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 ולקחים מרכזיים קצירת

ביקשנו ללמוד מהניסיון שהצטבר במדינות שונות בעולם בנושא מדידה במסגרת סקירה זו 
 של להערכהומעשית  קונספטואליתתשתית  להניח במטרה ,מיסוד שותפותוהערכה של תהליכי 

 . בישראל אזרחיתחברה -ממשלה מיזם

 הממשלה בין הממשק קידום של תהליכים התקיימו בהןש 1מדינות 51 נסקרוהראשון  בשלב
 בהיקפם, באופיים מגוונים תהליכים של רחב טווח והמייצגות האזרחית החברה לבין

התקיימו תהליכים של הערכה ומדידה ומה  האםאחת מהמדינות הללו בחנו  בכל. 2ובתוצריהם
ממספר  נבעהזו  בחירה. וקנדה אנגליה: מדינות בשתי להתמקד בחרנוהיה אופיים. לבסוף, 

 של הגדולים ההיקפים; זה בתחום המחקרית בספרות מרכזיות דוגמאות היותןשיקולים: 
 נגישותההחומרים ו; זמינות זאת פעילות של ההערכה ושל השותפות תהליכי במסגרת הפעילות

 . הישראלי למקרה המדינות שתי של והרלוונטיות; למידע

באנגליה ובקנדה, כמו במדינות רבות אחרות, כללו תהליכי השותפות ניסוח של אמנה בין 
הממשלה לבין ארגוני החברה האזרחית, שמטרתה לשפר את היחסים והממשק בין שני 

ות והאמנה בשתי המדינות ונציג מחקרים המגזרים. במסמך שלהלן נתאר את תהליך השותפ
מרכזיים שהעריכו את התהליך ואת תוצאותיו בכל אחת מהן. היות שמטרת המסמך היא ללמוד 

בהיבטים כמו נושאי על ההערכה של התהליך ולא על מידת ההצלחה של השותפות, נתמקד 
  בממצאים ובמסקנות של המחקרים. ולא המחקר, מתודולוגיית המחקר והיקפו

מצאנו כי גם באנגליה וגם בקנדה התקיימה השקעה נכבדת במדידה ובהערכה של תהליכי 
מיסוד השותפות. במסגרת זאת פורסמו עשרות דוחות ומחקרים מסוגים שונים לאורך השנים, 

ידי שותפים בתהליך -שהתבססו, בין היתר, על מאות ראיונות עומק ואלפי שאלונים שמולאו על
נים. המחקרים אפשרו בחינה יסודית של התהליכים בנקודות ונציגים מהמגזרים השו

התפתחות שונות תוך התייחסות לנקודות מבט מרובות ולמעגלי השפעה שונים )ישירים 
וחלק הם יוזמה של  ךחלק מהמחקרים הם תולדה של יוזמה מצד השותפים בתהליועקיפים(. 

 גופי מחקר ואקדמיה או של גופים פילנתרופיים. 

ובכלל זאת בעיצוב  צאנו כי לא פעם נעשה שימוש בממצאים בתהליכי קבלת ההחלטותכמו כן, מ
. לדוגמה, באנגליה תרמו ההערכות השותפות את לקדם במטרה שקמו המבניים ההסדרים

 למגזר"יוזמה ל המשך תכניתמגזרית ובקנדה הן תרמו להקמת -להקמת נציבות לאמנה הבין
. המחקרים העריכו בין היתר את תפקידם ותפקודם השותפות תהליכי את שריכזה", השלישי

נקודות חוזק וחולשה בניהול  על האירוו השותפות תהליכישל הגופים המובילים והמרכזים את 
 .3התהליכים

                                                           
, צרפת, שבדיה, דנמרק, זילנד ניו, אוסטרליה, קנדה, אירלנד צפון, סקוטלנד, וויילס, אנגליה: הבאות המדינות נסקרו 1 

 .ופולין קרואטיה, אסטוניה, הונגריה, ספרד
 & ,Casey (2007) ,Casey, Dalton, Melville(, 3152) ואבישי לימור: הבאים הסקירה במאמרי בעיקר נעזרנו זה לצורך 2 

Onyx (2010) ,Toftisova (2005) ,Venables (2009) ,Nahtigal (2010) ,Zimmeck, Rochester, & Rushbrooke 
(2011). 

 ובתוכו הקבינט משרד של תפקודו את העריך( National Audit Office, 2012) באנגליה המדינה מבקר דוח, לדוגמה 3 
 היוזמה" של הראשון השלב של ההערכה, בקנדה. מגזרית-הבין לאמנה הממשלה מטעם האחראי האזרחית לחברה המשרד

 את שריכזה המשותפת הוועדה של לתפקידה התייחסה( Social Development Canada, 2004b" )השלישי למגזר
 ספציפית פעילות של ההערכה, בנוסף. ממשלתית-הפנים המבצעת הוועדה של לתפקודה וגם ביוזמה השונות הפעילויות
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בסקירה נתמקד בארבעה מחקרי הערכה ודוחות מלווים מרכזיים שנכתבו על התהליך באנגליה 
. מחקרים אלו נמצאו (וח מסכם בנספח א'ל ורא) ובארבעה נוספים שעסקו בתהליך הקנדי

 כמרכזיים וכרלוונטיים ביותר ללמידה מבין עשרות המחקרים שנסקרו. 

התמקדו  הםנערכו ברוב המקרים ביוזמת הממשלה ועל ידי גופי מחקר ייעודיים.  המחקרים
; האמנה פיתוח תהליך; השותפות תהליכי ייזום: כגון האמנה תהליך של שונים בשלבים
 במהלך שקמו מבניים הסדריםובחנו נושאים שונים כגון:  ,האמנה והטמעת יישום תהליכי
; התהליך תוצאות; אליהם והמודעות ותוצריו התהליך של התפוצה; והיישום הפיתוח תהליכי

 .זמן לאורך התהליך של הרלוונטיות והמשך; התהליך לשיפור הדרכים

ם ולרמות שונות, כגון הרמה הלאומית, האזורית על כן, הם התייחסו למעגלי פעילות שוני יתר
והמקומית. באופן זה האירה ההערכה את התהליך על מורכבותו ולכל אורכו, החל ממוביליו 

 בעובדה גם ביטוי לידי במחקרים באה ממדית הרב ההתייחסות. המקומיים בשותפיווכלה 
 נקודות. מגוונות מחקר שיטות עם יחד מרובות וזוויות מבט נקודות של שילובבהם  שנעשה

 חברהו ממשלה –משני המגזרים  מידעהמבט השונות עלו באמצעות ההתבססות על מקורות 
 נקודת, נכללה בחלק מהמחקרים גם בנוסףשונות בתוך כל מגזר.  פוזיציותואף מ – אזרחית

 השפעותיו ואת בתהליך ייצוגן את בחנו והם מוחלשות וקבוצות מיעוט אוכלוסיות של מבטן
 . יהןעל

 ומסקנות לקחים

 שניתן תובנותלקחים ו מספרלהבנתנו מאמצי ההערכה שנעשו באנגליה ובקנדה מספקת  סקירת
 . בישראל אזרחיתחברה -ממשלה מיזם עבור מהן ללמוד

, שונים גופים ידי על השנים לאורך שנערכו והמחקרים הדוחות ריבויתובנה מרכזית היא כי 
המסכמות של  בהערכות, היה בעוכרי התהליך. והמשכיות אחידות חסר היה פעם שלא באופן

 מידע לאיסוף ועקבית שיטתית אסטרטגיה היעדר על החוקרים הצרוהתהליכים בשתי המדינות 
התהליך,  להערכתועקביות מטרות מפורשות  העדר על הצביעו הם. התהליך של מתחילתו החל

 בסיס כקומידע על המצב שהתקיים טרם התהליך  והיעדר מוגדרים משותפיםהיעדר מדדים 
(Zimmeck, Rochester & Rushbrooke, 2011; HR and Skills Development Canada, 2009 .) 

 הראשונים ימיושל המיזם מ והערכה מדידהל תפיסה הוליסטית גיבושלהסיק מכך כי  ניתן
 ליעילות ולאפקטיביות של מאמצים אלה.  תרמוי, ועדכונה השוטף עם התקדמותו

 נוסף על כך, עולים מספר דגשים נוספים:

פעילים, ולא הציבור הרחב או הו בעיקר אנשי הארגוניםהיו  במחקריםמקורות המידע  .5
 מקבלי השירותים.

לרמות  תהתייחסוהתייחסות רב ממדית: התייחסות לתשומות, תפוקות ותוצאות;  .3
השפעה  מעגלי(; התייחסות לאומית, האזורית והמקומיתהרמה הלפעולה שונות )כגון 

שילוב של נקודות שונים )כגון משתתפים ישירים בתהליכים ומי שמושפעים באופן עקיף(; 
מבט וזוויות מרובות יחד עם שיטות מחקר מגוונות, כולל מקרי בוחן. באופן זה נפרשה 

 . היריעה הן לרוחב והן לעומק, כך שהתקבלה תמונה שלמה יותר

                                                           
 המשימה כוח ידי על זו פעילות של והריכוז הניהול את בחנה( Social Development Canada, 2004a) היוזמה מתוך

 . האזרחית לחברה הממשלתי
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, תוך בחינה מוחלשות וקבוצות מיעוט אוכלוסיותמבטן של  לנקודתמיוחדת  התייחסות .2
 .עליהן השפעותיוייצוגן בתהליך ו של

הממצאים. שיתוף זה  פירושבו בניתוח המידע מקורות של שיתוף כללו מהמחקרים כמה .4
 שירת מטרה כפולה: הבנה ופירוש טובים יותר של הממצאים וחיזוק המעורבות שלהם

 .עצמו באמצעות התהליך הרפלקטיביתהליך ב

התהליכים והתוצאות הרצויים את תפיסתם של המשתתפים לגבי  בחנו רבים מחקרים .1
  .התהליך עיצובבכדי להגביר את התרומה ל עתידב

)בעיקר של תשומות  מדידה שוטפתבשתי המדינות נמצא שילוב בין מחקרי הערכה לבין  .6
 ותפוקות(.

 למשל, התהליך על שהשפיעו חיצוניים לגורמים תייחסותה הייתה מחקרים במספר .7
 .רלוונטיים חוקים או נוספות יוזמות
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 מבוא .1

ביקשנו ללמוד מהניסיון שהצטבר במדינות שונות בעולם בנושא מדידה במסגרת סקירה זו 
 של להערכהומעשית  קונספטואליתתשתית  להניח במטרה ,מיסוד שותפותוהערכה של תהליכי 

 . בישראל אזרחיתחברה -ממשלה מיזם

 הממשלה בין הממשק קידום של תהליכים התקיימו בהןש 4מדינות 51 נסקרוהראשון  בשלב
 בהיקפם, באופיים מגוונים תהליכים של רחב טווח והמייצגות האזרחית החברה לבין

התקיימו תהליכים של הערכה ומדידה ומה  האםאחת מהמדינות הללו בחנו  בכל. 5ובתוצריהם
ממספר  נבעהזו  בחירה .וקנדה אנגליה: מדינות בשתי להתמקד בחרנוהיה אופיים. לבסוף, 

 של הגדולים ההיקפים; זה בתחום המחקרית בספרות מרכזיות מאותדוג היותןשיקולים: 
 נגישותה; זמינות החומרים וזאת פעילות של ההערכה ושל השותפות תהליכי במסגרת הפעילות

 . הישראלי למקרה המדינות שתי של והרלוונטיות; למידע

ניסוח של אמנה בין  תהליכי השותפותבאנגליה ובקנדה, כמו במדינות רבות אחרות, כללו 
בין שני  היחסים והממשקארגוני החברה האזרחית, שמטרתה לשפר את בין הממשלה ל

האמנה בשתי המדינות ונציג מחקרים ו השותפות במסמך שלהלן נתאר את תהליך המגזרים.
מוד היות שמטרת המסמך היא לל שהעריכו את התהליך ואת תוצאותיו בכל אחת מהן.מרכזיים 

בהיבטים כמו נושאי נתמקד , השותפות מידת ההצלחה שלעל ההערכה של התהליך ולא על 
  .של המחקרים מסקנותבום ממצאיב ולא המחקר, מתודולוגיית המחקר והיקפו

בסקירה נתמקד בארבעה מחקרי הערכה ודוחות מלווים מרכזיים שנכתבו על התהליך באנגליה 
י. מחקרים אלו נמצאו כמרכזיים וכרלוונטיים ביותר ובארבעה נוספים שעסקו בתהליך הקנד

 ללמידה מבין עשרות המחקרים שנסקרו. 

 התמקדו הםהמחקרים נערכו ברוב המקרים ביוזמת הממשלה ועל ידי גופי מחקר ייעודיים. 
; האמנה פיתוח תהליך; השותפות תהליכי ייזום: כגון האמנה תהליך של שונים בשלבים
קמו במהלך ש מבניים הסדרים: כגון שונים נושאים ובחנו ,האמנה והטמעת יישום תהליכי

תהליכי הפיתוח והיישום; התפוצה של התהליך ותוצריו והמודעות אליהם; תוצאות התהליך; 
 הדרכים לשיפור התהליך; והמשך הרלוונטיות של התהליך לאורך זמן.

 .  שנסקרו )ראו לוח מסכם בנספח א'( המחקרים של קצר תיאור להלן

  נגליהא 1.1

 הלאומיות האמנות של דרכן בתחילת שנערך עומק מחקר הוא נעסוק שבו הראשון המחקר
 שהתפתחו את טווח ההתנסויות בפיתוח אמנות מקומיות ובחן ובוויילס בסקוטלנד, באנגליה

ליווה את ההתפתחויות המקומיות במשך שנתיים  זה מחקר. (Craig et al., 2002) בעקבותיהן
איונות עם נציגים מקומיים משני ר ונערכו תיעודי חומר נאסף שבהם, מקרי בוחן 51באמצעות 
 המגזרים. 

                                                           
נסקרו המדינות הבאות: אנגליה, וויילס, סקוטלנד, צפון אירלנד, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, דנמרק, שבדיה, צרפת,  4 

 ספרד, הונגריה, אסטוניה, קרואטיה ופולין.
 & ,Casey (2007) ,Casey, Dalton, Melville(, 3152) ואבישי לימור: הבאים הסקירה במאמרי בעיקר נעזרנו זה ורךלצ 5 

Onyx (2010) ,Toftisova (2005) ,Venables (2009) ,Nahtigal (2010) ,Zimmeck, Rochester, & Rushbrooke 
(2011). 
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שנים לאחר חתימת האמנה הלאומית ובחן את ההתקדמות ביישומה  1-תבצע כההשני  המחקר

 Craig)ברמה הלאומית, האזורית והמקומית, והעריך את השפעתה על היחסים בין המגזרים 

et al., 2005) .המחקר הדרך בהמשך האמנה של והערכה למדידה מסגרת הציע הוא בנוסף .
מקרי בוחן  7-התפרש על פני כל רמות הממשל ואזוריו הגאוגרפיים ולאחר מכן העמיק ב

 האזורית, הלאומית ברמהזאת בעיקר באמצעות ראיונות עם נציגי שני המגזרים  –מקומיים 
  .והמקומית

ובחן את יישומה  3151-שנה לאחר חידוש האמנה ב המדינה מבקרידי  עלנכתב  השלישי הדוח

 National Audit) בממשלה לכך האחראים הגופיםבניהול היישום על ידי  התמקדות תוךמאז, 

Office, 2012) .של תגובותיהם ונתקבלו הממשלתיים הגופים נציגי עם ראיונות נערכו כך לצורך 
 . האזרחית בחברה גג ארגוני של וכן נוספים גופים

 הארגון, Compact Voiceידי  על 3155 מאז שמועבר שנתיאמנות מקומיות  סקר, מוצג לבסוף

. (Pickering, 2011, 2012; Wharton, 2013) האמנה בתהליך האזרחית החברה את המייצג
 שעובדים האזרחית והחברה הציבורי המגזראמנות מקומיות ונציגי  נציגי בקרבנערך  הסקר
 התפיסות. הסקר משמש לאיסוף מידע לגבי יישום האמנות ולבחינת מקומיות שותפויות בתוך
 יישום זה.  לגבי

 קנדה 1.2

 את שריכזה", השלישי למגזר היוזמההראשון של " שלבבשבו נעסוק התמקד  הראשון המחקר

 אתהיוזמה ו תהליך אתהמחקר בחן  .(Social Development Canada, 2004b) האמנה תהליך
  .המגזרים משני פעילים משתתפיםתוצאותיה בטווח הקצר באמצעות ראיונות עומק עם 

, שנועדה להעצמת היוזמה מתוך ספציפית בפעילות התמקד אך לראשון דומה היההשני  המחקר

זאת , (SIDPD)תרומתם של ארגוני חברה אזרחית לפיתוח מדיניות במחלקות הממשלה 
בביצוע והיו מעורבים בניהול שנציגי שני המגזרים  עםראיונות עומק וקבוצות מיקוד  באמצעות

 . (Social Development Canada, 2004a)של הפעילות או שהשתתפו בפרויקטים במסגרתה 

את  והעריך היוזמה על השנים במהלך שנעשתה ההערכה עבודת את סיכםהשלישי  המחקר
 על שנעשו קודמים ומחקרים הערכות 6 :רכיביםמ, בהתבסס על מספר שלה הכוללות התוצאות

 אנליטיים דוחות; ביוזמה מרכיבים של בוחן מקרי 4; (שסקרנו המחקרים 2 ם)בה היוזמה

 . (Human Resources and Skills Development Canada, 2009) רלוונטיים

ובחן בקרב ארגוני חברה אזרחית את  היוזמה םשנים אחרי סיו שלושהתבצע  הרביעי המחקר
 קבוצות, מקוון ושאלון טלפוני שאלון באמצעות זאת, תוצאותיה ואת אליההמודעות הכוללת 

 .(EKOS Research Associates Inc., 2008) משלימים וראיונות מיקוד

 אחת בכל וההערכה המדידה מאמצי ואת ובקנדה באנגליה השותפות תהליכי את נתאר להלן
 לשלושה בהתייחס האמנה ויישום פיתוח תהליך את בקצרה תחילה נתאר מדינה כל עבור. מהן

 בין שיחות שכלל התהליך של הראשון השלב, לתהליך היסודות את שהניחה היוזמה: שלבים
)לסיכום  שלה והרחבה האמנה של יישום שכלל, שלו השני והשלב האמנה של והכנה הצדדים
 מרכזיים הערכה מחקרי נציג מכן לאחר'(. ב נספח ראו המדינות בשתי השותפות תהליכי

חברה אזרחית בישראל בהיבטים כמו -רלוונטיים ביותר להערכה של מיזם ממשלהכ שנמצאו
 .נושאי המחקר, מתודולוגיית המחקר והיקפו



 

3 
 

 אנגליה. 2

 תהליך האמנה בין המגזרים 2.1

. 5118החברה האזרחית, בשנת באנגליה נחתמה האמנה הראשונה בעולם בין ממשלה לארגוני 
מאז נכתבו שורה של מסמכים נלווים ששיקפו את התובנות שנצברו במהלך השנים, ובשנים 

 הוכנסו שינויים באמנה עצמה. 3151-ו 3111

 היוזמה

 החברה האזרחית המליצה, הממשלה הרימה את הכפפה ויזמה את התהליך

 הממשלה בין הסכםניסוח המליצה על )ועדת דיקין(  החברה האזרחיתועדה מטעם  5116בשנת 

לאחר ו בעודה באופוזיציה אימצה את ההמלצה לייבור-הניו מפלגת, והחברה האזרחית לבין
 ,)לימור ואבישי משותף לניסוח אמנה ברמה הלאומיתיזמה מהלך  5117-ב בבחירות זכתהש

3152.)  

 שיחות והכנה –שלב ראשון 

 ושיתוף פעולהבשני המגזרים תוך שיח מקביל תהליך 

רשמיות בין קבוצות עבודה התקיימו שיחות , הלאומית במסגרת המהלך להכנת האמנה
שהוקמו בשני המגזרים: הממשלה הקימה כוח משימה מיניסטריאלי ליחסים בין הממשל 

עם  רבהלחברה האזרחית, ומתוכו הוקמה קבוצת עבודה של שרים שלמשרדיהם יש מעורבות 
 ארגון הגג המרכזיהאזרחית על ידי  בוצת עבודה של החברההוקמה קהמגזר. במקביל, 

(National Council for Voluntary Organisations - NCVO) על מנת להניח את הבסיס וובריכוז ,
לאמנה ולהיות בקשר עם הממשלה. הקבוצה כללה נציגים מארגוני גג ודיווחה לקבוצת 

 .(Stowe, 1998; Zimmeck, Rochester, & Rushbrooke, 2011) גדולה יותר התייחסות

לצורך הכנת האמנה, שתי קבוצות העבודה הובילו תהליך פנימי בשני המגזרים במקביל, תוך 
עצות ערכה תהליך היוותיאום ושיתוף פעולה ביניהן. קבוצת העבודה של החברה האזרחית 

מפגשים  וקיום היוועצותרחבה של מסמך הפצה  התהליך כלל .בנוגע לתכני האמנה במגזר נרחב
סיום הליכי לאחר  .ממשלתי פחות מתועד וברור-התהליך הפנים וסמינרים ברחבי המדינה.

נפגשו נציגי שתי קבוצות העבודה וסוכם על הנוסח הסופי של  מגזריים-ההיוועצות הפנים

 .(Stowe, 1998) האמנה

האמנה הלאומית הוחלה על הממשלה ועל החברה האזרחית, כאשר צדה של הממשלה כלל גם 

 5114. משרדים אלה הוקמו באנגליה בשנת (Home Office, 1998)את משרדי הממשל האזוריים 
במטרה לעבוד בשותפות עם הציבור והארגונים המקומיים על מנת לקדם את איכות החיים 

הדגש  הוחלט לסגור את המשרדים האזוריים ולהסיט את 5531-בתוך האזורים השונים. ב
, אך הממשלה הצהירה השלטון המקומיעל באופן רשמי האמנה לא הוחלה  .6לרמה המקומית

                                                           
method/geography/beginner-http://www.ons.gov.uk/ons/guide-מתוך אתר המשרד האנגלי לסטטיסטיקה לאומית:  6 

ndex.htmlregions/i-office-guide/administrative/england/government-s.  ראו גם את ההודעה הממשלתית על סגירת
 government-regional-abolish-to-plans-outlines-https://www.gov.uk/government/news/pickles המשרדים:

http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/england/government-office-regions/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/england/government-office-regions/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/administrative/england/government-office-regions/index.html
https://www.gov.uk/government/news/pickles-outlines-plans-to-abolish-regional-government
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ולקרוא לממשל המקומי לאמץ את האמנה ולהתאימה לרמה זו על כוונתה לעודד את הרחבתה 

  .(Home Office, 1998)להקשר המקומי 

 ותיקון הרחבהיישום +  –שלב שני 

 , עם התדרדרות בשנים האחרונות מצדבשילוב של עבודה משותפת במקבילהמשך עבודה 
 אמנות מקומיותפיתוח דגש רב על   הממשלה;

 היישום מנגנון

של של הממשלה ו :ערוציםפעלו בשני , הסדרי היישום שלה הלאומית לאחר חתימת האמנה
הפנים,  במשרד 7"פעילהלקהילה  "היחידההחברה האזרחית. מצד הממשלה, הורחבה וחוזקה 

 ובהמשך מוזגה אל משרד ,ולאמנהלממשק עם החברה האזרחית שקיבלה את האחריות 

מצד החברה האזרחית הגוף האחראי  ., בתוך משרד הקבינטלחברה האזרחית ממשלתי חדש

רבים , וגופים נוספים היו מעוCompact Voice-היה קבוצת העבודה, שבהמשך שינתה את שמה ל
)וכתוצאה מהערכות על יישומה מספר שנים לאחר חתימת האמנה פתרון מחלוקות. בבתיווך או 

[Casey et al., 2010] ) מספיקים אינם ליישומה הצעדים שנעשובממשלה ההבנה כי התפתחה 
 שיעמוד בתווך, ובמסגרת המאמצים למצוא לכך פתרון הוחלט על הקמת גוף מטרותיה להשגת

 לפיכך הוקמה 3117בשנת בין שני המגזרים ומטרתו תהיה לקדם את האמנה ולפקח עליה; 
המשרד לחברה האזרחית(,  על ידישמומן  8מחלקתי-האמנה" )גוף ציבורי לא עבור "הנציבות

 3155-בגם יחד. אולם פעלו בשלושת הערוצים  האמנהשל יישום הובתקופת פעילותה הסדרי 
-משותפת למשרד הממשלתי ולשבה להיות האחריות לפיקוח על האמנה ו נסגרה הנציבות,

Compact Voice .עד ימינו 

האמנה מתקיים מפגש שנתי בין הממשלה לבין נציגים של של יישום ה לליוויכמנגנון משותף 
למפגש זה הצטרף עם הזמן איגוד הממשל המקומי, . , כפי שנקבע באמנההחברה האזרחית

העברת הדגש מהזירה הלאומית למקומית, כפי שיתואר בהמשך. עם הזמן שנכנס לתמונה לאחר 
 .דווח על התדרדרות ביישום מנגנון המפגש השנתי ועל התרוקנותו מתוכן

הינו מינויים ייעודיים לנושא. ראשית מונו מנגנון נוסף שהקימה הממשלה לקישור בין המגזרים 

-ר נפגשים ביניהם אחת לרבעון החל מאש ,(Liaison officers)פקידי קשר לחברה האזרחית 

 Grade 3) אחרֵאי אמנה, ועבודתם נחשבת למוצלחת באופן יחסי. לאחר מכן מונו גם 3115

Champions) : בכל מחלקה לקידום האג'נדה הממשלתית ביחס  שמונועובדי ציבור בכירים

 & ,Zimmeck, Rochester) ל האמנה. לא ידוע עד כמה הם פעילים כיוםלחברה האזרחית, כול

Rushbrooke, 2011). 

 היישום תהליך

יצרה קבוצות משנה, שניסחו  אחרי שהאמנה נחתמה, קבוצת העבודה של החברה האזרחית
קודים להתנהלות נאותה בתחומים מימון; היוועצות ופיתוח מדיניות; סוגיות הנוגעות 

 & ,Zimmeck, Rochesterלמיעוטים שחורים ואתניים; התנדבות; קבוצות קהילתיות. לפי 

Rushbrooke (3155 הקודים נוסחו לאחר היוועצויות מקיפות, אך הם אינם מפרטים לגבי )
                                                           

 (.Rochester, & Rushbrooke Zimmeck ,2011 ,ה זו נקראה עד אז "היחידה לקהילה והתנדבות" )יחיד 7 
( הוא גוף שיש לו תפקיד בתהליכי הממשלה NDPB – odyBublic Pepartmental D-Nonמחלקתי )-גוף ציבורי לא 8 

 Cabinetעצמאי פחות או יותר ממנה )ידי מחלקה ממשלתית, אך אינו חלק ממנה ופועל באופן -הלאומית והוא ממומן על
Office, 2009.) 
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כחלק מהאמנה קודים אלה היוו חלק מהאמנה וגרסה ראשונית שלהם הופיעה אופיין של אלה. 
  המקורית, אולם לא בגרסאות שבאו אחריה.

שנתיות חלו להתפרסם תכניות פעולה , שנתיים לאחר חתימת האמנה הלאומית, ה3111בשנת 
היו  ן)עליה אמנות ברמות האזוריתשל  פיתוחליישומה. תכניות אלה כללו את המשותפות 

 אמונות הרשויות המקומיות של ןעליה (והמקומית אמונים משרדי הממשל האזוריים(

ברמות מדריך לאימוץ האמנה באותה שנה , פורסם מאמצי הקידוםבמסגרת  .המחוזות והערים(
, כתוצר של קבוצת היגוי משותפת לאמנות מקומיות שהוקמה על ידי קבוצת העבודה של אלה

 המומלצים החברה האזרחית ואיגוד הממשל המקומי. המדריך כלל הצעות לגבי התהליכים
דיון בדילמות הדרושים ובעיקר התפקיד של ועדת היגוי, והמנגנונים פיתוח אמנה, המבנים ל

  לקיומם של משאבים מספקים לצורך התהליך.לעלות והדגשה של החשיבות  סוגיות שעשויותוב

, אכן Compact Voice-במרוצת הזמן, בעידודם של הממשלה, "הנציבות עבור האמנה" ו
לאחר שהונחה התשתית הלאומית של האמנה  ,3112בשנת  מקומיות.אזוריות ו אמנות התפתחו

 .בזירה זונסיקה בפיתוח אמנות והקודים הנלווים לה, עבר הדגש לזירה המקומית וניכרה 

נוסחו אלה  הלאומית. פורסמו גרסאות חדשות של האמנהבמקביל להתפתחויות המקומיות, 
 במשרד "עילהפלקהילה  , "היחידה3111בשנת לאחר היוועצויות שערכו הגופים האחראים: 

סכמה משלימה לאמנה  –הפנים ערכה היוועצות עם החברה האזרחית בנוגע ל"קומפקט פלוס" 
שבסופו של דבר נגנזה. היחידה פרסמה מסמך היוועצות לקבלת תגובות, שבו הודיעה על תהליך 

שנים לאחר  4. (Home Office, 2005)היוועצות שיכלול אירועים לאומיים, אזוריים וממוקדים 
-מכן הנציבות עבור האמנה ערכה היוועצויות בנוגע לגרסה המעודכנת של האמנה, שפורסמה ב

 3151ערכה היוועצויות בנוגע לגרסה המחודשת של  Compact Voice, ושנה אחר כך 3111

(Zimmeck, Rochester, & Rushbrooke, 2011)הספרות אינה מפרטת לגבי היוועצויות אלה ..  

מאז עליית ההערכה המסכם שפרסמה הנציבות עבור האמנה עם סגירתה )שם( נטען, כי  בדוח
האמנה הלאומית מצויה במשבר ובהליך של שינוי מהותי  3151-ב הממשלה השמרנית לשלטון

חלה נסיגה במחויבות  לפי הכותבים,באופייה, עד כדי סכנת הפיכתה לחסרת משמעות. 
אמנה ניתוח של ה. גרידא בדגש על תוצאות ויחסים חוזייםשהתחלפה , בין המגזרים לשותפות

והסטטוס של האמנה הורד צומצם באופן משמעותי אורך הטקסט, מראה כי המחודשת 
מ"מסמך פקודה", דהיינו מסמך שמוגש על ידי הממשלה לפרלמנט, לרמה של פרסום רגיל. נוסף 

ר נכתב בנפרד על ידי נציגי שני בפתח הדבר, שבניגוד לעבאבד ההיבט השיתופי שהשתקף על כך, 
בהמשך לכך, ניכרת  באמנה שלא כללו עוד משימות משותפות.ובמשימות המפורטות  המגזרים,

לזו תוצאות. ממוקדת לגישה תועלתנית  משותף ועקרונות משותפים חזוןמ בגישההתדרדרות 
חסות צרה התייכל ההיבטים של היחסים בין המגזרים להתייחסות למ – תוכניצמצום נלווה 

 מתן שירותים לציבור בלבד.ל

 הנציב האמנה כי זוהי נקודת זמן קריטית עבור הדגיש, 3155-שפורסם ב, זהדוח הקדמה לב
 הממשלהה שולהבטח אחר העשייה תלוי-בלתי לפיקוח אפקטיבי מנגנוןהקים וקרא לממשלה ל

לדבריו, ללא מנגנון כזה עלולה האמנה  .האמנה האופן שבו היא מיישמת את לתיתן דין וחשבון ע
 להפוך לחסרת ערך.

גדולה יותר בהשוואה לרמה הצלחה ניכרת המקומית ברמה כותבי הדוח ציינו כי עם זאת, 
אמנות מקומיות הלאומית. לדבריהם, ברמה הזו עקרונות האמנה השפיעו במידה הרבה ביותר ו

. לכן הם הסיקו כי בין המגזרים באופן משמעותי לשיפור היחסיםבחלק מהמקומות  תרמו
 הרמה המקומית היא זו שבה עתיד האמנה נראה הכי מבטיח.



 

6 
 

 מדידה והערכה 2.2

תהליך פיתוח ויישום האמנות ברמות השונות לווה לאורך השנים בכתיבה נרחבת לצורך מעקב 
ן. שוטף אחר הפעילויות, מדידה של תוצאותיהן והערכה של המידה שבה הן השיגו את מטרותיה

-הרלוונטיים ביותר להערכה של מיזם ממשלה או דוחות אנו נתמקד להלן במספר מחקרים
 .חברה אזרחית בישראל

 מחקר הערכה של אמנות מקומיות

מספר חודשים לאחר חתימת האמנה הלאומית באנגליה, שבעקבותיה נחתמו אמנות גם 
יברסיטאות האל שנערך על ידי חוקרים מהאונ יילס, החל מחקר הערכהובסקוטלנד ובו

התפתחו ברחבי הממלכה המאוחדת בעידוד הממשלות התמקד באמנות המקומיות שו וברייטון

בשלב זה תהליך התפתחות האמנות המקומיות היה מתקדם . (Craig et al., 2002) הלאומיות
ובסקוטלנד, כיוון שבהן התקיימו מגעים משותפים בין המגזרים כבר בתגובה  יותר בוויילס

בסקוטלנד הצהרות מדיניות מקומיות קדמו  .5116-לארגון מחדש שנעשה בממשל המקומי ב
 לאמנה הלאומית. למעשה 

באמצעות מספר מקרי בוחן בשלוש ושנתיים  במשךהמקומיות  ליווה את ההתפתחויותמחקר ה
חדשות ואת התהליך שהתקיים באזורים של אמנות והיישום הפיתוח  ת תהליךבחן אהמדינות 

זאת מתוך כוונה לסקור את טווח ההתנסויות בפיתוח . שטרם פיתחו אמנה או חתמו עליה
 מקומיות. אמנות

 נושאי המחקר

  לקדם את  מוכנות ורצוןיצרו  אילו גורמיםהיו הכוחות המניעים?  המ: התהליךייזום
 ? התהליך

  באיזה שלב שותף בפיתוח האמנה? כיצד התנהל תהליך הפיתוח? היה פיתוח האמנה: מי
ומה היה טיב  מידת האמון בין הצדדיםתה יהאמנה? מה היההתפתחות של נמצאת 

מה היה אופן הייצוג בתהליך בקרב החברה האזרחית? באיזו מידה ? היחסים ביניהם
מה היו הגורמים החיצוניים שהשפיעו על התהליך יוצגו האינטרסים של קבוצות מיעוט? 

, שינויים ניהוליים ומבניים ]9"אג'נדת המודרניזציה"[)למשל, רפורמת הממשל המקומי 
 ?מקומיים(

  :מה היו האופי והתוכן של האמנה?אופי התוצר  

 בקרב שני המגזרים? המודעות לאמנה ולתכניה תה מידת ימה הי: התפוצה של האמנה
 לאמנה מצד יחידות או נושאי תפקידים שונים בתוך אותה רשות? מה היה היחס 

  מה היו ההישגים? האם הוקמו תכניות : ושל תהליך פיתוחהשל האמנה התוצאות
 לבחינת יישומה? האם היו מנגנונים  ?האמנהשל יישום ומנגנונים לקידום ה

  ומבט לעתיד התובנות שנלמדווהלקחים.  

                                                           
( היא שם כולל LGMA –Modernisation Agenda  Local Governmentאג'נדת המודרניזציה של הממשל המקומי ) 9 

( שפרסמה הממשלה White papersתכניות מדיניות לרפורמה בממשל המקומי, שנכללו במסמכי המדינות ) 31-ליותר מ
 3115-( וhttp://www.politicsresources.net/docs/DETR1998.pdf) 5118-בהמרכזית 

(b/NFR13222.pdfhttps://www.newforest.gov.uk/committeedocs/ca .) 

http://www.politicsresources.net/docs/DETR1998.pdf
https://www.newforest.gov.uk/committeedocs/cab/NFR13222.pdf
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אתניים כלפי פיתוח שחורים ונקודות המבט של ארגוני מיעוטים דגש מיוחד הושם במחקר על 
מעורבות מספיקה חוסר בנוגע לשעלה מהשלב הראשון של המחקר הממצא  , בעקבותהאמנה

 בתהליך. ארגונים אלה של

 מערך המחקר

 )רובם באנגליה( שנבחרו בכדי לשקף שונות בקריטריונים כמו: 10מקרי בוחן 51המחקר הקיף 

  )סוג הרשות )רשות מאוחדת, רובע מטרופוליטני, רובע לונדוני ומחוז 

  )אופי המקום )כפרי, עירוני או משולב 

  הדמוגרפיה המקומית )נבחרו בכוונה מספר אזורים עם אוכלוסייה גדולה יחסית של
 אתניים( שחורים ומיעוטים 

 מון של ארגוני המסורת הפוליטית והיחסים בין המגזרים )הכוונה לרמת המיסוד והמי
 החברה האזרחית המקומיים ולאופי היחסים המקומיים בין המגזרים(.

דמויות מפתח בממשל המקומי, בארגוני חברה המרכזיים במסגרת המחקר היו  מקורות המידע
 של ותוצרים כתובים אחריםמסמכי מדיניות וניתוח של  ופים ציבוריים רלוונטייםאזרחית ובג

החברה  של של גופים לאומיים, המדינות 2-ממשל המקומי בהאיגודים הלאומיים של ה
 .האזרחית ושל גופים לאומיים ייצוגיים אחרים

, כולל בכל מקום 41-)כ אספו חומר תיעודי וערכו ראיונות ,החוקרים ביקרו בכל רשות מקומית
, הבוחןמקרי  51מתוך  4-ב (.פנים וטלפוניים-אל-ראיונות שניים ושלישיים וראיונות פנים

האזורים  2-ב. מדובר אתנייםשחורים וארגוני מיעוטים  31-מעל לגם נציגים מרואיינו 
העירוניים עם אוכלוסיית המיעוט הגדולה ביותר באופן יחסי ובאזור כפרי מאוד עם אוכלוסיית 

 נה יחסית.טמיעוט ק

 למדדי הצלחההצעה פיתוח 

 קצרהמדדים רשימת במסגרת המבט לעתיד שהפנו החוקרים, הם ריכזו מפי המרואיינים 
 .ה המקומיתאמנהוביישום ההתקדמות בפיתוח שבאמצעותם הם מתכוונים להעריך את 

 :מדדים אלה כוללים

  כל ארגוני החברה האזרחית מודעים לאמנה ויודעים כיצד  –מידע וקידום האמנה
יחידות הרשות המקומית מודעות לקיומה של אמנה  וכל ,באפשרותם להשתמש בה

 הקליטה של עובדים חדשים(הגיוס ומידע בכל תהליכי שילובו של הה )כולל יתוולמטר

 כולל התמחות  ,גופים ציבוריים מקומייםב מינוי פקידים עם אחריות לחברה האזרחית
 חברה אזרחיתבארגון 

  של ארגונים לא רק בתהליכים ושל ארגוני חברה אזרחית  של מגוון רחבמעורבות
 הרשות המקומיתידי -הממומנים על

  בתהליך קבוצות אינטרס שונות לעירובמאמצים קיום 

 ל דרישה וקיומה ש ,קיומו של רצון מצד גופים נוספים להצטרף לתהליך האמנה
 "מלמטה" למעורבות בתהליך

                                                           
 . אחרת עבודה במסגרת אליהם גישה הייתה שלחוקרים נוספים בוחן מקרי 3 עלגם  חומר נאסף 10 
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 כור אזחרות, ונת לשפר שותפויות אדומות אחרות על מביוזמות הישגי האמנה למידה מ
 האמנה ביוזמות מדיניות אחרות

 .תועלות ברורות לקהילה הרחבה יותר 
 

 לא נמצא כי נעשה שימוש במדדים אלה במחקרים מאוחרים יותר. 

  מחקר הערכה של האמנה הלאומית

ברמה  מהביישוההתקדמות בחן את ו שנים לאחר חתימת האמנה הלאומית 1-המחקר התבצע כ
המחקר נעשה  .על היחסים בין המגזרים התהשפעאת העריך והמקומית, והלאומית, האזורית 

 .(Craig et al., 2005) חוקרים מהאוניברסיטאות האל ומערב אנגליה ידיל עמשרד הפנים עבור 

לצד מסמך נוסף של משרד הפנים, ממצאי מחקר הערכה זה והמלצותיו הביאו את הממשלה 
למנות נציב לאמנה ולאחר מכן להקים את הגוף של הנציבות לאמנה, מתוך מטרה לתת מענה 

 .(Casey et al., 2010)לכשלים שנמצאו ולחזק את יישום האמנה 

שום. בין היתר, בעקבות מסקנותיו הובהר המחקר הביא לשינויים נוספים בתהליך ובמנגנון היי
וחוזק תפקידם של משרדי הממשל האזוריים בנוגע לאמנה וניתנו להם יעדים ומשאבים 

משרדיות לקידום האמנה על פני -ביןעבודה הוקמו קבוצות  במסגרת זאת .לצורך כךספציפיים 
בעקבות ההמלצות  . למשל,תחומים שונים. כמו כן, התווספו יעדים לתכנית הפעולה השנתית

ביחס לאמנות מקומיות, נכללו בתכנית הפעולה יעדים להגדלת מספר הגופים הציבוריים 
 המעורבים באמנות אלה ולהגברת האפקטיביות שלהן, ונקבעה מטרה לקדם את המעורבות של

ה והביקורת של רשויות מקומיות )שינויים אלה ואחרים ארגוני חברה אזרחית בהסדרי הבדיק
, אשר פותחים השרה לשוויון גזעי, מדיניות קהילתית והתחדשות אזרחית ה שלבדברימפורטים 
 (.את הדוח

 נושאי המחקר

 ידע על האמנההמודעות ורמת ה  

  גופי  , כוללרמה הלאומית, האזורית והמקומיתבהממשל גורמי בקרב  יישומהמידת
 , ובקרב החברה האזרחית11בריאות ומועצות למידה ומיומנויות

  משאבים ממשלתיים ליישום האמנההקצאת 

  קיומן של אמנות  )כמווסטטוס ההתקדמות שלה הצעדים שננקטו לקידומה
סטטוס יישומן; גורמים מקדמים ומעכבים; תפקידם של  אזוריות ומקומיות;

 המשרדים האזוריים בנוגע לאמנה הלאומית מחד ולאמנות מקומיות מאידך(

 ולבקרה  וקודים( תכניות פעולה)בדמות  ם ליישום האמנהקיומם של מנגנוני
 שוטפת של היישום 

 החסמים להפקת , (השפעתה על היחסים בין המגזרים)כמו  התרומות של יישום האמנה
 .תועלות אלה בעתידודרכים להבטחת  מלוא התועלת ממנה

                                                           
( היו אחראיות על מימון ותכנון של חינוך Learning and Skills Councilsמועצות למידה ומיומנויות מקומיות ) 11 

האנגלי לסטטיסטיקה לאומית:  מתוך אתר המשרד) 3151-, עד סגירתן ב56והכשרה מעל גיל 
-lsskil-and-learning-guide/other/local-s-method/geography/beginner-http://www.ons.gov.uk/ons/guide

councils/index.html) 

http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/other/local-learning-and-skills-councils/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/geography/beginner-s-guide/other/local-learning-and-skills-councils/index.html
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 מערך המחקר

 מערך המחקר כלל שני שלבים:

 אזורי הממשל.   1של בכל של הנעשה בכל רמות הממרחבה אך שטחית יותר בחינה  .5

אזורי ממשל( שנועדו לבחון האם האמנה  4-מקרי בוחן מקומיים )הפרושים ב 7-העמקה ב .3
חלחלה לשטח והגיעה מעבר לרמה של השחקנים המרכזיים לארגונים מקומיים יותר 
בתוך שני המגזרים, לבחון את הדינמיקה של פיתוח אמנות מקומיות ולקבל מגוון רחב 

 דות מבט ברמה המקומית. יותר של נקו

לצורך כך נערכו במסגרת השלב הראשון במחקר ראיונות עם נציגים משני המגזרים: הממשל 
והחברה האזרחית )כולל: רשתות אזוריות  –הלאומית, האזורית והמקומית  –על שלוש רמותיו 

שירותים "מועצות לשירות התנדבותי", המספקות ופים מתווכים מקומיים ]של ארגונים, ג
. (וארגונים מקומיים , ומקביליהן[12לארגונים מקומיים ומתווכות בינם לבין המגזר הציבורי

מגוון רחב יותר של ארגונים  מק נוספים עםוגרת השלב השני של המחקר נערכו ראיונות עבמס
 מקומיים. 

של בנוסף, החוקרים נעזרו בדוחות אזוריים ומקומיים, כמו למשל דוח על סקר התנסויות 
  ארגונים מקומיים עם האמנה, שנערך באחד האזורים על ידי רשת החברה האזרחית באזור.

 השלבים:רב יותר על איסוף הנתונים בכל אחד מלהלן פירוט 

 1שלב 

   :עם נציגים מהגופים הבאים פונייםראיונות טל

 נציגים נשלחו שאר ב"אחראי האמנה" והתראיין מחלקות שליש מה)ב מרכזי ממשל
 :, שכללוראיונות 51סה"כ  – אחרים(

 1 ר עם המגזר מחלקות ממשלתיות שנחשבו כבעלות המעורבות הגבוהה ביות– 
 נציגים מכל מחלקה 3

 4 נציג/ה מכל מחלקה –ד הפנים שבחר שמשרנוספות ממשלתיות  מחלקות 

 נציג/ה אחד/ת –אחד מחלקתי -גוף ציבורי לא 

 בהתאםשנבחרו על ידי כל משרד , משרדים 8-מ נציגים  3-5 :משרדי ממשל אזוריים 
 ראיונות. 52סה"כ  .להםש רלוונטיהידע ל

 המדגם כלל הרשותסוג וי פוליטה השלטון)מדגם מייצג במובנים של  מקומיות רשויות .
 .ראיונות 71סה"כ  – (והן רשויות ללא אמנהרשויות עם אמנה מקומית הן 

 ארגונים מגוון בכל אזור, גופים מתווכים ורשתות אזוריות  3 :זרחיתארגוני חברה א
ושמבטיח התייחסות  שונים תחומי מדיניות , שנבחרו באופן שמספק טווח שלמקומיים

  .ראיונות 88סה"כ  –הולמת לארגוני מיעוטים 

  על מנת לבנות את מדגם הארגונים, נעזרו החוקרים בבסיסי נתונים של רשתות
של הארגונים, ופעלו בשיטות של  ארגונים אזוריות ושל המועצה הלאומית

 רישות וכדור שלג.

                                                           
 .35/1/3154, אוחזר בתאריך Council for Voluntary Serviceויקיפדיה:  12 
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  2שלב 

הרשות עם נציגים של ראיונות  51-8 נערכו אחד מהםבכל ו ,מקומייםבוחן מקרי  7 נבחרו
)ארגוני גג  המקומית, קופות החולים, גופים ציבוריים רלוונטיים נוספים וארגונים חברתיים

 .(לזרם המרכזיוארגונים בתוך ומחוץ 

נערכו שתי סדנאות עם נציגים מכל המגזרים, שנועדו לבחון את הממצאים, לחשוב על  בנוסף,
  והערכה ולמצוא דרכים לתמיכה בתפקיד "אחראי האמנה".מדידה 

 הצעה למסגרת מדידה והערכה

בהמשך  האמנהה והערכה של מדידמסגרת ל ו החוקריםעי, הצשבוצע מחקר ההערכהנוסף על 
בניית המסגרת לשם בהישען על ספרות רלוונטית ועל הדיונים בסדנאות שהוזכרו לעיל. , הדרך

להלן  .(Hayton, 2003)במסגרת שהציע קודם לכן מחקר סקוטי החוקרים בין היתר נעזרו 
 .תפורט המסגרת שפותחה

 עקרונות להערכה

  העניין משלב מוקדם ככל האפשר על ההערכה לערב את כל בעלי –בעלות 

 רכה להתבסס על מדדים משני הסוגיםעל ההע –איכות וכמות  מדידת 

 התהליך והן של התוצאות והתוצרים הערכה הן של 

  ם על ההערכה לקחת בחשבון הבדלים בין הגופים השונים ובתוכ –מגוון ויחסי כוח
 ולהתייחס לכל טווח נקודות המבט

  גם ההערכה היות שתהליך האמנה הוא מתמשך ועוסק בשינוי בר קיימא –קיימות ,
 צריכה להיות מתמשכת.

 13להערכתם מרכזיים מרכיבים שיש להעריך ומדדים

  קו הבסיס(baseline) – ?מאיפה מתחילה התפתחות האמנה 

  תשומות(inputs ) 

 משאבים לפיתוח וליישום של האמנה הקצאת 

 מיכה תשתיתית בתהליך פיתוח האמנהת 

 של בעלות פוליטיתה קיומ 

  תפוקות(outputs)  

 שימוש בקודים להתנהלות 

 אמנה פיתוח 

 יישוםל תכנית פעולה קיומה של 

 הגדרת מדדים לאפקטיביותתהליך ל עריכת 

  תוצאות ביניים(intermediate outcomes)  

  האמנה ותפיסה שלמודעות 

  לאמנה סבקרב מעגלים גדלים ביחבעלות תחושת 

                                                           
 במקור נעשה שימוש במושגים: קו הבסיס, תשומות, תהליך, תפוקות ותוצאות. אנו התאמנו את המושגים לשפה  13 

 שבה נעשה שימוש במיזם.    
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 מעורבות מתמשכת בתהליך האמנה  

  תכניות הפעולהיישום  

  אזכור האמנה(reference) במסמכי מדיניות ומחקר 

 תיווך וגישור בין הצדדיםשימוש בפרוצדורות היוועצות , 

 מחויבות מתמשכת להערכה 

 קודים הנוספיםמידת השימוש ב 

  סופיות תוצאות(final outcomes) 

 כולל שיפור בהסדרי המימון( מגזריים-שינוי איכותי וכמותי ביחסים הבין( 

 מגזריים-וכמותי ביחסים הפניםותי שינוי איכ 

  ניתנת להעברה לגופי שותפות אחריםהיותה של האמנה 

  שירותיםהשפעה חיובית על מקבלי 

 לא נמצא כי נעשה שימוש במדדים אלה במחקרים מאוחרים יותר. 

 המלצות למדידה והערכה בעתיד

שצוין  הסקוטיהמחקר  והתבססו בעיקר על החוקרים דנו בשיטות האפשריות להערכת האמנה
שנתיות ושאלון -שאלון מדידה לאומי שנתי מקוון, קבוצות מיקוד דו לשלב ביןהציע להלן ו

ניתן ליישם לדבריהם, עמיק יותר לגבי התוצאות. אפשר להשנים ומ 2-הערכה שמועבר פעם ב
מידע שבסקוטלנד ניתן לאספו באופן שגרתי לאסוף גם גם באנגליה, אך זה יצריך את המערך 

: . כלים אלה בסקוטלנד כולליםשאינם קיימים באנגליה ת כלי מדידה קיימים אחרים,בעזר
של ארגוני חברה אזרחית  סקרמאגר מידע על מימון, מערכת רישום והערכה של היוועצויות, 

 של כוח העבודה. וסקר

לסקור כל מחלקה ממשלתית שיש לה מגע עם ארגוני חברה הציעו החוקרים ברמת הממשלה 
ורך לדגום את החוקרים ציינו כי הצאזרחית, כל משרד ממשלתי אזורי וכל רשות מקומית. 

 סוגיה בעייתית, כיוון שאין בנמצא מאגר מידע מקיף של ארגונים.  הואארגוני החברה האזרחית 

ים כל שנה מספר קטן של קבוצות מיקוד, את הסקרים יוכלו להשלכמו כן הציעו החוקרים כי 
שזוהו כדורשות בחינה סוגיות ספציפיות נושאי. הן יתמקדו בבחינה של על בסיס אזורי או 

לבצע מהלך יותר מעמיק, פעם בשנתיים או שלוש, לדבריהם . נוסף על כך ניתן ר הלאומיקבס
 מקרי בוחן.התעמקות בשישלב שאלון מפורט לראיונות ו

לבחון את ההתקדמות יותר  אזורי ומקומי, שיאפשרמחקר ניתן לערוך גם ו כי החוקרים ציינ
. במסגרת זאת, אחראי אמנה מקומיים יכולים ובאופן שמותאם לתנאים המקומיים לעומק

פנים על מנת להעריך את הרלוונטיות והתפוצה של האמנה -אל-להנחות על קיום ראיונות פנים
היבטים מסוימים בהתפתחות האמנה בהתאם לסדרי לקבוצות מודרות מסוימות או לבחון 

 ,יש להיזהר שלא להציף את שני המגזרים עם שאלונים לדברי החוקרים,העדיפויות שהוגדרו. 
כל הגופים הציבוריים הרלוונטיים בקרב סקר שנתי בסיסי  כדאי להעבירבאופן אידיאלי אולם 

  מדגם מרובד של ארגונים מקומיים.בקרב ו

 ממצאי הסקרלדיון על מגזרי -ביןשנתי מפגש מבחינת השימוש במידע, החוקרים המליצו על 
 . וההשלכות לעתיד
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  דוח על יישום האמנה הלאומית על ידי הממשלה המרכזית

יישומה מאז. את  ובחן 3151-שנה לאחר חידוש האמנה ב מבקר המדינהעל ידי  הדוח נכתב
מחלקתיים ועל ידי -ידי מחלקות ממשלתיות וגופיהן הלאבחינה זו התמקדה בניהול היישום על 

התלונות שהתקבלו גם משרד החברה האזרחית שבמשרד הקבינט. במסגרת זאת נסקרו 

 ,National Audit Office) מארגוני חברה אזרחית לגבי תפקודן של המחלקות בנוגע לאמנה

2012) . 

 נושאי המחקר

 ( בכירים, צוותים לענייני  אחראי אמנהקיומם של כמו הובלה ומנהיגות במחלקות
ן גישות לאופוהחברה האזרחית והאמנה ופקידי קישור לחברה האזרחית, 

 האינטראקציה עם החברה האזרחית(

 בתוך המחלקות ופרסום )צעדים להעלאת המודעות  בקרב המחלקות המודעות לאמנה
  מידע על האמנה(

  תמיכה בצוות המחלקה לצורך  חברה אזרחית בארגוניבתוך המחלקות והסדרי תמיכה(
יישום האמנה, שיתוף מחלקות אחרות בפרקטיקות מוצלחות ותמיכה בארגוני חברה 

  אזרחית באמצעות בניית יכולות(

 האמנה יישום מחלקתיים שלמדידה והערכה  מנגנוני 

 תפקיד בכל הנוגע לאמנה ) חברה האזרחית שבמשרד הקבינטלמשרד ה תפקידו של
בזיהוי והפצה של פרקטיקות  ום של האמנה בקרב כלל הממשלה,בחינת היישהמשרד ב

 (.ועוד ריכוז תלונות מארגוני חברה אזרחית לגבי המחלקותב מוצלחות ליישום,

 מערך המחקר

המשרד לחברה האזרחית, נציג , תיותממשלמחלקות אחראי חברה אזרחית במקורות מידע: 
 ארגוני חברה אזרחית.

 שיטה:

 לבחינת השאלות שנוסחו באחת מהמחלקות הממשלתיות טסט-פרי 

  עם המעורבות במחלקות  החברה האזרחיתהקשר עם  האחראים עלראיונות מובנים עם
 )מידת המעורבות נבחנה על פי ההוצאה המחלקתית(עם המגזר ביותר  הגבוהה

 חלקן( דייל )פנו אליהן לקבלת תגובה ונענו ע היוועצות עם מחלקות נוספות 

  :מסמכים מחלקתיים שנוגעים ליישום האמנה ולקשר בין המגזריםסקירת מסמכים, 
 של האמנה הערכותוכן 

  המשרד לחברה האזרחיתנציג ראיון חצי מובנה עם 

  ,שיכלו להגיב לממצאיםסדנה עם המחלקות שרואיינו 

 ארגוני גג 2 ל ידישנענתה ע היוועצות עם החברה האזרחית )פנייה לקבלת תגובות 
 (.צגים אלפי ארגוניםשמיי
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  Compact Voiceסקר אמנות מקומיות שנתי של 

שנה לאחר חתימת  52) 3155משנת החל  ,שנים ברציפות Compact Voice 2על ידי  נערךהסקר 

 .(Pickering, 2011, 2012; Wharton, 2013) 14(האמנה הלאומית המקורית

הסתפקו  3155-3153)בדוחות של  אנשי/נשות קשר מרכזיים באמנות המקומיות מקורות מידע:
וועדות היגוי מקומיות לאמנה, רשויות מ פורט שאנשי הקשר היו 3152-, ובבהגדרה כללית זו

קרב המגזר הציבורי מנציגים  –האמנה רחב יותר של  מעגל; (ללא כוונת רווחמקומיות וארגונים 
 . שעובדים בתוך שותפויות מקומיות והחברה האזרחית

אנשי שיטה: לפני כל סקר נערכה סקירה עדכנית של אמנות מקומיות, בעזרת יצירת קשר עם 
 (במהלך השנים והיו שהשתנו זרוהיו שאלות שח) סקר מקווןלאחר מכן נערך . הקשר בכל אמנה

  –בשתי גרסאות 

, ובחנה קרב המגזר הציבורי והחברה האזרחיתמ נציגיםל דרך רשימות תפוצה : נשלחה5גרסה 
 משיבים. 568על כל סקר שנתי השיבו בממוצע  פיסות לגבי יישום האמנה המקומית.את הת

 נושאים לדוגמה:

להלן יפורטו הנושאים והשאלות הקבועים )שהופיעו לפחות בשניים מהסקרים( ונושא רלוונטי 
 נוסף:

 ידע לגבי האמנה ומעורבות בה בקרב שני המגזרים 

 :במגזר הציבורי 'אנשים בחברה האזרחית  "מה מידת הסכמתך עם ההיגד /
 "?יודעים על האמנה המקומית שלהם'

 :במגזר הציבורי  'אנשים בחברה האזרחית  "מה מידת הסכמתך עם ההיגד /
 ?"מעורבים באופן פעיל באמנה המקומית שלהם'

  חשיבות האמנה ויישומה 

  ליישמה "מה מידת הסכמתך עם ההיגד: 'האמנה חשובה ויש לעשות מאמצים
 "במלואה'?

  מצב היישום של האמנה 

 :היישום של האמנה שלי משתפר?" "מה מידת הסכמתך עם ההיגד' 

 מצב הכיבוד של עצמאות החברה האזרחית 

  האם לדעתך חלו שיפור או נסיגה במצב הכיבוד של עצמאות החברה האזרחית"
 ?", ובאיזו מידהבשנה האחרונה

 שיפור האמנהדרכים ל 

  הבאות צריכות להתרחש על מנת לשפר את האפקטיביות של "אילו מהפעולות
הקצאת המשמעותיות ביותר )לדוגמה:  2-? בחר/י את ההמקומית שלך האמנה

 "(יותר אחראי אמנה מקומייםמשאבים לעבודה שקשורה לאמנה; 

                                                           
 3154בימים אלה נערך הסקר השנתי של , Compact Voiceלפי אתר האינטרנט של  14 
(open-now-2014-compacts-local-survey-http://www.compactvoice.org.uk/news/2014/09/23/annual) 

http://www.compactvoice.org.uk/news/2014/09/23/annual-survey-local-compacts-2014-now-open
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 השפעת הממשל המרכזי על האמנה המקומית  

 הבאות של  "באיזה אופן השפיעו הפעולותנשאלה שאלה כללית:  3153-ב
המרכזית על האמנה המקומית שלך: האמנה המחודשת; הנחיות  הממשלה

 ; הכללה של האמנה בתכניות עסקיותBest Value-סטטוטוריות של מדיניות ה
במידה  ה את האמנה/החלישהחיזקלגבי כל אחת מהפעולות, האם היא )

 ?"עליה( או לא השפיעהבאופן משמעותי מסוימת או 

 ת ספציפיות לגבי תכניות מדיניות חדשות של הממשלה, נוסחו שאלו 3152-ב
כיצד לדעתך תשפיע החקיקה החדשה בתחום הבריאות על האמנה למשל: "

המקומית שלך, על ארגוני חברה אזרחית מקומיים ו/או על עבודת השותפות 
)האם במצב החדש סביר שארגוני חברה אזרחית ייכללו/יודרו  המקומית

או: "מה מידת  ,"על סדר היום בתחום הבריאות(?מקבלת החלטות שמשפיעות 
תוצאות והסיכונים -לפי-הסכמתך עם ההיגד: 'דרישות ההון של מודל התשלום

עלולים להגביל את יכולתם של ארגוני חברה אזרחית בו המעורבים  הכספיים
 להתחרות על חוזים?"

וכללה שאלות טכניות , בכל אמנה( 5)לפחות  : נשלחה לאנשי הקשר בכל אמנה מקומית3גרסה 
על  של הסקר. 5ועובדתיות לגבי יישום האמנה. לאחר מכן הם השיבו גם על השאלות מגרסה 

 אנשי קשר. 512כל סקר שנתי השיבו בממוצע 

האמנה, קיומם של אחראים לאמנה, מספר מפגשי  השותפים החתומים עלנושאים לדוגמה: 
 ועדת היגוי בין מגזרית וכן הלאה.

 קנדה. 3

 הליך האמנה בין המגזריםת 3.1

נחתמה האמנה הקנדית, שהיוותה נקודת שיא והמשך של "היוזמה למגזר השלישי"  3115בשנת 
שהחלה שנה קודם לכן במימון הממשלה. התהליך שהוביל לניסוח האמנה הותנע על ידי ארגוני 

 החברה האזרחית, שדחקו בממשלה.

 היוזמה

 החברה האזרחית יזמה

ציה של הארגונים הוולונטריים הלאומיים" הקימה שולחן עגול מגזרי. "הקואלי 5111בשנת 
, שלאחר שנתיים נוספות המליצה )ועדת ברודבנט( שנתיים לאחר מכן מינה פורום זה ועדה

לממשלה הפדרלית ולממשלות הפרובינציות להיכנס לתהליך של דיונים ושיח עם החברה 
מגזרית באשר ליחסים -ההבנה וההסכמה הביןהאזרחית, במטרה להקים מנגנון אשר יקדם את 

 (.3152 ,הרצויים בין שני המגזרים )לימור ואבישי



 

15 
 

 שיחות והכנה –שלב ראשון 

במקביל ובתגובה לעבודת הוועדה של החברה האזרחית, הקימה הממשלה כוח משימה לחברה 
של . לאחר פרסום דוח הוועדה המפקידות בכירה של כמה משרדי ממשל האזרחית, שהורכב

החברה האזרחית ובעקבותיו, כוח המשימה הממשלתי ופורום השולחן העגול של החברה 
האזרחית הקימו שלושה שולחנות עגולים משותפים. שולחנות אלה עסקו בליבון ובהגדרה של 

הממשלה הצהירה  3111-מגזריים, ואחד מהם המליץ על חתימת אמנה. ב-מערכת היחסים הבין

 The)לחנות המשותפים והקימה את "היוזמה למגזר השלישי" על מחויבותה להמלצות השו

Voluntary Sector Initiative – VSI( )Casey et al., 2010.)  היוזמה הוגדרה כפרויקט תחום בזמן
שנים ומטרתה הייתה לחזק את יכולות החברה האזרחית להשתתף באופן  1לתקופה של 

בין שני המגזרים, על מנת לשרת טוב יותר אפקטיבי בדיאלוג על מדיניות ולקדם את היחסים 

 ,Social Development Canada)את החברה הקנדית. שנה לאחר הקמת היוזמה נחתמה האמנה 

2004b). 

 יישום + הרחבה –שלב שני 

, עבדו שישה שולחנות עגולים משותפים וועדה מרכזת משותפת במשך VSI-לאחר הקמת ה
המלצות לפעילויות קונקרטיות בהמשך )נושאי שנתיים להשגת מטרות היוזמה ולפיתוח 

מגזרית; העלאת מודעות לחשיבותה של החברה האזרחית; -השולחנות: פיתוח אמנה בין
העצמת יכולות החברה האזרחית; חיזוק של ניהול הידע בחברה האזרחית; קידום של 

 56-54התנדבות; בחינת המסגרת הרגולטורית לחברה האזרחית(. בכל שולחן עגול השתתפו 
 61-מחלקות וגופים ממשלתיים לצד מעל ל 32-חברים ובסך הכל השתתפו בתהליך נציגים מ

 .(Social Development Canada, 2004b) נציגים מהחברה האזרחית

כאמור, בתום שנה נחתמה האמנה שפותחה בשולחן העגול האחראי, אחרי הליך היוועצות של 

 Voluntary Sector)קות וגופים ממשלתיים כמה חודשים עם ארגוני חברה אזרחית ומחל

Initiative, 2001) אותו שולחן עגול פיתח גם שני קודים נלווים לאמנה, שפורסמו שנה לאחר .
 תהליכי החברה האזרחית וקוד ארגוני למימון ( ועוסקים בהתנהלות נאותה: קוד3113-מכן )ב

 .בנוגע למדיניות החברה האזרחית לארגוני הממשלה בין היוועצות

מגזריות. -במקביל לפעילות המשותפת של שני המגזרים, כללה היוזמה מספר פעילויות פנים

 reference)בחברה האזרחית קמו שתי קבוצות עבודה )לסינגור ולמימון( ושתי קבוצות ייחוס 

groups) לבנים(. מצד הממשלה -)שייצגו את הקהילה האבוריג'ינית וקהילת המיעוטים הלא
נערך מחקר על מימון ממשלתי לחברה האזרחית, פותח מאגר נתונים כלכליים על החברה 
האזרחית ונעשתה עבודה מתמשכת במשרד התעשייה על רפורמה בחקיקה המסדירה את 

 של ארגונים ללא רווח.  (incorporation)הִתאגוד 

לה ההובלה לכל אחד מהמגזרים היו מזכירות וגופים נפרדים שהובילו את המהלך. בממש
 ו גםשהיפקידים בכירים, של הפוליטית נעשתה על ידי קבוצת שרים ועל ידי ועדה מבצעת 

. בחברה האזרחית ההובלה יהלקותבין מחבתוך הממשלה ו תהליך הניהול הפנימית על ואחראי
וכללה  5111-נעשתה על ידי קבוצת היגוי, שהתבססה על פורום השולחן העגול המגזרי שהוקם ב

 ראשי הגופים המשותפים והנפרדים המעורבים ביוזמה.גם את 
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בשלב הבא, לאחר סיום שלב השולחנות העגולים, שני המגזרים המשיכו לעבוד בנפרד להשלמת 
היוזמות שעליהן הוסכם בכל אחד מהשולחנות, כאשר ועדה משותפת המשיכה לפקח על 

 .(Social Development Canada, 2004b)היבטים מרכזיים 

ועלייתה של ממשלה שמרנית לשלטון שנה אחר כך, ירדה  3111-ב VSI-סיומה של ה בעקבות
יחד עם זאת, המשיכו להתפתח יוזמות ברמת הפרובינציות )לימור  .15קרנה של האמנה הפדרלית

, אך היוזמה השפיעה עליהן VSI-(. באופן רשמי לא נכללו הפרובינציות כחלק מה3152 ,ואבישי
ת משני המגזרים שהיו מעורבים בה או מעודכנים לגבי ההתפתחויות דרך גורמים בפרובינציו

במסגרתה, ובאמצעות תוצרי לוואי של היוזמה כמו סקרים שהעידו על גודלה וחשיבותה של 

התרחשו שינויים  VSI-החברה האזרחית המאורגנת. בעקבות זאת, תוך שנה מסיום ה
בהשראתה. התפתחות זאת תוארה על משמעותיים ברמת הפרובינציות, וברובן הוקמו יוזמות 

ידי חוקר החברה האזרחית פיטר אולסון כגל חדש ביחסים בין הממשל לחברה האזרחית 

 .(Elson, 2012)בקנדה 

 דידה והערכהמ 3.2

במסגרת תפקידיו של כוח המשימה הממשלתי לחברה האזרחית, הוא היה אחראי לפקח על 

ומרכיביה. תוכננו שלוש הערכות: הערכה מעצבת של  VSI-פיתוח מסגרת להערכה של ה
התהליך, הערכה מסכמת של תוצאות היוזמה והערכה נפרדת של פעילות ספציפית מתוכה, 
שנועדה להעצמת תרומתם של ארגוני חברה אזרחית לפיתוח מדיניות במחלקות הממשלה 

ה, שהבטיחה את (. הוקמה ועדת היגוי משותפת להערכה בראשות כוח המשימSIDPD)להלן: 

 .(Voluntary Sector Initiative, 2003)התקדמות ההערכות 

נבנתה מסגרת הערכה כוללת ליוזמה, על ידי חברה לייעוץ ארגוני ומחקר עבור החברה  3111-ב
האזרחית והממשל. לצורך כך נעשתה סקירת מסמכים לזיהוי כל הפעילויות וההחלטות של 

י מפתח, נכתבה סקירת ספרות לבחינת סוגיות הקשורות אנש 51היוזמה, נערכו ראיונות עם 
למדידה, נוצר קשר עם אקדמאים לייעוץ בנוגע להערכה, ופותח מודל לוגי שהושגה לגביו 
הסכמתה של קבוצת מיקוד של נציגים בכירים משני המגזרים. מסגרת הערכה זו היוותה כלי 

 Human Resources and Skills)מרכזי עבור ההערכה המסכמת של היוזמה, שתתואר בהמשך 

Development Canada, 2009). 

 להלן יתוארו שלוש ההערכות שבוצעו בהתאם לתכנון של כוח המשימה הממשלתי.

 ותוצאותיה בטווח הקצר  VSI-הערכה מעצבת של תהליך ה

, עם סיום השלב הראשון שלה VSIמחקר ההערכה התחיל כשנתיים וחצי אחרי תחילתה של 
השולחנות העגולים. הוא התמקד בבחינת התהליכים וההסדרים המבניים  שכלל את ששת

ליישום היוזמה, האפקטיביות שלהם ותוצאותיהם בטווח הקצר. המחקר כלל את כל 

, שהוערכה בנפרד )ראו הערכה זאת בהמשך(. ההערכה SIDPDהמרכיבים של היוזמה מלבד 
ן ישיר ואשר היו אחראים לביצוע נעשתה מנקודת מבטם של אלה שהיו מעורבים ביוזמה באופ

                                                           
 The) "השלישי למגזר האסטרטגיה" בשם, יותר צנועה, חדשה בתכנית הוחלפה VSI-הש למרות הנראה כפי זאת 15 

Voluntary Sector Strategy – VSS3118-1עד  3111-6פעלה בשנים (, ש (Human Resources and Skills Development 
Canada 2012). 
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 על ידי מרכז מחקר אקדמי לחברה האזרחיתעבור הממשלה חלקים ממנה. המחקר התבצע 

(Social Development Canada, 2004b). 

חלוקת הובהרה ו ,על מנת לפשטו VSIבעקבות המחקר נערכו שינויים במבנה הניהול של 
מסקנות המחקר יתר על כן,  בהקשר זה )ראו תגובת ההנהלה בפתח דוח ההערכה(. התפקידים

-מיליון דולר, שנועדה להמשיך את ה 53שנים בתקציב של  4להקמת תכנית חדשה בת  תרמו

VSI פותחה המחקרים שיתוארו בהמשךכתוצאה מהתובנות של מחקר זה ו .16ולבנות עליה ,
והמבנה שלה יהיו יותר ממוקדים, ברורים  , היקפההתכנית החדשה כך שמטרותיה

. על מנת לענות על המלצתם של החוקרים כי ראוי שהממשלה תבהיר את השקפתה ומציאותיים
כלפי החברה האזרחית, חלק מהמנדט שקיבלה תכנית זו היה להשלים דרך מחקר וניתוח 

ברה האזרחית נתונים את הפערים בהבנת הממשלה בכל הנוגע לתפקיד, לרוחב ולעומק של הח

 .(Human Resources and Skills Development Canada, 2009; 2012)בקנדה 

 נושאי המחקר

 'תנאים להשקת היוזמה: הרקע ההיסטורי, הציפיות וכו 

 ההסדרים המבניים והמנדט של היוזמה 

  הפרקטיקות והתהליכים שננקטו במסגרת היוזמה בפועל, בין המגזרים ובתוכם 

 מגזריים ותפיסת המשתתפים בנוגע -ר: שיפור ביחסים הביןתוצאות בטווח הקצ
 לאפקטיביות של התהליך ותוצאותיו.

הדוח מפרט את ההיבטים הרלוונטיים בכל אחד משלושת הנושאים הראשונים. ביחס לכל אחד 
מנושאים אלה נבחנו גורמי ההצלחה והחסמים; המידה שבה עקרונות שיתוף הפעולה והניהול 
 האופקי היו משביעי רצון; מה יכול היה להיעשות בצורה אפקטיבית יותר; והלקחים שנלמדו. 

 מערך המחקר

מהממשלה ומהחברה האזרחית, שנבחרו כך שייצגו  VSI-מידע: משתתפים בתהליך ה מקורות
את כל מרכיבי היוזמה )השולחנות העגולים, הוועדה המרכזת, קבוצות העבודה של החברה 
האזרחית וכן הלאה(, ושהיו מעורבים בה באופן הפעיל ביותר. כמובן שכל השחקנים המרכזיים 

 שולחנות למשל( השתתפו במחקר.ביוזמה )כמו יושבי הראש של ה

 –קריטריונים נוספים לבחירת המרואיינים: איזון מספרי בין שני המגזרים; דרגת המעורבות 
תדירות ההשתתפות בפגישות; ייצוג בתוך כל מגזר לאזורים וסוגי ארגונים שונים; הכללת 

 בותם.משתתפים בעלי תובנות מועילות במיוחד, בהתבסס על ניסיונם או תזמון מעור

 שיטה:

 513 פנים או טלפוניים(. הראיונות הותאמו לסוגי התפקידים -אל-ראיונות עומק )פנים
השונים של המשתתפים ועבור כל סוג נעשה שימוש בשאלון מעט שונה. השאלונים כללו 

( סט זהה של שאלות ליבה סגורות על המרכיבים המרכזיים של היוזמה 5שני חלקים: 
ציות שביעות רצונם מכל היבט בתהליך, הצביעו על המוטיב)המרואיינים דירגו את 

רלוונטי שבו ( שאלות פתוחות על המרכיב ה3, שלהם להשתתפות בתהליך ועוד(
 .השתתף/ה המרואיין/ת

                                                           
 לעיל. 51ראו הערה  16 
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  סקירת המסמכים שהופקו עבור היוזמה, ביניהם פרוטוקולים של השולחנות העגולים
טרנט של היוזמה; תכניות המשותפים ושל הוועדות והקבוצות השונות; אתר האינ

עבודה, דוחות התקדמות וכו'; מסמכים שהוכנו ע"י או עבור השולחנות המשותפים; 
 התכתבות במייל; דוחות פיננסיים. 

  SIDPDהערכה של תכנית 

 SIDPD (Sectoral Involvement inשנודע בשם  VSI-מחקר ההערכה התמקד במרכיב מרכזי ב

Departmental Policy Development) .SIDPD  שנים שנועדה ליצור יחסים  1הייתה תכנית בת
 קרובים יותר בין הממשלה הפדרלית לחברה האזרחית בתחום של עיצוב ופיתוח מדיניות. 

 מטרות היוזמה היו: 

  העצמה של פיתוח המדיניות במחלקות ממשלתיות, באמצעות חיזוק ההזדמנויות
 קבלת תובנות מארגוני חברה אזרחיתל

 ולות החברה האזרחית על מנת לתרום לפיתוח מדיניות מחלקתית. חיזוק יכ 

שנתיים שנועדו ליישם -במסגרת התכנית ניתן מימון לארגוני חברה אזרחית עבור פרויקטים דו
את יעדיה. היישום התבצע בשני סבבים, שבהם הוצאו לפועל עשרות פרויקטים במעורבות של 

של תחומי מדיניות: משפט וביטחון ציבורי, מספר רב של מחלקות ממשלתיות ובטווח רחב 
 סביבה ועוד.

, והיו לו שלוש SIDPDמחקר ההערכה התבצע במשך שנה, כשנתיים לאחר תחילת היישום של 
מטרות: לבחון את תהליך היישום של התכנית )כולל אתגרים ולקחים(, להעריך את תוצאות 

ו במסגרתה. המחקר לא כלל הסבב הראשון שלה ולתעד את הסטטוס של הפרויקטים שפותח
הערכה של תוצאות הסבב השני, כיוון שרוב הפרויקטים בסבב זה טרם הושלמו בעת ביצועו. 
במסגרת המחקר נעשתה הערכה כוללת של התכנית ולא הערכה של פרויקטים פרטניים או של 

לייעוץ ארגוני  על ידי חברהעבור הממשלה המחקר התבצע  תהליכי הניהול במחלקות פרטניות.

 .(Social Development Canada, 2004a) ההממשלומחקר עבור 

 נושאי המחקר

 ניהול התכנית 

  הרציונל והרלוונטיות של התכנית ככלל: האופן שבו היא הוקמה ועוצבה, אופן

במסגרתה והמידה שבה עיצוב התכנית ( accountability)ייחוס האחריותיות 

 VSI-יים ולקשרים עם מרכיבים אחרים בכלל התייחסות למנגנונים חלופ

  הניהול המרכזי של התכנית: אופן חלוקת האחריות והתפקידים, אופן העברת
 המידע והתקשורת, טיב הניהול האופקי ועוד

  ,היישום והניהול ברמה המחלקתית: תהליכי הבקשה והבחירה של פרויקטים
האחראי על כך, המידה שבה הוקצו משאבים ליישום התכנית ותמיכה לצוות 

 מידת המעורבות בפרויקטים ועוד

 רלוונטיות מתמשכת של מטרות התכנית 

 תוצאות התכנית 
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 היכולת של הארגונים המשתתפים לתרום לפיתוח מדיניות מחלקתית 

 היכולת של מחלקות הממשלה לערב את הארגונים בפיתוח מדיניות מחלקתית 

  פיתוח המדיניות במחלקותההשפעה בפועל של הפרויקטים בתכנית על תהליכי 

 מחלקתי, -אפקטיביות התכנית )במובנים של חדשנות, הפצת ידע, שיתוף פעולה בין
 יצירת שותפויות בקרב ארגוני החברה האזרחית וקיימות(.

 מערך המחקר

 שיטות לאיסוף מידע: 2-שיטה: במחקר נעשה שימוש ב

  2ות עם נציגים מקרב ראיונ 11נערכו  –ראיונות עומק עם דמויות מרכזיות בתכנית 
קבוצות: נציגים בכירים של החברה האזרחית ושל הממשלה הפדרלית, שרבים מהם 

; עובדי ציבור, כולל נציגים מחלקתיים שהיו SIDPD-ו VSIהיו מעורבים בניהול של 
אזרחית שהשתתפו ישירות ; ונציגים של ארגוני החברה הSIDPDמעורבים בביצוע של 

 בפרויקטים

 קבוצות מיקוד: אחת עם נציגי הממשלה הפדרלית, אחת עם  2נערכו  –ד קבוצות מיקו
ואחת עם שני סוגי הנציגים במשותף.  (project proponents)יוזמי הפרויקטים 

המשתתפים בקבוצות נבחרו באופן שכלל טווח של פרויקטים מייצגים לפי נושא, אזור, 
 ויקט והשותפויות שהיו מעורבות בוגודל והיקף הפר

 רת מסמכים ותוצרים של התכנית ושל פרויקטים שמומנו על ידה.סקי 

  VSI-הערכה מסכמת של תוצאות ה

ונועדה לרכז את עבודת ההערכה  3111-ההערכה הסופית של תוצאות היוזמה פורסמה ב

 Human Resources) שנעשתה במהלך השנים על היוזמה ולהעריך את התוצאות הכוללות שלה

and Skills Development Canada, 2009) . 

 נושאי המחקר

  :תוצאות היוזמה בתחומיה העיקריים 

 מגזריים-היחסים הבין 

  יכולות החברה האזרחית(capacity) 

 הרפורמה הרגולטורית ביחס לחברה האזרחית 

 המשך הרלוונטיות של היוזמה 

 .האפקטיביות של היוזמה ביחס לתקציב שלה 

בוצעה באורח שיתופי, בהשתתפות נציגים מהחברה האזרחית בדוח ההערכה מצוין כי היא 
 וממחלקות ממשלתיות פדרליות, אך לא ניתן לכך הסבר או פירוט.

 מערך המחקר

מקורות מידע: ארגוני חברה אזרחית עם מעורבות ישירה ביוזמה וארגונים שפחות מעורבים, 
 פקידי ממשלה פדרלית עם מעורבות ישירה ביוזמה.
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שנים אחרי סיום  2, 3118מרכיבים )שני הראשונים התבצעו במהלך  4בסס על מערך המחקר הת
 היוזמה(:

 3 :מחקרים  

  מחקר בקרב ארגוני חברה אזרחית, אשר בחן את המודעות הכוללת ליוזמה
בקרב הארגונים וכן בחן את תוצאות היוזמה באופן ממוקד בקרב הארגונים 

אלון טלפוני ומקוון וכן שהכי סביר להניח שהושפעו ממנה. המחקר כלל ש
 ראיונות משלימים )ראו הרחבה מטה(קבוצות מיקוד ו

  ,מחקר בקרב פקידי הממשלה הפדרלית שבוצע על ידי חברת מחקר והערכה
פקידים שנדגמו ממחלקות שמעורבות  61אשר כלל שאלון מקוון עליו השיבו 

ם שהיו פקידים בכירי 51פנים עם -אל-ביוזמה, וראיונות טלפוניים או פנים
מעורבים ביוזמה או מודעים אליה. רשימת הקשר המלאה עבור השאלון 
המקוון פותחה בהתייעצות עם חברי ועדת ההיגוי המשותפת ונציגים נוספים 

בלבד. השאלון  11%של הממשל והחברה האזרחית. ההיענות לסקר עמדה על 
רגולטורית , סביבה (capacity) כלל טווח רחב של תחומים, כולל בניית יכולות

 .כה אינו מרחיב עוד לגבי מחקר זה(ופיתוח מדיניות )דוח ההער

 4 ( עם 51-4כל אחד מהם נערכו מספר ראיונות )לגבי מקרי בוחן של מרכיבים ביוזמה, ש
 נציגים שהיו מעורבים במרכיב הרלוונטי, על מנת להעריך את תוצאותיו:

 תוצאות השולחן העגול נבחנו  -משאבי אנוש היוזמה בתחום פיתוח יכולות של
 חית בתחום הספציפי של משאבי אנושלהעצמת יכולות החברה האזר

 נבחנו התוצאות  -היוזמה בתחום פיתוח יכולות של השתתפות בעיצוב מדיניות
: הפרויקט של "קולקטיב מייעץ למדיניות SIDPDשל שני פרויקטים בתכנית 

 והעצמת יכולת מדיניותויון מגדרי ספורט" והפרויקט של הכללה חברתית, שו

 נבחנו תוצאות  -היוזמה במחלקת הבריאות הממשלתית ובגוף לבריאות הציבור
 במחלקה הנבחרת SIDPD-ו VSIהפרויקטים של 

 נבחנו תוצאות השולחן העגול  -היוזמה בתחום הרפורמה הרגולטורית
הרגולטורי, בהתמקד בסקירת היישום של המלצות רלוונטיות מהשולחן 

 .ו בסיס לרפורמה הרגולטוריתוהיו שאומצו

 3111-שורה של דוחות אנליטיים )אוסף עבודות שהוצגו בכנס מתודולוגי של היוזמה ב ,
דוח על תנאים ומגמות בחברה האזרחית, דוח על מידע סטטיסטי כלכלי על החברה 

 האזרחית(.

 4 שבוצעה 3115-הערכות קודמות: הערכת הפעילות של שנת ההתנדבות הבינלאומית ב ,
-, הערכת תהליכי ומבני היישום של היוזמה ותוצאותיה לטווח קצר שבוצעה ב3114-ב

( וסיכום לעיל)ראו  3114-שבוצעה ב SIDPD)ראו לעיל(, ההערכה של יוזמת  3114
 .3117-שבוצע ב SIDPDהממצאים לגבי תוצאות יוזמת 

רגוני חברה שתוארו לעיל, יתואר להלן מחקר שנעשה בקרב א VSI-בנוסף לשלוש הערכות ה
אזרחית ונכלל ברשימת המקורות של ההערכה המסכמת של היוזמה. בחרנו להציג מחקר זה 
בשל הרלוונטיות שלו להערכת מיזמי שותפות בין הממשלה לחברה האזרחית. לצערנו, לא 

, אשר נעשה בקרב VSIנמצאה גישה למחקר נוסף שהוזכר במסגרת ההערכה המסכמת של 
 פקידי הממשלה הפדרלית.



 

21 
 

 מחקר ארגוני חברה אזרחית 

, ובחן את המודעות הכוללת ליוזמה VSIשנים אחרי סיומה של  2, 3118המחקר נעשה במהלך 
בקרב ארגוני חברה אזרחית וכן בחן את תוצאות היוזמה באופן ממוקד בקרב הארגונים שהכי 

 והערכהסביר להניח שהושפעו ממנה. המחקר התבצע עבור הממשלה על ידי חברת מחקר 

(EKOS Research Associates Inc., 2008). 

 מערך המחקר

 שיטות לאיסוף מידע: 3-שיטה: במחקר נעשה שימוש ב

  נציגי ארגונים. המדגם ששימש לצורך  3,551שאלון טלפוני ומקוון עליו השיבו סך הכל
הסקר התבסס בעיקר על מאגרי המס לארגוני צדקה ולארגונים לא רווח. מכל מאגר 

מדגם אקראי, ומתוך קבוצה זו נדגמו ארגונים שקיבלו לפחות אלף דולר נבחר 
מהממשלה וארגונים שלא קיבלו סכום זה. ארגונים נוספים נדגמו מרשימה משלימה 
של אנשים וארגונים שהיו מעורבים ישירות ביוזמה )מקרב משתתפי השולחנות העגולים 

וזמה או מקבלי המימון המשותפים, משתתפי הפעילויות או ההיוועצויות של הי
מהיוזמה(. השאלון נפתח בשאלות סינון שקבעו מי יקבל את סדרת השאלות המפורטת 
ביותר על היוזמה ותוצאותיה לפי רמת ההיכרות והמעורבות ביוזמה. השאלון כלל 
שאלות סגורות ופתוחות, שאפשרו למשיבים להעריך שינויים בארגון שלהם או ביחסיו 

 . ('ג שאלות ראו נספח)לפירוט ה עם הממשל

 נושאי השאלון:
 וזמה או בפעילויות שמומנו על ידהמודעות והשתתפות בי 

 חברה אזרחית -יחסי ממשלה 

 יכולות החברה האזרחית 

 מעורבות במדיניות 

 רפורמה רגולטורית 

 מגזרי-יתוף פעולה או רישות פניםש 

  הערכה כוללת של היוזמה 

  האזרחית שהיו מעורבים באופן משמעותי קבוצות מיקוד עם חברים נבחרים בחברה
ביוזמה )משתתפים בשולחנות העגולים, חוקרי אקדמיה בתחום החברה האזרחית או 
בעלי תפקיד מוביל בשלב השני של היוזמה( לשם העמקת הבחינה. בשלב זה של המחקר 

ראיונות משלימים. נושאי השלב האיכותני  2-משתתפים ו 53קבוצות מיקוד עם  3נערכו 
 ו דומים לאלה של השלב הראשון.הי
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 סיכום מחקרי ההערכה המוצגים במסמך': אנספח 

 
 

 אנגליה

 ות מרכזיותשיט המחקר מערך המחקר
 הנתונים איסוףל

 מרכזיים מידע מקורות

 אמנות של הערכה מחקר
 ,.Craig et al) מקומיות

2002) 

באנגליה,  מקומיות אמנות בפיתוח ההתנסויות טווח שנתיים את במשך בחן
רואיינו  4-מקרי בוחן מקומיים, מתוכם ב 51 , באמצעותויילסבוו סקוטלנדב

 גם נציגי ארגוני מיעוטים שחורים ואתניים

 ניתוח חומרים ותוצרים כתובים 

 (431-ראיונות )סה"כ כ 

נציגים מהממשל המקומי, מארגוני חברה 
 אזרחית  ומגופים ציבוריים

מחקר הערכה של האמנה 
 ,.Craig et al)הלאומית 

2005) 

, והמקומית האזורית, הלאומית ברמה אמנההם ביישו ההתקדמות את בחן
: 5שלב  -שלבים  3, באמצעות המגזרים בין היחסים על השפעתה את והעריך

מקרי  7-: העמקה ב3שלב , בחינה של כל רמות הממשל בכל אזורי הממשל
. בנוסף, ערך סדנאות עם נציגי המגזרים לשיתוף בממצאים בוחן מקומיים

 הערכההציע מסגרת למדידה וו

  586: סה"כ 5ראיונות )שלב 

 (62-: סה"כ כ3שלב 

  דוחות אזוריים ומקומיים 

: נציגי הממשל בכל הרמות, נציגי 5שלב 
 ארגוני ורשתות חברה אזרחית

: נציגי הרשות המקומית,                3שלב 
 גופים ציבוריים וארגונים חברתיים

 האמנה יישום על דוח
 הממשלה ידי על הלאומית
 National Audit) המרכזית

Office, 2012) 

ניהול היישום על  ותהתמקדב ,3151-בחידושה  מאז ם האמנהבחן את יישו
ת ממשלתיות והמשרד לחברה מחלקו –הלאומית ברמה  הממשלהעל ידי 

 עם סדנהוערך  היוועצות עם ארגוני חברה אזרחיתאזרחית. בנוסף, קיים 
 ו לשיתוף בממצאיםשרואיינ המחלקות

 (51-כ)סה"כ  ראיונות 

 תגובות 2 התקבלו)סה"כ  היוועצות 
 של גג מארגוני תגובות 2-ו מהממשלה

 (האזרחית החברה

 ותוצרים מסמכים סקירת 

אחראי חברה אזרחית במחלקות 
ממשלתיות, נציג המשרד לחברה 

 אזרחיתהחברה גג בהאזרחית, ארגוני 

 שנתי מקומיות אמנות סקר
 Compact Voice של

(Pickering, 2011, 2012; 

Wharton, 2013) 

גרסאות  3שנים ברציפות באמצעות  2 ועברסקר אודות אמנות מקומיות שה
שאלות : 3גרסה , המקומית האמנה יישום לגבי התפיסות : בחינת5גרסה  –

 טכניות ועובדתיות לגבי יישום האמנה

 568: בממוצע 5שאלון מקוון )גרסה 
 (512: בממוצע 3משיבים; גרסה 

 ,המקומיות באמנות מרכזיים קשר אנשי
 והחברה הציבורי המגזר מקרב נציגים

 שותפויות בתוך שעובדים האזרחית
 מקומיות

 תהליך של מעצבת הערכה קנדה
 בטווח ותוצאותיה VSI-ה

 Social) הקצר

Development Canada, 
2004b) 

באמצעות  ,SIDPD מלבד מרכיביה כל לע VSI של הראשון השלבבחן את 
התהליכים וההסדרים המבניים ליישום היוזמה ותוצאותיהם בטווח  בחינת
  הקצר

 (513)סה"כ  עומק ראיונות 

 ותוצרים מסמכים סקירת 

 VSI-בתהליך הפעילים משתתפים 
 מהממשלה ומהחברה האזרחית
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 SIDPD תכנית של הערכה
( Social Development 

Canada, 2004a) 

 ותיעדתוצאות הסבב הראשון שלה  אתו SIDPDתהליך היישום של  בחן את
 הסטטוס של הפרויקטים שפותחו במסגרתהאת 

 (11)סה"כ  עומק ראיונות 

  (2קבוצות מיקוד )סה"כ 

 ותוצרים מסמכים סקירת 

נציגים בכירים של החברה האזרחית ושל 
היו מעורבים בניהול שהממשלה הפדרלית, 

שהיו  ; עובדי ציבורSIDPD-ו VSIשל 
; יוזמי SIDPDביצוע של מעורבים ב

נציגים של ארגוני החברה  ;הפרויקטים
 האזרחית שהשתתפו בפרויקטים

 תוצאות של מסכמת הערכה
 VSI (Human Resources-ה

and Skills Development 

Canada, 2009) 

 התוצאות והעריך את היוזמה על השנים במהלך שנעשתה ההערכה סיכם את
 , באמצעות:שלה הכוללות

 אזרחית חברה ארגוני בקרב מחקר * 

 הפדרלית הממשלה פקידי בקרב מחקר 

 4 ביוזמה מרכיבים של בוחן מקרי 

 אנליטיים דוחות 

 4 קודמות הערכות 

  * :מחקר חברה אזרחית

 משיבים( 3,551) שאלון טלפוני ומקוון 

 3 משתתפים( 53)סה"כ  קבוצות מיקוד 

  (2) משלימיםעומק ראיונות 
 

 מחקר ממשלה:

  משיבים( 61)שאלון מקוון 

 (51) ראיונות 

 (36סה"כ ראיונות ) מקרי בוחן:

ארגוני חברה אזרחית עם מעורבות ישירה 
פקידי ; ביוזמה וארגונים שפחות מעורבים

ממשלה פדרלית עם מעורבות ישירה 
 ביוזמה

 המחקר הרביעי שהצגנו אשר עסק בתהליך הקנדי. מחקר זה הינו* 
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0996

המלצת ועדת דיקין  
מטעם החברה  )

על הסכם בין  ( האזרחית
הממשלה לחברה  

האזרחית

0997

הקמת כוח משימה מיניסטריאלי
ומתוכו קבוצת עבודה של שרים

0997

הקמת קבוצת עבודה של החברה  
האזרחית

0998-0997

שיחות ושיתוף פעולה

0998-0997

תהליך היוועצות  
בתוך החברה  

האזרחית 

0998-0997

ממשלתי-תהליך פנים

0998

חתימת האמנה  
הלאומית

0998

הקמת קבוצות משנה לקבוצת 
העבודה של החברה האזרחית

4113-0998

ניסוח קודים להתנהלות 
נאותה

0999

היחידה לקהילה  "הרחבה וחיזוק 
במשרד הפנים" פעילה

0999

הקמה מחדש של קבוצת עבודה 
של החברה האזרחית

4111

מפגש שנתי ראשון בין  
נציגי הממשלה והחברה 

האזרחית

4111

תכנית פעולה שנתית  
ראשונה

4111

מדריך לאימוץ האמנה  
תוצר  )ברמות המקומיות 

משותף של קבוצת 
העבודה של החברה  

האזרחית ואיגוד  
(הממשל המקומי

4113

נסיקה באמנות מקומיות

4116

שינוי שמה של קבוצת 
העבודה של החברה  

 Compact-האזרחית ל
Voice

4116

"  היחידה לקהילה פעילה"העברת 
המשרד  "למשרד הקבינט וכינויה 
"לחברה האזרחית

4117

הקמת הנציבות עבור האמנה

4119

חתימת האמנה  
הלאומית המעודכנת

4101

חתימת האמנה  
הלאומית המחודשת

4100

סגירת הנציבות עבור האמנה

המשך הפעילות ברמה  
המקומית

 ': תהליכי האמנה באנגליה ובקנדהבנספח 

 אנגליה

 

  

  

  היוזמהשלב התנעת 

  שיחות והכנה –שלב ראשון 

  יישום והרחבה + תיקון –שלב שני 

התפתחות 
 מבנית

התפתחות 
 תהליכית
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0995

הקמת שולחן עגול של  
החברה האזרחית

0998

הקמת כוח משימה ממשלתי

0999

המלצת ועדת ברודבנט  
(  מטעם השולחן העגול)

על שיח בין הממשלה  
לחברה האזרחית

0999

שולחנות עגולים משותפים3הקמת 

4111

"  היוזמה למגזר השלישי"הקמת 
(VSI)

4111

הקמת קבוצת שרים

4111

הקמת קבוצת היגוי של החברה  
האזרחית

4111

הקמת ועדה מבצעת של פקידות  
בכירה ממחלקות הממשל

4111

,  הקמת מזכירות לחברה האזרחית
לצד המזכירות לממשלה בדמות  

כוח המשימה

4111

שולחנות עגולים משותפים 6הקמת 
וועדה מרכזת משותפת

4114-4111

ניסוח קודים להתנהלות 
נאותה

4110

חתימת האמנה הלאומית

4110

קבוצות עבודה בחברה  2הקמה של 
2-ו( לסינגור ולמימון)האזרחית 

לייצוג הקהילה )קבוצות ייחוס 
ינית וקהילת המיעוטים  'האבוריג

(לבנים-הלא

4114

סיום שלב השולחנות 
העגולים ומעבר לשלב  

השלמת היוזמות על ידי  
הממשלה וארגוני החברה  

האזרחית

4114

הקמת ועדה משותפת לפיקוח על 
היבטים מרכזיים בשלב הבא

4115

"  היוזמה למגזר השלישי"סיום 
(VSI)

4119-4116

האסטרטגיה למגזר  "הפעלת 
(VSS" )השלישי

התפתחות של יוזמות  
מגזריות ברמת  -בין

הפרובינציות

 קנדה

 

 

 

  

  היוזמהשלב התנעת 

  שיחות והכנה –שלב ראשון 

  יישום והרחבה + תיקון –שלב שני 

התפתחות 
 מבנית

התפתחות 
 תהליכית
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 מחקר ארגוני חברה אזרחית ב פירוט השאלות: 'ג נספח

, ונעשה בו שימוש בשתי שיטות 3118במהלך בקנדה  בקרב ארגוני חברה אזרחית נערךמחקר ה

 .(EKOS Research Associates Inc., 2008) וטלפוני וקבוצות מיקודלאיסוף מידע: שאלון מקוון 
ולפרט את השאלות שנשאלו במסגרתו  בו נעשה שימוששאלון המצאנו לנכון להרחיב אודות 

 ואשר מופיעות בדוח המציג את ממצאיו. השאלות יפורטו לפי נושאי המחקר.

 זמה או בפעילויות שמומנו על ידהמודעות והשתתפות ביו

 האם את/ה מודע/ת ל"-VSI"? 

 האם ארגונך השתתף ב"-VSI"? 

  הממשלה הפדרלית והחברה האזרחית חתמו על אמנה / קוד מימון / 3111"בדצמבר ,
, שמתווה ערכים ועקרונות של עבודה משותפת. באיזו קוד היוועצות בנושאי מדיניות

 מידה את/ה מודע/ת למסמך זה ולתכניו?"

 ת מהיוזמות הבאות של ה"האם זכור לך ששמעת על אח-VSI"?... 

 לפי הבנתך, מה הייתה המטרה העיקרית של ה"-VSI  מה היא נועדה להשיג, כולל /
 מתוכננות לחברה האזרחית ולממשלה הפדרלית?"תועלות 

 חברה אזרחית-יחסי ממשלה

  עד כמה שידוע לך, מהם ההיקף והכיוון של השינוי ביחסים בין החברה האזרחית"
היחסים הכוללים בין החברה בתחומים הבאים:  3111-3111לממשלה הפדרלית בשנים 

ון וכבוד הדדיים; שיתוף אממחלקות הפדרליות שאת/ה עובד/ת עמן; וההאזרחית 
אינטראקציה פתוחה ושקופה; ; תמיכה בתפקיד ובתרומה של החברה האזרחית; מידע

הזדמנויות לשיתוף פעולה ופעילויות משותפות; בהירות של תפקידים וחלוקת אחריות; 
 תיאום ותכנון; הכללה; יישור של פעילויות, יעדים והמטרה הכללית; ציפיות והדדיות

בממשלה; משא ומתן ופתרון  ולמנהיגיםסבירות; גישה למקבלי החלטות בכירים 
 "תמחלוקו

 בת כי היחסים הכוללים בין החברה האזרחית והממשלה הפדרלית השתפרו. מהן "הש
תקשורת משופרת; יותר נכונות/מאמץ הסיבות שהוזכרו: לדעתך הסיבות לשינוי זה? )

 לעבוד ביחד; הממשלה זיהתה את הערך/הצורך שבחברה האזרחית; סיבות אחרות("

 יעו ליחסים עם רמות ממשל "באיזו מידה יחסיך עם הממשלה הפדרלית קידמו או סי
 אחרות )כלומר מוניציפלית/אזורית/פרובינציאלית(?"

 "באיזו מידה לדעתך היוזמות, הכלים והמשאבים של ה-VSI  לדוגמה, האמנה והקודים(
 להתנהלות נאותה( אחראים  לשיפור ביחסים בין המגזרים?"

  האם לדעתך היכולת של פקידים בכירים 3111-ו 3111"במחשבה על התקופה שבין ,
בין הממשלה והחברה האזרחית  (networking)בממשלה הפדרלית לטפח ולנהל רישות 

 התדרדרה, השתפרה או נשארה אותו דבר?"
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  באיזו מידה שילבו הפקידים הפדרליים עמם עבדת את הערכים, העקרונות"
אמנה והקודים להתנהלות נאותה בדרך שבה הם נוהגים עם והפרקטיקות של ה

 ארגונך/החברה האזרחית?"

 יכולות החברה האזרחית

  היקף וכיוון השינוי ביכולות ארגונך בתחום של משאבי אנוש דרג/י את"אנא  /
 "3111-ו 3111בין  טכנולוגיית מידע

  בתחום )כלים ומשאבים הבאים והמשאבים עשה שימוש באחד הכלים ארגונך "האם
 ?"(VSI-שמומנו על ידי ה/ טכנולוגיית מידע  של משאבי אנוש

 "?כמה השפעה הייתה לכל אחד מאלה על ארגונך" 

  באיזו מידה ההיבטים הבאים של יחסי המימון שלך עם הממשלה הפדרלית השתנו בין"
 ?"3111-ו 3111

  בהתייחס למקורות או  3111-ו 3111בין  ים, אם בכלל, עבר ארגונך שינויאופנים"באילו
 ליעדים/פעילויות של התכניות?"כמות המימון או ל

  באיזו מידה המימון מהממשלה הפדרלית מאפשר לארגונך למנף"(leverage)  מימון
 3111נוסף ממקורות ממשל אחרים )כלומר מוניציפליים/אזוריים, פרובינציאליים( בין 

 ?"3111-ו

  ,הכלים והמשאבים של ה"באיזו מידה לדעתך היוזמות-VSI "?היו אחראים לשיפור 

 מעורבות במדיניות 

  האם המטרה והפעילות של ארגונך כוללות תרומה למדיניות ציבורית ברמה"
 הפדרלית?"

  האם ארגונך נעשה מעורב יותר בתרומה למדיניות ציבורית פדרלית 3111-ו 3111"בין ,
 ?"VSI-כתוצאה מה

  השינוי בדיאלוג בין הממשלה הפדרלית והחברה האזרחית "אנא דרג/י את היקף וכיוון
 ?"3111-ו 3111בנוגע למדיניות בתחום העיסוק של ארגונך בין 

  .השבת כי המעורבות של החברה האזרחית במדיניות ציבורית השתפרה באופן כללי"
 מהן לדעתך הסיבות לשינוי זה?"

 באיזו מידה לדעתך היוזמות, הכלים והמשאבים של ה"-VSI  לדוגמה הקוד להיוועצות(
 בנושאי מדיניות( אחראים לשיפור זה?"

 ן "מהם החסמים העיקריים שעומדים בפני יכולתה של החברה האזרחית לתרום באופ
 "מלא לתהליך המדיניות הציבורית?

 רפורמה רגולטורית 

  הוצגה חבילה של רפורמות רגולטוריות לארגוני צדקה בהתבסס  3112/4"בתקציב של
לרפורמה  VSI-של ה חברה אזרחית(-)ממשלה המשותףשולחן העל העבודה של 

 הרגולטורית. האם את/ה מודע/ת לכל אחת מהרפורמות הבאות?"
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 "רגוני האם את/ה חש/ה מיודע/ת מספיק אודות השינויים בסביבה הרגולטורית של א
 חברה אזרחית?"

 "?באילו תחומים את/ה חושב/ת שאת/ה זקוק/ה למידע נוסף" 

 היה להן בכל  "בהתייחס לרפורמות הרגולטוריות שפורטו לעיל, איזה סוג של השפעה
 "?אחד מהתחומים הבאים

  למיטב ידיעתך, באיזו מידה גבר או נחלש שיתוף הפעולה בין הממשלה הפדרלית"
 הפרובינציאליות/הטריטוריאליות בנוגע לרפורמות מס?"והממשלות 

  נועדו לפשט את תהליך הדיווח,  3111-ו 3112"באופן כללי, הרפורמות שיושמו בין
להגדיל את השקיפות וההוגנות ולהציע תמיכה רבה יותר לחברה האזרחית בנוגע 

 לסטטוס של ארגוני צדקה רשומים. באיזו מידה לדעתך הושגו יעדים אלה?"

 מגזרי-יתוף פעולה או רישות פניםש

  אנא דרג/י את ההיקף והכיוון של השינוי ביחסי ארגונך עם ארגונים אחרים בחברה"
; אמון וכבוד הדדיים; שיתוף מידעבתחומים הבאים:  3111-ו 3111האזרחית בין 

אינטראקציה פתוחה ושקופה; הזדמנויות לשיתוף פעולה ופעילויות משותפות; בהירות 
ידים וחלוקת אחריות; תיאום ותכנון; הכללה; יישור של פעילויות, יעדים של תפק

והמטרה הכללית; ציפיות והדדיות סבירות; גישה למקבלי החלטות ולמנהיגים 
 בכירים; משא ומתן ופתרון מחלוקות"

  האם ארגונך שיתף פעולה עם אחרים בחברה האזרחית בפרויקטים או 3111"מאז ,
 או קואליציות רשמיות או לא רשמיות כלשהן?"פעילויות, או ברשתות ב

  מה הייתה המטרה המרכזית של רוב שיתופי הפעולה שלך לאחרונה עם ארגונים"
 אחרים בחברה האזרחית?"

  מה הייתה ההשפעה או התועלת של שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית אחרים"
שיתוף מידע ורישות; שיתוף משאבים, מיומנויות, התועלות שהוזכרו: ) עבור ארגונך?

( lobbying)עלייה בכוח השתדלנות "תועלת; עלייה בהגעה/בשירות לקהילה; -עלות
וביכולת להשפיע על מדיניות ציבורית; שיפור בשירות לקהילה; עלייה במודעות 

ימות; שיפור בשיווקיות; עלייה בגישה למימון, רווחים כספיים/קיובתמיכה הציבורית, 
פיתוח של יוזמות משותפות, עבודה ביחד להשגת מטרות משותפות; עוזרים באופן כללי, 

 "חיוביים; תיאום/יעילות של מתן שירות; תועלות אחרות(

 באיזו מידה ה"-VSI  הייתה אחראית לבניית שיתופי הפעולה או הרשת/ות בהם את/ה
 (?"SIDPDמעורב/ת )לדוגמה, דרך תכנית 

 הכרה של 3111-ו 3111היקף והכיוון של השינוי בתחומים הבאים בין "אנא דרג/י את ה :
הקנדים בקיום ובערך של החברה האזרחית; החוזק והלכידות הכוללים של החברה 

גודלה, מה היא תורמת לכלכלה; המידה  –האזרחית; מידע אודות החברה האזרחית 
אפקטיביות שבה שבה ארגונך חש תחושת שייכות לחברה האזרחית הגדולה יותר; ה

 יכולה החברה האזרחית לערב את הממשלה באופן קולקטיבי בסוגיה מסוימת"

  השבת כי החוזק והלכידות הכוללים של החברה האזרחית השתפרו. מהן לדעתך"
 הסיבות לשינוי זה?"

  באיזו מידה לדעתך היוזמות, הכלים והמשאבים שלVSI "?היו אחראים לשיפור זה 
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  להבטיח ששינויים שהושגו ברישות בתוך החברה האזרחית יהיו בני "מה דרוש על מנת
 קיימא בטווח הארוך?"

 תוכל לפעול החברה האזרחית "האם ישנן אסטרטגיות נוספות שניתן לבחון על מנת ש
למקסם את המידה שבה היא יכולה להציג את עצמה כישות אחת מאוחדת, וכרשת, 

 ולערב את הממשלה הפדרלית?"

 של היוזמה הערכה כוללת 

  מה לדעתך התפקיד)ים( והתרומה הייחודיים של החברה האזרחית בסיוע לממשלה"
 הפדרלית עם הפיתוח והביצוע של התכניות והשירותים שלה?"

  באיזו מידה התחזק או נחלש תפקיד החברה האזרחית בסיוע לממשלה הפדרלית עם"
 ?"3111-ו 3111הפיתוח והביצוע של התכניות והשירותים שלה בין 

  בסיוע לממשלה התפקיד והתרומה של החברה האזרחית / נחלש "כיצד ומדוע התחזק
 הפדרלית עם התכניות והשירותים שלה בחמש השנים האחרונות?"

 העיצוב והפעילויות של ה"-VSI  היו מבוססים על מספר הנחות. באיזו מידה לדעתך
 הייתה כל אחת מהבאות מציאותית או בת השגה?"

 תך נקודות החוזק המרכזיות של ה"מהן לדע-VSI"? 

 מה היו לדעתך האתגרים המרכזיים של ה"-VSI"? 

 היום  ה"באופן כללי, האם לדעתך מצב העניינים בין הממשלה והחברה האזרחית הי
 לא הייתה קיימת?" VSI-אם הטוב יותר, רע יותר או אותו הדבר 

 


