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 תמצית המחקר

 רקע. 1

נטל ב על רקע העלייה החדהמגזרית שהוקמה -תכנית המנהיגות לדיור בר השגה היא תכנית רב

מגזרית מתואמת לשם שיפור -והתפיסה כי יש צורך בפעולה רב הוצאות הדיור של משקי בית בישראל

 וממשלהמצב. התכנית היא תולדה של שיתוף פעולה בין משרד הבינוי והשיכון למכון אלכא למנהיגות 

ן רדים וגופים ממשלתיים, ממש עשרהדרג מקצועי בכיר מושותפים לה נציגים מ ,ישראל'וינט ג –

ידי ד"ר -המגזר העסקי. התכנית מלּווה מקצועית עלן השלטון המקומי, מארגוני חברה אזרחית ומ

ברוקדייל -ג'וינט-מאיירסמכון יזם את הרעיון המקורי( וד"ר אמילי סילברמן.  אףחיים פיאלקוף )ש

 התבקש להעריך את התכנית. 

 :1רכיבים האלהכלל את ה התכנית של המקורימודל העבודה 

 :למידה והיכרות הדדית 

על סמך הניסיון  ,תהליך למידה משותף על מצב הדיור בישראל ועל פתרונות דיור אפשריים -

 ובעולם ישראלב

 ובירור עמדות.  ,היכרות הדדית עם העשייה של המגזרים השונים בתחום הדיור -

 :עשייה 

 פעולה אסטרטגייתגיבוש וישראל ב הדיור בעיית של הגדרה הכוללת משותפת'נדה אג גיבוש -

 השגה בר דיור לקידום

 הגדרת מערך מדדים מוסכמים להערכת המידה שבה מקודמת האג'נדה.  -

המארגנים )משרד הבינוי והשיכון ומכון אלכא למנהיגות וממשל( על שינוי החליטו במהלך התכנית 

התמקדות כדי משמעותי במודל העבודה: קיצור שלב הלמידה וההיכרות ומעבר לעבודה מעשית תוך 

דיור בר השגה. כמו כן, משך עקרונות לחוק גיבוש  –תוצר מרכזי אחד ובבמשימה מרכזית אחת 

. בין הצדדים סוכם מראש על 0036אוקטובר -פעלה בחודשים אפריל התכנית קוצר בחודשיים והיא

אפשרות להארכת התכנית במתכונת זו או אחרת לתקופה נוספת בהתאם להתפתחויות ולהישגי 

 התכנית, אך טרם התקבלה החלטה בנושא.  

למידה מתייחסת  תוצאותה בחינת. יהנבחנות תוצאותו של התכנית היישום תהליכי נבדקיםזה  בדוח

בשני מישורים: תרומות התכנית למשתתפים ולעבודתם לקידום דיור בר  יה,שבה הושגו מטרות

  והמידה שבה עקרונות החוק שגובשו במהלך התכנית עשויים לתרום לקידום דיור בר השגה.  השגה;

                                                   
1
 ליצירת רכיבים חמישה המגדיר Collective Impact מודל על הגדול בחלקו מבוסס להלן המתואר המודל  

; משותפת מדידה; משותפת נדה'אג: היקף רחב חברתי שינוי לקידום אפקטיבי מגזרי-בין פעולה שיתוף
 ,Kania & Kramer) שדרה ארגון ידי על ותכלול; מתמשכת תקשורת; זו את זו המחזקות מתואמות פעולות

2011; Preskill et al., 2014)  . 
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; להוות בסיס להחלטות מטרותיה את השיגה התכנית שבה המידה: לעמוד על מטרות כמה למחקר

מעבר לכך, היה עניין ללמוד עוד על היבטים שונים של  ;אופן עיצובה בעתידלו התכנית המשךל עבנוג

 מגזרית כבסיס לתכנון ומחקר של תכניות מסוג זה בעתיד. -יישום תכנית רב

 מערך המחקר. 2

 הגישה. הממצאים ניתוחלו המידע לאיסוף איכותניותבין גישות ו יותכמות גישותהמחקר שילב בין 

כמותיים, לצד הצגה של הפרשנויות שהמשתתפים  ממצאים של שיטתית הצגה אפשרה המשולבת

כנית ולמידה שבה היא השיגה את שהתקיימו בתואנשי הצוות מעניקים לתהליכים המורכבים 

 מטרותיה.

לאיסוף מידע: שאלון למילוי עצמי, ראיונות עומק חצי  שיטות בארבעבמסגרת המחקר נעשה שימוש 

 [.3מובנים, תצפיות וניתוח מסמכים ]לוח 

 : כלים לאיסוף המידעאלוח 

 היקף מידעהכלי לאיסוף ה
 מולאו על ידי המשתתפיםששאלונים  03 שאלון למילוי עצמי

 ראיונות עם המשתתפים 7 ראיונות עומק חצי מובנים
 הצוותראיונות עם אנשי  5

 תצפיות 3 תצפיות

 עשרות מסמכים ניתוח מסמכים
 

 המידע:אסף להלן פירוט האופן שבו נ

 הועבר לכלל משתתפי התכנית כשאלון מקוון. השאלון התבסס בחלקו הגדול  שאלון למילוי עצמי

כאשר הייצוג של  ,90%שיעור ההיענות עמד על  שאלות. 33ל כלל והכ-על שאלות סגורות ובסך

 [.0הנציגים של המגזרים השונים דומה לייצוג שלהם בתכנית ]לוח 

 ראיונות עומק חצי מובנים : 

המגזר נציגים של שלושה נציגים מכל מגזר ו שנילפי מגזר:  ,עם מדגם משתתפיםראיונות  -

ו נערכבשל ייצוגה הנרחב יותר בתכנית. רוב הראיונות נערכו בטלפון ומיעוטם  ,הממשלתי

 . פנים אל פנים

 היועצים ושני 2והשיכון הבינוי משרד נציג, התכנית מנהל: צוות אנשי ארבעה עםראיונות  -

 . פנים אל פניםנערכו  שנייםו בטלפון נערכושני ראיונות . המקצועיים

 מגזריים ובכלל זאת -נערכו בעיקר בחלקה השני של התכנית והתמקדו במפגשים הרב תצפיות

 בסדנה המרוכזת לגיבוש עקרונות החוק בסיום התכנית. 

                                                   
2
 . התכנית של והמארגן המוביל הצוות  עם שנמנה והשיכון הבינוי משרד נציג  



iii 

  כלל איסוף ובחינה של מסמכי התכנון, מסמכי דיווח ועדכונים שוטפים, חומרי מסמכים הניתוח

תוצרי ביניים והתוצר הסופי של ו למשתתפים, סיכומים של המפגשים, עזר שהוכנו והוצג

 הקבוצה.

 מגזר לפי: מספר המשתתפים והמשיבים לשאלון למילוי עצמי ושיעורם, ב לוח

 משיבים לשאלון למילוי עצמי משתתפים בתכנית מגזר
 35 המגזר הממשלתי

(59%) 
7 

(56%) 

 4 מקומיה שלטוןה
(39%) 

6 
(35%) 

 4 עסקיה מגזרה
(39%) 

5 
(37%) 

 3 שלישיה מגזרה
(00%) 

4 
(05%) 

 03 הכול-סך
(033%) 

10 
(033%) 

 

, המספר המוחלט של המשיבים לשאלון מכל מגזר הוא מצומצם והדבר 0כפי שניתן לראות בלוח 

מקשה על בחינה של ההבדלים ביניהם בראיית התכנית ותרומתה. יחד עם זאת, חשבנו שנכון להציג 

-רב פעילויות על ללמידה גם אלא זו יוזמה תלבחינ רק לא רלוונטיאת הממצאים גם לפי מגזר. הדבר 

  .בעתיד מגזריות

 מרביתבהתייחס לתרומות התכנית וליישומה. של מחקר ההערכה, להלן יוצגו הממצאים העיקריים 

", מועטה במידה", "לא בכלל)" דרגות ארבע ובו סולםב נבחנו עצמי למילוי בשאלון הסגורות השאלות

 או "מאוד רבה במידה" השיבוש המשיבים שיעור יוצג בדוח. "(מאוד רבה במידה", "רבה במידה

, שכן מגזר הממשלתיהנציגי משיעור זה מושפע יותר כי יש לציין  .אחרת צויןי אם אלא, "רבה במידה"

 .המגזריםיתר של  מחלקם היחסי משמעותיתגדול היה בקבוצה חלקם היחסי 

 התכנית תרומות. 3

מידה שבה הושגו מטרות התכנית, בנוגע לאנשי הצוות של המשתתפים ושל  התפיסהבמחקר נבחנה 

 כפי שהוגדרו לאחר השינוי שחל בה:

 דיור בר השגה בפרטתחום לתחום הדיור בכלל ובנוגע לרכישת ידע ושינוי תפיסות  .3

  מגזרית-בין ראייהרכישת ידע ושינוי תפיסות בנוגע ל .0

 המשתתפיםיצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה בין  .6

 שינוי בעשייה בתחום דיור בר השגה .5

 חוק דיור בר השגהלעקרונות גיבוש : תוצר קבוצתי .4
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ארבע המטרות הראשונות מתייחסות לתרומות התכנית למשתתפים עצמם. המטרה החמישית 

 מגיבוש השתנה הקבוצתית המשימה אופי, כאמורמתייחסת לתוצר הקבוצתי שגובש במהלך התכנית. 

חוק דיור בר השגה. המחקר לעקרונות  לגיבושמשותפות  פעולה אסטרטגיותהסכמה על ו רחבה נדה'אג

  משימה זו. תהתמקד בבחינ

   .המטרות מחמש אחת לכל בהתייחס ,העיקריים הממצאים את נפרט להלן

 שינוי תפיסותו דיור בר השגה: רכישת ידע 3.1

כתשתית חשובה לתהליכים האחרים ידי צוות התכנית  למידה משותפת על תחום הדיור הוגדרה על

בשל הרקע השונה וההתמחויות השונות של המשתתפים בתחום הדיור. הלמידה התמקדה בנושאים 

כלליים כמו משמעות המושג דיור בר השגה ובנושאים מעשיים יותר כמו פתרונות אפשריים ליישום 

מאשר בנושאי רקע כלליים  (83%דיור בר השגה. נמצא כי המשתתפים נתרמו יותר בנושאים מעשיים )

 . 3(40%-)כ

סוגיות שונות ל בנוגעמטרה נוספת שביקשה התכנית לקדם הייתה שינוי התפיסות של המשתתפים 

בר השגה. גם כאן התכנית עסקה בתפיסות בעלות אופי כללי יותר כמו הגורמים דיור להקשורות 

ובתפיסות בעלות אופי מעשי יותר כמו הפתרונות שיש  ,לבעיית הדיור והגדרת המושג דיור בר השגה

( גבוה יותר מאשר בנושאי רקע 93%לקדם בתחום. נמצא כי שינוי התפיסות בנושאים מעשיים )

 (.  68%-ל 34%כלליים )נע בין 

יכולים  עצמםדרכים שבהן המשתתפים בנוגע לגיבוש תפיסות חדשות התכנית ביקשה להשפיע גם על 

המשתתפים גיבשו תפיסות חדשות בנושא זה בעקבות ן מ 69%. נמצא כי יור בר השגהלפעול לקידום ד

 התכנית. 

נציגי המגזר העסקי לדווח על נטו ברוב ההיבטים ; יש לציין כי נמצאו הבדלים מסוימים בין המגזרים

 נציגי המגזרים האחרים. לעומת תרומה נמוכה יותר 

 תפיסות ושינוי ידע רכישת: מגזרית-בין ראייה 3.2

צורך יש  ולפיההתפיסה  זאת לאורמגזרית, -פיתוח וחיזוק של הראייה הביןהתכנית שמה דגש על 

ממדים שונים של  בחןמחקר הבשל כך,  בפעולה משותפת של מגזרים שונים לפתרון בעיות מורכבות.

דרך  ;תרומתם האפשריתבנוגע לתפיסות שינוי ו מהיכרות עם העשייה של מגזרים אחריםהחל הנושא: 

חשיבות של שיתוף בנוגע לגיבוש תפיסות חדשות ב כלהו ;מגזרי-ידע על מודלים לשיתוף פעולה בין

  נושאים שבהם הוא יכול לשתף פעולה עם מגזרים אחרים.לעצמו והמשתתף ת מגזרי לעבוד-פעולה בין

בתחום המגזרים האחרים ן המשתתפים נשאלו על מידת ההיכרות שלהם עם העשייה של כל אחד מ

העשייה של השלטון המקומי על ם יהתודיור בר השגה. רוב המשתתפים דיווחו כי הרחיבו את ידיע

                                                   
3
 אם אלא", רבה במידה" או" מאוד רבה במידה" נתרמו כי שענו המשיבים שיעור את מציגים אנו הדוח לאורך 

 .אחרת צוין
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מהם דיווחו כי הרחיבו את  66%(, אך רק 93%המגזר העסקי )של ( ו94%) מגזר הממשלתיהשל (, 98%)

 המגזר השלישי. העשייה של ידיעותיהם על 

שינו את התפיסה שלהם בנוגע לתרומה הם התכנית דיווחו כי בעקבות מן המשתתפים  93%כמו כן, 

 האפשרית של המגזרים השונים לקידום דיור בר השגה.  

דוגמאות לשיתופי פעולה בין על המשתתפים דיווחו כי רכשו ידע חדש על מודלים ומן  83%, לכך נוסף

שיתופי פעולה חשיבות של בנוגע לכי גיבשו תפיסה חדשה מהם דיווחו  97%-ו ,מגזריים בתחום הדיור

 בין מגזריים לקידום דיור בר השגה.

נושאים בנוגע ל( ציינו כי גיבשו תפיסה חדשה 48%המשתתפים )מקרב עם זאת, שיעור נמוך יותר 

 מעשי יותר. תחום שהנו יכולים לשתף פעולה עם המגזרים האחרים,  עצמםשבהם הם 

נציגי השלטון המקומי והמגזר נטו בטים ברוב ההי: יש לציין כי נמצאו הבדלים מסוימים בין המגזרים

נציגי המגזרים האחרים, ואילו נציגי המגזר  של התכנית לעומתהשלישי לדווח על תרומה גבוהה יותר 

  .האחרים המגזרים נציגי לעומתשל התכנית העסקי נטו לדווח על תרומה נמוכה יותר 

 יצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה 3.3

התכנית ביקשה לפתח ולחזק את הקשרים המקצועיים בין משתתפי התכנית וליצור שיתופי פעולה 

 ביניהם בפועל. 

כל המשתתפים דיווחו על יצירת קשרים מקצועיים חדשים ו/או חיזוק קשרים קיימים עם נציגי 

אחרים יצרו או חיזקו קשרים עם נציגי המגזרים הדיווחו כי ורוב המשתתפים  ,מגזר הממשלתיה

המשתתפים דיווחו כי קיימו הרבה מאוד מן  83%, לכך לפי מגזר(. נוסף ,98%-ל 37%נע בין שיעורם )

 30%-או הרבה שיחות בלתי פורמליות בנושאים מקצועיים עם משתתפים אחרים במהלך התכנית, ו

  .הנושאיםציינו כי שיחות אלו תרמו לקידום 

מגזריים בפועל. כולם נציגי -יצירת שיתופי פעולה בין דיווחו עלמן המשתתפים  39%רק לעומת זאת 

מן  90%שכן  ,התכנית פעלהשבה התקופה הקצרה ן יתכן שהדבר נובע מיהעסקי. או גזר הממשלתי המ

ן מ 40%-, קרוב ללכך המשתתפים ציינו כי הם מתכננים ליצור שיתופי פעולה מסוג זה בעתיד. נוסף

 המשתתפים דיווחו שהם כבר יצרו שיתופי פעולה עם נציגי המגזר שלהם. 

לא ניתן להצביע על מגזרים שנתרמו יותר או  ,על התרומות שנמדדו בתחום זה בהסתכלות כוללת

 אחרים. ן הפחות מ

 שינוי בעשייה בתחום דיור בר השגה 3.3

קידום הנושא של דיור בר השגה. התכנית שמה לה למטרה לשנות את האופן שבו פועלים המשתתפים ל

מקרב המשתתפים דיווחו שהם כבר עושים משהו אחרת לקידום דיור בר  33%בהקשר זה נמצא כי רק 

מתכננים לשנות את העשייה שלהם הם ציינו כי הם מ 39%השגה בעקבות ההשתתפות בתכנית, אך 

 בעתיד. 
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כי הם כבר עושים דברים אחרת ציגי יתר המגזרים ננציגי המגזר השלישי והעסקי דיווחו יותר מ

עושים ולא לא הם כי אחרים ן הלקידום דיור בר השגה, ואילו נציגי המגזר הממשלתי דיווחו יותר מ

 מתכננים לעשות דברים אחרת.  

 חוק דיור בר השגהלעקרונות גיבוש התוצר הקבוצתי:  3.3

דיור בר השגה. העבודה על חוק לונות גיבוש עקר :הקבוצה התמקדה במשימה מרכזית משותפת

תוצר קבוצתי סופי: מצגת ובה עקרונות, דילמות ובסיומם גובש המשימה ארכה חמישה מפגשים 

הממשלה. המחקר ן בכירים נוספים מבפני הוצגה בפני מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומצגת וחלופות. ה

בחן את ראיית המשתתפים ואנשי הצוות את המידה שבה התוצר הקבוצתי שגובש במהלך התכנית 

 יתרום לקידום דיור בר השגה בישראל. 

במידה "או  "במידה רבה מאוד"ציינו כי לדעתם עקרונות החוק שגובשו יתרמו המשתתפים ן מ 69%

בעוד שבקרב נציגי המגזר : הבדלים גדולים בין המגזריםמצאו ואולם נ .לקידום דיור בר השגה "רבה

הוא  גזר הממשלתי, בקרב נציגי המגזר העסקי והמ39%שיעור זה על עמד השלישי והשלטון המקומי 

  בלבד. 04%עמד על 

 :לכךאפשריות סיבות כמה על  תהיה נמוכה, הצביעוהתוצר הקבוצתי  תשהעריכו כי תרומ המרואיינים

 כאנשים שנתפסים מי של הסכמה כולל, מהותיים בנושאים מספיקות הסכמות גובשו לאהם ציינו כי 

 שותפו לא; וחלופות דילמות בעיקר שבה מצגת אלא, סופי מסמךלדעתם  גובש לא; נושא באותו מפתח

נבחרי ציבור אשר היו יכולים לסייע בקידום הצעת החוק; לא גובשה אסטרטגיה להבאת  בתהליך

יוזם הפרויקט לקידום התוצר בשל שינויים חלה ירידה במחויבות של וש; העקרונות לכדי מימו

 בסביבה הפוליטית הרחבה יותר.

 הערכת יישום התכנית. 3

נבחנה ראיית המשתתפים את משך נוסף לכך . התכנית של השונים השלבינבחנו  יישוםה הערכתב

שביעות הרצון של  נבחנהלבסוף  .ההתכנית, את האינטנסיביות שלה ואת חלוקת הזמן בין שלבי

 המשתתפים מאופן ניהול התכנית. 

 הקבוצתית והאינטראקציהגיוס המשתתפים, הרכב הקבוצה  3.1

להבנתם של חלק  ,גיוס המשתתפים התרחש תחת לחץ זמן ותוך שימוש בשיטות שאינן אופטימליות

יטבי לתכנית באופן מהתאימו המשתתפים לא ן הדבר לכך שחלק מהביא מאנשי הצוות. להערכתם 

 ,הצעות לשיפור תהליך זה בעתידכמה ולכך שחלקם לא היו מחויבים מספיק. אנשי הצוות הצביעו על 

המגזר השלישי והעסקי באמצעות קול קורא, קיום ראיונות אישיים עם כלל ן כגון גיוס משתתפים מ

נטיים המועמדים טרם תחילת התכנית ורתימה טובה יותר של מנכ"לי משרדי הממשלה הרלוו

 לתכנית. 

נציגים בעלי  שלאו מסוימים משתתפים הביעו חוסר שביעות רצון מהיקף הייצוג של מגזרים  כמה

 .גזר הממשלתימומחיות מיוחדת בקבוצה. הם התייחסו לייצוג חסר של המגזר השלישי, העסקי והמ
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 נוסף .בתכנית מגזר הממשלתיה נציגי של יתר ייצוג היה לדעתם כי ציינו משתתפים כמה, לעומתם

 של( פעילה השתתפות או/ו נוכחות) המחויבות מרמת רצון שביעות חוסר הביעו רבים משתתפים, לכך

 המשתתפים האחרים, במיוחד במהלך העבודה על התוצר הקבוצתי.  ןמ חלק

, "מועט מדי" – מידה שבה העמדות של נציגי המגזרים השונים באו לידי ביטויל בנוגעהדעות 

היו חלוקות. לדעת רוב המשתתפים, עמדותיהם של נציגי המגזר העסקי,  –" רב מדי"או  "מתאים"

, לפי 39%-93%באו לידי ביטוי בתכנית במידה מתאימה )נע בין מגזר הממשלתי השלטון המקומי וה

 ןמ כרבע כי לצייןמעניין . נציגי המגזר השלישיל בנוגעכך  והמשתתפים סברמן  43% רק מגזר(.

 מדי בתכנית.  במידה רבה באו לידי ביטוי  תיממשלמגזר הציינו כי המגזר השלישי וה המשתתפים

גיבוש חוצה מגזרים בין חברי הקבוצה. לדעתם, הגורם על המשתתפים דיווחו על תקשורת פתוחה ו

העיקרי שתרם לתהליך ההתקרבות בין המשתתפים היה האופן המוצלח של ניהול התכנית והנחיית 

ן חוסר התמדה של חלק מהיו ת זאת, הגורמים המעכבים העיקריים, לדעתם, הדיונים. לעומ

 המשתתפים ותחלופה שלהם במהלך התכנית. 

 והלמידה ההיכרות שלב יישום 3.2

ישראל ב השגה בר דיור של השונים ההיבטיםאודות  על למידהל הוקדש התכנית של הראשון החלק

 את המשתתפים בראיית התמקדה זה שלב בחינת. השונים המגזרים של העשייה עם ולהיכרות ובעולם

  .חסרים או מיותרים נושאים היו שבה המידה ואת שונים להיבטים שהוקדש הזמן

 עם ולהיכרות( 300%) כקבוצה המשתתפים לגיבוש שהוקדש הזמן כי ציינו המשתתפים כל כמעט

 של משותפת הגדרהל בנוגע גם זאת ציינו הרוב. מתאים היה( 87%) האחרים המגזרים של פעילות

 המשתתפיםמן  46% ;(95%) השגה בר דיור המושג של משותפת הגדרהל בנוגעו( 97%) התכנית מטרות

 האחרים המשתתפים של המכריע הרוב .ובעולם ישראלב הדיור תחום על למידהל בנוגע זאת ציינו

  .מדי מועט היה אלה לנושאים שהוקדש שהזמן חשב

נמצאה השונות הרבה ביותר בין המגזרים:  ,ובעולם ישראלעל תחום הדיור בהיבט של למידה ל באשר

( 39%עט מדי היה גבוה יותר בקרב נציגי המגזר השלישי )ומזמן שיעור החושבים כי הוקדש לכך 

 (.04%( והמגזר העסקי )66%(, ונמוך יותר בקרב נציגי השלטון המקומי )43%) מגזר הממשלתיוה

היבטים הקשורים לתחום בה היו נושאים מיותרים בתכנית, אך חסרו המשתתפים דיווחו כי לא 

 . ישראלדיור ולמצב הדיור הנוכחי בהרכי והמימון של צ

 יישום שלב העשייה: התוצר הקבוצתי 3.3

ם היו המשתתפין מ 37%חוק דיור בר השגה. לבגיבוש עקרונות  ,כאמור ,השלב השני של התכנית עסק

מהם  40% שתקודם בתכנית. העיקריתההחלטה להתרכז בגיבוש עקרונות החוק כמשימה ן מרוצים מ

סברו כי הזמן שהוקדש לעבודה על המשימה היה  55%סברו שהזמן שהוקדש לכך היה מתאים, אך 

 מועט מדי. 
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ולפי דעתם של אנשי הצוות, הקבוצה לא הגיעה מוכנה דייה לעיסוק  ,לדעת חלק ממשתתפי התכנית

הן צוינו הסיבות שן אמון ותחושת המחויבות לתכנית. חלק מהבחינת רמת הידע, יחסי במשימה מ

שלא הוקדש מספיק זמן ללמידה המשותפת ולהיכרות ההדדית ושאופי המשימה לא היה ידוע מראש 

הגיעה מוכנה לשלב העשייה כן ולכן לא ניתן היה לערוך הכנה ממוקדת יותר. אחרים חשבו שהקבוצה 

וזאת בהתאם לרמת הידע המוקדם שלהם  ,משתתפים הגיעו מוכנים יותר וחלק פחותהן או שחלק מ

  ולרמת מעורבותם בתכנית.

רוב המשתתפים הביעו שביעות רצון מכלל ההיבטים של תהליך העבודה על המשימה. המשתתפים 

ההיבטים הקשורים לשיטת העבודה, ן ( מ300%-ל 85%הביעו שביעות רצון רבה יותר )נעה בין 

אפשרות שניתנה להם להביע את עמדתם ולהשפיע על התוצר. לפתיחות של המשתתפים בדיונים ול

היבטים הקשורים למידת המעורבות של הובעה בנוגע ל( 39%-90%שביעות רצון נמוכה יותר )

 המשתתפים האחרים בתהליך העבודה )בהיבטים כמו נוכחות והשתתפות פעילה(. 

 המוקדש לעשייהובין החלק המוקדש ללמידה  משך התכנית והיחס בין החלק 3.3

המתוכנן את ן הקבוצה מוקדם מעברה עקב המעבר ממודל העבודה המקורי למודל העבודה החדש, 

הזמן ן מ יםהתפנית מהתמקדות בלמידה לעיסוק מרוכז במשימה. כך שאם בתכנון המקורי כשני שליש

שני התחלקו בתכנית היה אמור להיות מוקדש ללמידה ולהיכרות בין מגזרית וכשליש לעשייה, בפועל 

 החלקים שווה בשווה. 

לפי עדויותיהם של אנשי הצוות, השינוי במודל העבודה נבע מחוסר שביעות רצון של המשתתפים 

  שאיפתם להגיע לעיסוק מעשי יותר.ממעיסוק תאורטי בלמידה ו

להקדיש לשלב הלמידה ולשלב העשייה, נמצאה שונות  שרצויס להערכת הזמן היחסי בהתייח

כי יש  ציינומנציגי המגזר עסקי  94%-המגזרים השונים: בעוד שן של הנציגים מ ותמשמעותית בהערכ

 הפוך חשבומנציגי הממשלה  49%-מנציגי המגזר השלישי ו 39%להקדיש יותר זמן לעשייה מללמידה, 

כי דווקא רצוי לשמור ציינו מנציגי השלטון המקומי  39%יש להקדיש יותר זמן ללמידה מלעשייה.  –

 חלוקת זמן שווה בין שני השלבים.על 

 הם כי ציינו המשתתפיםן מ 34%-כ, המפגשים בין הזמן פרקלו מפגש כל של הזמן משךאשר ל

 כי ציינו( 69%) האחרים המשתתפים רוב. מתאים היה התכנית אורך כי ציינו 46%-, ומתאימים

 מהם ורבים 4המתוכנןן מ מוקדם התכנית של סיומהל התייחסו חלקם. מדי הקצרה תייה התכנית

לשם מעקב אחר יישום עקרונות החוק וקידומם  בתכנית הפעילות המשך של לחשיבות התייחסו

 באופן מתמשך.  ,ולאפשרות שהתכנית תשמש פורום העוסק בנושאי דיור בר השגה

                                                   
4
   החוק עקרונות גיבוש את לסיים הצורך בשל 0036 לאוקטובר 0036 מדצמבר הוקדם התכנית סיום מועד  

 . החוק הצעת הכנת של החיצוני מן התהליך כחלק, באוקטובר 
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 ניהול התכנית 3.3

ן מ "רבה"במידה או  "במידה רבה מאוד"רובם המכריע של המשתתפים דיווחו כי הם שבעי רצון 

(: ארגון התכנית, הנחיית הקבוצה, גמישות 300%-ל 85%בין נע ההיבטים השונים של ניהול התכנית )

 .כהרקע/עזר שחולקו במהל במבנה וסדר היום של התכנית, מענה לבקשות המשתתפים וחומרי

הייחודית של היועצים המקצועיים. חלק  תםתרומכלפי הדגישו את הערכתם החיובית אף המשתתפים 

כי המומחיות הספציפית של היועצים הביאה למיקוד בנושאים מסוימים, כמו  ,עם זאת ,ציינוהם מ

תחומי מומחיות בעלי לכלול בתכנית יועצים ; והציעו כמו מימון ,תכנון, על חשבון נושאים אחרים

 שונים וגם להיות ערים לסוגיה זו בתהליך בניית התכנית ובמהלכה. 

המשתתפים התייחסו לכך שלעתים צוות התכנית גילה היענות וגמישות יתר במענה לביקורת ן חלק מ

ל בסיס דעות של ע ,לשינויים בתכניתהדבר הביא בכמה מקרים ו ,או לטענות מצד משתתפים מסוימים

המשתתפים התייחסו לשינויים שחלו ן ללא דיון של הקבוצה כולה. כמו כן, חלק מובודדים משתתפים 

 בהרכב הצוות באמצע התכנית ואשר פגעו במידת מה ברמה המקצועית של ההנחייה. 

 סיכום ודיון. 3

גה את מטרותיה מידה שבה התכנית השיהעיקריות בנוגע למסקנות הלהלן יוצג סיכום הממצאים ו

הערכת ובנוגע ל הבדלים בראיית המגזרים השונים את התכנית ואת תרומתהבנוגע ל ,לכך סיבותלו

 .   ניהולהאת ו המשתתפים את אופן יישום התכנית

 מטרות התכנית 3.1

 מטרות התכנית התייחסו הן לתרומות למשתתפי התכנית והן לגיבוש של תוצר קבוצתי. 

 תרומות למשתתפיםא. 

תרומה רבה למשתתפים ברוב התחומים תרמה תכנית הלומר כי אפשר  בראייה כוללת של הממצאים

 לקדם. ביקשה היא אותם ש

ל המשתתפים נתרמו באופן משמעותי ברוב ההיבטים של רכישת ידע ושינוי תפיסות בתחום והכ-בסך

הדיור, בפיתוח ראייה בין מגזרית וביצירת קשרים מקצועיים. היבטים שבהם דווחה תרומה נמוכה 

יותר הם רכישת ידע ושינוי תפיסות בנושאי רקע כלליים ושינויים בתפיסות הקשורות לעשייה של 

 עצמם לקידום דיור בר השגה, בין אם לבד ובין אם בשיתוף פעולה עם מגזרים אחרים. המשתתפים 

בהתאם לכך, מעטים בלבד דיווחו על שינויים בעשייה בפועל לקידום דיור בר השגה ועל יצירת שיתופי 

פעולה בפועל עם מגזרים אחרים. עם זאת, רוב המשתתפים דיווחו על כך שהם מתכננים לעשות כן 

 בעתיד.
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התכנית בנתה בסיס מוצק של ידע ותפיסות לקידום שיתופי פעולה ושינוי בעשייה אנו מעריכים כי 

בתחום הדיור בר ההשגה, אך הצליחה פחות בתרגום של בסיס זה לרעיונות יישומיים ולשינויים 

 בעשייה של המשתתפים. 

רמים תרמו לכך שהתרגום שלושה גו ,(חצי שנהמעבר לפרק הזמן הקצר שבו פעלה התכנית )כלהבנתנו, 

מהם  מעטים רק אך, בעשייה שינוי מתכננים הם כי דיווחולרעיונות יישומיים היה חסר והמשתתפים 

 :בפועל זאת עשו

  המשימה שנבחרה לא התמקדה בשינויים בעשייה של כלל המשתתפים אלא בדיון ובניסוח

 נמצאת בסמכותו של המגזר הממשלתי בלבד. ה ,המלצות הקשורות לחקיקה

  פרויקטים שהיו יכולים לאפשר התנסות רבה ומגוונת  בכמהמיקוד במשימה מרכזית אחת ולא

 מגזרית.-יותר בעשייה רב

 מתן -איו ,עיסוק מועט מדי בדברים שכל אחד יכול או מתכוון לעשות אחרת בעקבות התכנית

 תמיכה וליווי משמעותיים לתהליכים שכן החלו. 

 התוצר הקבוצתיגיבוש ב. 

חוק דיור בר לבמסגרת התכנית החליטו המשתתפים על משימה קבוצתית שעסקה בגיבוש עקרונות 

הביעו שביעות רצון מהחלטה זו ומתהליך העבודה. בסיום חמישה מפגשים שעסקו  םמרביתהשגה. 

 עקרונות, דילמות וחלופות. הקבוצה מצגת ובהיצרה  במשימה

ניכרו הבדלים משמעותיים בין המגזרים בהערכת התרומה של התוצר שגובש לקידום דיור בר השגה 

תהיה רבה, ורק תו מנציגי המגזר השלישי והשלטון המקומי העריכו כי תרומ יםבישראל: שני שליש

 והמגזר העסקי העריכו כך.מגזר הממשלתי רבע מנציגי ה

אופי לקשורות  רובן. להבנתנו, לכך סיבותכמה המרואיינים שהעריכו את תרומת התוצר כנמוכה ציינו 

אופן השימוש בו לחוסר השליטה על ו)מצגת עם דילמות וחלופות ולא מסמך מוגמר(,  שגובש התוצר

של  ואההעובדה שהמנדט לניסוח ולקידום הצעת החוק ן יישומו. הדבר נובע בעיקר מועל אופן קידום 

 משרד הבינוי והשיכון ולא של כלל חברי הקבוצה. 

 הבדלים בראיית המגזרים השונים 3.2

נתרמו הם אחרים כי נציגי המגזרים הממצא מעניין הוא כי נציגי המגזר העסקי דיווחו פחות מ

מגזרית. לאור זאת -בהיבטים של רכישת ידע ושינוי תפיסות בנושא דיור בר השגה ובנושא ראייה בין

 נראה כי יש חשיבות להתייחסות מיוחדת למאפייני המגזר ולצרכיו בהקשר זה. 

, כאמור, ניכרו הבדלים משמעותיים בין המגזרים גם בהערכת התרומה של התוצר שגובש כךל נוסף

תהיה  תורוב נציגי המגזר השלישי והשלטון המקומי העריכו כי תרומ ;ור בר השגה בישראללקידום די

 העסקי העריכו כך. תיממשלמגזר המיעוט מקרב נציגי הרק רבה, אך 

לראיית מבנה התכנית נמצא הבדל בין המגזרים. בעוד שנציגי המגזר העסקי ציינו שרצוי אשר גם ב

העדיפו כי הממשלתי שר ללמידה בתכנית, נציגי המגזר השלישי והיה להקדיש זמן רב יותר לעשייה מא
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איזון בין שני הרכיבים, כפי כי  העריכורוב הזמן בתכנית יוקדש ללמידה. נציגי השלטון המקומי 

שנעשה בפועל, הוא עדיף. לכן עולה שאלה בקשר למבנה התכנית המתאים להעדפות ולצרכים של נציגי 

 מגזריות.  -שום של תכניות רבהמגזרים השונים בתכנון וביי

 מהויישו התכנית ניהול 3.3

ובכלל מה, ויישוהתכנית  ניהולמן ההיבטים של  רבה רצון שביעותו חיוביתה הערכ הביעו המשתתפים

תהליך העבודה על התוצר הקבוצתי. צוינו לטובה אופן הנחיית הדיונים ותרומתם הייחודית של מזאת 

 היועצים המקצועיים. 

הדגישו את החשיבות של , וחשוב לציין כי משתתפים רבים חשבו שמשך התכנית היה קצר מדילסיום, 

המשך התכנית הן לצורך קידום התוצר הקבוצתי והן לצורך המשך העיסוק הרב מגזרי בקידום דיור 

 בר השגה בישראל. 

  



xii 

 דברי תודה

 במהלך המחקר הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם. 

על הסיוע הרב בביצוע המחקר ועל  ,להודות במיוחד למנהל התכנית גיא אברוצקי אנו מבקשים

ד"ר חיים  ,. כמו כן, תודה ליועצים המקצועיים של התכניתוהערותיו והארותיו המועילות בכל שלבי

הערותיהם המועילות. תודה גם לחגי טולדנו, על פעולה והעל שיתוף  ,פיאלקוף וד"ר אמילי סילברמן

 יועץ למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ונציג המשרד בתכנית, על מעורבותו ותמיכתו במחקר. 

ראיונות הקיום שאלונים ולהאנו מודים למשתתפי התכנית שהתפנו והקדישו זמן ומחשבה למילוי 

  אישיים.ה

 ק'ג' לפרופבמהלך העבודה בעצות ובהערות, ובמיוחד לחברינו במכון אשר סייעו גם אנו מכירים תודה 

 רוניתל חמה תודה. חברתי ותכנון אדם חוכ הערכת תחום מנהלת ,כורזים ולמלכה ,המכון מנהל, חביב

  . הפקתו על קליינמן וללסלי הדוח של הלשון עריכת על נון-בן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תוכן עניינים

 

 3 . תיאור התכנית1
 3 העבודה מודל  1.1
 6 התכנית יישום שלבי  1.2

  
 4 מתודולוגיה .2
  
 9 התכנית תרומות. 3

 8 תפיסות ושינוי ידע רכישת: השגה בר דיור  6.3
 36 תפיסות ושינוי ידע רכישת: מגזרית-בין ראייה  6.0
 38 פעולה ושיתופי מקצועיים קשרים יצירת  3.3
 06 השגה בר דיור בתחום בעשייה שינוי  3.4
 05 השגה בר דיור לחוק גיבוש עקרונות: הקבוצתי התוצר  6.4
  

 04 התכנית יישום הערכת. 3
 03 הקבוצתית והאינטראקציה הקבוצה הרכב, המשתתפים גיוס  5.3
 63 והלמידה ההיכרות שלב יישום  5.0
 66 הקבוצתי התוצר : גיבושהעשייה שלב יישום  4.3
מידת ו התכנית משך, לעשייה מוקדשזמן ההבין ו ללמידה המוקדש הזמן בין היחס 5.5

 67 שלה אינטנסיביותה
 50 התכנית ניהול  5.4
  

 55 נספחים. 3
 55 מתוכנןח זמנים לו –' א נספח  4.3
 55 בקבוצה המיוצגים וארגונים המוסדות רשימת –' ב נספח  5.2
  

 54 ביבליוגרפיה
 

 רשימת הלוחות

 1פרק 

 5     : הרכב המשתתפים לפי המגזרים )במספרים ובאחוזים(3לוח 

 5     : תכנית המפגשים בשלב ההיכרות והלמידה0לוח 

 4     העשייה: תכנית המפגשים בשלב 6לוח 

 2פרק 

 3     : כלים לאיסוף המידע5לוח 

 9     : מספר המשתתפים והמשיבים לשאלון למילוי עצמי ושיעורם, לפי מגזר4לוח 



 

  רשימת התרשימים

 1פרק 

 6     התכנית ביישום שלבים שלושה :3תרשים 

 3פרק 

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית הקנתה להם ידע חדש ו/או 0תרשים 
    9     נושאים הקשורים לדיור בר השגה עלפרספקטיבה חדשה                  

  חדש ידע להם הקנתה התכנית שבה המידה את המשתתפים הערכת: 6 תרשים
  – השגה בר לדיור הקשורים הנושאים על חדשה פרספקטיבה או/ו                  
    10  מגזר לפי, ההיבטים שלושת של ממוצע                  

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית גרמה להם לשנות את 5תרשים 
    11     תפיסתם בנוגע להיבטים שונים של נושא דיור בר השגה                 

 גרמה להם לשנות את תפיסתם בנוגע: הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית 4תרשים 
 12     ארבעת ההיבטים, לפי מגזרממוצע של  – להיבטים שונים של נושא דיור בר השגה

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה הם גיבשו, בעקבות התכנית, תפיסה חדשה 3תרשים 
     13     בנוגע לדרכי הפעולה שבהן הם יכולים לפעול לקידום דיור בר השגה, לפי מגזר                   

  נציגישל  העשייה  על ידעה: הערכת המשתתפים את המידה שבה הם הרחיבו את 9תרשים 
     14     המגזרים האחרים בנושא דיור בר השגה                 

  נציגישל  העשייה  על הידעהערכת המשתתפים את המידה שבה הם הרחיבו את : 8תרשים 
     14     לפי מגזר ,המגזרים האחרים בנושא דיור בר השגה                 

 

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית גרמה להם לשנות את התפיסה 7תרשים 
 בישראל,  השגה בר דיור לקידום שונים מגזרים של האפשרית לתרומה בנוגע                 
     16     לפי מגזר                 

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה רכשו ידע חדש על מודלים ועל דוגמאות 30תרשים 
     17     מגזריים בתחום הדיור, לפי מגזר-לשיתופי פעולה בין                   

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה גיבשו, בעקבות התכנית, תפיסה 33תרשים 
 לקידום דיור בר השגה  מגזרי-בין פעולה שיתוף של לחשיבות בנוגעחדשה                    
     18     פעולה לשתף אפשרשבהם  לנושאים ובנוגע                   

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה קיימו שיחות בלתי פורמליות בנושאים 30תרשים 
     19  מקצועיים משותפים, ואת המידה שבה הן תרמו לקידום נושאים מקצועיים                   

 דשים ו/או חיזקו : הערכת המשתתפים את המידה שבה הם יצרו קשרים ח36תרשים 
     20     קשרים קיימים עם נציגי המגזרים האחרים                   

 הערכת המשתתפים את המידה שבה הם יצרו קשרים חדשים ו/או חיזקו : 35תרשים 
     20  , לפי מגזרקשרים קיימים עם נציגי המגזרים האחרים                   

  



 

 יצירת שיתופי פעולה בנושא דיור בר השגה עם נציגי על : דיווח המשתתפים 34תרשים 
 21     מגזר לפי, האחרים המגזרים                   

 יצירת שיתופי פעולה בנושא דיור בר השגה עם נציגי  על: דיווח המשתתפים 33תרשים 
     22     המגזר שלהם, לפי מגזר                    

 : דיווח המשתתפים על שינוי בעשייה שלהם לקידום דיור בר השגה בעקבות 39תרשים 
     23     ההשתתפות בתכנית, לפי מגזר                   

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה עקרונות החוק שגובשו בקבוצה יתרמו 38תרשים 
     24     לקידום דיור בר השגה, לפי מגזר                   

 3פרק 

 : הערכת המשתתפים את המידה שבה עמדותיהם של נציגי המגזרים האחרים 37תרשים 
     29     באו לידי ביטוי במהלך התכנית                   

 32      שונים נושאים/להיבטים התכנית במהלך שהוקדש הזמן את המשתתפים הערכת: 00 תרשים

 חוק ל עקרונות בגיבוש להתמקד ההחלטה מן המשתתפים של רצונם שביעות: 03 תרשים
     34     דיור בר השגה כמשימה מרכזית, לפי מגזר                    

     36  : הערכת המשתתפים את הזמן שהוקדש לעבודה על המשימה המרכזית, לפי מגזר00תרשים 

 : שביעות רצונם של המשתתפים מן ההיבטים השונים של תהליך העבודה 06תרשים 
     37     על המשימה                    

 זמן שרצוי ללמידה ביחס ל: הערכת המשתתפים את הזמן שרצוי להקדיש 05תרשים 
     40     להקדיש לעשייה, לפי מגזר                    

     41    של התכנית תהאינטנסיביו מידת את: הערכת המשתתפים 04תרשים 

 : הערכת המשתתפים את שביעות רצונם מהיבטים שונים של ניהול התכנית 03תרשים 
     42     על ידי המכון למנהיגות וממשל                   

 



3 

 תיאור התכנית. 1

נטל ב מגזרית שהוקמה על רקע העלייה החדה-תכנית המנהיגות לדיור בר השגה היא תכנית רב

מגזרית מתואמת לשם שיפור -והתפיסה כי יש צורך בפעולה רב הדיור של משקי בית בישראלהוצאות 

ג'וינט  – נחתם חוזה בין משרד הבינוי והשיכון למכון אלכא למנהיגות וממשל 0036 בינואר. המצב

 .מגזרית בנושא דיור בר השגה-רבשבו הוסכם על הקמת קבוצת למידה  (המארגנים :להלן) ישראל

השלטון המקומי, ן משרדים וגופים ממשלתיים, מ עשרהדרג מקצועי בכיר ממנציגים שתתפו בתכנית ה

 המגזר העסקי. ן מארגוני חברה אזרחית ומ

. בין הצדדים סוכם מראש על אפשרות להארכת 0036אוקטובר -התכנית פעלה בחודשים אפריל

נכון למועד התכנית במתכונת זו או אחרת לתקופה נוספת בהתאם להתפתחויות ולהישגי התכנית, אך 

 .בנושא החלטה התקבלהפרסום מחקר זה טרם 

את הרעיון המקורי( וד"ר אמילי  יזם אףידי ד"ר חיים פיאלקוף )ש על מקצועית התוּולהתכנית 

  ברוקדייל התבקש להעריך את התכנית. -ג'וינט-מאיירסמכון סילברמן. 

 מודל העבודה  1.1

 לושח העיקריים השינויים ופירוט המקורי המודל תיאור. במהלכה השתנה התכנית של העבודה מודל

  . להלן יפורטו התכנית במהלך בו

  מודל העבודה המקוריא. 

 :5אלההמודל העבודה המקורי התווה את העקרונות 

 מגזר השלישי המגזר העסקי והמקומי, השלטון הממשלתי, המגזר המגזרית: -קבוצה רב 

 עשייה שלב היכרות ולמידה ושלב : שלבית-רב פעולה 

  מנהל; רכזת/מנחה; שני יועצים מקצועיים מומחי משולב של מומחי תהליך ומומחי תוכןצוות :

 משרד הבינוי והשיכון במעמדו כשותף לחוזה תוכן; נציג

 לפי הצורך ,הארץ ומחו"לן הזמנת מרצים מומחים מ 

  לאומי-ןבכדי ללמוד על הניסיון הבי בחו"ל לימודיסיור. 

 :האלההמטרות  הוגדרו לתכנית

 פיתוח שפה משותפת ויחסי אמון בין חברי הקבוצה 

  לדיור בר השגההרחבת הידע על תחום הדיור ועל פתרונות אפשריים 

 מגזרית משותפת לקידום דיור בר השגה-הסכמה על אג'נדה בין 

 .הסכמה על מדדים משותפים להערכת קידום האג'נדה המשותפת 

                                                   
5
 ליצירת רכיבים חמישה המגדיר Collective Impact  מודל על הגדול בחלקו מבוסס להלן המתואר המודל  

; משותפת מדידה; משותפת נדה'אג: היקף רחב חברתי שינוי לקידוםאפקטיבי  מגזרי-בין פעולה שיתוף
 ,Kania & Kramer) שדרה ארגון ידי על ותכלול; מתמשכת תקשורת; זו את זו המחזקות מתואמות פעולות

2011; Preskill et al., 2014  .) 
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כללו . אלה 0036דצמבר -חודשים אפרילהמהלך במפגשים  33 תוכנן לקייםבמסגרת הפעילות בתכנית 

לצורך . נספח א'( ו)רא חו"לב לימודיסיור ו , סיורי שטחיומיות-סדנאות דושלוש יומיים, -מפגשים חד

 : רכיבים האלההשגת המטרות נכללו בתכנית המפגשים ה

 היכרות הדדית ובירור עמדות 

 ובעולם ועל העשייה של  ישראלתהליך למידה משותף על מצב הדיור ועל פתרונות דיור אפשריים ב

 המגזרים השונים בתחום הדיור

  ואסטרטגיית פעולה  ישראלהכוללת הגדרה של בעיית הדיור בהגדרת אג'נדה משותפת תהליך

 משותפת לקידום דיור בר השגה

 הגדרת מערך של מדדים מוסכמים להערכת המידה שבה מקודמת האג'נדה.  תהליך 

 השינוי במודל העבודהב. 

שינוי משמעותי במודל לערוך לקבוצה המארגנים הציעו ( 0036 יולי-יונילקראת אמצע התכנית )

לעבודה מעשית תוך  לעבורו המשתתפים(ן )לבקשת חלק מ לקצר את שלב ההיכרות והלמידהודה: העב

הקבוצה . 6עקרונות לחוק דיור בר השגה: תוצר מרכזי אחדובהתמקדות במשימה מרכזית אחת כדי 

 :אלההשינויים הלמודל העבודה בעקבות זאת הוכנסו קיבלה את ההצעה. 

  חוק דיור בר השגה עד לעקרונות גיבוש קוצר משך התכנית עקב הדרישה להשלים את העבודה על

  0036לאמצע חודש אוקטובר 

  ומערך מדדים מוסכמים )למעט עקרונות החוק( נעשה ויתור על גיבוש אג'נדה משותפת 

  קוצר שלב ההיכרות עם העשייה של המגזרים השונים 

  פתרונות אפשריים לדיור בר השגה על הדיור וצומצם היקף הלמידה על מצב 

  סיורי שטח במגזר הערבי ובמגזר החרדיבוטלו סיור לחו"ל ובוטל 

 למפגשים יומיים רגיליםוהוסבו  יומיות-בוטלו סדנאות דו 

 עבודה מרוכזת על המשימה המרכזיתשם ל ,נוספה סדנה בת שלושה ימים בתום התכנית. 

 גדרתן שונתה: והאף הן מטרות התכנית עודכנו 

  הרחבת הידע על תחום הדיור, על העשייה של המגזרים השונים ועל פתרונות אפשריים לדיור בר

 השגה

 שינוי תפיסות על נושא דיור בר השגה 

 מגזרית-פיתוח וחיזוק של ראייה בין 

 יצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה 

 חוק דיור בר השגה.לעקרונות גיבוש : תוצר קבוצתי 

יומיים וסדנה בת שלושה ימים. המפגשים -שבעה מפגשים חדבפועל התקיימו במסגרת התכנית 

 כשמונה שעות.  נמשך כל מפגש. 0036בתקופה שבין אפריל לאוקטובר  ,התקיימו אחת לחודש
                                                   

6
פרויקטים בתכנית. במפגש החמישי  כמהבמפגש הרביעי הועלו הצעות לפרויקטים והייתה כוונה לקדם   

 הוחלט על ידי כלל המשתתפים להתמקד במשימה מרכזית אחת.



6 

 שלבי יישום התכנית 1.2

תחילת . השלב הראשון התבצע לפני [3]תרשים  ניתן להבחין בין שלושה שלבים ביישום התכנית

לחלק לשני שלבים נוספים: שלב אפשר התכנית והתמקד בגיוס המשתתפים. את המפגשים בתכנית 

 עשייה. של היכרות ולמידה ושלב של 

 התכנית ביישום שלבים שלושה: 0 תרשים

 

 גיוס המשתתפיםשלב א. 

 מספר ובמסגרת תהליך גיוס המשתתפים הוחלט להתמקד בגיוס דרג מקצועי בכיר. לאחר מכן נקבע

הגופים וסוגי  מגזר בכל זוהו בהמשך. המגזרים ןמ אחד לכל ייצוג ומפתח הכולל המשתתפים

 הארגונים הרלוונטיים. 

 לפי הפירוט הבא: ,המארגנים עשו שימוש בשתי אסטרטגיות נבדלות לגיוס המשתתפים

 על  מונווהשלטון המקומי גזר הממשלתי : נציגי המיו"ר למינוי נציג מטעמול או פנייה למנכ"ל

 בעקבות פנייה של המארגנים.  ,יו"ר הרלוונטיה או ידי המנכ"ל

 ידי על אישי באופן נבחרו העסקיו השלישי המגזר: נציגי פנייה אישית של המארגנים למועמדים 

 .שנקבעו קריטריונים פי על ,המארגנים

על מנת להעמיק  ,המשתתפיםן הרכבת הרשימה נערכו שיחות הכנה מקדימות עם כמחצית מבתום 

 ציפיות.לערוך עמם תיאום ולדון עמם על התכנית ועל מטרותיה ו

 המגזר מן םנציגי 3המגזר הממשלתי,  מן םנציגי 35: משתתפים 60-מ הקבוצה הורכבה התהליךבתום 

הוזמנו לדיונים  לכך נוסף[. 3המגזר העסקי ]לוח מן   םנציגי 4-ו המקומי שלטוןה מן םנציגי 4השלישי, 

בנספח ב' את הרשימה המלאה של המוסדות והארגונים )ראו לפי הצורך  ,ספציפיים מומחים נוספים

 .(השתתפו בתכניתש

  

 גיוס משתתפים. 0

קביעת מפתח ייצוג 
 מגזרי

 איתור המשתתפים  

 הרכבת הקבוצה

 היכרות ולמידה .1

היכרות עם העשייה  
של המגזרים השונים  

 בתחום הדיור  

למידה על דיור בר 
 השגה

 עשייה. 0

עבודה על משימה  
גיבוש  : מרכזית

עקרונות לחוק דיור 
 בר השגה
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 )במספרים ובאחוזים( : הרכב המשתתפים לפי המגזרים0לוח 

 משתתפים מגזר
 (59%) 35 המגזר הממשלתי

 (39%) 4 השלטון המקומי

 (39%) 4 המגזר העסקי

 (00%) 3 המגזר השלישי

 03 הכול-ךס

 המומחיות תחום, ובתפקיד בארגון ותק, גיל כגון במאפייניםהרקע של המשתתפים בתכנית היה מגוון 

  נשים. 34-גברים ו 38כללה  המשתתפים קבוצת. בתחום והניסיון השגה בר דיור בנושא

 שלב ההיכרות והלמידהב. 

דיור בר על תחום ו ככללהשלב הראשון כלל חמישה מפגשים שהתמקדו הן בלמידה על תחום הדיור 

 [. 0והן בהכרת העשייה של המגזרים השונים בתחום זה ]לוח בפרט, ההשגה 

המשתתפים אירח בכל פעם את הקבוצה ונציגי אותו המגזר מן אחד . המפגשים נערכו במקומות שונים

הן בהקשר של העשייה של ארגונים או מוסדות מסוימים והן  ,בתחום הדיורהציגו את העשייה שלהם 

בתחום הדיור  היועצים המקצועיים הציגו תכנים עיונייםכמו כן, . בהקשר של הפעילות המגזרית

 דיור בר השגה והנחו דיונים סביב נושאים אלו. בתחום ו

 : תכנית המפגשים בשלב ההיכרות והלמידה1לוח 

 נושאים עיקריים תאריך המפגש
 מפגש פתיחה: היכרות בין אישית, הגדרת מטרות ראשוניות לקבוצה 07.05.0036

 הפעילות של משרד הבינוי והשיכון בישראלהצגת  09.04.0036
 הפעילות של משרדי הבינוי בעולםהצגת 

 פרויקטים לדיור בר השגה ברשויות המקומיותהצגת  37.03.0036
 השגהמושג דיור בר להגדרות 

 הפעילות של המגזר העסקיהצגת  8.09.0036
 היכרות עם סוגיות "מקרו" בתחום הדיור

 הצגת ההצעות לפרויקטים

 הפעילות של המגזר השלישיהצגת  07.09.0036
 תפקידים אפשריים של המגזר השלישי בתחום הדיורדיון ב

 בחירת המשימה המרכזית

 העשייה שלבג. 

העשייה. מבין  לשלב מתוכנןהן מוקדם מ לעבור ההחלטה התקבלה התכנית באמצע, לעיל שתואר כפי

גיבוש לעסוק ב – אפשרויות שהעלו חברי הקבוצה, נבחרה ההצעה של משרד הבינוי והשיכון כמה

כלומר,  ה.יהצפויים להשתלב בהצעת התיקון לחוק התכנון והבניחוק דיור בר השגה לעקרונות 

שני  . העבודה על המשימה כללהמשימות כמהבהתקבלה החלטה להתמקד במשימה מרכזית אחת ולא 

 [. 6מפגשים וסדנה מרוכזת בת שלושה ימים ]לוח 
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תוצר וגדר הההסוגיות המרכזיות )הגדרת מושגים, תכנון, מימון ויישום( והוגדרו העבודה בתחילת 

 :תושימוש במגוון טכניקות עבודה קבוצתיתוך ה תנעשעבודה על כל סוגיה ה הרצוי.

 על עומדות המרכזיות וחלופות שאלות , הצגת רקע :על ידי אנשי הצוות הצגת הסוגיה במליאה

 הפרק. 

 ידי הצוות בהתאם לנושא  ההרכב של כל קבוצה נקבע עלבקבוצות עבודה קטנות.  דיון על הסוגיה

המשתתפים למלא ן חלק מזו התבקשו במסגרת הנידון ובמטרה להבטיח ייצוג של כל המגזרים. 

ומתעד )אחראי על  )אחראי על ניסוח התוצר הקבוצתי( רצ  או  , )מנחה הדיון( יו"רתפקידים של 

ה על תל  ווכל קבוצה , לכך דילמות והתלבטויות שעלו במהלך הדיון(. נוסף ושל התהליךשל תיעוד 

 .נוסףיש צוות אעל ידי היועצים המקצועיים ון אחד מידי 

 לצורך ליבון בפורום  ,נקודות המחלוקתהדגשת במליאה, תוך הוצגו  כל קבוצהשל העבודה  תוצרי

  הרחב יותר.

 דיור בר השגה הגדרת המושגבסיום העבודה על המשימה גובש תוצר קבוצתי סופי: מצגת ובה 

להפחתת מחיר תכנון, כלים )נושאים  כמהב עקרונות, דילמות וחלופותמאחוריו; העומד והרציונל 

בפני המצגת בפני מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ובמפגש האחרון של התכנית הוצגה . (ויישום החוק

 .הממשלהן בכירים נוספים מ

 העשייה: תכנית המפגשים בשלב 0לוח 

 נושאים עיקריים תאריך המפגש
 בניית הגדרות ורציונל לחקיקה –עבודה על המשימה המרכזית  7.07.0036

 בניית עקרונות לתכנון דיור בר השגה –עבודה על המשימה המרכזית  07.07.0036

 עקרונות מימון ויישום –עבודה על המשימה המרכזית  3-8.30.0036
 הצגת התוצר הסופי לפורום בכירים

 מתודולוגיה. 2

 בסיס להוותו מטרותיה את השיגה התכנית שבה המידה על לעמוד היו המחקר של המרכזיות המטרות

 היבטים על עוד ללמוד עניין היה, לכך מעבר. בעתיד עיצובה אופןלו התכנית המשךל בנוגע להחלטות

  .בעתיד זה מסוג תכניות של ומחקר לתכנון כבסיס ,מגזרית-רב תכנית יישום של שונים

תוצאות מתייחסת למידה ה. בחינת יהנבחנות תוצאותשל התכנית ותהליכי היישום נבדקים בדוח זה 

בשני מישורים: תרומות התכנית למשתתפים ולעבודתם לקידום דיור בר  ,יהשבה הושגו מטרות

 השגה; והמידה שבה עקרונות החוק שגובשו במהלך התכנית עשויים לתרום לקידום דיור בר השגה.  

על תכניה ועל מידע שנמסר מאנשי הצוות על מטרות התכנית, נושאי המחקר הוגדרו בהתבסס על 

 שהעסיקו אותם. עיקריות המקצועיות ההדילמות 
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איכותניות לאיסוף המידע וניתוח הממצאים. הגישה בין גישות ו כמותיותבין גישות המחקר שילב 

של ממצאים כמותיים, לצד הצגה של הפרשנויות שהמשתתפים  המשולבת אפשרה הצגה שיטתית

 .7ואנשי הצוות מעניקים לתהליכים המורכבים של התכנית ולמידה שבה היא השיגה את מטרותיה

לאיסוף מידע: שאלון למילוי עצמי, ראיונות עומק חצי  בארבע שיטותבמסגרת המחקר נעשה שימוש 

 [.5מובנים, תצפיות וניתוח מסמכים ]לוח 

 : כלים לאיסוף המידע4לוח 

 היקף כלי לאיסוף מידע
 שאלונים שמולאו על ידי המשתתפים 03 שאלון למילוי עצמי

 ראיונות עם המשתתפים  7 ראיונות עומק חצי מובנים
 ראיונות עם אנשי הצוות  5

 תצפיות  3 תצפיות

 עשרות מסמכים ניתוח מסמכים
 

 המידע:נאסף להלן פירוט האופן שבו 

 הועבר לכלל משתתפי התכנית כשאלון מקוון. השאלון התבסס בחלקו הגדול  שאלון למילוי עצמי

כאשר הייצוג של  ,90%שיעור ההיענות עמד על  שאלות. 33ל כלל והכ-על שאלות סגורות ובסך

 [.4נציגי המגזרים השונים דומה לייצוג שלהם בתכנית ]לוח 

 ראיונות עומק חצי מובנים : 

נציגים  שלושהו ,יםמגזרשלושת הנציגים משני שתתפים לפי מגזר: ן המגם מעם מדראיונות  -

הנרחב יותר בתכנית. רוב הראיונות נערכו בטלפון ומיעוטם  ובשל ייצוג תי,הממשלמן המגזר 

 פנים. אל פנים נערכו 

ושני היועצים  8עם ארבעה אנשי צוות: מנהל התכנית, נציג משרד הבינוי והשיכוןראיונות  -

 פנים.  אלפנים ים נערכו ישנראיונות נערכו בטלפון ושני המקצועיים. 

 ובכלל זאת  ,מגזריים-נערכו בעיקר בחלקה השני של התכנית והתמקדו במפגשים הרב תצפיותה

 בסיום התכנית.  שהתקיימה בסדנה המרוכזת לגיבוש עקרונות החוק

  התכנון, מסמכי דיווח ועדכונים שוטפים, חומרי כלל איסוף ובחינה של מסמכי מסמכים הניתוח

ו למשתתפים, סיכומים של המפגשים, תוצרי ביניים והתוצר הסופי של עזר שהוכנו והוצג

 הקבוצה.

 והדבר מצומצם הוא יםמגזרה כלב לשאלון המשיבים של המוחלט המספר, 4 בלוח לראות שניתן כפי

חשבנו שבכל זאת יחד עם זאת,  בראיית התכנית ותרומתה. ביניהם ההבדלים של בחינה על מקשה

נכון להציג את הממצאים גם לפי מגזר. הדבר רלוונטי לא רק לבחינה של יוזמה זו אלא גם ללמידה 

 מגזריות בעתיד.-על פעילויות רב

                                                   
See for example: Small, 2011; Weiss et al., 2013

7
  

8
 הצוות המוביל והמארגן של התכנית. נמנה עם נציג משרד הבינוי והשיכון ש  
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 : מספר המשתתפים והמשיבים לשאלון למילוי עצמי ושיעורם, לפי מגזר5לוח 

 המשיבים לשאלון למילוי עצמי המשתתפים בתכנית מגזר
 35 המגזר הממשלתי

(59%) 
7 

(56%) 

 4 השלטון המקומי
(39%) 

6 
(35%) 

 4 המגזר העסקי
(39%) 

5 
(37%) 

 3 המגזר השלישי
(00%) 

4 
(05%) 

 03 הכול-סך
(033%) 

10 
(033%) 

 

להלן יוצגו הממצאים העיקריים בהתייחס לתרומות התכנית וליישומה. השאלות הסגורות בשאלון 

"במידה "; במידה רבה"; ""במידה מועטה; ")"בכלל לא דרגותובו ארבע  סולםבנבחנו למילוי עצמי 

 את מציגים אנוות סולם זה, בהתייחס לשאלות שנבחנו באמצע. אלא אם צוין אחרת ,רבה מאוד"(

ן מ 40%כאשר מצוין כי . למשל, "רבה במידה" או "מאוד רבה במידה" שענו המשיבים שיעור

במידה "המשתתפים דיווחו כי רכשו ידע חדש ן מ 40%-המשתתפים רכשו ידע חדש, הכוונה היא ש

מגזר הנציגי תשובותיהם של ששיעור זה מושפע יותר מיש לציין . "רבה"במידה או  "רבה מאוד

 .המגזריםיתר נציגי של  מחלקם היחסי משמעותיתגדול היה בקבוצה חלקם היחסי הממשלתי, שכן 

  תרומות התכנית. 3

מידה שבה הושגו מטרות התכנית, בנוגע לאנשי הצוות של המשתתפים ושל  התפיסהבמחקר נבחנה 

 כפי שהוגדרו לאחר השינוי שחל בה:

 דיור בר השגה בפרטתחום לתחום הדיור בכלל ונוגע לרכישת ידע ושינוי תפיסות ב .3

 מגזרית-ראייה ביןרכישת ידע ושינוי תפיסות בנוגע ל .0

 יצירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה בין המשתתפים .6

 שינוי בעשייה בתחום דיור בר השגה .5

 חוק דיור בר השגהלעקרונות : גיבוש תוצר קבוצתי .4

החמישית  ארבע המטרות הראשונות מתייחסות לתרומות התכנית למשתתפים עצמם. המטרה

 נדה'אג מגיבוש השתנה הקבוצתית המשימה אופי, כאמור. כהמתייחסת לתוצר הקבוצתי שגובש במהל

חוק דיור בר השגה. המחקר לעקרונות  לגיבושמשותפות  פעולה אסטרטגיותהסכמה על ו רחבה

  מה זו.התוצר של משית נהתמקד בבחי
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לוי עצמי ובאמצעות שאלות פתוחות תרומות התכנית נבדקו באמצעות שאלות סגורות בשאלון למי

בהתייחס לכל אחת מחמש  העיקרייםעומק עם המשתתפים ועם אנשי הצוות. הממצאים הבראיונות 

 .  יפורטו להלן המטרות

 שינוי תפיסות ו ידע רכישתדיור בר השגה:  3.1

 ,האחריםידי צוות התכנית כתשתית חשובה לתהליכים  למידה משותפת על תחום הדיור הוגדרה על

 בתחום הדיור.  בשל הרקע השונה וההתמחויות השונות של המשתתפים

נבחן באמצעות שאלות  דיור בר השגהל בנוגעשינוי התפיסה ידע ורכישת התרומות בתחום נושא 

 הקשורים נושאים על חדשה פרספקטיבהאו /ידע חדש ו רכישת ים:תחומ בשלושהקדו סגורות שהתמ

דרכי בנוגע לושינוי תפיסות  ;השונים של דיור בר השגה היבטיםל בנוגע תפיסה שינוי; השגה בר לדיור

  לקידום דיור בר השגה. פעולה

 או פרספקטיבה חדשה/וידע חדש רכישת א. 

בה שאת המידה  9בהן התבקשו משתתפי התכנית לדרגששאלות שלוש נושא זה נבחן באמצעות 

  .השגה בר לדיור הקשורים נושאים על חדשה פרספקטיבהאו /התכנית הקנתה להם ידע חדש ו

פתרונות דיור בר השגה, מעשי של הלפן  כי המשתתפים נתרמו יותר בנושא הקשור הממצאים עולהן מ

בהתייחס  (.ישראלהדיור בשוק )משמעות המושג דיור בר השגה ומאפייני  בנושאי רקע כללייםמאשר 

שדיווחו כי קיבלו ידע  40%-לעומת כ ,10חדש ידע קיבלו כי דיווחוהמשתתפים ן מ 83%לפן המעשי, 

 .[0]תרשים  כללייםהרקע הבנושאי חדש 

  

                                                   
9
 דרגות ארבע ובו סולםב נבחנו עצמי למילוי בשאלון הסגורות השאלות ,אחרת צוין אם אלא, ואילך מעתה  

 . מתודולוגיהה פרק ורא. "(מאוד רבה במידה""; רבה במידה"; "מועטה במידה";  "לא בכלל)"
10

. אחרת צויןי אם אלא ",רבה במידה" או "מאוד רבה במידה" שענו המשיבים שיעור את נציג ואילך מעתה  
 על "רבה במידה" או "מאוד רבה במידה" חדש ידע רכשו כי דיווחו המשתתפים ןמ 83%, זה במקרה, כלומר

  .מתודולוגיהה פרק ורא. השגה בר דיור פתרונות
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פרספקטיבה  או/ידע חדש ובה התכנית הקנתה להם ש: הערכת המשתתפים את המידה 1תרשים 
 נושאים הקשורים לדיור בר השגה עלחדשה 

  

המשתתפים התייחסו . בראיונות בראיונות העומקגם עלתה דיור  בנושארכישת ידע לתרומת התכנית 

  :, למשללהיבטים שונים של הנושא

 – "מבחינת העמקת הידע בנושאים, כגון תכנון ערים ומיסוי ומדיניות של משרד השיכון
 בהחלט קיבלתי תוספת. וזה כמובן תורם לי גם לפן המקצועי";

הגבולות של התנגדות, הרבה ידע גם על מה אפשר, וגם מה אי אפשר פוליטית, איפה קיבלתי "
  ;ולם"וגם מבחינת אופציות הקיימות בע

  ".למדתי הרבה, שמעתי הרבה דעות מגוונות"

נושאי רקע כלליים עלה בראיונות עיסוק ב, נושא הפער בין עיסוק בנושאים מעשיים יותר ללכך נוסף

  עם אנשי הצוות:

עסקנו יותר בפתרונות. אולי "פחות עסקנו במצב שוק הדיור היום. לא עסקנו בסיבות למשבר. 
היה מקום גם ללמידה על הסיבות למשבר, אך זה שנוי מאוד במחלוקת וזה גם בעייתי בשל 
רמת הידע השונה בקבוצה. חלק בקיאים מאוד ולכן משתעממים או מאבדים עניין וחלק 
צריכים את זה בשביל ההמשך. אם נעשה למידה נפרדת אז מאבדים את כל עניין הגיבוש. 

 לי כן אפשר לעשות יותר באמצעות שליחת חומרים".או

5% 

24% 
33% 

43% 

28% 

48% 
33% 

48% 

19% 19% 
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פתרונות דיור בר השגה בארץ   משמעות המושג דיור בר השגה מאפייני שוק הדיור בארץ
 ל"ובחו

 בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד
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היבטים של רכישת כלל הבהערכת תרומת התכנית ב יש לציין כי נמצאו הבדלים מסוימים בין המגזרים

ן יותר מ גבוההעל תרומה  דיווחו המגזר השלישי נציגיניתן לראות כי : 11ידע ופרספקטיבה חדשה

  [.6]תרשים  אחריםן המ על תרומה נמוכה יותר דיווחונציגי המגזר העסקי ש בעוד ,האחרים בתחום זה

 פרספקטיבה או/ו חדש ידע להם הקנתה התכנית שבה המידה את המשתתפים הערכת: 0 תרשים
 מגזר לפי ,ההיבטים תשלוש של ממוצע – השגה בר לדיור הקשורים הנושאים על חדשה

 

 של דיור בר השגההיבטים השונים בנוגע לשינוי תפיסות ב. 

סוגיות שונות בנוגע לביקשה לקדם הייתה שינוי התפיסות של המשתתפים התכנית מטרה נוספת ש

בהן התבקשו שנבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות חמש שאלות  זהנושא  הקשורות בדיור בר השגה.

היבטים שונים בנוגע לבה התכנית גרמה להם לשנות את תפיסותיהם שהמשתתפים לדרג את המידה 

 .נושא זה נבחן גם בראיונות העומקבנושא דיור בר השגה. 

המעשי של פתרונות לקידום דיור בר השגה נושא הידע חדש,  רכישתבנושא גם כאן, בדומה לממצאים 

 מןיותר  הרבה שיעור נמוך .(93%) המשתתפים על התרומה הרבה ביותרדיווחו הוא הנושא שלגביו 

 (68%מושג דיור בר השגה )ההגדרת  – ללייםבנושאי רקע כמשתתפים דיווחו על שינוי התפיסה 

 פתרונות לקדם יש שעבורן אוכלוסייה בהיבט המעשי של קבוצות. גם (34%) גורמים לבעיית הדיורהו

 . [5]תרשים  (07%יחסית ) נמוכה השגה התרומה הייתה בר דיור

 

 

 

                                                   
11

  כולל. עבורם ממוצע חושב, המגזרים בין אחד בהשוואה מהיבט יותר ישכאשר , ואילך מעתה  

15% 

45% 

17% 20% 

41% 

22% 

25% 

60% 

41% 
33% 

33% 

20% 

3% 

25% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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 בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד
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 בנוגעבה התכנית גרמה להם לשנות את תפיסתם שהמידה : הערכת המשתתפים את 4תרשים 
 היבטים שונים של נושא דיור בר השגהל

 

 דיווחו המשתתפים אליו שבנוגע מרכזי נושאה – נושא הפתרונות לקידום דיור בר השגהכי חשוב לציין 

  :למשל ,העומק בראיונות גם להתייחסות זכה – תפיסתם את שינו כי

  ;"כלים או האפשרות להשתמש בהםיה של י"השתנתה הרא

וסקרנות אולי לנסות  םעליהליותר מודעות לכיוונים נוספים שלא חשבתי  התכנית גרמה"
  ;"מודל מסוים

תנו התפיסות[ לגבי השיטות הקיימות בעולם, איך לממש את הדיור בר השגה. למשל ש"]ה
 שיטה בריטית שדי דומה לשיטות של דמי מפתח".

עם אנשי שנערכו עומק העלה בראיונות אף  עמדות בקרב משתתפי התכניתשל ו תפיסותשל שינוי 

 הצוות:

התרומה המרכזית ]של התכנית[ היא שאנשים השתכנעו במהלך הדיונים והכוונה בעיקר "
 לאנשים שבסוף יחליטו מהממשלה. השינוי בעמדות זו התרמה המרכזית"; 

 פנימיים בדיונים ביטוי לידי בא כבר וזה התכנית בעקבות עמדתם את ששינו אנשים "יש
 גם נחשפו הם. והתלהבו חדשים לרעיונות נחשפו גם הממשלה נציגי. הממשלה במשרדי

 על כשחשבנו בחשבון זה את לקחנו לא' – שלהם הרעיונותן מ חלק של ולקשיים לבעייתיות
 ". ...פתרון
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קבוצות אוכלוסייה   הגורמים לבעיית הדיור  
שעבורן יש לקדם 

 פתרונות דיור בר השגה

הגדרת המושג דיור בר  
 השגה

פתרונות שיש לקדם 
 בתחום דיור בר השגה  

 בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד
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 בנוגעשינוי תפיסות להתכנית בין המגזרים בהערכת תרומת  מסוימים הבדלים נמצאו כי לציין יש

יותר  גבוהה מעטעל תרומה  דיווחו המקומי השלטון נציגישונים של נושא דיור בר השגה:  היבטיםל

על תרומה נמוכה יותר  דיווחומגזר הממשלתי הנציגי ש בעודבתחום זה,  המגזרים יתר נציגי לעומת

 נתרמו לא כלל דיווחו כי הם העסקי המגזר נציגי מביןניכר  שיעורלעומת הנציגים האחרים. יצוין כי 

  [.4]תרשים  בהיבט זה מן התכנית

בנוגע גרמה להם לשנות את תפיסתם : הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית 5תרשים 
 לפי מגזר ,ההיבטים תממוצע של ארבע – היבטים שונים של נושא דיור בר השגהל

 

 השגה בר דיור לקידום עצמם המשתתפים של פעולה דרכיל בנוגע חדשהגיבוש תפיסה ג. 

יכולים עצמם דרכים שבהן המשתתפים בנוגע לגיבוש תפיסות חדשות התכנית ביקשה להשפיע גם על 

בה ששאלה סגורה נושא זה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות  .לפעול לקידום דיור בר השגה

 דרכים שבהןבנוגע לגיבשו תפיסה חדשה בעקבות התכנית  את המידה שבההמשתתפים לדרג התבקשו 

 . יכולים לפעול לקידום דיור בר השגה הםאו הארגון של הם

ן מ 69% רק כי נמצא ,עצמם המשתתפים של הפעולה לדרכי הנוגעות בתפיסות לשינויים מעבר

 בר דיור לקידום לפעול יכולים הם שבהן דרכיםבנוגע ל חדשה תפיסה גיבשו הם כי דיווחו המשתתפים

 פחות דיווחו שנציגיו העסקי המגזר למעט, זה בהיבט המגזרים בין רבה שונות נמצאה לא. השגה

  .[3 תרשים] בנושא חדשה תפיסה גיבוש על אחריםנציגי המגזרים המ
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בנוגע תפיסה חדשה  ,בעקבות התכנית ,גיבשוהם בה ש: הערכת המשתתפים את המידה 6תרשים 
  , לפי מגזרשבהן הם יכולים לפעול לקידום דיור בר השגה פעולההדרכי ל

 

 מגזרית: רכישת ידע ושינוי תפיסות-ראייה בין 3.2

יש צורך בפעולה שהתפיסה  זאת לאורמגזרית, -פיתוח וחיזוק של הראייה הביןהתכנית שמה דגש על 

ממדים שונים של הנושא:  בחן מחקרהבשל כך,  משותפת של מגזרים שונים לפתרון בעיות מורכבות.

דרך ידע על  ;תרומתם האפשריתל בנוגעתפיסות שינוי ו מהיכרות עם העשייה של מגזרים אחריםהחל 

חשיבות של שיתוף פעולה ל הנוגעות גיבוש תפיסות חדשות ב כלהו ;מגזרי-מודלים לשיתוף פעולה בין

  שבהם הוא יכול לשתף פעולה עם מגזרים אחרים. נושאיםלו עצמומגזרי לעבודה של המשתתף -בין

 השגה בר דיור בנושא האחרים המגזרים של העשייה על הידע הרחבתא. 

המשתתפים לדרג את התבקשו בה שבאמצעות שאלה סגורה  ,זה נבחן בשאלון למילוי עצמינושא 

. השגה בר דיור בנושא האחרים המגזרים של העשייה על שלהםהרחיבו את הידע הם המידה שבה 

  .העומק בראיונות גם נבחן זה נושא

של (, 98%העשייה של השלטון מקומי ) על שלהםאת הידע כי הם הרחיבו רוב המשתתפים דיווחו 

 אתציינו כי הרחיבו מהם  69%לעומת זאת, רק (. 93%המגזר עסקי )של ( ו94%המגזר ממשלתי )

 .[9]תרשים של המגזר השלישי  העשייה על ידיעתם

העשייה  על ידעה להרחבת התכנית תרומת בהערכתבין המגזרים  מסוימים הבדלים נמצאו כי לציין יש

 גבוההעל תרומה  והמגזר השלישי דיווחו השלטון המקומי נציגישל המגזרים האחרים: ניתן לראות כי 

ים האחרן מעל תרומה נמוכה יותר  דיווחו המגזר העסקינציגי ש בעוד ,האחרים בתחום זהן יותר מ

  [.8]תרשים 
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 נציגישל  העשייה על הידעהרחיבו את הם : הערכת המשתתפים את המידה שבה 7תרשים 
 המגזרים האחרים בנושא דיור בר השגה*

 
 . משתייכיםעצמם  הם אליוש המגזר של העשייה על שלהם הידע הרחבתבדבר  המשתתפים הערכת את כולל לא* 

 נציגישל  העשייה על הידעהערכת המשתתפים את המידה שבה הם הרחיבו את : 8תרשים 
 לפי מגזר ,*המגזרים האחרים בנושא דיור בר השגה

 

 

  ממוצע הדירוג שהוענק לשלושת המגזרים האחרים.* 
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דוגמאות לידע שרכשו על העשייה של מגזרים כמה המשתתפים ציינו  ,שנערכו עמםבראיונות העומק 

  אחרים:

 שיש ידעתי לא. השלישי המגזר את שלי הראייה[ השתנתה] אביב-תל באוניברסיטת בישיבה"
 בשבילי. כזאת בעוצמה הזה לנושא להיכנס שמוכן האוניברסיטה כמו לגוף פעילויות כאלו
 ";  השיכון משרד, המדינה לבין ביניהם תקשורת חוסר בלטה

 לא, בכלל ידעתי שלא משהו זה – יזמים מול שלהם והקשר בנקים של דרישות על בהרצאה"
 ; "הקבלנים של קשיים הבנתי

 תיקים, עצמי הון לגבי האינפוט – הקבלנים בעבודת כלכליים והיבטים מימון[ על למדתי"]
 ; "הדירה עלות של המרכיבים כל, יזמים של עסקיים

 ; "ממשלה משרדי של במסדרונות שמסתובבים מחשבה כיווני של היכרות"

  ";ממשלהה משרדי בין יחסיםה מערכת לגבי גם למדתי"

 ואיך המגזרים כל עושים מה לשמוע חשוב היה אבל, לזה ביחס תסכול גם שהיה יודעת אני"
  ".מלמדות מאוד היו המגזרים של ההצגות כל ולכן. הדברים את רואים הם

 66%-ו המגזר השלישי נציגי מ 50% הרחבת הידע על העשייה של המגזר שאליו הם משתייכים,אשר ל

המגזר מנציגי  33%. לעומת זאת, רק את הידע שלהםציינו כי הרחיבו השלטון המקומי מנציגי 

קרב נציגי המגזר אף לא אחד מ .דיווחו כי הרחיבו את הידע על העשייה של המגזר שלהםהממשלתי 

  משתייך.העשייה של המגזר שאליו הוא כי הרחיב את הידע שלו על אודות העסקי ציין 

 בר השגה דיור לקידום שונים מגזרים של האפשרית תרומהל בנוגע תפיסה שינויב. 

המשתתפים לדרג את התבקשו בה שזה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות שאלה סגורה נושא 

 לקידום השונים המגזרים של האפשרית תרומהל בנוגע תפיסה לשנותהמידה שבה התכנית גרמה להם 

  .השגה בר דיור

 בנושא זה, אךשינו את תפיסתם הם המשתתפים דיווחו כי בעקבות התכנית ן מ 93%ל והכ-בסך

דיווחו כי שינו את תפיסתם  נציגי המגזר השלישיכל : בעוד שבין המגזרים שונות משמעותיתנמצאה 

השלטון בקרב נציגי  39%יותר: כים נמו יםשיעורדיווחו על כך המגזרים האחרים  ת, בשלושבנושא זה

 . [7]תרשים  בקרב נציגי המגזר העסקי 40%-ו מגזר הממשלתי,המקומי ונציגי ה

  המשתתפים ציינו דוגמאות לשינוי תפיסה בהקשר הזה: .עומקהנושא זה עלה גם בראיונות 

"התכנית תרמה לי בהיבט של שלטון מקומי, העשירה ושכנעה אותי בתחום הזה. קודם הייתי 
והיום אני נוטה לחשוב שהרשויות החזקות  ,א צריך חלק ביישוםבדעה שהשלטון המקומי ל

צריכות להיות חלק מתהליך זה. בעבודה שלי לא נפגשתי עם הרשויות המקומיות בנושא הזה, 
 אבל כאן ראיתי את הלהט שלהם, את ההצעות שלהם";

 "ראיתי במשרדי ממשלה יותר פתיחות ממה שציפיתי".
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 בנוגע התפיסהאת : הערכת המשתתפים את המידה שבה התכנית גרמה להם לשנות 9תרשים 
 , לפי מגזרבישראל השגה בר דיור לקידום שונים מגזרים של האפשרית תרומהל

 

 מגזריים בתחום הדיור-דוגמאות לשיתופי פעולה ביןעל רכישת ידע על מודלים וג. 

המשתתפים לדרג את התבקשו בה שנושא זה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות שאלה סגורה 

דוגמאות לשיתופי על הקנתה להם ידע חדש או פרספקטיבה חדשה על מודלים והתכנית המידה שבה 

 .מגזריים בתחום הדיור-פעולה בין

בקרב שלושה יותר גבוה היה שיעור זה . המשתתפים דיווחו כי רכשו ידע חדשמן  83%ל והכ-בסך

ונמוך יותר בקרב (; 80%( והמגזר השלישי )87%) המגזר הממשלתי(, 300%מגזרים: השלטון המקומי )

 [.30]תרשים  (40%)מגזר העסקי נציגי ה
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דוגמאות לשיתופי על מודלים ו על: הערכת המשתתפים את המידה שבה רכשו ידע חדש 03תרשים 
 , לפי מגזרמגזריים בתחום הדיור-פעולה בין

 

 מגזריים לקידום דיור בר השגה-חשיבות של שיתופי פעולה ביןנוגע לבגיבוש תפיסות חדשות ד. 
 הם ניתן לשתף פעולהבנושאים שבנוגע לו

המשתתפים התבקשו שאלות ב .ותסגור שתי שאלותנושא זה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות 

-חשיבות של שיתופי פעולה ביןבנוגע לגרמה להם לגבש תפיסה חדשה לדרג את המידה שבה התכנית 

בהם הם עצמם יכולים לשתף פעולה עם המגזרים שנושאים בנוגע למגזריים לקידום דיור בר השגה ו

 האחרים על מנת לקדם דיור בר השגה.

 של חשיבותל בנוגעתפיסה חדשה בעקבות התכנית גיבשו כי דיווחו המשתתפים ן מ 97%ל והכ-בסך

 שבהם נושאיםל בנוגע חדשה תפיסה גיבוש על דיווחו המשתתפים ןמ 48%, זאת לעומת. פעולה שיתופי

 יותר פרקטית לרמה להתייחס המבקש היבט, זה בתחום אחרים מגזרים עם פעולה לשתף ניתן

  .[33 תרשים]

 המגזרים במענה לשאלות אלו.  ארבעת בין נציגי רבה לא נמצאה שונות יש לציין ש

 בראיונות גם עלה השגה בר דיור לקידום מגזריים-בין פעולה שיתופיל בנוגע התפיסות שינוינושא 

 : העומק עם המשתתפים

"זה העלה תובנה שיש הרבה שיתופי פעולה בין שלטון מרכזי, שלטון מקומי ומגזר עסקי כדי 
על מה לפתור את בעיית הדיור בחו"ל. בארץ מסתכלים בחשדנות על כל שיתוף פעולה, 

  הזדמנות לפתור את בעיית הדיור";  – ולא מסתכלים על הצד השנישלטון", -שקוראים "הון

 מגזרי".-"התכנית חיזקה מאוד את ההבנה שיש הרבה טעם בדיון בין
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 בנוגעתפיסה חדשה  ,בעקבות התכנית ,: הערכת המשתתפים את המידה שבה גיבשו00תרשים 
שבהם  נושאיםל בנוגעולקידום דיור בר השגה  מגזרי-בין פעולה שיתוף של חשיבותל

 פעולה לשתף אפשר

 

 ושיתופי פעולהיצירת קשרים מקצועיים  3.3

התכנית ביקשה לפתח ולחזק את הקשרים המקצועיים בין משתתפי התכנית וליצור שיתופי פעולה 

 תרומת התכנית בתחום זה.בנושא בפרק זה יוצגו הממצאים ביניהם בפועל. 

 שיחות בלתי פורמליות ותרומתן לקידום נושאים מקצועייםקיום א. 

עם במהלך התכנית שקיימו  בלתי פורמליותהשיחות את היקף ה צייןהמשתתפים התבקשו ל

ארבע דרגות )"בכלל לא"; "מעט"; "הרבה"; ובו סולם , בעל נושאים מקצועיים ,משתתפים אחרים

מידת תרומתן של שיחות אלו לקידום לדרג את המשתתפים התבקשו  לכך "הרבה מאוד"(. נוסף

דרגות )"בכלל לא"; "במידה מועטה"; "במידה רבה"; "במידה ובו ארבע סולם ב נושאים מקצועיים

 . רבה מאוד"(

ות בלתי פורמליות י קיימו הרבה מאוד או הרבה שיחכ ו( דיווח83%מוחלט של המשתתפים )ה םרוב

בקרב נציגי כל המגזרים: יחסית זה היה גבוה עם משתתפים אחרים על נושאים מקצועיים. שיעור 

עסקי המגזר הבקרב נציגי  94%שלישי, המגזר הבקרב נציגי  80% המגזר הממשלתי,בקרב נציגי  87%

 . [30]תרשים  מקומיהשלטון הבקרב נציגי  39%-ו

על מד ונמוך יותר וע הואלקידום נושאים מקצועיים  שיחות אלו תרמוכי עם זאת, שיעור המדווחים 

המגזר בעוד שרוב נציגי  :ל המשתתפים. כאן נמצאה שונות רבה בין נציגי המגזריםוכ-מסך 30%

נמוך יותר בקרב שלושת המגזרים נמצא ( ציינו את התרומה של שיחות אלו, שיעור זה 97%)הממשלתי 
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בקרב נציגי  50%בקרב נציגי המגזר העסקי ורק  40%בקרב נציגי השלטון המקומי,  39%אחרים: 

  .המגזר השלישי

מו שיחות בלתי פורמליות בנושאים מקצועיים יבה קיש: הערכת המשתתפים את המידה 01תרשים 
 לקידום נושאים מקצועייםהן תרמו בה שואת המידה  ,משותפים

 

 

 קשרים מקצועייםשל או חיזוק /יצירה וב. 

אפשרה להם ליצור בה התכנית שהמשתתפים לציין את המידה התבקשו  נושא זהבחינת צורך ל

 המגזרים האחרים.  נציגיאו לחזק קשרים קיימים עם /קשרים חדשים ו

המפגשים בתכנית היוו כר פורה ליצירה ולחיזוק של קשרים מקצועיים. כל הממצאים מראים כי 

עם נציגי עשו כן  98%, מגזר הממשלתייצרו ו/או חיזקו קשרים מקצועיים עם נציגי ה המשתתפים

מן המשתתפים יצרו או חיזקו קשרים  37%-עם נציגי השלטון המקומי ו 90% המגזר השלישי,

 . [36]תרשים  המגזר העסקינציגי עם מקצועיים 

 נציגי עם מקצועיים קשרים ליצירת התכנית תרומת בהערכת המגזרים בין מסוימים הבדלים נמצאו

 ,האחרים בתחום זהן יותר מ גבוההמעט על תרומה  דיווחו השלישי המגזר נציגי: האחרים המגזרים

  [.35]תרשים האחרים ן מנמוכה יותר מעט על תרומה  דיווחו השלטון המקומי נציגיש בעוד
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או חיזקו קשרים /בה הם יצרו קשרים חדשים וש: הערכת המשתתפים את המידה 00תרשים 
 *האחריםהמגזרים  קיימים עם נציגי

 
 . אליו הם משתייכיםש המגזר נציגי עם המקצועיים הקשרים חיזוק או יצירהבדבר  המשתתפים הערכתאת  כולל לא*

 

או חיזקו קשרים /בה הם יצרו קשרים חדשים ושהערכת המשתתפים את המידה : 04תרשים 
 לפי מגזר, האחרים*המגזרים  קיימים עם נציגי

 

 . ממוצע הדירוג שהוענק לשלושת המגזרים האחרים*
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 בעתיד: המשתתפים את הקשרים כבסיס לשיתופי פעולה תיארו עומק הבראיונות 

"נוצרה היכרות שאפשר לפעמים להרים טלפון. כלומר לא נוצרו שיתופי פעולה, אבל נוצר 
 בסיס של היכרות";

"התכנית עזרה לתחושה שאפשר להרים טלפון לברר דברים או לקדם. כלומר, נראה לי בטוח 
 יהיה לזה ביטוי".

 השגה בר דיור בנושא פעולה שיתופי יצירתג. 

 האם לציין המשתתפים התבקשו בהןש שאלות שתי באמצעות עצמי למילוי בשאלון נבחן זה נושא

 ,שלהם המגזר נציגי עם השגה בר דיור לקידום פעולה שיתופי יצרו הםבזכות ההשתתפות בתכנית 

  .אחריםה מגזריםה נציגי עם זה בתחום פעולה שיתופי יצרו הם האםו

המשתתפים לבחור אחת מבין שלוש אפשרויות: כבר יצרתי שיתופי פעולה; התבקשו  השאלותבשתי 

   .התכנית בעקבות פעולה שיתופי ליצור מתכנן איצרתי ואני ל לא אני מתכנן ליצור שיתופי פעולה;

דיווחו כי כבר יצרו מן המשתתפים  39% :יצירת שיתופי פעולה עם נציגי המגזרים האחריםאשר ל

ן מ 90% או העסקי. יחד עם זאת, מגזר הממשלתיבפועל, כולם נציגי ה מגזריים-פעולה בין שיתופי

 . [34ים ]תרש המשתתפים ציינו כי הם מתכננים ליצור שיתופי פעולה מסוג זה בעתיד

ליצור שיתופי פעולה עם ן בכוונתם לא יצרו ואיהמגזר הממשלתי דיווחו כי מנציגי  04%-חשוב לציין ש

 בעקבות התכנית. ,המגזרים האחריםנציגי 

 המגזריםיצירת שיתופי פעולה בנושא דיור בר השגה עם נציגי על : דיווח המשתתפים 05תרשים 
 מגזר לפי, האחרים
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 משתייכיםהם שאליו המגזר ן יצירת שיתופי פעולה עם נציגים מתשובות המשתתפים באשר ל

 םיצרו שיתופי פעולה בעקבות השתתפותשיעור המדווחים כי כבר , ולפיה שונהתמונה  מציירות

מתכננים לעשות דיווחו כי הם המשתתפים ן מ 66% נוסף להם,. 55%ועומד על  ,בתכנית גבוה יותר

 . [33ים ]תרש בעתיד זאת

כי כבר מגזר הממשלתי דיווחו מנציגי המגזר השלישי, השלטון המקומי וה 39%-ל 40%בעוד שבין 

המגזר שלהם, בקרב נציגי המגזר העסקי לא דווח על יצירת שיתופי ן ופי פעולה עם נציגים מיצרו שית

 מתכננים לעשות כן בעתיד.  מגזר זה מנציגי 94%זאת, פעולה בפועל. עם 

המגזר יצירת שיתופי פעולה בנושא דיור בר השגה עם נציגי  על: דיווח המשתתפים 06תרשים 
  , לפי מגזרשלהם

 

יצאו כבר דוגמאות לשיתופי פעולה שצוינו כמה ראיונות ב .עומקהנושא זה נבחן גם במסגרת ראיונות 

 :בעתידולרעיונות לשיתופי פעולה  ,בעקבות התכניתלפועל 

 ימי הטמעה של נושא התכנון";   לקיים – הפנים משרד"עם : לפועל יצאו שכבר פעולה שיתופי
להרצות בכנס מקצועי שאני מארגן;  ...את"יצרתי שני שיתופי פעולה שכבר יצאו לפועל: הזמנתי 

 שיכול פעולה שיתוף; "נוצר "פרסמנו בעיתון שלנו את המאמר שלה שיכול לעניין קבלנים ...עם
  ."לשינוי להוביל

 מקומי, מודל שאולי אני השלטון ה"יש לי כיוונים, לשיתופי פעולה עם : מתוכננים פעולה שיתופי
"נוצר בסיס לשיתוף פעולה, היו כמה אנשים שנפגשתי אתם כבר וגם ; חושב לנסות עכשיו"

; "זו הייתה מקפצה כדי לייצר החלפת דעות ואולי גם שיתופי פעולה. "בנושאים שלא קשורים
מקומי, שזאת תהיה המקפצה לקידום האינטרס של דבר נוסף, שאני מצפה, זה מול שלטון 

  .המשרד שלי"
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 שינוי בעשייה בתחום דיור בר השגה 3.3

התכנית שמה לה למטרה לשנות את האופן שבו פועלים המשתתפים לקידום הנושא של דיור בר השגה. 

בעקבות ם הא המשתתפים לצייןהתבקשו בה שבשאלון למילוי עצמי באמצעות שאלה נבחן זה נושא 

דברים ; מתכננים לעשות כבר עושים דברים אחרת לקידום דיור בר השגה םה ההשתתפות בתכנית

  אחרת. דברים אחרת ולא מתכננים לעשות דברים אחרת; לא עושים 

 ההשתתפות בעקבות אחרת דברים לעשות מתכנניםן המשתתפים ציינו בשאלונים כי הם מ 39%

 .  [39]תרשים  אחרת דברים עושים כבר הם כי ציינו 33%-ו בתכנית

נציגי המגזרים מגי המגזר השלישי והעסקי דיווחו יותר נציבהקשר זה נמצאה שונות בין המגזרים: 

אחרת לקידום דיור בר השגה, ואילו נציגי המגזר הממשלתי דיווחו  דברים עושיםכבר  הםכי אחרים ה

 .אחרת דברים לעשות מתכננים אינם הם כי אחריםהנציגים המגזרים יותר מ

לקידום דיור בר השגה בעקבות ההשתתפות שלהם עשייה בדיווח המשתתפים על שינוי : 07תרשים 
 , לפי מגזרבתכנית

 

 שינויים מתוכננים בעשייה:לדוגמאות לשינויים בפועל או צוינו בראיונות העומק 

, ביצוע או תכנון של שונים בשלבים שנמצאים השגה בר דיור בתחום פרויקטים כמה ישנם"
 לפתרון ויצירתיות קונקרטיות להצעות להביא בכוונתי. כנדרש אותם לסיים מצליחים לא אך

 "; ולקידומם החסמים

 להפיץ"; "חקיקה הליך מקדם"; " מאחרים שמעתי שעליהם בקשיים יותר מתחשב אני"
 הכללת"; "לעשות השלישי המגזר שיכול ההתערבות אפשרויות מגוון על שרכשתי הידע

 מספר הממשלה למשרדי הגשנו"; "ההעבוד בתכנית השגה בר לדיור הקשורים נושאים
 ". הצעות
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 חוק דיור בר השגהלעקרונות גיבוש התוצר הקבוצתי:  3.3

מהלך בהתוצר הקבוצתי שגובש המידה שבה המחקר בחן את ראיית המשתתפים ואנשי הצוות את 

נתייחס בפירוט גם לתהליך  פרק יישום התכניתב. לקידום דיור בר השגה בישראל וםיתר התכנית

 תוצר זה. גיבוש העבודה על המשימה שהביא ל

המשתתפים התבקשו לדרג . נושא התרומה האפשרית של התוצר המרכזי נבחן בשאלון למילוי עצמי

את המידה שבה עקרונות החוק שגובשו בקבוצה יתרמו לדעתם לקידום דיור בר השגה בישראל, 

 .עלה בראיונות עם אנשי הצוותאף . נושא זה העניקוהדירוג ש אתולהסביר 

, אך השגה בר דיור לקידום יתרום שגובש התוצר לדעתם כי בשאלונים ציינו המשתתפים ןמ 69% רק

 המקומי והשלטון השלישי המגזר מנציגי 39%-ש בעוד :המגזרים בין משמעותיים הבדלים ניכרו

 והמגזר העסקי מגזר הממשלתינציגי המ 04% רק, השגה בר דיור לקידום יתרום התוצר כי העריכו

 .[38]תרשים  העריכו כך

בה עקרונות החוק שגובשו בקבוצה יתרמו לקידום שהערכת המשתתפים את המידה : 08תרשים 
 , לפי מגזרדיור בר השגה

 

  אני סבור שככל "כי:  הסבירו שהעריכו כי התוצר יתרום לקידום דיור בר השגהמשתתפים
שמרחיבים את הידע והמודעות של גורמים מקצועיים במערכות השונות, גורמים שתפקידם לייעץ 
לקובעי המדיניות ו/או לקבל בעצמם החלטות, הדבר עשוי להשפיע במידה רבה על מערכת קבלת 

הדיונים והחומרים היו מקצועיים ומעמיקים, לכן העקרונות מבוססים על תפיסה ""; תההחלטו
רבות של נציגי השלטון המרכזי והמקומי, יחד עם נציגי גופים אקדמיים ומקצועיים רצינית. המעו

 ."בכוחן לייצר הצעות מועילות, שהסיכוי להעבירן אצל מקבלי החלטות גבוה
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  בעיות התייחסו בעיקר ל התוצר לקידום דיור בר השגה תתרומבאשר לשהביעו ספק משתתפים

לא גובשו עקרונות אלא פירוט של " :מהותייםנושאים התוצר ולהיעדר הסכמה מספקת על באופי 
אין נתיב פעולה קריטי יש אוסף אקלקטי של " ;"חד מהםהדילמות והנימוקים בעד ונגד כל א

; "אין הצעה מפורטת כי יש יותר מדי גורמים מעורבים בכך. אבל כן נידונו רוב הסוגיות "פתרונות
מונה רחבה, הכוללת התייחסות פורשים ת" ;הרלוונטיות על מנת להגדיר את דרכי הפעולה"

יתה הסכמה על יכיוון שלא המלמספר היבטים משמעותיים. מהווים תשתית טובה. יחד עם זאת, 
חלק גדול מהעקרונות, וקיימים אילוצים ורוב העקרונות נותרנו ברמה זו ולא נערכה בחינה 

לא הושגו הסכמות רחבות מספיק ""; מעמיקה יותר של ההשלכות, ייתכן שרק חלק קטן ימומש
בין הנציגים השונים. מיעוט ההשתתפות של נציגים חיוניים פגע בתהליך ואף ביטל חלק ממנו 

 ."דבבדיע

התייחסו , וכן לחוסר שביעות רצונם מאופי התוצר שגובש אנשי הצוות התייחסו בראיונות העומקגם 

 היעדר אסטרטגיה מובנת לקידום התוצרחברי קבוצה שיובילו את קידום התוצר, לשל  םהיעדרל

 :מוירידה במחויבות של היוזם לקידושינויים שחלו בשדה הפוליטי והובילו לול

  נו מסמך אלא רק ש"המצגת המסכמת היא פחות ממה שציפיתי"; "לא גיב: התוצרבעיות באופי
זה פחות ידי כולם. אני חשבתי שנגיע ליותר הסכמות,  רשימת חלופות. אין משהו שהוסכם על

 ממה שציפיתי".

  המשרדים הדרג ן חלק מב"יש בעיה בכך ש: קבוצה שיובילו את קידום התוצרהיעדר חברי
המשתתף אינו דרג מקבלי ההחלטות"; "חשוב שיהיה בקבוצה אביר )צ'מפיון(  לקידום הצעת 

 החוק"; "לא ישב בחדר מי שיכול לייצר את השינוי".

 זה משקף גם היעדר אסטרטגיה קבוצתית לקידום " טרטגיה לקידום התוצר:היעדר אס
; "היה צריך "מבטיחה פחות נראית שכרגע השיכון משרד של הובלה על התבסס לוהכהחקיקה. 

לעדכן באופן קבוע את מקבלי ההחלטות בכל משרד ולערב אותם אך זה לא נעשה. הייתה צריכה 
לגבי התהליכים ותוצרים של ועדה מקצועית מצומצמת של בכירים שהיינו מעדכנים  להיות

 לא הורגש שהם עשו את זה". – הקבוצה. המשתתפים שהיו אמורים לעדכן את דרג הבכיר

 ולכן לא ברור  מתמסמס ההצעה לקידום הפוליטי שהלחץ נראה כרגע" :הפוליטי בשדה שינויים
בקידום ההצעה נעלמה והנכונות  הפוליטית הדחיפות"; "להובלת החקיקה יש מחוייבות עד כמה

 של כולם להתפשר פחתה. עקב זאת יש סיכון שההתמקדות בפרויקט הזה לא תניב פירות".

 הערכת יישום התכנית. 3

שך התכנית, מ את המשתתפים ראייתנבדקה  כן כמו. השונים שלביהנבחנו  התכניתהערכת יישום ב

האינטנסיביות שלה ואת חלוקת הזמן בין השלבים. לבסוף נבדקה שביעות הרצון של מידת את 

 התכנית. של ניהול ההמשתתפים מאופן 
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 הקבוצתית והאינטראקציה הרכב הקבוצהגיוס המשתתפים,  3.1

הן מעמיק באופן מפגש בין נציגי המגזרים השונים, נושא זה נבחן להדגש שניתן בתכנית של ב

עם אנשי ום מבאמצעות ראיונות עומק שנערכו ע הןתתפים ושמלבאמצעות שאלון למילוי עצמי שחולק 

 הצוות. 

שביעות הרצון של המשתתפים ושל הצוות נבחנה תחילה נבחן תהליך גיוס המשתתפים. לאחר מכן 

. בתכנית ביטוילידי  והמידה שבה עמדותיהם של נציגים ממגזרים שונים באמן ו הרכב הקבוצהמ

 . הקבוצתי התהליך את והמעכבים המקדמים והגורמים הקבוצה ריבח בין הגומלין יחסי נבחנו בסוףל

  תהליך גיוס המשתתפיםא. 

עם אנשי הצוות של התכנית. שנערכו נושא גיוס המשתתפים והרכבת הקבוצה נבחן בראיונות העומק 

זמן ותוך שימוש בשיטות שאינן תחת לחץ גיוס המשתתפים התרחש  ציינו כיהמרואיינים כל 

באופן מיטבי לתכנית התאימו המשתתפים לא ן שחלק מהביא לכך הדבר  להערכתם אופטימליות.

תהליך בנוגע להעלו תובנות  אנשי הצוות ,בהסתכלות לאחור בים מספיק.ילא היו מחו םחלקולכך ש

 :תהליך בעתידההצעות לשיפור כמה הגיוס והצביעו על 

  קול קורא ב המגזר השלישי והעסקי, הכולל שימושן של משתתפים מתהליך גיוס פתוח יותר

ולחזק את  יותר רב ומקצועיבעלי עניין אישי  משתתפים בגיוסיכול לסייע  ההי ,ןמיווועדת 

אורך זמן רב יותר ממינוי אישי זה תהליך מסוג  לתכנית. המוטיבציה להשתתפות ולתרומה פעילה

 את הזמן הדרוש.לו יש להקצות נים, ועל ידי המארג

 למנכ ידי על רשמיהמקומי באמצעות מינוי  השלטון ןומ הממשלתי המגזר ןמ משתתפים גיוסל" 

 עמם, ולהגיע ולמטרותיה לתכנית תחילה אותם לרתום חשוב אך, רבות תועלות יש"ר יוידי  עלאו 

 הייצוג הרצוי.  דרג בדבר להסכמות

  גיוסם לתכנית ולהבטיח תהמועמדים יכולים לסייע לבחון את מידת התאמראיונות אישיים עם 

 משתתפים מחויבים יותר.של 

 כדי להכניס סוג נוסף של  ,)כמשתתפים או במעמד אחר( הציבור נבחרי תבתכני לשלב יש לשקול

 שיקולים לדיונים וכדי ליצור תנאים להובלה ולקידום הנושא בכנסת. 

 של לייצוג רבה חשיבות שיש מכיוון, הממשלתי המגזר נציגיל רחב ייצוג של מתכונת לשמר כדאי 

 .הרלוונטיים והגופים המשרדים כלל

  .אשר מיקוד התכנית במטרה של למידה או במטרה של עשייה מזמין פרופיל שונה של משתתפים

 יש להתאים את פרופיל המועמדים למטרות התכנית.  ,על כן

 בין ההתלבטות הייתה הצוות מאנשי חלקעלו שה ההתלבטויות אחתבהקשר של גיוס המשתתפים, 

 מפתח אנשי, הכוללת עניין בעלי של יותר רחבה קבוצה של כינוס ביןו מומחים קבוצת של כינוס

 . 12מומחים בהכרח אינם אך ,נושאב נגיעהלהם ש השונים במגזרים

                                                   
12

 וממשל למנהיגות המכון ידי על המופעל מחוזות מנהלי פורום את שבחן גישוש במחקר גם עלה זה נושא  
 ללמוד שנועדה עמיתים כקבוצת הפורום ראיית שבין מתח על הצביע המחקר(. 0036', וגורבצביץ כורזים)

 קידום על יחד לעבוד שנועדה משימה כקבוצת הפורום ראיית ביןו פעולה לשיתופי פלטפורמה וליצור ביחד
  . משותף פרויקט
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 ולא רחב מגזרי-רב דיון ליצור רצון ישכי מצד אחד  עולה הצוות אנשי עםשנערכו  העומק מראיונות

 העשייה בשלב בעיקרן הצד האחר, מ. נושא לכל מומחים של מצומצם מספר על המתבסס צר שיח

 כדיו גבוההדיון  איכות על לשמור מנת על הנושאיםן מ בחלק רבה במומחיות צורך יש, המשותפת

 . איכותי לתוצר להגיע

 בעלי ביןו מומחים בין המשלב מומלץ עבודה מודל לזהות ניתן הצוות אנשי של ההתייחסויות מתוך

 שונים בחלקים עניין בעליל או מומחיםל דגש לתת מאפשר "המשולב המודל". יותר הרחב במובן עניין

לבוא יכול  הדבר. (העבודה לשלב בהתאם או הנידון לנושא בהתאם, למשל) םלצרכי בהתאם ,בתכנית

 ,עשה שימוש במפגשישבהן יעבודה השיטות בחירת בבהחלטה על הרכב המוזמנים למפגש, לידי ביטוי 

  וכדומה. 

 או טכניים נושאים ביןו יותר ערכי אופי בעלי נושאים בין זה בהקשר הבחין הצוות מאנשי אחד

 :יותר מקצועיים

 יותר נושאים בין הבחנה עשינו ודינמיקה תהליכים על [הצוות אנשי] דיברנו כאשר"
 התמחות הדורשים יותר מקצועיים דברים ובין( ורציונל זכאות כמו) ערכיים או פילוסופיים

 בדיונים. הקבוצות בין המשתתפים חלוקת ועל הדיון טכניקת על השפיע זה(. מימון כמו)
 ההכנות גם. מומחים מספר יש קבוצה בכל שבו תמהיל ליצור לנו חשוב היה מומחיות שדרשו
 ".שונות היו לדיונים

בעלי הזמנת גישה נוספת למודל משולב היא גיוס של קבוצת מומחים כהרכב הליבה של התכנית, תוך 

 הוק.  -עניין נוספים ומומחים נוספים לדיונים ספציפיים על בסיס אד

 של קבוצה לכינוס ממשית אפשרות קיימת לא השגה בר דיור של בנושא כי שטענו היוש לציין יש

 לא ,זו טענה לפי .בנושא ומקיף עמוק ידע בעלי מומחים מספיק ישראלב שאין מכיוון בלבד מומחים

 .  בפועל זה בנושא התלבטות הייתה

 הרכב הקבוצהב. 

רק חלק קטן . התכנית של הצוות אנשי ועם המשתתפים עם שנערכו העומק בראיונות נבחן זה נושא

ן מ רצון שביעות חוסר ציינו המשתתפים רוב, והקבוצה מהרכב רצון שביעות הביעו המשתתפים קרבמ

 .השונים המגזריםשל  ייצוגה

"קבוצה נהדרת ואנשים עם המון : כי ציינו הקבוצה מהרכב רצון שביעותמשתתפים שהביעו 
ההרכב דווקא מאוד מוצא חן בעיניי, שהיו כל מי שנוגע " ;"מחוייבות. היה חשוב הייצוג של כל מגזר

סוג של אינטראקציה שכמעט ולא קיימת. מגזר עסקי ושלישי כמעט אף זה בתחום, כולל מגזר אזרחי, 
בתוך הסיפור. זה היה טוב ובעיני זאת הצלחה גדולה, זה משהו נדיר והתהליך היה מאוד  לא פעם

היו הרבה משרדי ממשלה, אבל הם לא יכלו שלא להביא אותם כשחקן ... "ההרכב היה מאוזן"; חיובי
 דומיננטי".
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  :חוסר שביעות רצון מהרכב הקבוצה ציינו כי הביעומשתתפים ש

 המשקל של החלק הממשלתי, למשל, היה נמוך מדי. למשל, " :תיהממשלהמגזר ל חסר ש ייצוג
האוצר לא בולט מספיק, אין מספיק בחינה למה שכבר נעשה בעבר. הנציגים שהיו התמחו יותר 

למשל ממועצות מחוזיות, ממשרד היו חסרים אנשים ממוסדות התכנון, " ;"בתחום התכנוני
 ."הפנים למשל היה נציג מטה ולא היה נציג שטח

  מגזרים שונים. מי שמוביל -וצה ביןבקהיש חוסר איזון בהרכב " :תיממשלמגזר הה של יתרייצוג
זה אנשים מאקדמיה עם עבר של עשייה וזה טוב ונכון. יחד עם זאת יש הרבה שחקני ממשלה 

לפעמים הייתה לי תחושה שיש יותר מדי אנשים ממשרד " ;"ולפעמים כמה מאותו משרד
 ."השיכון

 שלישיה מגזרמהו קבלניה מגזרהמיש מעט שחקנים " :והשלישי העסקי המגזרחסר של  ייצוג .
 או מחויב יהיה השגה בר דיור האם השאלה לדוגמא. התוצר על להשפיע יכול איזוןה חוסר

בחלק הזה, ואחרים מחויב כי הם שולטים  אמרו ממשלהה הדברים מטבע. וולונטרי/מאפשר
"ההמלצות לפעם "; תחום הפיננסי שזה היה חסרה"ההרכב היה מאוזן, חוץ מ"; אמרו וולונטרי

נציגי המגזר העסקי, ההרגשה שלי ארבעה -שלושה היו רק  – בעיקר לתקן את ההרכב – באהה
 ."המגזר את יצגי, אף אחד לא מישהו לא בא הייתה שאם

  שיש הדרך לאורך תחושה לי הייתה" :קבוצות אוכלוסייהשל ו םשל אזורים גאוגרפייייצוג חסר 
 ".חברתית וגם גאוגרפית גם ,פריפריה של ייצוג-תת קצת

 משתתפים שהם אנשים, המחוקקת הרשות של נציגים חסרו" :ייצוג של הרשות המחוקקת-אי 
 .כדי שיידעו יותר טוב את מה שאנחנו עושים" בחקיקה קבועים

ולא מייצוג  המשתתפים של המומחיות רמתמחוסר שביעות רצון משתתפים הביעו  כמה, לכך נוסף

"היה מקום לראות אנשים יותר ממוקדים בתחום ולא כאלו שצריכים ללמוד  :של מגזר זה או אחר
 מהתחלה".

 האינטראקציה הקבוצתיתג. 

בין חברי הקבוצה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות שאלה סגורה שבה  הנושא האינטראקצי

באו במהלך התכנית המשתתפים לציין האם עמדותיהם של נציגי המגזרים השונים בקבוצה התבקשו 

, בראיונות העומק נבחנה הראייה של לכך מתאימה או מעט מדי. נוסףבמידה לידי ביטוי יותר מדי, 

גורמים המקדמים והמעכבים את התהליך באשר לקבוצות ו-תת קיומן שלבדבר המשתתפים 

 הקבוצתי.

הממצאים עולה כי המשתתפים מעריכים באופן שונה את המידה שבה עמדותיהם של נציגי ן מ

  :[37]תרשים  בתכניתהמגזרים השונים באו לידי ביטוי 

 גזר הממשלתי המוהשלטון המקומי , רוב המשתתפים ציינו כי עמדותיהם של נציגי המגזר העסקי

בנוגע שציינו זאת  43% לעומת, (בהתאמה ,39%-ו 90%, 93%) מתאימה במידהבאו לידי ביטוי 

 נציגי המגזר השלישי. ל



07 

 באו לידי  מגזר הממשלתיהמשתתפים ציינו כי עמדותיהם של נציגי המגזר השלישי והן מ 04%-כ

  .מדי יותרביטוי 

  ציינו כי עמדותיהם של נציגי המגזר העסקי, השלטון המקומי מן המשתתפים  05%-ל 37%בין

 .מדי עטומוהמגזר השלישי באו לידי ביטוי 

עמדותיהם של נציגי המגזרים האחרים באו לידי בה שהערכת המשתתפים את המידה : 09תרשים 
 ביטוי במהלך התכנית*

 
אליו הם ש המגזר של הביטוימידת  של הערכה ללא, האחרים מגזריםל בנוגע המשתתפים הערכת מוצגת*

 .משתייכים

בנוגע  היו חלוקים בדעותיהםהמשתתפים בשאלון למילוי עצמי, גם אנשי הצוות  יבדומה לדיווח

 : במהלך התכנית למידה שבה עמדותיהם של נציגי המגזר השלישי באו לידי ביטוי

 של במרכזיות בהתחשב שווה די בצורה ביטוי לידי בא כולם של הקול למעשה" :פחות מדי 
 ."חלש יותר טיפה השלישי המגזר של אולי, הממשלה

 משלוש סיבות: כי הגיעו יותר, כי , "נציגי המגזר השלישי באו יותר מדי לידי ביטוי :יותר מדי
 הדעות שלהם היו יותר אחידות, המומחים שצירפנו לאורך הזמן היו מהמגזר השלישי".  

 שלהם המגזר נציגי של עמדותיהם שבה המידה את המגזרים נציגי של הראייה בחינת כי לציין מעניין

. מדי מועט ביטוי לידי באו עמדותיהם כי ציינו העסקי המגזר מנציגי מחצית כיהעלתה  ביטוי לידי באו

 שבו האופן מן בשונה, מדי יותר ביטוי לידי באו עמדותיהם כי חשבו לא כללמגזר הממשלתי ה נציגי

  .האחרים המגזרים נציגירבע מ זאת ראו

מידה שבה מגזרים שונים באו לידי בנוגע לתובנות כמה העלו המשתתפים ואנשי הצוות לכך  נוסף

  ביטוי בתכנית:
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 מעט מדי מתאים יותר מדי
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 על המידה שבה מגזרים שונים באו לידי ביטוי השפיעו  הצוות אנשי והרכב המשימה אופי

 ליוזמה קשור הזה המצב ...דומיננטיים ופחות יותר צדדים היו הקבוצתי בדיאלוג": בתכנית
 ולא בתכנון יותר הבינו מקצועייםה יועציםהש זהלו, אותה הוביל השיכון שמשרד וזה שנבחרה

   ."למשל בכסף

 שני שלבי ין היה שינוי במידה שבה באו לידי ביטוי העמדות של נציגי המגזרים השונים ב

לא הייתה משימה של כולם  "ההתגייסות לחקיקה הייתה יותר של נציגי הממשלה. זו :התכנית
אלא יותר של נציגי הממשלה. זה שינה את יחסי הגומלין והממשלה הפכה ליותר דומיננטית. זה 

 ".זה גרם להיעלמות של חלק מהאנשים שלא הרגישו רלוונטיים ...היה שינוי

 המשתתפים "רוב: בתכנית באו לידי ביטוי עמדות ארגוניות או פרטיות יותר מאשר קול מגזרי 
עצמו";  ובשם האישי מהמקום דיבר אחד כל. עצמם את ייצגו אלא מגזרית בתודעה באו לא

  "כולם למעט הממשלה היו יותר אחידים בדעותיהם ואילו בממשלה כל אחד ייצג עמדה שונה".

 הקבוצה חברי ביןולתקשורת  קבוצות-של תת המשתתפים להתייחס לקיומןכאשר התבקשו 

 : מגזרים-וחוצת טובה הייתה הקבוצתית האינטראקציה כי הדגישו הם, שונים מגזריםהמשתייכים ל

 הנושאים על להסתכל ניסו אנשים איך ראיתי פעמים והרבה, קבוצות-תת היו לא לוהכ-בסך"
 ";האחרים הכובעים מתוך

 בין כימיה יותר שיש כמובן, מסוימת לקבוצה שייך יותר שאני או מחסומים שיש הבחנתי לא"
 "; מגזרי לשיוך מעבר שהיא הידבקות כאן נוצרה בהחלט אבל, מגזר מאותו המשתתפים

  ."האנשים בין אינטראקציה גם הייתה אבל, שלו המגזר עם יותר היה אחד כל הסתם מן"

 תקשורתביסוס דיווחו על תהליך התקרבות בין המשתתפים במהלך התכנית ועל  אףכל המרואיינים 

 :השונים המגזרים נציגי בין יותר ופתוחה טובה

"לקראת הסוף זה היה נראה כפעולה שבה האנשים מביאים מומחיות אחרת ופועלים יחד. 
 ;המטרה של הגברת אמון די הצליחה"

קבוצות, אבל לא משהו מאוד ניכר, לא ממש קליקות. אבל זה היה חוצה מגזרים, -"היו תת
ה יותר ויותר נחמד להגיע והיה קשור יותר למידת ההזדהות עם התכנית. במהלך התכנית הי

לפגישות מבחינת ההרגשה האישית, לקראת הסוף הייתה יותר הקשבה, יותר אנשים בחרו 
 .להשתתף"

הגורמים הצביעו על הגורמים שלדעתם קידמו או עיכבו את התהליך הקבוצתי. בין המשתתפים 

כרות בין המשתתפים וקיום דיון יאופן ניהול התכנית והנחיית המפגשים שאפשרו ה צוינו המקדמים

 פתוח: 

בפעמים במיוחד  .היה מאפשר ומקדם האופן שבו נוהל השיח. "הייתה משמעות לניהול
 ;"מכניבאופן  למגזרים שונים םניתן מקוכשהראשונות 

"זה שמתכנסים ביחד ודנים תוך מתן מקום לביטוי פתוח של אנשים אחרים וזה שמקבלים 
 ;ליות"אפשרות לשיחות בלתי פורמ
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"מה שעודד את האמון זה שאנחנו הצגנו את מה שכל אחד עושה. גם ההובלה של צוות אלכא 
 ;נו"יינהייתה תורמת, הם די דאגו לשפר את היחסים ב

אינטראקציה הזו המ  – "חשיבה משותפת ועשייה משותפת, חלוקה לקבוצות הטרוגניות
 ומות חדשים". יוצאים דברים טובים, יוצאות תובנות, ביחד מגיעים למק

 :זהלזה הקשורים  יםמרכזי יםמעכבגורמים ציינו שני  המשתתפים

  אם כולם היו נוכחים כל הזמן, אז  :םהמשתתפים בהגעה למפגשין חלק משל  התמדההחוסר"
לא הייתה עקבית"; " חבל על היעדר עקביות  ...ושל ...היה יותר איזון בתהליך. ההשתתפות של

של חלק ניכר מהמשתתפים נראה לי שזה פגם בפעילות"; "אני מצטערת קצת שחלק מארגוני 
 לא ...של התרומה"החברה האזרחית לא מימשו את המקום שלהם בקבוצה ולא התמידו"; 

 הלוך של תהליך נוצר זה ובגלל מהמפגשים נעדרו פשוט מטעמו משתתפים כי מורגשת הייתה
; "שלהם הפרספקטיבה את שמענו שלא זה וגם לתהליך חשופים היו לא שהם זו מבחינה גם. ושוב

 פגם בפעילות". שזה נראה לי  ,"חבל על היעדר עקביות של חלק ניכר מהמשתתפים

 תחלופה של משתתפים לאורך התכנית, עזיבה של של המשתתפים לאורך התכנית:  תחלופה"
משתתפים אחרים הכריחו כל פעם לחזור שלב אחורה ואלא אפשרו להתבסס על חלק וצירוף של 

 – "ציפייה שתתגבש קבוצה שמדברת באותה שפה ומנהל דיאלוג ממושך; מה שכבר השגנו"
התגשמה רק בצורה חלקית כי חלק פרשו, התווספו אנשים חדשים וכל פעם היה צריך לחזור 

ב ההתחלתי של הקבוצה לאורך התכנית. לשלבים קודמים"; "כדאי היה לשמור על הרכ
 התחלופה הייתה בעייתית".

  הלמידהההיכרות ויישום שלב  3.2

 ובעולםישראל של דיור בר השגה ב השונים ההיבטים תהוקדש ללמידראשון של התכנית החלק ה

ולהיכרות עם העשייה של המגזרים השונים. בחינת שלב זה התמקדה בראיית המשתתפים את הזמן 

 או חסרים.  מיותרים נושאים בתכנית שונים ואת המידה שבה היו נושאיםלשהוקדש 

המשתתפים לציין התבקשו שאלות שבהן  חמשבאמצעות  ,נבחן בשאלון למילוי עצמיזה ישום שלב י

 עומקה בראיונות, לכך נוסף. מדי רב או מתאים, מדי מועט היה שוניםה לנושאים שהוקדש הזמןהאם 

 .בתכנית מיותרים נושאיםאו  חסרים נושאים של קיומם על המשתתפים נשאלו

היה מתאים, אך היו שחשבו שהוקדש פחות  השונים לנושאיםהזמן שהוקדש שרוב המשתתפים ציינו 

 קטן מיעוט רק. (59%) ל"ובחו ישראלב הדיור תחום על למידהובמיוחד ל מדי זמן לנושאים מסוימים

 . [00]תרשים  מדי רב היה מסוים לנושא שהוקדש שהזמן חשב המשתתפים מקרב
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  שונים נושאים/להיבטים התכנית במהלך שהוקדש הזמן את המשתתפים הערכת: 13 תרשים

 

של ת ובהערכ ביותר הרבה השונות נמצאה ל"ובחו ישראלב הדיור תחום על למידהביחס לש לציין יש

 נציגי בקרב יותר גבוה היה זמן מדי מעט לכך הוקדש כי המשתתפים הסבורים שיעור: מגזריםהנציגי 

( 66%) המקומי השלטון נציגי בקרב יותר ונמוך(, 43%) תיהממשלהמגזר ו( 39%) השלישי המגזר

 (.04%) העסקי והמגזר

בתכנית. שחסרו מיותרים או לדעתם נושאים שהיו על במסגרת ראיונות העומק נשאלו המשתתפים 

"לא היו   ;""לא היו נושאים שאפשר היה לוותר עליהםהמשתתפים ציינו כי לא היו נושאים מיותרים: 
ל נגענו בנושאים חשובים אבל אולי לא הייתה תמיד האפשרות להתעמק והכ-נושאים מיותרים, בסך
 . ולהקדיש זמן מספיק"

: נושאים הקשורים לתחום המימון והפיננסים יםבמיוחד שניצוינו  חסרים בתכנית בין הנושאים שהיו

  כיום. ישראלונושאים הקשורים למצב הדיור הכללי ב

  לא הוקדש מספיק זמן לנושאים ספציפיים: פיננסיםהמימון והנושאים הקשורים לתחום" – 
המדינה", "יותר דיונים על "]חסרים היו[ נושאים הקשורים למימון ישיר של  ;"מימון למשל

"לא היה מספיק דגש על  ;"הגורם הכלכלי כדי לבדוק את ההשלכות של הפתרונות המוצעים
"היו נושאים שהיה עליהם פחות דגש, כמו מיסוי ונושאים פיננסיים  ;"נושאים פיננסיים

-בא לידי ביטוי לא מספיק טוב, אבל יותר מאשר ביום ,שאני לא מכיר ,כלכליהנושא ה; "אחרים"
 יום שלי".

 היו חסרים נושאים של היבטי שוק הדיור : כיום ישראלב הכללי הדיור למצב הקשורים נושאים"
"; "אולי הייתה חסרה סקירה כללית על תחום הדיור בישראל בכללותו, נושא הביקוש והסיוע

 חסרים היו"ובייקטיבי,  מישהו שמסתכל מלמעלה"; תחום מקרקעין בישראל מכיוון של גורם א
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 ההרכב כל על, בשטח פרויקטים להכיר, הקיימים טיםבפרויק יותר משמעותיים סיורים גם
 ."יישומי, כלכלי, תכנון: שלהם

  הקבוצתי התוצר גיבוש :העשייה שלב יישום 3.3

 רעיונות להעלות המשתתפים הוזמנו מפגשים חמישה לאחר ,התכנית תיאור בפרק שצוין כפי

 ה שלבהצע לבחור וחלטה זה בשלב. התכנית בהמשך יעסקו שבהם השגה בר דיור לקידום לפרויקטים

  .השגה בר דיור לחוק עקרונות גיבוש  – מרכזית אחת במשימה ולהתרכז בינויהו השיכון משרד נציגי

 ;במשימה זו להתמקדההחלטה ן שביעות רצונם של המשתתפים מהנוגעים לבפרק זה יוצגו הממצאים 

היבטים ן השביעות רצונם מלו; הערכת המשתתפים את מידת המוכנות של הקבוצה לעיסוק במשימהל

 .שונים של תהליך העבודה על המשימהה

 מרכזית כמשימה השגה בר דיור חוקל עקרונות בגיבוש להתרכז ההחלטהא. 

 מידת את לדרג המשתתפיםהתבקשו  שבה שאלה באמצעות עצמי למילוי בשאלון נבחן זה נושא

 מרכזיתה כמשימה השגה בר דיור חוקל עקרונותגיבוש ב להתמקד ההחלטהן מ רצונם שביעות

  . נושא זה נבחן גם בראיונות העומק.13בתכנית

 בגיבוש תמקדלה ההחלטהן מהמשתתפים היו מרוצים ן מ 37%לה כי השאלון למילוי עצמי עון מ

 שביעות במידת שונות נמצאה, זאת עם. 14בתכנית המרכזית משימהכ השגה בר דיור חוקל עקרונות

 94%, לעומת ממנה הביעו שביעות רצון המקומי השלטון נציגי כל: השונים המגזרים נציגי של רצונם

 [. 03]תרשים  מגזר הממשלתימנציגי ה 43%-מנציגי המגזר השלישי ו 39%מנציגי המגזר העסקי, 

  

                                                   
13

"; לא בכלל)" דרגות  ארבע ובו בסולם נבחנו עצמי למילוי בשאלון הסגורות השאלות, 6 בפרק שפורט כפי  
 .מתודולוגיהה פרק ראו .אחרת צוין אם אלא"(, מאוד רבה במידה"; "רבה במידה"; "מועטה במידה"

14
 אם אלא", רבה במידה" או" מאוד רבה מידה"ב שענו המשיבים שיעור את מציגים אנו, 6 בפרק שפורט כפי  

 במידה" או" מאוד רבה במידה" מרוצים היו כי דיווחו המשתתפים מן 37%, זה במקרה, כלומר. אחרת צוין
  .מתודולוגיהה פרק ראו. מרכזית כמשימה השגה בר דיור חוקל עקרונות בגיבוש להתרכז ההחלטה מן" רבה
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חוק דיור בר ל עקרונות בגיבוש להתמקד ההחלטה ןמ המשתתפים של רצונם שביעות: 10 תרשים
 , לפי מגזרהשגה כמשימה מרכזית

 

שביעות הרצון מבחירת המשימה עלתה גם בראיונות העומק עם המשתתפים. עם זאת, משתתפים 

 משימות נוספות.גם  ציינו שהיו מעדיפים לו היו נבחרותמעטים 

 התייחסו בעיקר לכך שהמשימה תואמת את  ההחלטהן המשתתפים שהביעו שביעות רצון מ

"הקבוצה נועדה לטפל מטרות התכנית, את הצרכים הקיימים במציאות ואת הרכב הקבוצה: 
בכלים לפתרון בעיית הדיור, ועבודה על הצעת חוק היא עבודה פרטנית יותר על כלי ספציפי 

נגזרת של צורך  יא["]ההחלטה ה ;"במסגרת המטרות המוגדרות, לכן ההחלטה היא נכונה
רכי ו"התכווננות לצ ;"ובנסיבות הקיימות לא היה כדאי להתפזר ולנסות לקדם משימות נוספות

 ;"משרד השיכון הייתה ראויה, נכונה, מחוייבת מציאות, פתיחות של משרד השיכון יפה ונכונה
"המשימה הייתה  ;". בקבוצה הזו היה נכון לעשות את מה שעשינו.."לא היו חלופיות ממשיות

באמת הזדמנות להשפיע על החוק. לכן זו הייתה החלטה נכונה לעבוד על זה. אני לא בטוחה 
  .שאפשר היה לשלב עוד משהו"

 בלעדי במשימה שנבחרה ציינו אופן להתרכז בההחלטה ן המשתתפים שהיו פחות שבעי רצון מ

"כמה  ;"ביל למשימה הזאת: "הייתי רוצה לעסוק במשימות נוספות בהמשך התכנית, לא במקכי
הדים משימות היה עדיף, אבל כמה משימות משמעותיות. לא תמיד הצעת חוק תגרום להרבה 

 חידוש פה אין" ;"ולפעמים תהליכים יותר מקצועיים ופחות פוליטיים יכולים להביא ליותר שינוי
 הצעת כבר הייתה הרי, קודם הלך שלא משהו זה. מסעיר חידוש לא אבל, גיבוש פה יש. גדול

 פה". שיש דברים אותם על ונפלה האלו הנושאים על דיברה שגם, חקיקה

 הקבוצה עבודת את לרכז ההחלטה כי ציינו המרואיינים. הצוות אנשי עם בראיונות גם עלה זה נושא

 הוא המחיר ...מצוינת הייתה ההחלטה" :מחיר לה היה אך, נכונה הייתה ספציפית אחת משימה סביב
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 את הפך וזה השיכון משרד לבקשת שינוי חל הדרך באמצע" ";ול רלוונטי שזה מרגיש שלא למי תסכול
 מספר אך. יותר אופרטיבי כלומר – לחקיקה עקרונות לגיבוש עבר המיקוד. אחר למשהו התכנית
 משהו על להשפיע הזדמנות היווה זה. אחר משהו והתחלנו עצירה הייתה. פותחו לא חשובים נדבכים
לא הייתה לנו באמת " ;סיכון" היה זה. אחרים בדברים זה על שילמנו אך שציפינו ממה מהר אמתי

מהר מאוד לעיסוק במוצר הפכה "המטרה של לייצר קבוצה ; "ברירה לנוכח הנסיבות. זה היה סיכון
  .יה"יקונקרטי. שתי המטרות הושגו רק במידה חלקית כי באו אחת על חשבון השנ

 במשימהמוכנות הקבוצה לעיסוק ב. 

שלב ההיכרות והלמידה ולעבור לשלב העשייה את תפנית משמעותית בתכנית הייתה ההחלטה לקצר 

והמשתתפים במחקר נושא המוכנות של הקבוצה לעיסוק במשימה נבחן על כן המתוכנן. ן מוקדם מ

 בראיונות העומק. ואנשי הצוות נשאלו על כך 

ציינו כי רמת היו שציינו כי הקבוצה הגיעה מוכנה, מהם דעותיהם של המשתתפים היו חלוקות: חלק 

הקבוצה לא הגיעה כי ציינו אילו אחרים המוכנות לעיסוק במשימה הייתה שונה בין חברי הקבוצה ו

 מוכנה מספיק.

 הגענו הרבה יותר מוכנים מאשר לפני כמה ... "מוכנה  :במשימה לעיסוק מוכנה הגיעה הקבוצה
"למרות ששלב הנחת   ;"בכלל השתתפו שלא מאלו בן חוץכמו "]מוכנה[ במידה רבה,; חודשים"

 היינו מוכנים". – והגדרת היעדים היה קצת חסר. מבחינת הקבוצה ותהיסוד

 קבוצתי החלק ה"חלק מאנשים לא היו מוכנים.  :לא וחלק מוכנים היו הקבוצה מחברי חלק
 אם ים, גםמוכנ "ברמה קבוצתית היינו ;"שעסקנו בו בהתחלה בהחלט עזר, אך לא לכולם

 ."מסוים מחסור היה מסוימים לאנשים

 לא ממש ]מוכנה[, בעיקר מבחינת ידע : במשימה לעיסוק מוכנה מספיק הגיעה לא הקבוצה"
"לא מוכנה, כי לא מספיק מיצינו את שלב ההיכרות, פיתוח השפה המשותפת וגבולות  ;"ולמידה

הדיון. מצד שני עשינו את המקסימום במגבלות הזמן הקיימות. בטוח הגענו יותר מוכנים מאשר 
 שנה לפני כן".אם היו מפילים עלינו את המשימה חצי 

לשלב העיסוק מספיק מוכנה הגיעה לא : הקבוצה אחידותהיו בנושא זה דעותיהם של אנשי הצוות 

אופי המשימה לא באשר ל. להערכת אנשי הצוות, קוצר הזמן וחוסר הידיעה המוקדמת במשימה

סרים העיקריים הורגשו בידע, בהיכרות אפשרו לקבוצה להתכונן באופן מיטבי לעיסוק בה. הח  

 אמון וברמת המחויבות.  המעמיקה יותר בין המשתתפים, ביחסי 

בפרויקטים מעשיים  תמקדשלב ביניים שי להוספת אפשרותבנוגע להעלו תובנה אף נשי הצוות חלק מא

"במחשבה לאחור אולי כן היינו יכולים לעבוד על  :כהכנה לעיסוק במשימה המרכזית ,בהיקף מצומצם

. למשל, לעצור quick winsסוגיות קטנות ]כפי שתוכנן[ לפני ההגעה למשימה המרכזית ולהשיג 

ולהקדיש זמן ולהתעמק בדילמות מסוימות המוצגות על ידי כל מגזר על מנת לנסות לגבש ביחד 
 רעיונות ממשיים ולסיים כל חלק כזה עם מסמך עמדה". 
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 הערכת תהליך העבודה על המשימהג. 

 םהא להעריך נושא זה נבחן בשאלון למילוי עצמי באמצעות שש שאלות שבהן התבקשו המשתתפים

, המשתתפים לכך היה מועט מדי, מתאים או רב מדי. נוסף המשימה על לעבודה שהוקדש הזמן

בראיונות  .מידת שביעות רצונם מהיבטים שונים של תהליך העבודה על המשימהאת התבקשו לדרג 

 הצעות לשיפור.התבקשו להעלות והעומק נשאלו המשתתפים ואנשי הצוות על שיטת העבודה 

ציינו כי הזמן  55%היה מתאים, לעבודה על המשימה ציינו כי הזמן שהוקדש  המשתתפיםן מ 40%רק 

[. נמצאה שונות רבה בין המגזרים: 00היה מועט מדי ומעטים בלבד ציינו כי הזמן היה רב מדי ]תרשים 

כל נציגי המגזר השלישי והשלטון המקומי ציינו כי הזמן שהוקדש לעבודה על המשימה היה מתאים, 

היה מועט שהוקדש לכך חשבו שהזמן המגזר הממשלתי כל נציגי המגזר העסקי ומחצית מנציגי אך 

 מדי. 

 הערכת המשתתפים את הזמן שהוקדש לעבודה על המשימה המרכזית, לפי מגזר: 11תרשים 

 

 עם אחד בקנה עולה המשימה על לעבודה שהוקדש זמןאת ה המשתתפים של הערכתם כי לציין מעניין

 המגזר נציגי כי לראות ניתן[. לעיל 39 תרשים ראו] המשימה תוצר של האפשרית התרומה את הערכתם

 אף ורובם המשימה על לעבודה שהוקדש הזמן ןמ רצון שביעות הביעו המקומי והשלטון השלישי

 לעומת. השגה בר דיור לקידום "רבה במידה" או "מאוד רבה במידה" יתרום שגובש התוצר כי העריכו

 למשימה שהוקדש הזמן ןמ רצון שביעות חוסר הביעו תיהממשל המגזרו העסקי המגזר נציגי, זאת

  .כמועטה התוצר של התרומה את העריכו ורובם

 ןמ בעיקר יותר רבה רצון שביעות ובעהה המשימה על העבודה תהליך את המשתתפים של בהערכתם

 רצון שביעות הביעו המשתתפים כל: בתהליך שלהם מקוםלו העבודה ארגון לאופן הקשורים ההיבטים

הביעו  74%הפתיחות של המשתתפים בדיונים,  ממידת רצון שביעות הביעו 74%, העבודה משיטת

12% 6% 

38% 

100% 100% 

50% 

50% 

100% 

44% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

נציגי המגזר  
 הממשלתי

נציגי השלטון  
 המקומי

נציגי המגזר  
 העסקי

נציגי המגזר  
 השלישי

 כ המשתתפים"סה

 מועט מדי מתאים רב מדי

 לפי מגזר



69 

האפשרות הביעו שביעות רצון מן  85%-האפשרות שניתנה להם להביע את עמדתם ון משביעות רצון 

 . [06]תרשים  שניתנה להם להשפיע על התוצר

שני ההיבטים הקשורים למידת המעורבות של בנוגע לדווחה  נמוכה יותרלעומת זאת, שביעות רצון 

המחויבות של ן הביעו שביעות רצון מ 90%המשתתפים האחרים בתהליך העבודה על התוצר: 

 . חלוקת העבודה בין חברי הקבוצהמהביעו שביעות רצון  39%-המשתתפים לקידום המשימה ו

 ההיבטים השונים של תהליך העבודה על המשימה ן : שביעות רצונם של המשתתפים מ10תרשים 

 

 ,היבטים השונים של תהליך העבודה על המשימההן ממעניין לראות כי למרות שביעות הרצון הגבוהה 

כך שדיונים בנושאים לרבים מן המשתתפים התייחסו העומק כפי שמדווחת בשאלונים, בראיונות 

מהם חשו, כאמור, שמשך הזמן שהוקדש לעבודה על יתכן שהדבר נובע מכך שרבים י. שונים לא מוצו

 המשימה היה מועט מדי.

 "היה דיאלוג פתוח, אבל הוא לא מיצה את עצמו";

לפעמים הייתה תחושה שלא מיצינו את הדברים לפני  ות.שעשינו לא תמיד היו ברור תפניות"ה
 שזזנו הלאה. אבל הגמישות הזו הייתה חשובה";

לפרטים, אבל גמרנו את חצי השנה עם הרבה יותר הבנה של  "לא תמיד היה דיאלוג שיורד
 נקודות מבט אחרות, גם אם לא היה מיצוי של כל הנושאים";

 ;קב המורכבות לחבר את כולם ולהגיע להסכמות, הרבה פעמים הנושאים לא מוצו מספיק"ע"

 שחולקו התיעוד פסיובט] שהוצבו המנחות השאלות כל על לדיון בקבוצה הגענו שלא זה עצם"
 .במציאות" שלנו היכולת לבין הציפייה בין פער יש כי מלמד[ הצוות ידי על
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 היבטים נוספים שעבדו לדעתם פחות טוב:התייחסו גם לואנשי הצוות המשתתפים 

 יש הרבה נושאים שמשרד השיכון מראש לא רוצה  :נושאים שלא באו לידי ביטוי בדיונים"
משחק תחום שלם. כל פעם שאני נוגע המוציא מוזה מראש  – להתמקד בהם, לדוגמא קרקע

 מאוד זה ונושא, כזה נושאבתחום הזה אומרים לי 'עזוב, זה מחוץ לעניין שלנו'. מיסוי זה עוד 
 ."דיור של בהקשר מרכזי

 במפגשים חדשים אנשים צירוף" :המשימה על העבודה במהלך שהשתנה הקבוצה הרכב 
 על להתבסס, התכנית במהלך שנוצר משותף שיח על לבנות שלנו ביכולת, בתהליך פגע האחרונים

 בעיות בגלל הרבה, שצריך כמו עבד לא. ושיפור פיתוח דורש אך טוב הרעיון" ";אמון יחסי
 פרק גם ורא) "המפגש של בבוקר רק הוקצו או הזמן כל התחלפו האוצרים זה בגלל. המחוייבות

 (.הקבוצתית אינטראקציהה את מעכביםה גורמיםה של בהקשר, לעיל 6.0

  המתעד הוא סופר חשוב כי תפס דברים " :יד בתהליךפקמשתתפים שהוגדר להם תריבוי
יון ביחס למספר המשתתפים שאחרים לא תפסו. אך היו קצת יותר מדי בעלי תפקידים בכל ד

  ."הרגילים

 ובה, אך לא היה מספיק זמן"." להקדיש יותר זמן. שיטה ט :קוצר הזמן 

"הקבוצה  מתכונת העבודה על המשימה:ב הצביעו על מגוון הצעות לשינויואנשי הצוות המשתתפים 
 ";עבדה יותר טוב כאשר היה חומר מפורט מהמנחים

"כדאי לעבוד בקבוצה קטנה יותר ולגשת יותר מהר לעניין, לוותר על ההוראות ולתת יותר זמן 
 ;"לליבון יותר משמעותי בקבוצות קטנות ולדיון בצוותי עבודה

"לפעמים זה היה נראה כי החלטות מתקבלות בצורה שרירותית מדי. לא בטוח שיש לי הצעה 
למה אפשר היה לשנות בנדון. אולי קצת יותר מקום לתת גם לעמדות של המיעוט בדיון, אבל 

 ;צד שני יכול להיות שזה היה פוגע"מ

להחליט על  "הקצאת אנשים לקבוצות מראש הייתה בזבוז זמן כי לא כולם באו. כדאי
 ."עקרונות ולחלק ביום המפגש

רכי והתאמתן לצבעל השקעה מיוחדת בפיתוח של שיטות עבודה ו דיווחו הצוות אנשיחשוב לציין ש

 הקבוצה תוך כדי התפתחות התכנית: 

"עבודת ההכנה הייתה טובה והשקענו בה המון שעות. כל זה נעשה בלחץ זמן גדול מאוד. 
שינינו דברים כמו מספר השאלות לדיון והוספה של חלופות . ..השתכללנו ממפגש למפגש

 מוצעות. שינינו גם את גודל הקבוצה והוספנו תמלול לדיון";

"היו הרבה יותר דיונים מקדימים מהצפוי. עשינו המון רפלקציה. שינינו דגשים ונסינו להיות 
 .   קשובים לרחשים. זה קשה יותר בגלל ידע ומחוייבות משתנים של המשתתפים"
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 מידתו התכנית משך, לעשייה המוקדש הזמן ביןו ללמידה המוקדשהזמן  בין היחס4.4 

 שלה אינטנסיביותה

 המוקדש לעשייההזמן בין ולמידה ל דשהמוק הזמן ביןהיחס א. 

המתוכנן את ן מוקדם מהקבוצה עברה חדש, העבודה הלמודל  המקוריעבודה העקב המעבר ממודל 

הזמן ן מ יםכשני שלישהמקורי מרוכז במשימה. כך שאם בתכנון לעיסוק תפנית מהתמקדות בלמידה ה

הזמן  התחלק וכשליש לעשייה, בפועלמגזרית -ולהיכרות בין ללמידה היה אמור להיות מוקדשתכנית ב

 שווה בשווה. 

שינוי במודל העבודה היה חוסר שביעות רצון של המקורו של עולה כי  דויותיהם של אנשי הצוותמע

  ושאיפתם להתרכז בעיסוק מעשי.בלבד מעיסוק תאורטי בלמידה  המשתתפים

בשל כך הוחלט לבחון בשאלון למילוי עצמי את ראייתם של משתתפי התכנית את החלק היחסי שרצוי 

. המשתתפים התבקשו להעריך תחילה את החלק היחסי העשייהלהקדיש לשלב הלמידה ולשלב 

מכן לציין מהו החלק היחסי שהיה רצוי להקדיש שהוקדש לכל אחד משלבים אלו בפועל, ולאחר 

 . עומקהראייתם את הנושא נבחנה גם בראיונות  [.05]תרשים  השלביםן לדעתם לכל אחד מ

ם המשתתפים אכן העריכו שלכל אחד מה, בפועלשני שלבים אלו בהתייחס להערכת הזמן שהוקדש ל

לא נמצאה שונות . (העשייה לשלבהזמן ן מ 59%-ו הלמידה לשלבהזמן ן מ 46%)זמן דומה פרק הוקדש 

  ת של נציגי המגזרים השונים. ובהערכ

המשתתפים העריכו , שלב העשייהללב הלמידה ולהקדיש לש שרצויהיחסי גם בהתייחס להערכת הזמן 

 ,. עם זאת(העשייה לשלב 57%-הלמידה ו לשלב 43%)ה לשני השלבים כי רצוי להקדיש זמן כמעט שוו

 94%-בעוד ש: השלבים לשניבהערכת הזמן שרצוי להקדיש  מגזריםהבין נציגי ניכרת נמצאה שונות 

-מנציגי המגזר השלישי ו 39%כי יש להקדיש יותר זמן לעשייה מללמידה, ציינו מנציגי המגזר עסקי 

מנציגי  39%יש להקדיש יותר זמן ללמידה מלעשייה.  – הפוךמגזר הממשלתי סברו מנציגי ה 49%

 חלוקת זמן שווה בין שני השלבים.על רצוי לשמור  דווקא כיציינו י השלטון המקומ
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זמן שרצוי להקדיש לביחס  למידהל: הערכת המשתתפים את הזמן שרצוי להקדיש 14תרשים 
  , לפי מגזרשייהלע

 

 : בענין זה באו לידי ביטוי הדעות החלוקות העומק עם המשתתפיםבראיונות 

 הידע זה קידם את המטרה וזה  ברמת" – השלבים שני ביןהשווה  הזמן מחלוקת רצון שביעות
עזר גם להגיע לתוצאות פרקטיות. המעבר מרמה תאורטית לרמה פרקטית לקח קצת זמן. ואני 

 קצת וזה הלמידה על לוותר רצו לא מנחיםהלא יודע האם אפשר היה לעשות את זה אחרת. כי 
 ."סביר היה ועשייה מידהל בין האיזון לוהכ-בסך. השני חשבון על אחד בא

 מהר מדי הנושא של  – עשייהל המוקדש הזמן חשבון על למידהל המוקדש זמןה את להרחיב יש"
צבירת ידע משותף התפוגגה. לדעתי, גם אם לא היינו מגיעים להסכמה, נראה כי חשוב היה 

אחרים  להקדיש זמן לדיונים. כי זה היה תורם להבנת הנושא, וגם להיכרות עם דעותיהם של
העברת ידע בתחומים מסוימים, בחשיפה לרעיונות ולידע ב ר; "היה מקום להעמיק יותבקבוצה"
על דיון בסוגיות מסוימות שהן סוגיות לא מוסכמות או מראש מניחים שלא  לא לוותר חדש. וגם

 ניתן להגיע לישימות אתן. כלומר להתמקד בהעברת ידע באמצעות שיח פתוח ודיון". 

 תרגולים כמה היו" – למידההזמן המוקדש ל חשבון על עשייההמוקדש ל זמןה את להרחיב יש 
 מקרים על עבודה. תאורטיים מקרים של ניתוח למשל, שעבדו הרגשתי שלא הראשונים בחודשים
 ".השפעה יכולת לש, מימוש של הרגשה נתנה, וטובה חזקה יותר הרבה הייתה אמתיים
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  השל אינטנסיביותה מידתו התכניתמשך ב. 

ראייתם של המשתתפים את האינטנסיביות של התכנית נבחנה בשאלון למילוי עצמי באמצעות שלוש 

משך הזמן בין המפגשים ללהתייחס למשך הזמן של כל מפגש, המשתתפים התבקשו בהן ששאלות 

 הממצאים עולה כי:ן מ[.  04אורך התכנית ]תרשים לו

 46%  ציינו שהוא היה קצר מדי. 69%ציינו כי משך התכנית היה מתאים, אך 

 36% ארוך מדי.היה  כי הואציינו  69%, אך ציינו כי משך הזמן של כל מפגש היה מתאים 

 38%  ,ציינו  33%-ארוך מדי והיה שהוא ציינו  03%ציינו כי פרק הזמן בין המפגשים היה מתאים

 קצר מדי.שהוא היה 

 של התכנית תהאינטנסיביו מידת אתהערכת המשתתפים : 15תרשים 

 

ציינו את מהם  רבים. עם המשתתפיםשנערכו בראיונות העומק התכנית עלתה גם  משךסוגיית 

חשיבות של המשך הפעילות בתכנית לשם מעקב אחר יישום עקרונות החוק וקידומם ולאפשרות ה

 :שהתכנית תשמש פורום העוסק בנושאי דיור בר השגה באופן מתמשך

שיצא לנו. אני מקווה שאפשר יהיה להחזיר את הפורום "אני מקווה שייצא משהו ממה 
עדכון כדי לבדוק האם השגנו משהו, איפה /רענון/לפעולה וגם לעשות פגישות בנושא מעקב

 ;"אנחנו עומדים

מטלות /"לא טוב איך שזה נפסק, כדאי לשמור על הפורום גם לנושא הזה וגם לנושאים
 ;"יותר אחרות, למשל משוב או בחינת דילמות ספציפיות

המשיך ולגעת בנושא מנהיגות ולחשוב איך "חבל שלא המשיכו את התכנית. אפשר היה ל
מקדמים את העקרונות, אולי לתת כלים או מחשבה משותפת לאיך מקדמים את הנושא. יוצא 

 ". לנו 'פקידות דיור בר השגה' ולא 'מנהיגות דיור בר השגה'
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  קצבשהו המוגבל הזמן משךציינו כי המרואיינים  .ה גם בראיונות עם אנשי הצוותתעלה זו סוגי

 למידה הייתה ולא מצומצם היה הראשון השלב: "השונים שלביה של מיצוי לחוסר הביא  תכניתל
   ".אופטימלי להיות מכדי מדי קצר היה גם השני והשלב, עמוקה

 ניהול התכנית 3.3

נושא למנהיגות וממשל. מכון ההיבט נוסף של יישום התכנית שנבחן במחקר היה ניהול התכנית על ידי 

מידת משתתפים לדרג את תבקשו ההבהן שבשאלון למילוי עצמי באמצעות חמש שאלות  ןנבח זה

 נבחן בראיונות העומק. אף נושא זה תכנית. ההול ישביעות רצונם מהיבטים שונים של נ

(, 74%רצון מכל ההיבטים שנמדדו: ארגון התכנית ) כי הם שבעיהמשתתפים דיווחו  של ם המכריערוב

(, מענה לבקשות המשתתפים 70%(, גמישות במבנה וסדר היום של התכנית )74%הנחיית הקבוצה )

 .[03 תרשים] (85%( וחומרי רקע/עזר שחולקו במהלך התכנית )70%)

על ידי המכון  רצונם מהיבטים שונים של ניהול התכניתהערכת המשתתפים את שביעות : 16תרשים 
 למנהיגות וממשל

 

שביעות רצון רבה של המשתתפים מניהול התכנית על ידי המכון למנהיגות וממשל עלתה גם בראיונות 

"אנשים מוכשרים מאוד, מאוד הרשימו אותי וגם אלו שלא באים מהתחום, וכמובן הצוות עומק: ה
"הניהול היה  ;"מגזרית-לנתב קבוצה מורכבת ובין – זאת משימה מאוד קשההמקצועי. אני יודעת ש

"מאוד חיובי, עם כל הקושי ושינויים שהיו על הדרך, שהיו תוצאה של אילוצים  ;"טוב ומקצועי
"אין הערות, אלכא היו מצוינים: שאלו, שיתפו, הגיעו מוכנים, היו גמישים. בניהול התכנית  ;"כנראה

"הליווי היה מצוין, מבחינת כל המקומות  ;"מקום למומחי תוכן וזה היה מספיק ונכוןהיה קצת יותר 
"הייתה שם חבורה של אנשים שהיו מאוד  ;", ליווי ארגוניח זמניםשהיינו בהם, מבחינת תשתיות, לו
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"מהרגע הראשון אני בהתרשמות חיובית מאוד. גם זמינות  ; "מחויבים לפרויקט, השקיעו והתכוננו
  כולת הארגונית והניהולית לכנס את הדברים, לקבץ ולהנגיש את הדברים לקבוצה". וגם הי

 :הצביעו על כמה סוגיות לשיפורלצד ההערכה החיובית, המשתתפים 

 הסיור לחו"ל בוודאי לא היה המוטיבציה העיקרית שלי,  :תכניתבמהלך ה ההחלטות קבלת אופן"
כל זה נעשה מבלי לדבר אתי. אני יודע ... במקומואבל הדרך שבה זה בוטל ומה שהוחלט לעשות 

"אולי באיזשהו אופן  ;"להבחין בין חוסר שביעות הרצון מעצם הביטול לבין הדרך שבה זה נעשה
הם היו יותר מדי נדחפים מכל ביקורת, "גמישות יתר" בהתאם לכל טענה של משתתפים בודדים, 

נושא זה עלה גם בראיונות עם  .ת בודדות"לעתים ללא דיון של קבוצה כולה, אלא בעקבות טענו

ל נציגי הממשלה ביחס לשאר המגזרים. גם בתכנון "שמנו לב הרבה יותר לרצונות ש :אנשי הצוות
 צרכי של נציגי הממשלה. הייתה הטיה בהקשר הזה".ממעורבות וההיינו מודאגים בעיקר מ

 הבדל משמעותי בין  יה"מבחינת ההנחייה ה :מתכונת ההנחייההרכב הצוות ובהשינויים ב
 שבה הורגש נועם הליכות והורגש הרבה טיפוח, לבין התקופה בסוף התכנית , אזהתקופה בהתחלה

 פחות נעים ותחושה של רעש במקום החזקה של קבוצה".... היה

 הייתה איזושהי ציפייה או הנחת יסוד שאנשים קוראים חומרים  :עזר חומרי של הנגשה"
ים ולא הפקתי הרבה. לפעם הבאה שווה לחשוב עד ישיושבים באתר של התכנית. אני נכנסתי פעמ

יעודי[ תורמת להנגשת המידע ולא יכמה הדרך הזו ]של ריכוז חומרים מגוונים באתר אינטרנט 
 ."ון יעיל יותרמעמיסה עוד יותר, כדאי לחשוב על מנגנ

לתרומתם הייחודית של חיובית ה הערכהביעו מעבר להתייחסות רחבה לניהול התכנית, המשתתפים 

 שלהם יכולתהו סמכותהו מאוד תורמת שלהם הנוכחות": לאיכות התכניתיועצים המקצועיים ה
 היועצים, ביותר מקצועית בצורה התנהל לוהכ" ;"להתערב מבלי וגם, שונים לדברים זרקור להפנות

 אנחנו גם אז כך-כל משקיעים הם שאם תחושה נתן וזה ניכרת הייתה שלהם וההשקעה נהדרים היו
  ".להשקיע צריכים

המשתתפים ציינו עם זאת כי המומחיות הספציפית של היועצים הביאה למיקוד בנושאים ן חלק מ

מחבב את המומחים "אני מאוד  :כמו מימון ,מסוימים, כמו תכנון, על חשבון נושאים אחרים
הם מומחים בדבר מסוים שהוא צר יותר  – והתרומה שלהם הייתה רבה. מוסיף לזה רק הערה אחת

מאשר התחום כולו. התמקדות שלהם בתחום התכנון השפיעה גם על התמקדות הקבוצה בנושאים 
 הוצע לכן מסוים על חשבון האחרים וגם על מתן מקום למשתתפים המתמחים בתחומים אחרים".

 בניית בתהליך זו לסוגיה ערים להיותכמו כן ו שונים מומחיות תחומישלהם  יועצים בתכנית לכלול

 . ובמהלכה התכנית
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 נספחים. 3

 מתוכנןלוח זמנים  – נספח א' 3.1

 הערות תאריך המפגש 

 יומית-סדנה דו 07-60.05.0036  .0

1.  09.04.0036  

 סיור בארץ 37.03.0036  .0

 יומית-דוסדנה  8-7.09.0036  .4

5.  07.09.0036  

 סיור בארץ 7.07.0036  .6

7.  60.07.0036  

 סיור בחו"ל 3-30.30.0036  .8

9.  60.30.0036  

03.  38.33.0036  

 יומית-סדנה דו 33-39.30.0036  .00

 

 רשימת המוסדות וארגונים המיוצגים בקבוצה – 'בנספח  3.2

 מוסדות וארגונים מגזרים 

 והשיכוןמשרד הבינוי  המגזר הממשלתי  .0
 משרד ראש הממשלה

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 משרד האוצר )רשות המיסים(
 משרד האוצר )אגף תקציבים(
 משרד הפנים )מינהל התכנון(

 רשות מקרקעי ישראל
 משרד המשפטים

 המועצה הלאומית לכלכלה
 בנק ישראל

 עיריית בת ים השלטון המקומי  .1
 עיריית אשקלון

 אביב-עיריית תל
 עיריית הרצליה

 מרכז השלטון המקומי

 ארגוני שטח )ייזום פרויקטים( המגזר השלישי  .0
 ארגוני סנגור ומיצוי זכויות

 פילנתרופית קרן 

 יזמי נדל"ן  המגזר העסקי  .4
 התאגדות מקצועית

 בנק מסחרי
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