצרים הפקידים פעמים שהרבה מהפכנות, מהממשלה דורש זה

 מהפכה דורש זה הטכנית הבירוקרטית ברמה [ אפילו.]... כאלה מהפכות לעשות יכול שבכלל
 בטוח לא, האלה בוועדות יושב מי יותר או פחות יודעים אנחנו... שאין לי מושג מי גדולה כך כל

 לאו זה ,אגב . ]...[..שיכולים אנשים זה הסמכויות מבחינת ולא הדברים רוח מבחינת שלא
 בממשלה יכול מי. הרוחב שינויי את לעשות מסוגלים של עניין יותר זה בכירות, של עניין דווקא
  .מסובך זה, שינוי לעשות

 ומהצד של החברה האזרחית: 

בלי להתנצל מצד אחד, מצד שני בלי להתלהם, בלי כל היום לתקוף, מצד שני בלי לוותר על 
 ביקורת. 
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 מהצד של החברה האזרחית, "מנהיגות אזרחית" עלתה כנציגה "טבעית":

הוא בא והוא מנהל את  ,"46בוא נעשה... סעיף "היום למשל בממשלה  "מנהיגות אזרחית"
צג את המלכ"רים. זה משהו שקורה היום, גם יבתור מי שמי ,רשם העמותות נניחהדיאלוג מול, 

  .הוא מייצג ]...[ אם בפועל יש לו איקס חברים

 ל הממשלה:לצדה, עלו שתי אפשרויות נוספות להרכבת הנציגות של החברה האזרחית בשיח מו

 בו שיש המקום זה ]...[ לדעתי .בשלה יחסית צלע היא הממשקי בשולחן השלישי המגזר של הצלע
 .אותה להחמיץ וחבל ממנה להתחיל שאפשר סמכות

 ,עבודה לעשות ]יכול[ש פורום איזשהו שזה נראה אם, אזרחית מנהיגות ועידת שגם להיות יכול
 ...קונקרטית אמירה איזושהי עם אליהם שפנינו לא זה]...[  כי בעלמא לדבר זה אבל ,להיות יכול

מגזרי, לצד חשיבותו בפני -מגזרי כתומך בשיח בין-לבסוף, הודגשה החשיבות של המשך התהליך הפנים

 עצמו. בעיני מובילי התהליך ישנם שני גורמים שישפיעו על הצלחתו: מימון ולגיטימציה. 

ריטי, אולם יש התלבטות לגבי הגורם שצריך, יכול ורוצה לממן מימון שיאפשר את המשך הפעילות הוא ק

 הממשלה? פילנתרופיה?  –פעילות מסוג זה 

 לא תמריצים עם, השלישי למגזר ואמרו חזקים מאוד גופים, ממשלה, קרנות שבאו הפעמים בכל
 יותר הרבה להיות צריך. האתגר זה ייבעינ]...[ . קורה לא זה ]...[" ותחליטו תתארגנו בואו", רעים
]...[  מעשים של כסף לא זה, דיבורים של כסף זה כרגע כאילו... יהיה שזה בשביל השולחן על כסף
 היה שזה להיות יכול, השולחן על כסף יותר הרבה עם מאתגרת יןיענה לצורך הייתה הממשלה אם

  .קורה

הלגיטימציה של התהליך מושפעת במידה רבה מהיכולת והמעמד של "מנהיגות אזרחית", בעיקר ביחס 

 לבניית האמון עם השטח ורתימתו. 

  הצלחה סיכויי

מובילי השקפת בעקבות גיבוש כיווני הפעולה להמשך התהליך ולקראת סיום השלב הנוכחי שלו נבחנה 

סיכויי ההצלחה שלו. בהקשר זה הביעו רבים מהמרואיינים עמדה חיובית אך זהירה,  לעהתהליך ומשתתפיו 

 הצלחות מסוימות, גם אם מוקדם כעת לדעת מה הן יהיו:ידי לפיה התהליך צפוי להביא לו

אפשר למסמס, לפספס כל דבר, אבל אני לא רואה  – אני כן חושב שאפשר. בוא נאמר, איך אומרים
לא " שאולי יהיו ציבורים מסוימים שיגידו  ]את זה[ ע. מה שלא סותרשיש איזשהו מכשול שמונ
 .. אני לא אומר, זה לא הולך להיות אידאלי"שיתפתם אותנו מספיק

סיכויי ההצלחה של ש העריכו( 81%)בוועידת מנהיגות אזרחית רוב המשתתפים בדומה למובילים, גם 

תרשים )ים קידום סדר יום מגזרי מוסכם, גבוהפעולה משותפת לידי שיביא ל יםהתהליך, דהיינו הסיכוי

22). 
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  לסיכויי ההצלחה של התהליך אזרחית מנהיגות ועידת משתתפיהערכת  :22 תרשים

 

 

 

 

 

 

[n=16] 

 

  התהליך יישום הערכת 5.3.3

המובילים  מהי השקפתם שלו שהתקיימו במסגרתו מעגלי הפעילות נבחנו התהליך יישום בהערכת

 אלה.המעגלים היישום על  המשתתפיםו

 שלו אינטנסיביותהו התהליך משךא. 

סיבות החלק מ .יחסית  נמוכה אינטנסיביותבמעבר למתוכנן ו והתמשכותכלל, יישום התהליך התאפיין בכ

 .אילוצים אובייקטיבייםלכך היו 

לא אני מצד אחד הייתי רוצה שזה ילך יותר מהר, אבל מצד שני ]...[ אני מודע כמה שזה קשה, זה 
 ,פגשיאיזשהו נושא שנורא קל להסביר לאנשים למה זה חשוב, ובסדר, תגידי לי מתי את רוצה שנ

הייתי רוצה שיהיה יותר מהר אבל אני לא יכול להגיע לשביעות רצון שזה  ]...[אני פותח את היומן. 
נובע מזה שלא לוקחים את זה מספיק ברצינות אלא שיש פה בעיה, שזה לא מהנושאים, 

פות מזה אנחנו רואים, החברה האזרחית היא לא ששה מהר מאוד להתארגן וכולם בהשתק
 אנחנו מתים להיות שותפים בתהליכים האלה""רשומים כחברים במנהיגות אזרחית, או אומרים 

יש מתח מסוים שאתה לא יכול לשמור אותו אם אתה  ]...[ חששות שזה יתמסמס בכל זאת, כי
כן יהיו ... תוצרים בדרך שיש להם ערך בפני עצמו שנהיה מסוגלים  פורש אותו ליותר מדי, אלא אם

 .לייצר, אז זה ישמור על מתח מסוים, אבל זו הסכנה, שזה יתמסמס, שזה ילך לאיבוד בגלל הקצב

שלב ההיוועצויות ארך בין כמה  כי מראה שבהם מצאנו תיעוד הסתכלות על תהליכים אחרים בעולם

עם זאת, התהליכים  27זו השתתפו במפגשי ההיוועצות מאות נציגי ארגונים.חודשים לשנה וחצי, ובתקופה 
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-וההשוואה ביניהם בעייתית. נוסף על כך, קשה למצוא תיעוד של תהליכים פנים ,שונים מאוד זה מזה

  .מגזריים

 ועדת ההיגויב. 

המנחה: יצירת  עיקרוןנושא מרכזי שעלה בראיונות הוא תפקידה של ועדת ההיגוי, ובעיקר תפקידה לאור ה

 עבודהלייצר ו השלישי ובמגזר האזרחית בחברה רחבים מעגלים, אשר מבקש לשתף "מוכוון שטח"תהליך 

 . "למעלה מלמטה" שיתנהל בתהליך השטח עם משותפת

עקרון השיתופיות בא לידי ביטוי בדברי הצוות המוביל וחברי ועדת ההיגוי, והם ראו בו חשיבות רבה ולעתים 

מוסף של התהליך כולו. לפי תפיסת המרואיינים, שיתוף של השטח נדרש לשם יצירת תהליך אף את הערך ה

אותנטי ומבוסס, אשר נשען על מגוון רחב של קולות ועל ידע וניסיון מרובים. כמו כן, שיתוף זה מאפשר 

רחיב להרחיב את בסיס הלגיטימציה של "מנהיגות אזרחית" כארגון הגג המייצג וכמוביל התהליך וכן לה

 את הלגיטימציה שניתנת לתהליך עצמו ולתוצריו העתידיים.

 שניסו מה. וחכמים מרכזיים אנשים היו באמת הם]...[  הדור חכמי שישבו זה בעבר שקרה מה
 אפילו עצם אז. כאלה בתהליכים כלל בדרך אותם שומעים שלא לקולות להגיע זה עכשיו לעשות
 של מההשפעות חלק. ונכון וחשוב ראוי כן הואבעיניי , בפועל הביצוע על נדבר שלא אבל ,הניסיון

 ארגון של למעמד שקשורות ]...[ לשאלות כמו במסמך כתוב יהיה למה בהכרח קשורות לא הן זה
 ושלושה חוקרים ושני פרופסורים לשלושה רק לתת אפשר-אי ]...[ בשטח אותו מרגישים לאיך, גג

. המגזר עבור נכון ומה לכתוב מה ולהחליט חכמים כמועצת לשבת גג ארגוני ושלושה פעילים
 .חשוב וחידוש חידוש היה זה הזאת מהבחינה אז, הזה השיח את לעשות חייבים

 לתת לנסות הפעם]...[  חשוב מאוד היה לנו, שטח מוכוון שהוא תהליך על החלטנו שאנחנו כיוון
 [.ההיגוי ועדת של] ההחלטות בקבלת משמעותי להיות לשטח

התייעצות ושמיעת הקולות בעיקר בשבא לידי ביטוי  עיקרוןחלק מהמרואיינים ראו בעיקרון השיתופיות 

מהשטח, בעוד שאחרים חשבו יותר על שותפות ומעורבות בקבלת ההחלטות ובהכוונת התהליך. אך גם 

בות מסוג זמן ושיש לבנות קודם את הרצון והיכולת של השטח למעור אורךשהאחרונים סברו שזהו תהליך 

 .זה
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בעיני כמה מהמרואיינים, הרצון לשתף את השטח בתהליך עמד במתח מסוים עם תפקידי ועדת ההיגוי, כמי 

התוויית המדיניות בתהליך, ועם הרצון לשמר את ההובלה שלה ושל "מנהיגות לשאחראית להחלטות ו

 אזרחית". 

אבוא בשביל להמליץ למישהו שברור לי שכרגיל ימשיך לעשות מה שהוא רוצה ומעולם אני לא 
לא הקשיב לי. אז גם כשהוא מקשיב לי, הוא אומר שהוא יקשיב לי אבל אחר כך הוא יחליט 

 .בעצמו מה לעשות. יש פה מתח. יש פה מתח מובנה

ל השטח מקום גדול יותר, או שוועדת עם הזמן יקבכי תכן יי –חיים" שלבי זו "סוגיה באחד מהקולות ראה 

 ההיגוי תהפוך לגוף רחב יותר.

 שיתוף וקידום מעורבות פעילה

 עם יחד שמתעצב כדיאלוג ]...[ מתעצבות המטרות
 .ההיגוי ועדת עם ובמקביל, השטח

 .משמעות[ בו] יש שלשטח תהליך

 .להחליט צריכים השטח של הקולות

 מטעם יבוא שזה הוא הוועידה של הרעיון כל
, הקטליזטור אנחנו, עוזרים אנחנו כלומר, האנשים
 לא שזה הוא הרעיון כל אבל, המתכללים אנחנו
 הגופים כל של ההסכמות את לבטא בא זה, מטעם

 .בתהליך שהשתתפו

 להפוך צריכה שלי בתפיסה אזרחית מנהיגות ועידת
 שנפגשת האזרחית החברה של כללית לאספה
 הגוף להיות ובעצם]...[  בשנה פעמיים בעיניי
 ביחד ומחליט השטח של הקולות מגוון את שמביא
 המרכזיות הסוגיות אחרי מעקב ועושה]...[ 

]...[  "אזרחית מנהיגות"ל סימנה הזאת שהוועידה
 לא... את שמתווה "אזרחית מנהיגות" של מוסד
 כיווני את שמתווה אבל ,העבודה תכנית את נגיד

 ".אזרחית מנהיגות" של הפעולה

 

 התייעצות ושמיעת הקולות

 רעה לא לגמרי תמונה פה מקבלים אנחנו זה בשלב
  .בשוק שיש מה של

 .העניין בעלי של או הציבור של שימוע

 של פידבק הזאת בוועידה לקבל ממש רוצים אנחנו
 כמובן. להתייעץ, הוועידה תפקיד זה, התייעצות

 ההיגוי ועדת תשב הוועידה אחרי, מחייב לא
 איך תגיד היא ואז אמרו שהוועידה מה כל ותיקח

 של סוג משמעותה הוועידה בגדול אבל. להמשיך
, אנשים של גדולה יותר קבוצה עם היוועצות

 החלטות בה יהיו לא הוועידה]...[  יותר מגוונת
 על והצבעה היוועצות איזושהי למעט דרמטיות

 .כיוונים

 עצמאי גוף עוד להיות הולך לא זה ]הוועידה[

 the שאומרים כמו, כפלטפורמה אלא, אוטונומי

structure of the belonging ,קבוצה לקחת שיכול 

 הזה המוסד ובאמצעות אנשים של גדולה יותר
 לזה שנותן יותר משהו]...[  חלק הם שגם להרגיש
 את מאצילים לא אם שגם, ירגישו ושאנשים צורה
 קבלת של התהליך בתוך יש ]...[  ,הסמכויות כל

 שאמורה הזאת את הסטרוקטורה ההחלטות
 המקום לגבי מסודרת יותר אמירה איזושהי להגיד

 .אנשים של
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מרכזי. הוא תפקיד תפקיד ועדת ההיגוי השקפתם שחברי ועדת ההיגוי העידו על מחויבות גבוהה לתהליך ועל 

 המרואיינים ציינו מספר היבטים בהתנהלות הוועדה שיש לשפר:  

 רציפות על ומקשה מצומצמת המפגשים בין העבודה. 

  ממוצים תמיד לא שהדיונים תחושהיש. 

  בדיעבד מיודעים ולעתים בצמתים חשובים מעודכנים תמיד לאחברי הוועדה. 

  ההיגוי ועדת או המוביל הצוות –בפועל  מחליט מי ברור תמיד שלא תחושהיש. 

 קיבלו ביטוי בדבריהם של כמה מהמרואיינים: ונושאים אל

 ... מרגישה, מחויבת מרגישה ]לוועדת ההיגוי[ שהתגייסה העיקרית שהחבורה מתרשם אני
 בנוי זה שיותר אלא, זה את מלווים...  ולא נותן אחד שכל לזמן לא מתורגם]זה[  אולי ]...[  .רצינות
 .יום ביום זה את שמנהלים אלה של הפרואקטיביות על יותר

נגמר הזמן של ועדת אנשים מדברים. ואז גם   –מציגים נושא לאנשים ]...[ לא היה דיון במהות. 
 .ההיגוי וקמים והולכים

אז לומדים, ואז לדיון  ,אני לא מעודכן. ]...[ בזמן הקצר שמגיעים אנשים מאוד עסוקים ומתכנסים
 .כבר אין זמן

 .ועדת ההיגוי, חודשיים עד שהיא נפגשת. עד שהיא נפגשת זה כבר לא רלוונטי מה שרוצים לדבר

 :האחרים הפעילות למעגלי ההיגוי ועדת חברי שבין בקשר ביטוי לידי בא זה מצביתר על כן, 

 אזרחית מנהיגות ובוועידת ההיוועצות במפגשי ההיגוי ועדת חברי של מצומצמת נוכחות הייתה. 

 ההיוועצות תרומות על להצביע התקשו הוועדה מחברי חלק. 

  ,מנהיגות ועידת לגבי ברורה השקפה הייתה לא ההיגוי ועדת מחברי לחלקבשלב שבו נערכו הראיונות 

 .ותפקידה תכניתה, אזרחית

 תהליך ההיוועצותג. 

לבו של התהליך לגיבוש מסמך יסוד היה היוועצות עם מעגלים שונים בחברה האזרחית באמצעות מפגשים 

אישיים וקבוצתיים ובאמצעות סקר אינטרנטי. חברי הצוות המוביל וועדת ההיגוי ציינו מספר אופנים 

 ההיוועצות לתהליך:שבהם תרמה 

  ,העלאת סוגיות המעסיקות את הארגונים, באופן ששם על סדר היום סוגיות שנוגעות למשל לפריפריה

 אשר על בסיסן יונחה המשך התהליך:

 של בהתארגנויות הפריפריה של הצורך, למשל. להם ערים היינו שלא דברים זה כדי תוך למדנו
 ברמה נטפל אנחנו מה, בכלל שלנו השכנים את מכירים לא אנחנו" אמרו הם ..., הפריפריה
 ."ארצית

  מטרה בפני עצמה, במקביל להבנת בולא התפיסה שמדובר באמצעי השפעה על אופי התוצר ועל

 מגזרי:-החשיבות של השיח הפנים
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אנחנו עשינו שיפט מאוד גדול מחשיבה  .היו דברים שהשתנו ממש מתוך האינפוטים של התהליך
 .הוא מסמך ערכים משותפים למסמך שהוא מפת סוגיות משותפותלעשות מסמך ש

 .קונספטואלית זה משהו שונה לגמרי

 דיון לקיים אפשר שסביבו אמצעי לוהכ בסך הוא המסמך. המסמך לא הוא שהעניין הבנו בעיקר
 או מטרות או סוגיות באמת למצוא הניסיון מגזרי,-הפנים השיח, השיח הוא הנושא אבל ]...[

 ואפשר, מאליו מובן לא שזה ,גווניהם שלל על הארגונים את שמעסיקים משותפים נושאים
 .במשותף לפעול לנסות

 איך זה אומרות שהן שמה תובנות שהן. תהליכיות תובנות שהן בתהליך שעלו תובנות יש
 שהשיח כללי באופן אומרות הן, הזה בתהליך לקרות צריך מה, להימשך צריך הזה התהליך

 .להימשך צריך הזה

 ,"והבנת האתגרים שבגיוס הארגונים חשיפת המשתתפים לתהליך ול"מנהיגות אזרחית: 

 בין הפער של כמה ]...[ מבט בנקודת ]מתהליך ההיוועצות[ קשורות המרכזיות התובנות בעיניי
 .גדול הוא הזה הפער כמה, הקצה לארגוני התשתית וארגוני אזרחית מנהיגות

הסוגיות שעלו בתהליכי ההיוועצות לא היה מלא, והן לא נידונו בהרחבה בוועדת לצד זאת צוין שהעיבוד של 

  :ההיגוי

קיי, איפה זה משפיע על -לא עשינו עכשיו את התהליך של עיבוד הבקשות מהשטח לראות או
 .העבודה שלנו כוועדת היגוי מעבר לאמנה עצמה

. ניתן לראות זאת כביטוי יותר ברורהים במסגרת רצון של חלק מהמשתתפבמפגשי ההיוועצות עצמם הובע 

של מטרות התהליך מלכתחילה, כבסיס לתכנון אפקטיבי של הפעילות,  הגדרה ברורה ותחומהלדילמה שבין 

 פרק ')ראך מהווה בסיס פחות ברור לגיוס השותפים  הגדרה כללית שמאפשרת שיתוף בעיצוב התהליךלבין 

5.3.1). 

 .היות שזה היה פתוח מדיהתחלנו אולי עמום מדי ]...[ יכול ל

עם רוב שמירה על קשר רציף ל לאחר המפגשים )או ההשתתפות בסקר(, לא נעשה מאמץ משמעותי

, לא ניתן למשלשלהם בתהליך.  מעורבות פעילהליצור ו כדי לרתום אותם יותר (follow up)המשתתפים 

כן, יש לציין כי בפלטפורמה לעיצוב התהליך. כמו  לגבי השימוש שנעשה בתובנות שלהםלמשתתפים משוב 

 לא התפתח שיח סביב התהליך ותכניו. ,כמו גם ברשתות החברתיות ,האינטרנטית של התהליך

 יותר רלוונטיות, פחות הן האלה הפלטפורמות כל לדעתי ]...[  "שיח מעגלי" נגיד של הזה הנושא
 להם לתפוס שיכולה בצורה זה את עושה אתה אם ,למשל ,סקר ]...[ האנשים אל לפנות רלוונטי

 תכל'ס כי. התהליך על שיתעדכנו אתר לאיזה אותם להפנות מאשר עוזר יותר הרבה זה ,העין את
 התהליך אם ,וירטואלית להשתתפות לגרום אז. התהליך על ומתעדכן נכנס לא בטח אחד אף
 צריך רק ,גדול פוטנציאל שם יש בעיניי כי הזה, הדבר את למנף איך באמת לחשוב צריך ימשךי

 ואם בארץ שונים באזורים זה אם]...[  רפרנטים אולי ]...[. חכמה בצורה זה את לעשות איך לחשוב
 משותף יום סדר לקדם רוצים אם ]...[ זה את לעשות יכול אתה שמולם שונים תוכן בתחומי
 .והגיוני יעיל יותר הרבה להיות יכול זה הטכנית ברמה משותפים, ודברים
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ההיוועצות כוונו בעיקר לגיבוש התוצר ולבניית לגיטימציה, ונעשתה פחות חשיבה לגבי ניכר כי מפגשי 

למשתתפים עצמם. התרומה המרכזית למשתתפים שעלתה בדברי הצוות המוביל הייתה בעצם  ההתרומ

 קיומם של מפגש ושיח בין נציגים מארגונים שונים. 

 אבל, "המפגש לכם נתן מה" כאילו משוב שיחת תםא   לא ניהלנו כי ,נתרמו הם במה קשה להגיד
 ,אחרת או אתזכ במידה להם חשוב הזה שהדבר אנשים זה שהגיעו שאנשים לדמיין רק אפשר
 לדעתי.. .בעולם שקורים כאלה דברים שיש במובן נתרמו שהםפשר להניח וא, מגזר של הזה הנושא
 רלוונטי שחקן להיות לחזור שמנסה אזרחית מנהיגות ארגון אולי זה יותר מזה שנתרם מי אולי
 .הזאת ברמה שקורים דברים ויש אליו לפנות ואפשר ל"מנכ שיש שיכירו ,בזירה

 שלא אנשים גם שם נפגשו. השני עם אחד נפגשו שאנשים בזה ערך עוד היה הקבוצתיים למפגשים
 לזה וגם. גדולה עיר לא אפילו, עיר באותה לפעמים עובדים הם שגם למרות, השני את אחד פגשו

 עם שמתמודדים ראו אנשים. נחמה מחצי יותר אפילו זה לדעתי, וזה רבים שצרת שמעו שאנשים
 .דומות צרות

 תרומה זו עלתה גם בדברי חלק מהמשתתפים במפגשי ההיוועצות:

לא יודע איך נצליח להגיע למסמך מושלם אבל התהליך הוא חשוב, דרכו אנחנו מכירים ונפגשים 
  .חדשים שלא הכרתיואני נחשף לדברים 

 ועידת מנהיגות אזרחיתד. 

  :23 תרשיםן בכפי שאפשר לראות להל

 80% הוועידה הביעו שביעות רצון מהאופן שבו היא התנהלה  משתתפימ 

 73% רצון מהעבודה בקבוצות.  שבעי היו 

 ומדרך העבודה בקבוצות המפגש מהתנהלותמרוצים משתתפי הוועידה  כמה היו עד: 23 תרשים
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מהאופן שבו התנהל המפגש של ועידת  
מנהיגות אזרחית

מדרך העבודה על גיבוש כיווני הפעולה  
והיעדים בצוות שבו השתתפת

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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 .תוף שלהם באופן אישי הייתה מספקתכי מידת השי נוסף על כך, משתתפי הוועידה העידו

 %67 ה עתידיים שיקודמו במסגרת חשו כי הייתה להם אפשרות להשפיע על ההחלטה על כיווני פעול

 28.התהליך

המשיבים ציינו, המשתתפים הסבירו את שביעות רצונם בכך שהיה דיון ער וענייני, שהועלו בו זוויות שונות. 

 לדוגמה, כי:

 .ש]זה[ טוב – המשתתפים כל של הסכמה ללא ופתוח פורה דיון היה

 לסוגיות מהירה בהגעה ביטוי לידי בא וזה ,בייצוג מנוסים הגדול שברובם מנכ"לים בדיון השתתפו
 והעלו בקיומו חשיבות ראו שהאנשים רושם עשה, ער דיון היה כ"בסה. בהם להתעסק שיש הליבה
 .רבה במידה ומעשיות אותנטיות סוגיות

 .הסוגיות שעלו במפגש היו מאוד חשובות, ואכן מייצגות נושאים מרכזיים

גם היבטים חיוביים פחות.  ועם זאת, רבים ממי שהביעו שביעות רצון גבוהה ביטאו לצד היבטים חיוביים אל

חלק מהם . יבים בהעמקת התהליךמההערות שלהם ושל מי שהביעו שביעות רצון נמוכה עולה רצון של המש

סברו כי הנושאים שעל הפרק מחייבים דיון יותר מעמיק, שיש להקדיש לו זמן וכי ראוי לפתח עוד את כיווני 

הפעולה שנדונו, בדרכים כמו עבודה בקבוצות קטנות למשל. כמה מדברי המשיבים מעידים על רצונם לקחת 

 חלק בתהליך יותר משמעותי. לדוגמה:

 מהמשתתפים וחלק ,אנשים הרבה בו השתתפו לא. ועידה מאשר היוועצות מפגש יותר זה היה
 וניתנו התחלה הייתה. משמעותי מאוד תהליך שהתרחש לומר שקשה כך ,באמצע לעזוב נאלצו
 .ההיגוי ועדת ידי-על או יותר קטנות בקבוצות אותם ולפתח להמשיך צריך ולהערכתי ,דרך כיווני

 יש מהם אחד שכל, שהועלו לנושאים רחב יותר מענה עם לבוא כדי זמן מספיק ניתן לא, לדעתי
 בקבוצות משתתפים שיותר לוודא לדעתי צורך ויש, ממושך יותר בזמן מובנית יותר בצורה לפרק
 .הקבוצה לנושא לתרום באמת יוכלו

 .זמן של רבה השקעה מחייב פעולה דרך לגבש .בסדר זה ראשון למפגש

ותפקיד המכון למנהיגות  במיזם הרחב בחברה האזרחיתתהליך המקום  5.3.4

 וממשל

היה  "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"הקישור של התהליך הפנימי בחברה האזרחית למסגרת הכללית של 

במטרה לשמור על עצמאות התהליך ועל האותנטיות שלו כתהליך שמקדם שיח  ,עמום ומצומצם, במכוון

מגזרי ומבקש להתעצב "מלמטה למעלה". משמעות הדבר בין היתר היא שההחלטה אם לעסוק בנושא -פנים

וזכר אמנם במסמכים ה. המיזם כנתוןשטח ולא הוצבה לר קשר עמה ניתנה והיחסים עם הממשלה וליצ

אודות התהליך, תכניו ויעדיו. בהתאם על , אך ככלל נפקד במידה רבה מהשיח תהליךשל ה רשמיים ובמצגות

חברה -מיזם ממשלה"מגזרי לבין -לכך, רוב המרואיינים לא ראו את הקשר בשלב זה בין התהליך הפנים

 וחלקם אף הדגישו את היותו בלתי תלוי ונפרד: ,"אזרחית

                                                   
 . 16 תרשים ר' 28
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. גדול ממיזם חלק שזה מספרים ואנחנו התהליך את מממן מי לגבי שקופים מאוד תמיד אנחנו
 מטרת, שבסופו גדול ממיזם כחלק נהגה בכלל הזה והדבר ,המימון את קיבלנו אמנם אנחנו]...[ 
 ,הזה השלב אבל ]...[ יחסים הבניית ויעשו יתממשקו האזרחי והמגזר שהממשלה ]היא[ ,שלו על

 עצמה לבין בינה יושבת תלוי בלתי באופן האזרחית החברה שבו שלב הוא ,השני בצד גם שקורה
 לא אנחנו ממש , ]...[ושוב מעצמה, רוצה היא מה אותה, מעניין מה אותה, מעסיק מה וחושבת
 .הממשלה של המטרות מול, המיזם של המטרות מול יושבים

אין קשר. במקרה הזה זה היה מנותק, וזה בסדר, כי אני יודע שגם הממשלה לא רצתה להיות 
 .ור להתקשרשם בעתיד אמ-מדי מעורבת. אין שום קשר. זה אייותר 

 "חברה אזרחית-מיזם ממשלה"מעבר לאופן שבו התקיים השיח הפנימי בתוך התהליך, הקישור המצומצם ל

בא לידי ביטוי גם בכך שלא הוצגו בפני מובילי התהליך ומשתתפיו עדכונים על הנעשה בצד של הממשלה 

-ים מהתהליך בתהליכים אחרים במיזם, לדוגמה בתכנית "מרחב" הביןוכן שלא היה שילוב של נציג

 מגזריים שהתקיימו או תוכננו בחלק ממשרדי הממשלה. נוסף-משרדית, בסיור לאנגליה או בתהליכים הבין

משרדית של -ותפקיד ההיגוי נותר בפועל בידי הוועדה הבין ,מגזרי למיזם-, טרם גובש פורום היגוי ביןעל כך

 הממשלה.

הקשר זה חשוב להתייחס גם לאופן שבו נתפס התהליך בחברה האזרחית בעיני הממשלה; הראיונות ב

 הפנימי והשיח האוטונומיה של החשיבות הבנתמשרדית מעידים על -שקוימו עם חברי ועדת ההיגוי הבין

במקביל , בהקדם מגזריים-בין מפגשים ולקיים משותף שיח כבר להתחיל ציפייה לצד, ברה האזרחיתבח

בקרב החברה האפשר  ככל רחב ייצוגה היא ששיח כזה יכלול י. הציפימגזריים-פניםה תהליכיםה להמשך

 .ומהותית פורמלית לייצג יכולת של קריטריוןמפתח ייצוג ולפי  לפי האזרחית,

בהמשך לסוגיית הקשר של התהליך למיזם הרחב בחן המחקר גם את התפקיד של המכון למנהיגות וממשל 

רת התהליך. בהקשר זה ניתנו במידה רבה חופש פעולה ותמיכה בהובלת התהליך על ידי "מנהיגות במסג

ידי המיזם ופועל במסגרת -אזרחית" וועדת ההיגוי, וזאת למרות המתח המובנה בכך שהתהליך ממומן על

נה אחד מטרותיו. אופן פעולה זה תרם לשמירה על האוטונומיה של החברה האזרחית ועלה באופן כללי בק

עם התפיסה של מובילי התהליך, אך לצד זאת היה כרוך בדילמה שנוגעת לצורך לחבר את התהליך למטרות 

 מגזרי הנוכחי.-דילמה שעשויה להתעצם עם סיום השלב הפנים –המיזם 

 : היומספר דעות הביעו מובילי התהליך שרואיינו ביחס למעורבות הרצויה של המכון למנהיגות וממשל

בין  וגורם מתווך אחראי לתכלול המיזםראו בו י שמהיו , ותו לא על מימון התהליך ןמי שאמון מכוראו בש

, בהיבטים מקצועיים בו יםולהיות מעורב לתהליךלתרום  יםגם יכול אנשי המכוןסברו שמי שוהיו  המגזרים

 .בהכוונה ובתכנים

 סיכום 5.3.5 

מוצגים להלן  בחברה האזרחית התהליך ממטרותשל כל אחת  ההממצאים המרכזיים בנוגע למידת השגת

  .14 לוח, בלוח מסכם
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  לפי מטרותיואזרחית ה בחברהליך התה תרומת סיכום: 14 לוח

 מגזרי-יצירת שיח פניםא. 

 

 הותנע תהליך ייחודי, שעוסק בזהות ויעדים מגזריים. 

 מגזרי-מתגבשת פלטפורמה לשיח פנים. 

אך תכנון וסביר בנסיבות, את ההיקף המשתתפים תואם   שיתוף מעגלים רחבים -

  .מספקאינו א שהותחושה קיימת 

הצלחת המאמצים להביא להשתתפות של קבוצה רחבה  -

 .ומגוונת בוועידה הייתה מוגבלת

 .בעיני המשתתפים, התהליך יכול לתרום לארגון שלהם   רתימה ומעורבות פעילה -

  המשתתפים הרגישו שהייתה להם אפשרות להשפיע על

כיווני פעולה עתידיים שיקודמו במסגרת  בענייןההחלטה 

 .התהליך

 ם הביעו רצון במעורבות משמעותית משתתפיה ,זאת לצד

 .ריות

 שלבניית מנגנוני ייצוג וחיזוק  .ב
 הגג ארגון

 לגיטימציההו נראותה; ייצוג מנגנוני של הבנייה התנעת 

 .הרחבה דורשות

הורחבה מעט ההיכרות עם ארגון הגג, אך הנראות  -

 .והחשיפה מוגבלות

אינו זוכה עדיין  מוביל ארגון הגגשתחושה שהתהליך  -

ללגיטימציה רחבה, וישנם קולות שונים לגבי הצורך 

 .בייצוג

 .מסמך ההצהרתיה לעהודגש הממד הפרואקטיבי נוסף   פעולה וכיווני יסוד מסמך גיבוש .ג

  ההיוועצות מופו סוגיות מגזריות שיעמדו בבסיס בתהליך

 .מהן 4המסמך, והוחלט על קידום 

  הסוגיות שנבחרו נידונו בוועידת מנהיגות אזרחית והוחלט

 .על כיווני פעולה

 .אחד מכיווני הפעולה עוסק בממשק עם הממשלה -

 מגזרי-המסמך עשוי להניח תשתית לשיח בין. 

 נכתבות תכניות עבודה להמשך התהליך ובימים אל. 

 חיובית אך זהירה.  הערכה לסיכויי ההצלחה של התהליךה 
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 נספחים

  המיזם של לוגיה מודלה: א נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פעילות בממשלה

 מגזרית-פעילות בין

 פעילות בחברה אזרחית

  מוטיבציה, הבנה משותפת
 ומדיניות

,  משותפת מגזרית-בין שפה 
-ואמנה בין אמון, הבנה

 מגזרית

  מוטיבציה, הבנה משותפת
 ותפיסה משותפת

 והיכולת  שיפור השירותים, המדיניות טיוב
 להתמודד עם אתגרים לאומיים

 חיים איכות שיפור

   האינטראקציה שיפור
 מגזרית-הבין

 הארגונית היכולת שיפור הארגונית היכולת שיפור

 ביסוס והטמעה של
  ופיתוח ויישום המדיניות

 יוזמות

  האמנה ה שלוהטמע ביסוס
 יוזמותשל  ופיתוח ויישום

והטמעה של  ביסוס
 של ופיתוח ויישום התפיסה

 יוזמות

קר
ח

מ
 - 

לב
ש

 
א

 
קר

ח
מ

 - 
לב

ש
 ב 

 
ל 

כל
 נ

א
ל

קר
ח

מ
ב

 

ת
קו

פו
ת

 
ת

או
וצ

ת
 

ם
יי

ינ
ב

 
ת

או
וצ

ת
 

ת
יו

ופ
ס

 



 

105 

 חינוך המסמך עקרונות המדיניות של משרד נוסח : בנספח 

 

 האזרחיתמשרד החינוך והחברה 

  מדיניותעקרונות  מסמך

 רקע

 

משרד החינוך כלפי ממשקיו עם החברה האזרחית. המסמך  עקרונות היסוד למדיניות מתווה את זה מסמך

בהובלת  ,( במשרד החינוך2013-14הוא תוצר של תהליך חשיבה משרדי אשר התנהל בחודשים האחרונים )

 המנהלת הכללית. 

 : מטרות המסמך

 הצפון" של משרד החינוך בנוגע ליחסיו עם החברה האזרחית.סימון "כוכב  .1

הצגת עקרונות יסוד שיעמדו בבסיס השיח והעשייה המשותפת של משרד החינוך עם החברה האזרחית  .2

 וארגוניה.

עבודה. כוונתו לשמש מצפן למנהלי ועובדי  נוהלי מהם גוזר ואינו עיקריים מדיניות המסמך מציג דגשי

 דילמות וסוגיות העולות בעבודתם. המשרד בהתמודדות עם

 מבוא

 

בין הביאו, בעשורים האחרונים חלו תמורות כלכליות חברתיות מהותיות בארץ ובעולם. תמורות אלו 

כיום, יותר מתמיד, מתחזקת  .לגידול במורכבותן ובהיקפן של הסוגיות החברתיות והחינוכיות ,השאר

, החברה ההכרה כי נדרש שילוב מאמצים, משאבים ומקורות ידע, של המגזר הממשלתי, המוניציפאלי

ם המורכבים אתגרימגוון ההעסקי, על מנת לאפשר התמודדות יעילה ומקדמת עם המגזר ו האזרחית

 .שמציאות זו מזמנת

אל המציאות להתאים עצמו  עליוולעיל בחזית השינויים  משרד החינוך, עקב חשיבותו ואופי פעילותו, נמצא

 .*עם החברה האזרחית ובנוגע לממשקי. בהתאם לאמור, מוצגת בזאת מדיניות המשרד המשתנה

 החברתיות הפעילויות כלל מתקיימות בתוכו אשר ולמדינה למשפחה, לשוק שמחוץ התחום אזרחית, חברה הגדרת*
 המגזר תפקידי לבדיקת "הועדה של המינוח על מתבססת זו המדינה )הגדרה של ישירות בכפוף להוראות שלא

 (.2003בישראל  השלישי המגזר לחקר המרכז "הננקטת כלפיו והמדיניות בישראל השלישי
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 עקרונות המדיניות
 

תפקידה של מערכת החינוך בישראל להוות גורם מוביל ומשמעותי בעיצובה של החברה הישראלית  .1
בוגריה למימוש עצמי מיטבי, הן כפרטים והן כחברים תורמים ומשמעותיים בחברה. משרד ולהוביל את 

החינוך אחראי להתוויית המדיניות וליישומה, תוך העמקת השיח, האמון והשותפות בין כלל השותפים 
 .  בעשייה החינוכית

המשרד רואה משרד החינוך מכיר בחשיבותה ובערכה הייחודי של חברה אזרחית מפותחת ועצמאית.  .2
 החברה האזרחית יתרום לחיזוק החברה בישראל. ערך בחיזוק החברה האזרחית, מתוך הבנה כי חיזוק

ממשקי העבודה עם ארגוני החברה האזרחית על ידי שילוב הכוחות,  משרד החינוך יפעל לקיום וטיוב .3
דום מערכת הידע, החדשנות והמשאבים הייחודיים של כל צד, באופן מקצועי ומושכל, לטובת קי

 החינוך בישראל. 

משרד החינוך יפעל לחיזוק יכולת קבלת ההחלטות של גורמי השטח, בדגש על מנהלי בית הספר, תוך   .4

מתן תשתיות וכלים לקבלת החלטות מושכלות ומקצועיות לשילוב תכניות וגופים חיצוניים במוסדות 
 החינוך ולעידוד יוזמה וחדשנות פנים מערכתית. 
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עקרונות המדיניות הראשוניים של משרד נוסח : גנספח 

 עלייה והקליטהה

משרד העלייה והקליטה יפעל לבחינה ולטיוב ממשקי העבודה עם ארגוני החברה  -ממשקי עבודה  .א

האזרחית על ידי שילוב הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים הייחודיים של כל צד, באופן מקצועי 

 שילובם המיטבי של אוכלוסיות היעד. ומושכל לטובת עידוד, עזרה ו

משרד העלייה והקליטה יפעל להנגשת שירותי המשרד בקרב בעלי עניין העוסקים  -נגישות ושקיפות  .ב

 בנושאי עלייה וקליטה, תוך קידום שקיפות מרבית בכל התהליך.

מפותחת משרד העלייה והקליטה מכיר בחשיבותה ובערכה הייחודי של חברה אזרחית  -חיזוק הדדי  .ג

ועצמאית בדגש על ארגוני עולים. המשרד רואה ערך בחיזוק החברה האזרחית מתוך הבנה כי חיזוק 

 הדדי יתרום למטרות המשרד והחברה בישראל.

משרד העלייה והקליטה יפעל לקידום השיתוף והשותפות עם ארגוני חברה אזרחית בכלל  -שיתוף  .ד

 מסגרות נוספות, בנסיבות ובמסגרות שהמשרד יקבע. וארגוני עולים בפרט, בתהליכי קבלת החלטות וב

משרד העלייה והקליטה מכיר בידע ובמומחיות הרבים הקיימים בקרב ארגוני חברה  -שיתוף בידע  .ה

אזרחית בתחומי פעילות המשרד. המשרד שואף לשיתוף והנגשת הידע שברשותו, במגבלות הקיימות 

 האזרחית לפעול באופן דומה.וחיסיון הפרט, ומזמין את ארגוני החברה 
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 –: מאפייני רקע של המשתתפים בתהליך המשרדי דנספח 

 משרד העלייה הקליטה

 צוות המוביל ונציגי המחוזות ה שלותק במשרד העלייה והקליטה : 1דתרשים 

 

[n=35] 

 תםדובעב ,עם החברה האזרחיתחברי הצוות המוביל ונציגי המחוזות של מגע היקף ה: 2דתרשים 
 השוטפת

 

[n=35] 

 

 

  

17% 17% 17%

37% 41%
17%

23% 41%

33%

23% 21%
33%

כ"סה מחוזות צוות מוביל

שנים+ 31 שנים16-30 שנים6-15 שנים0-5

17% 10%

50%
34%

35%

33%26% 31%

20% 21%
17%

3% 3%

כ"סה מחוזות צוות מוביל

הרבה מאוד הרבה בינוני מעט בכלל לא
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 עם החברה האזרחית לפי ותק במשרדנציגי המחוזות של : היקף המגע 3ד תרשים

 

[n=29] 

 

בתהליכים דומים להסדרת יחסי חברי הצוות המוביל ונציגי המחוזות של השתתפות : 4ד תרשים
 אזרחית ועבודה בעבר בארגוני המגזר השלישיהחברה -ממשלה

 

[n=35] 

 

69%

37%

12%

37%

18% 26%

שנים0-15 שנים+ 16

הרבה מאוד והרבה בינוני מעט או בכלל לא

14%

33%

17%

33%

מחוזות צוות מוביל מחוזות צוות מוביל

השתתפות בתהליכים דומים 
חברה  -ממשלהלהסדרת יחסי

אזרחית

בארגוני המגזר עבודה בעבר
השלישי
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  – ההיוועצות בחברה האזרחיתהליכי  פירוט: הנספח 

 : לו"ז ומספר משתתפיםשלב ראשון ביישום התהליך             

 אופי ההיוועצות תאריך
מספר 

 משתתפים

 מפגשי היוועצות קבוצתיים

 7 מפגש קבוצתי עם ברית ארגוני התשתית 23.6.14

 10 מפגש קבוצתי עם מנכ"לי ארגוני שטח )תל אביב( 30.7.14

 5 מפגש קבוצתי עם מנהלי קרנות 22.9.14

 10 מפגש קבוצתי עם נציגי מנהיגות מתנדבת 29.9.14

 9 מפגש קבוצתי עם מנכ"לי ארגונים מהדרום )באר שבע( 30.9.14

 10 מפגש קבוצתי עם מנכ"לי ארגונים מהצפון )חיפה( 2.10.14

 8 )תל אביב( םמפגש קבוצתי מאסף עם מנכ"לי ארגוני 21.10.14

 4 (נצרת) קבוצתי עם נציגי ארגונים שפועלים בחברה הערביתמפגש  10.12.14

 21 ם השולחן העגול בנהריהמפגש קבוצתי ע 25.2.15

 84 ל משתתפיםוסך הכ

 מפגשי היוועצות אישיים

  – 2014יולי 

 2015פברואר 

 36 

 סקר מקוון

 148  סקר מקוון בקרב ארגוני שטח 2014דצמבר 

 268 בהליכי ההיוועצות* משתתפיםל וסך הכ

* במקרים מסוימים ישנה חפיפה בין משתתפי מפגשי ההיוועצות למשתתפי הסקר המקוון, לכן מספר 
 המשתתפים הסופי נמוך יותר בפועל.
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המשותפות לחברה  הסוגיות מיפוי סקרנוסח : ו נספח

 29האזרחית

 שלום רב,

סוגיות ואתגרים משותפים על סדר היום של  -הסקר הבא נשלח אליך במסגרת תהליך לגיבוש מסמך יסוד 

החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. הסקר הוא שלב נוסף בתהליך, לאחר שנערכו מפגשי היוועצות 

 מנכ"לי ארגונים.  60-עם כ

ת לארגונים החברתיים או לקבוצות רחבות מטרת הסקר היא לזהות ולמפות את הסוגיות המבניות המשותפו

 בתוכם, במטרה לגבש סדר יום "מגזרי" כבסיס לפעולה משותפת.

 דקות. 5 -מענה שלך על השאלון יסייע במתן תמונת מצב רלוונטית, מדוייקת ומקדמת. מילוי השאלון דורש כ

התארגנות המנכ"לים, שתיל, את התהליך לגיבוש מסמך היסוד מוביל ארגון "מנהיגות אזרחית" לצד שותפים מ

-שיתופים, המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ונציגי מנהיגות מתנדבת, והוא ממומן על ידי "מיזם ממשלה

חברה אזרחית". אנו שואפים להכיל ולשתף בתהליך מגוון רחב של קהילות, ארגונים ומנהיגות מהמגזר השלישי 

 ומהחברה האזרחית.

  www.civilsocietyroundtable.co.ilקדמות התהליך לגיבוש מסמך היסוד: לעדכונים שוטפים על הת

 בתודה מראש על שיתוף הפעולה,

 מנהיגות אזרחיתאריה רוגל, מנכ"ל 

 דנה בר, רכזת התהליך

* ממלא השאלון -נתוני רקע   

 מגדר

o  אשה 

o  גבר 

 * שם

 

 * תפקיד

 

 * שם הארגון

 

 * סוג הארגון

                                                   
29 https://docs.google.com/forms/d/1m_fiDg4e6RUoLRNF_14SbJGJp6jDTr7Oq2f4D_59oKE/viewform?c=0&w=1 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.civilsocietyroundtable.co.il&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVHY2cbhDacUjvGR_wkLu_tTi5Sg
https://docs.google.com/forms/d/1m_fiDg4e6RUoLRNF_14SbJGJp6jDTr7Oq2f4D_59oKE/viewform?c=0&w=1
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 ניתן לסמן יותר מתשובה אחת

o  שינוי חברתי 

o  סינגור 

o  אספקת שרותים 

o  ארגון תשתית 

o  ארגון גג 

o  קרן 

o  התארגנות 

o  ארגון חברים 

o  Other:  

 * אזור פעילות הארגון

o  צפון 

o  מרכז 

o  ירושלים 

o  דרום 

o  ארצי 

 גודל הארגון

 לפי תקציב שנתי

o  עד מיליון ש"ח 

o  1-5 מיליון ש"ח 

o  5-10 מיליון ש"ח 

o  10 מיליון ש"ח ומעלה 

 מספר העובדים ו/או המתנדבים בארגון

o  1-5 

o  6-10 

o  11-20 
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o  21-30 

o   30מעל 

מנכ"לי ארגונים. נרצה לדעת באיזה  60-מטה עלו במפגשי היוועצות שקיימנו עם כ הסוגיות המופיעות

מידה הסוגיות הללו מעסיקות את הארגון שלך. במידה וישנן סוגיות מרכזיות נוספות שאינן מופיעות 

 מטה, ניתן להוסיפן בסוף השאלון.

 * דרג עד כמה הסוגייה רלוונטית ומעסיקה את הארגון

 
 בכלל לא

מעסיקה את לא 

 במידה רבה במידה מסויימת הארגון אבל חשובה

זיהוי ופיתוח מקורות 

הכנסה משותפים 

שיסייעו לקיימותם של 

 הארגונים

    

ביסוס דיאלוג פתוח 

ושיתופי יותר עם 

 תורמים

    

הקמת פורומים 

ורשתות 

אזוריות/נושאיות 

לשיתוף ידע ופעולה 

 בין ארגונים

    

לשיפור תדמית קמפיין 

הארגונים החברתיים 

 בציבור

    

גיבוש קוד אתי 

להתנהלות הארגונים 

החברתיים / פיתוח 

אתיקה ניהולית 

 בארגונים

    

גיבוש מסמך ערכים 

שישמש בסיס ליצירת 

שפה אזרחית מוסכמת 

ומשותפת לכלל 

 הארגונים
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 בכלל לא

מעסיקה את לא 

 במידה רבה במידה מסויימת הארגון אבל חשובה

גיבוש תכנית פעולה 

מגזרית לקידום סוגיות 

 משותפות
    

מיסוד מנגנוני תקשורת 

בין ארגוני גג ותשתית 

לבין ארגונים הפועלים 

 בפריפריה

    

קיום שיח פנים מגזרי 

סדור וארוך טווח 

לצורך היכרות, בניית 

אמון וסולידריות, 

העלאה וליבון סוגיות 

 משותפות

    

קידום התנהלות הוגנת 

ואתית בין ארגונים 

 המתחרים על

משאבים/קהלי יעד 

 מקבילים

    

הקמת תשתיות 

ארגוניות וניהוליות 

משותפות )למספר 

 ארגונים(

    

פיתוח פלטפורמות 

משותפות להכשרות 

 מקצועיות

    

הרחבת הרלוונטיות, 

הדומיננטיות והייצוגיות 

  של ארגון הגג

    

ייצוג על ידי ארגון גג 

נושאי/"סקטוריאלי" 

)בתחום התוכן של 

 הארגון(

    

שיפור מנגנוני הייצוג, 

התקשורת ויחסי 
    



 

115 

 
 בכלל לא

מעסיקה את לא 

 במידה רבה במידה מסויימת הארגון אבל חשובה

העבודה של הארגונים 

מול הרשויות ומשרדי 

 הממשלה

הקמת צוותי 

חשיבה/עבודה 

משותפים לארגונים 

חברתיים ולמשרדי 

ממשלה בנושאים 

 שונים

    

ביסוס דיאלוג עם 

המגזר העסקי 

בנושאים בעלי חשיבות 

  מקומית/לאומית

    

קידום מודלים 

     עסקים חברתיים של 

 סוגיות נוספות שמעסיקות את הארגון

 ניתן להוסיף בטקסט חופשי

 

 האם היית רוצה לקחת חלק פעיל בתהליך לגיבוש מסמך היסוד?

o  כן 

o  לא 

o  Other:  

רעיונות או הערות שיש לך חשוב לנו מאד לשמוע את דעתך ונשמח אם תוכל/י לשתף במחשבות, 

 ביחס לתהליך גיבוש מסמך היסוד
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 "ועידת מנהיגות אזרחית"רשימות היעדים שגובשו ב: ז נספח

 הארגונים של לקיימותם שיסייעו הכנסה מקורות ופיתוח סוגיה: זיהוי   

 הארגונים של האיתנות לשיפור מקורות הסוגיה: זיהוי שם את לשנות הוצע

 :יעדים

 המתמקדות (ועוד לים'אנג ,גישור/מימון וקרנות יוזמה קרנות ,חברתי ח"אג) חברתיות השקעות עידוד .1

 טשטוש על לחשוב .חלק בהן לקחת תוכל המדינה גם שאולי כך ,רלוונטיים ויותר חדשים בנושאים

 כסף –פרטיות  קרנות/עסקים י"ע נתמכות מדינה או נתמכות או שהן עמותות של הקלאסי המודל
 חדש

 השני ובשלב (בליבה חברתית אחריות) וחברות תאגידים בקרב הראשון בשלב – הנתינה תרבות עידוד .2
   הרחב הציבור בקרב

 הממשלה ומשרדי הרשויות מול הארגונים של העבודה ויחסי התקשורת ,הייצוג מנגנוני סוגיה: שיפור  

 :יעדים

 – voice of the sector– אזרחית מנהיגות בתוך שונים בתחומים מקצועיות ייצוג קבוצות הקמת .1

 ומכליל שקוף

 לצלחת שמקורב למי רק ולא העמותות שירות לכלל – הממשלה מול בירוקרטיים חסמים הסרת .2

 (הידע להנגשת "חם קו" הקמת ,למשל) מודרניים בכלים והמידע הידע והנגשת ריכוז –ידע  .3

 בציבור החברתיים הארגונים סוגיה: תדמית  

 :יעדים

. עצמם את תופשים הם ואיך חוץ כלפי האזרחית החברה ארגוני נתפשים איך וניתוח סקר עריכת .1

 שבונים אתי קוד או/ו הצהרתי במסמך + צורך לארגונים רצויה תדמית לעיצוב חשיבה צוות הקמת

 יחידה גאוות

כנגד  לשימוש – ב"וכיו תרומות אחוזי ,עלויות הישגים, שכולל ומהימן פנימי נתונים מאגר הקמת .2

 האזרחית החברה ארגוני על שליליים פרסומים

 "  חלומות נבחרת" ;שתתעורר סוגיה בכל לתקשורת מהיר מענה שייתן צוות –הקמת "מטה תגובות"  .3

 ארגונים בין ופעולה ידע לשיתוף נושאיות/אזוריות ורשתות פורומים סוגיה: הקמת  

 :יעדים

 בפריפריה אזרחית מנהיגות של פיזית נוכחות .1

 בשטח לארגונים התשתית ארגוני של שירותים/ידע הנגשת .2

 נוכל רעיונית, כך/הגיאוגרפית בפריפריה ארגונים של ייחודיים וצרכים חסמים על מהשטח ידע קבלת .3

 שיפגשו נציגים/פורומים הקמת על לחשוב אפשר בהמשך) מענה ולתת מגוונים לצרכים קרובים להיות
 (   התכנים את אזרחית למנהיגות ויתווכו עצמאי באופן
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