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תחום השפעה ומדידה מערכתית



על התכנית

לממשלה ולשלטון המקומי  " מרחב"לאחר שני מחזורים של תכנית 

מגזרית-הבין" מרחב משותף"של ' התקיים מחזור א
(2016אפריל -2015דצמבר )

יצירת קבוצת סוכני שינוי משני המגזרים שתפתח תפיסת  :מטרת העל של התכנית

עבודה בין מגזרית לצורך התמודדות אפקטיבית עם סוגיות חברתיות מורכבות בחברה 

הישראלית

:שהוקדשו לשלושה מרכיבים עיקריים( ימים11)מפגשים 8:מבנה התכנית

מגזרית-למידה במתכונת חד•

מגזרית-למידה במתכונת דו•

פיתוח פרויקטים יישומיים•

משתתפים ממשרדי ממשלה וארגוני חברה אזרחית27: הרכב המשתתפים

שרובם בין מגזריים, פרויקטים9התנעת :תוצרים
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שינויים במבנה ממרחב למרחב משותף
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:משתתפים

גם מהחברה האזרחית•

(היה ניסיון לצרף מספר נציגים אך הם ביטלו)ללא שלטון מקומי•

:תפיסה

דאגה חברתית משותפת למנהלים במרחב הציבורי•

:מתודולוגיה

מגזרית-למתכונת דו" הרכבה מחדש"מגזרית ו-למתכונת חד" פירוק"•

(9במקום 11)יותר ימים •

יותר ימי סיור ולמידת עמיתים•

לתכנית משותפת  ( רק למגזר הציבורי)בעקבות המעבר מתכנית נפרדת 

הוכנסו מספר שינויים במבנה של התכנית , (לממשלה ולחברה האזרחית ביחד)

:החדשה



על המחקר

:שיטות מחקר

*לכלל המשתתפים( 2016אפריל )הועבר שאלון למילוי עצמי במפגש סיום התכנית -

(היענות85%)משתתפים בתכנית 27מתוך 23על השאלון השיבו 

(30/3-ו24/2)תצפיות בשני מפגשים של התכנית-

(2016מאי )ראיונות עם צוות התכנית -

לבחון את המידה שבה הושגו מטרות  :המטרות המרכזיות של המחקר

לבחון את דרך הפעלתה ולסייע בעיצוב המחזורים הבאים של התכנית, התכנית
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למעט התאמות של שם המגזר  , ברוב השאלות הנוסח היה זהה. נוסח השאלון שמילאו המשתתפים הותאם למגזרם* 

היו שתי שאלות שנשאלו רק משתתפים מהחברה האזרחית  (. ארגון/משרד)ת /ה עובד/ושל הגוף שבו המשיב( א"ח/ממשלה)

במקומות שבהם היה הבדל . במצגת זו אנו עושים שימוש בנוסח שהועבר למשיבים מהממשלה(. אזור פעילות ותקציב הארגון)

.בין הנוסחים נציין זאת



נושאי המחקר

:  המחקרהנושאים שנבדקו במסגרת 

מאפייני המשתתפים•

,  תחושת מסוגלות, כלים ומיומנויות, תפיסות, ידע: תרומות התכנית ל•

קשרים מקצועיים, עשייה בפועל, תפיסת תפקיד

ראיית היחסים בין המגזרים בתכנית•

העבודה על הפרויקטים•

היבטים ביישום התכנית•
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מאפייני המשיבים

6

מגע עם המגזר האחר 

בעבודה השוטפת

שנים  25-בארגון בין שנה וחצי ל/ותק במשרד
שנים 15-33%, שנים13-6-33%, שנים4עד -33%)

(ומעלה

*(74%)רובן נשים 

(50-40בגיל 57%, 47ממוצע )61-ל28גילם בין 

ממשלה
57%

חברה 
אזרחית
43%

**מגזר שממנו מגיעים

מעט
23%

בינוני
13%

הרבה / הרבה 
מאוד
64%

שיעור הנשים היה גבוה  

במיוחד בקרב הממשלה
בקרב 60%לעומת 85%)

(החברה האזרחית

הוותק היה גדול יותר  

בממוצע  )בקרב הממשלה 

שנים  7שנים לעומת 12
(בקרב החברה האזרחית

.המשיביםדומה להתפלגות בקרב התפלגות המגדר בקרב כלל המשתתפים * 

.52%בקרב כלל המשתתפים שיעור המגיעים מהממשלה הינו ** 

המגע היה רב יותר  

החברה האזרחית  בקרב 
בקרב 50%לעומת 80%)

(הממשלה



מאפייני הארגונים של המשיבים מהחברה האזרחית
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אזור פעילות

₪עד מיליון 
20%

₪מיליון 5-1
30%

מיליון 10
ומעלה₪ 

50%

שנתיתקציב
ארצי
70%

אזור פעילות  
*אחד

30%

ירושלים/ דרום / צפון * 

[n=10]



תרומות
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משני המגזרים  , נציג את הממצאים שנוגעים לכלל המשתתפים*  

במקומות שבהם היו הבדלים משמעותיים בין המגזרים  . גם יחד

.נתייחס אליהם באופן ספציפי
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ידע חדשרכישת 

35% 35%

9%

26% 26%
18% 17%

56%
48%

69%
44% 44%

52%

39%

9%
17%

22%
30% 30% 26%

44%

4%

חברה -מיזם ממשלה

אזרחית

דוגמאות לממשק  

מגזרי אפקטיבי-בין

חברה -יחסי ממשלה

אזרחית בישראל

אתגרים בממשק  

מגזרי-הבין

-סוגיות חברתיות

כלכליות בישראל

החברה האזרחית 

בישראל

הממשלה בישראל

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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המשך–חדש ידע רכישת 

35% 35%

9%

26% 26%
18% 17%

56%
48%

69%
44% 44%

52%

39%

9%
17%

22%
30% 30% 26%

44%

4%

חברה -מיזם ממשלה

אזרחית

דוגמאות לממשק  

מגזרי אפקטיבי-בין

חברה -יחסי ממשלה

אזרחית בישראל

אתגרים בממשק  

מגזרי-הבין

-סוגיות חברתיות

כלכליות בישראל

החברה האזרחית 

בישראל

הממשלה בישראל

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

( 70%)הרגישו שרכשו ידע גם על הממשלה בקרב החברה האזרחית

(60%)וגם על החברה האזרחית

(77%)הרגישו שרכשו ידע על החברה האזרחיתואילו בקרב הממשלה

(46%)אך פחות על הממשלה 

.השיעור מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבה* 
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המשך–חדש ידע רכישת 

35% 35%

9%

26% 26%
18% 17%

56%
48%

69%
44% 44%

52%

39%

9%
17%

22%
30% 30% 26%

44%

4%

חברה -מיזם ממשלה

אזרחית

דוגמאות לממשק  

מגזרי אפקטיבי-בין

חברה -יחסי ממשלה

אזרחית בישראל

אתגרים בממשק  

מגזרי-הבין

-סוגיות חברתיות

כלכליות בישראל

החברה האזרחית 

בישראל

הממשלה בישראל

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

גבוה יותר בחברה האזרחית  

בקרב 54%לעומת 90%)

(הממשלה



המשך–ידע רכישת 

ציפיות מרכזיות שעליהן ענתה התכניתבשאלה פתוחה על 

בעיקר על המגזר האחר–התייחסו לידע מהמשיבים 23-מ19

היכרות מעמיקה יותר של "

"תפקידיה ואופן הביצוע, הממשלה

היכרות עם עמותות ואופן פעילות של "

עמותות ותחומי הפעילות המרכזיים שבהם 

"פועלות עמותות ומגזר ציבורי ביחד

הצצה  , ידע חדש"

למקומות שלא היו 

"מוכרים
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שינוי תפיסות

היגד הפוך

30%
39% 35%

23%

4%

57% 44%
44%

50%

26%

13% 17%
17% 27%

39%

4%

31%

התחזקה הבנתך כי יש  

אתגרים משותפים בעבודה  

של משרדי הממשלה השונים  

עם החברה האזרחית

ה יותר לשיתופי  /ה פתוח/את

פעולה עם החברה האזרחית

התחזקה הבנתך כי לאנשי  

החברה האזרחית יש  

מחויבות מקצועית וערכית

התחזקה הבנתך לגבי  

התרומה הייחודית של כל  

מגזר לקידום נושאים  

חברתיים

יש לך ספק לגבי  

האפקטיביות של שיתופי  

פעולה עם החברה האזרחית 

בעבודה שלך

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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עמדות

"משרדי ממשלה רלוונטיים לעבודה שלי בעיקר כמממנים ופחות כשותפים לשיח מקצועי: "הנוסח לחברה אזרחית* 

היגד הפוך

35%30%

5%

39%

13%

18%

13%

13%

44%

59%

13%18%

קיימת תלות הדדית בין הממשלה  

לחברה האזרחית

מגזרי  -צריך לקדם שיתוף פעולה בין

רק אם הוא תורם לשיפור השירות  

לאזרח ולא כמטרה בפני עצמה

ארגוני חברה אזרחית רלוונטיים  

לעבודה שלי בעיקר כספקי שירותים  

*ופחות כשותפים לשיח מקצועי

ה/מאוד לא מסכים

ה/לא מסכים

ת/ניטרלי

ה/מסכים

ה מאוד/מסכים
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הבדלים בין המגזרים–עמדות 

15%

60%

38%

20%

62%

10%

15%

10%

8%20%

15%10%

39%

50%

8%
20%

משיבים מהחברה משיבים מהממשלה

האזרחית

משיבים מהחברה משיבים מהממשלה

האזרחית

ה/מאוד לא מסכים

ה/לא מסכים

ת/ניטרלי

ה/מסכים

ה מאוד/מסכים

קיימת תלות הדדית בין הממשלה  

לחברה האזרחית  

מגזרי רק  -צריך לקדם שיתוף פעולה בין

אם הוא תורם לשיפור השירות לאזרח  

ולא כמטרה בפני עצמה
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כלים ומיומנויותרכישת 

4%

65%

57% 52%

22%
39% 48%

9% 4%

למשל שיתוף בדילמה  )ניהול 

(ניהולית

עיצוב והובלה של שיתופי  

למשל ניהול משא  )פעולה 

(ומתן וניהול רשתות

למשל  )הובלת פרויקטים 

(גיבוש תאוריית שינוי

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

ניהול

למשל שיתוף בדילמה  )

(ניהולית

הובלת פרויקטים

למשל גיבוש תאוריית )

(שינוי

עיצוב והובלה של  

שיתופי פעולה

למשל ניהול משא ומתן)

(וניהול רשתות
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המשך–ומיומנויות כלים רכישת 

4%

65%

57% 52%

22%
39% 48%

9% 4%

למשל שיתוף בדילמה  )ניהול 

(ניהולית

עיצוב והובלה של שיתופי  

למשל ניהול משא  )פעולה 

(ומתן וניהול רשתות

למשל  )הובלת פרויקטים 

(גיבוש תאוריית שינוי

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

ניהול

למשל שיתוף בדילמה  )

(ניהולית

הובלת פרויקטים

למשל גיבוש תאוריית )

(שינוי

עיצוב והובלה של  

שיתופי פעולה

למשל ניהול משא ומתן)

(וניהול רשתות

גבוה יותר בחברה האזרחית

(בקרב הממשלה46%לעומת 70%)
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המשך–ומיומנויות כלים רכישת 

בשאלה פתוחה על נושאים נוספים שלדעתם  

מספר משיבים  , התכנית הייתה צריכה לעסוק בהם

התייחסו לכלים

באיזון בין העברת ידע להעברת כלים "

,  פחות מידי כלים-יש איזון לרעה

"...תרגול

דרכי עבודה ממוקדות  ( צריך עוד")

"פרויקט/לקידום חזון 

להרחיב את הלמידה בנושאי  "

,  והיכרות בין מגזרית בעשיהמיומנויות 

"באתגרים וביומיום

מגזריים בעבודתם  -הכלים שהמשיבים ציינו כשימושיים ביותר לקידום שיתופי פעולה בין
(:שאלה פתוחה)

ניהול רשתות

דילמה ניהולית  

תאוריית שינוי

6

3

1
נושאים נוספים שהתכנית הייתה צריכה לעסוק בהם

2משא ומתן

2מיפוי השדה
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חיזוק תחושת המסוגלות

השיעור מתייחס למשיבים במידה רבה מאוד או רבה* 

לקדם באופן  
אפקטיבי פרויקטים  

מגזריים-בין

70%

לחולל שינוי באופי  
הממשק עם המגזר  

האחר  

ה  /בתחומים שבהם את)
(ת/עוסק

61%

..."ה/ה יכול/באיזו מידה בעקבות התכנית התחזקה התחושה שלך שאת"
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גיבוש תפיסת תפקיד ובסיס לפעולה

74%
יודעים אילו צעדים לנקוט בעת  

תכנון פרויקט שמצריך שיתוף  

מגזרי-פעולה בין

64%
רואים את עצמם כמובילי  

מגזרי  -נושא השיח הבין

ארגון שלהם/במשרד

50%
זיהו דרכים חדשות לשיפור הממשק  

עם המגזר האחר בתחום שבו הם  

עוסקים
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הבדלים בין המגזרים–גיבוש תפיסת תפקיד ובסיס לפעולה 

54%

62%

78%

90%

ת של /ה רואה את עצמך כמוביל/את

מגזרי במשרדך-נושא קידום השיח הבין

ת אילו צעדים עליך לנקוט /ה יודע/את

בעת תכנון פרויקט שמצריך שיתוף  

מגזרי-פעולה בין

ממשלה

חברה אזרחית

אני לא בטוחה שאני יודעת"

איך מכאן לתרגם את התובנות  

יומית ששמה ככלי  -לעבודה יום

אנחנו לא אנשים בודדים אלא עובדים ""השילוביותמרכזי שלה את נושא 

לא ניתן  . שירותים ובצוותים, באגפים

דגש על הדרך בה מגייסים את סביבת 

העבודה לשינוי החשיבה ושיתוף  

"החברה האזרחית

של ' סנגור'אני מרגישה שאני ה"

פ עם חברה אזרחית  "שת-בעד

"במשרד



22

שינויים בעשייה

23%23%

54%

27%

14%

41%

9%9%

התחלת לשלב שיח עם החברה האזרחית כבר  

משלב התכנון של פרויקטים רלוונטיים

מגזריים  -התחלת לקדם יותר שיתופי פעולה בין

ת/ה עוסק/בתחום שבו את

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד
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המשך–בעשייה שינויים 

23%23%

54%

27%

14%

41%

9%9%

התחלת לשלב שיח עם החברה האזרחית כבר  

משלב התכנון של פרויקטים רלוונטיים

מגזריים  -התחלת לקדם יותר שיתופי פעולה בין

ת/ה עוסק/בתחום שבו את

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

"יותר חיבורים עם המגזר השלישי"

חיזוק מגמה שכבר התחלתי בה של שיתוף ציבור "

"מהחברה האזרחית בהליכי קביעת מדיניות רגולטורית

הארגונים בתחום שלי נכנסו לוועדה האופרטיבית  "

"שאני מובילה במשרד
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המשך–בעשייה שינויים 

23%23%

54%

27%

14%

41%

9%9%

התחלת לשלב שיח עם החברה האזרחית כבר  

משלב התכנון של פרויקטים רלוונטיים

מגזריים  -התחלת לקדם יותר שיתופי פעולה בין

ת/ה עוסק/בתחום שבו את

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד

בפרויקט חדש שאני מוביל אקדם מעורבות  "

משרדי ממשלה משלב ראשוני יותר מאשר  

"חשבתי קודם

אני הרבה יותר רגישה ומודעת לצורך  "

להתייעץ ולשתף חברה אזרחית בכל צעד  

מורכב שאני מקדמת בעבודה ולאורך כל 

"שלבי העיצוב וההוצאה לפועל של מדיניות
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87%
יצרו או חיזקו קשרים עם משתתפים  

אחרים 

השיעור זהה ביחס לקשרים עם  –

משתתפים מאותו המגזר ומהמגזר  

האחר

יצירה או חיזוק של קשרים

גם בשאלה פתוחה על ציפיות מרכזיות שעליהן ענתה  

התייחסו ליצירת קשרים מקצועיים  23-מ10, התכנית

(מגזרי-בין/פנים)אישית -ולהיכרות בין

קשרים חדשים רלוונטיים  יצרתי "

"שיסייעו לארגון שלי

היכרות מעמיקה עם גורמים  "

ממשרדי ממשלה נוספים וגופים  

"אזרחיים

ציפיות שהתכנית ענתה עליהן
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משיבים יכלו לתת דוגמה לקשר משמעותי עבורם שנוצר 8

בתכנית עם משתתפים מהמגזר האחר

(לרוב במסגרת העבודה על הפרויקט)

הקשרים תרמו להרחבת הידע ונקודות המבט , לפי המשיבים

והם מהווים קרקע לשיתופי פעולה, וליצירת פתיחות ואמון

קשר משמעותי עם משתתפים מהמגזר האחר

עזר  -קשר עם משרד המשפטים "

איך נראים הדברים  לי להבין

ולא  ( ממשרדי הממשלה)משם

("עמותות... )מכאן

.  קשר עם מנהל עמותה"

מסייע לו בפרויקט שאותו  

ומדברים גם  הוא מוביל 

"מעבר לתכנית עצמה

נוצר לי הקשר במסגרת החלטה על  "

הקשר משמעותי כי זה  . פרויקט משותף

ארגון שלא הכרתי וסביר שלא הייתי  

מאוד משמעותי  פ"השת. יודעת על קיומו

ולצבור דרך ללמוד ולהגיע לשטח עבורי כ

"ידע מעשי ולא רק תאורטי
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שיתוף עמיתים בנושאי התכנית

13%
הרבה מאוד

52% 
הרבה

35%
מעט

עד כמה שיתפת עמיתים שלך מחוץ לתכנית בנושאים שבהם היא עסקה  "

"?ובתובנות שגיבשת בעקבותיה

0%
בכלל לא

גבוה יותר בחברה האזרחית  
(בקרב הממשלה54%לעומת 80%)



יחסים בין המגזרים בתכנית

28
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האיפיון של המשיביםלפי –ובסופה בתחילת התכנית היחסים בין המגזרים 

-3 -2 -1 0 1 2 3

2- 1.7

אמון

קירבה
-3 -2 -1 0 1 2 3

1.8- 2

הערכה
-3 -2 -1 0 1 2 3

0.8- 2.3

+3.7

+3.8

+3.1

חשדנות

ריחוק

זלזול

התחלה

סוף
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המשך–ובסופה התכנית היחסים בין המגזרים בתחילת 

-3 -2 -1 0 1 2 3

2- 1.7

אמון

קירבה
-3 -2 -1 0 1 2 3

1.8- 2

הערכה
-3 -2 -1 0 1 2 3

0.8- 2.3

+3.7

+3.8

+3.1

חשדנות

ריחוק

זלזול

:  יש קשר הפוך בין נקודת ההתחלה למידת השינוי

ככל שהתחילו יותר שליליים כך עברו בתכנית שינוי גדול יותר
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הבדלים בין המגזרים–איפיון היחסים בהתחלה ובסוף

-3 -2 -1 0 1 2 3 אמון

קירבה
-3 -2 -1 0 1 2 3

הערכה
-3 -2 -1 0 1 2 3

חשדנות

ריחוק

זלזול

ממשלה

חברה אזרחית
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תובנות ותגליות לגבי המגזר האחר

קשיים ותסכול שחווים בממשלה•

אנשים עם ערכים ודאגה לחברה•

מגזרי-נכונות לשיתוף פעולה בין•

חוסר ידע על החברה האזרחית•

:וגם

מעט שיתוף פעולה בין המשרדים•

בחלל )מגוון פעילויות הארגונים ותרומתם •

(שמשאירה הממשלה

מצוקת הארגונים והניכור כלפי הממשלה•

:וגם

קיומה הרבה יותר גמישות ניהולית•

:על הממשלההחברה האזרחית :הממשלה על החברה האזרחית

התייחסו  , גילו דברים שהפתיעו אותם לגבי המגזר האחר/בשאלה פתוחה האם הבינו

:המשיבים לנקודות הבאות

(משיבים7)(משיבים6)
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ביטוי לכל אחד מהמגזרים בתכנית

48%

9%

52%

82%

9%

ממשלה חברה אזרחית

יותר מידי

מתאים

מעט מידי

מתאים  , האם משתתפים מכל אחד מהמגזרים באו בתכנית לידי ביטוי מעט מידי"

"? או יותר מידי

האם קשור

לרמת הבכירות

של אנשי הממשל



34

הבדלים בין המגזרים–ביטוי לכל אחד מהמגזרים בתכנית 

מתאים  , האם משתתפים מכל אחד מהמגזרים באו בתכנית לידי ביטוי מעט מידי"

"? או יותר מידי

31%

70%

20%

69%

30%

92%

70%

8% 10%

משיבים מהממשלה משיבים מהחברה  

האזרחית

משיבים מהממשלה משיבים מהחברה  

האזרחית

יותר מידי

מתאים

מעט מידי

ממשלהחברה אזרחית  
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הקצאת משתתפים לכל אחד מהמגזרים בתכנית

ממשלה
33%

חברה  
אזרחית

33%

שלטון  
מקומי
33%

ממשלה
25%

חברה  
אזרחית
25%

שלטון  
מקומי
25%

מגזר  
עסקי
25%

(61%)עם מגזר עסקי (39%)בלי מגזר עסקי 

.נציגים מהשלטון המקומיבתכנית כל המשיבים חשבו שיש לשלב 

.הדעות היו חלוקות האם לכלול גם נציגים מהמגזר העסקי; ההקצאה לכל מגזר הייתה שווה
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מגזרית בתכנית-ההתנסות הבין

9%
במידה רבה מאוד

65% 
במידה רבה

26%
במידה מועטה

מגזרית בתכנית מסייעת להבין את -באיזו מידה לדעתך ההתנסות הבין"

"'?בחיים האמתיים'מגזרית -האינטראקציה הבין

0%
בכלל לא
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ההתנסות המעשית בתכנית

מספר משיבים חשבו שהוקדש זמן מועט מידי להתנסות מעשית בתכנים שנלמדו  

(שאלות פתוחות)ולחשיבה על יישום החומר בפועל 

מעבר לחוויה אין מספיק הזדמנויות ליישום ובדיקה"

"מידע והיכרות, מאוד טובה

יותר זמן  עבודה על -בין חברה אזרחית וממשלפרקטיקה"

"עם עדיפות לפחות נושאים, לכל נושא

"עמיתים ועבודה בין מגזריתיותר תרגול "

אין . אני מרגישה שנצא בסיום התכנית והכל יתפוגג"

"לתרגום של זה ליום יום-לדעתי עוגנים להמשך

בעל השפעה  לקדם את החלקים המעשיים לעוד שלב "

"נרחבת יותר בתוך המשרדים ובקרב עמותות



העבודה על הפרויקטים

38
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הנגשה לשונית תרבותית-תרגום ומיצוי זכויות 

ליווי קבוצתי לנבחרת בוגרי חסות הנוער

חשיפת בני נוער מהפריפריה ללימודי 

רפואה

החמישון  "הרחבת מעגלי שייכות והשפעה בקרב 

של תלמידי מדינת ישראל" העליון

מתווה להתערבות מבוססת חוסן קהילתי–קיימא -רווחה קהילתית בת

מדריך לבניית תכניות חברתיות בין משרדיות ובין מגזריות

פיילוט לאומי לבית לשירות בטוח-ילדים בטוחים  

העצמה ושיפור כישורי תעסוקה במגזר הבדואי

52%
העידו שהעבודה על הפרויקטים אפשרה להם  

להתנסות באופן אפקטיבי ביישום של מה  

שלמדו בתכנית

48%
העידו שהיא לא אפשרה להם התנסות  

אפקטיבית

תרומת העבודה על הפרויקטים

הנגשה ממוקדת של מידע ממשלתי לארגונים בחברה האזרחית  
"בהחלט העבודה על הפרויקטים העלתה דברים עליהם עברנו בתכנית"

"הצגתה, חקר הבעיה, עבודת צוות, איתור חומרים:( התנסות ב")

"ניסיון בעבודה משותפת עם החברה האזרחית"

בסופו של דבר זה היה בעיקר מפגש בין אנשים  "

"ופחות יישום הנלמד בתכנית

במישור הבין מגזרי לא הייתה לפרויקט"

"אמיתיתמשמעות 
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שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים

41%

22%
14%

50%

48%

46%

9%

30%

36%

4%

הנושא שבו עוסק צוות הפרויקט  

שלך

מידת המוכנות של הקבוצה  

לעבודה על הפרויקטים

שיטת בחירת הפרויקטים

בכלל לא

במידה מועטה

במידה רבה

במידה רבה מאוד



שביעות רצון מהעבודה בצוות הפרויקט שלהם

41

68%

45% 41% 36% 33% 33%

28%

46%
41%

41% 43%
28%

4% 9%
18% 23% 24%

22%

17%

האפשרות שניתנה  

לך להביע את 

עמדתך

המחויבות של 

חברי הקבוצה  

לקידום הפרויקט

הליווי והייעוץ של 

צוות התכנית

חלוקת העבודה בין  

חברי הקבוצה

קצב ההתקדמות  

בפיתוח הפרויקט

התמיכה והגיבוי  

של המשרדים  

הרלוונטיים  

*בפרויקט

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

 *n=18



ראיית עתיד הפרויקט

42

83%
מתכננים להמשיך להיות מעורבים  

בקידום הפרויקט גם לאחר סיום  

התכנית

91%
מעריכים שיש סיכוי רב שהפרויקט  

שעליו הם עובדים ייושם



מה מאפשר התנסות אפקטיבית

43

ההתקדמות בפועל
תמיכת  , קצב ההתקדמות)

(סיכויי היישום, המשרדים

נושא הפרויקט

!חשוב

הניתוח הסטטיסטי בעייתי בשל  

יש  . המספרים הקטנים שבהם מדובר

להתייחס לממצא כאינדיקציה ראשונית  

הדורשת בחינה נוספת

משיבים שהיו יותר שבעי רצון מנושא הפרויקט ומהתקדמותו בפועל

נטו יותר להעיד שהעבודה עליו אפשרה להם התנסות אפקטיבית



יישום התכנית

44
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ניהול התכנית על ידי המכון למנהיגות וממשל

87% 83%
70%

61% 57% 52%
44%

13% 17%
30%

22%
17% 31%

26%

17%
26% 13%

30%

4%

הנחיית הקבוצה ארגון התכנית המרצים  

שהוזמנו

עזר /חומרי רקע

שחולקו במהלך  

התכנית

מענה לבקשות  

המשתתפים

ליווי המשתתפים  

בין המפגשים

גמישות במבנה  

ובסדר היום של  

התכנית

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא
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אינטנסיביות התכנית

56%

4% 4%

43%

87% 92%

9% 4%

משך הזמן של התכנית בכללותה פרק הזמן בין המפגשים משך הזמן של כל מפגש

ארוך מידי

מתאים

קצר מידי
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היקף השימוש במתודות שונות

9%

26%

4%

26%
35% 39%

87%

70%

87%
52%

61% 52%

4% 4% 9%
22%

4% 9%

עבודה  

-במתכונת חד

מגזרית

עבודה  

-במתכונת דו

מגזרית

סדנאות הרצאות 

מומחים

סיורים למידת עמיתים

מועט מידי מתאים רב מידי
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המשך–שונות היקף השימוש במתודות 

9%

26%

4%

26%
35% 39%

87%

70%

87%
52%

61% 52%

4% 4% 9%
22%

4% 9%

עבודה  

-במתכונת חד

מגזרית

עבודה  

-במתכונת דו

מגזרית

סדנאות הרצאות 

מומחים

סיורים למידת עמיתים

מועט מידי מתאים רב מידי

(... או עבודת משרדי הממשלה)חסר מאוד מתן חשיפה לכל ארגון שמשתתף "
"מאמין שהחיבורים והשותפויות היו מתחזקים אם היינו מכירים יותר מקצועית

למידת עמיתים משמעותית והתעמקות באתגרים ובעשייה של המשתתפים לא  "

"באו מספיק לידי ביטוי לטעמי
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המשך–שונות היקף השימוש במתודות 

9%

26%

4%

26%
35% 39%

87%

70%

87%
52%

61% 52%

4% 4% 9%
22%

4% 9%

עבודה  

-במתכונת חד

מגזרית

עבודה  

-במתכונת דו

מגזרית

סדנאות הרצאות 

מומחים

סיורים למידת עמיתים

מועט מידי מתאים רב מידי

?מגזרית-האם יש תרומה ייחודית לעבודה במתכונת חד

"הבנת הייחודיות והצורך בחיבור, גיבוש הזהות:( תורם ל)-במינון שהיה מצוין"

הדבר  . איך צריך להסתכל על האתגרים המגזריים שלנו( תורם להבנה")

"מאפשר לנו לנוע בכיוון של קבלה ושיתוף פעולה ואף הבנה למגזר הציבורי

אבל  ', קבוצת השווים', 'הם דומים לי ומבינים אותי'יש תרומה של תחושה "

"השילוב והשיתוף עם המגזר האחר חשוב יותר

"בתכנית הנדונה שעיקרה בסוגיית בין מגזריות. לא"



50

הבדלים בין המגזרים–מגזרית -משך התכנית ועבודה דו

38%

80%

8%

50%

62%

20%

92%

40%

10%

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

רב מידי/ארוך

מתאים

מועט מידי/קצר

מגזרית-עבודה במתכונת דומשך הזמן של התכנית בכללותה
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המשך–המגזרים הבדלים בין –מגזרית -משך התכנית ועבודה דו

38%

80%

8%

50%

62%

20%

92%

40%

10%

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

רב מידי/ארוך

מתאים

מועט מידי/קצר

מגזרית-עבודה במתכונת דומשך הזמן של התכנית בכללותה

"לא סיימתי בתחושת מיצוי"

היכרות יותר מעמיקה עם אופן הפעולה  ( צריך")

ממליצה על לימודי . והמבנה של משרדי הממשלה

"המשך

וחוויה אחרת  ' טעימה'התכנית קצרה ונותנת רק "

. זהו רק שלב ראשון... בכל הסוגיות המהותיות 
היה צורך להמשיך עם הקבוצה המצוינת  , לדעתי

"לביצוע ועבודת יישום בשטח
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הזמן שהוקדש למרכיבים שונים

9%

35% 39% 39%

87%

61%
44% 39%

4% 4%
17% 22%

היכרות בין  

המשתתפים וגיבושם  

כקבוצה

העברת ידע מעשי  

ויישומי

העברת ידע עיוני עבודה על הפרויקטים

רב מידי

מתאים

מועט מידי

,זה בעיקר עניין של זמן שחסר לבשל את הפרויקט"

"בעיקר בתכנון שלו

שבעי רצון  פחותהיו מידי מועטמי שחשבו שהזמן שהוקדש לפרויקטים היה * 

שלהםומקצב ההתקדמות של הפרויקטים משיטת הבחירה 

*
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הבדלים בין המגזרים–הזמן שהוקדש למרכיבים שונים

46%
30%

23%

50%

31%

50%

23%
70% 77%

40%

46%

30%

31%

10%
23% 20%

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

רב מידי

מתאים

מועט מידי

העברת ידע עיוניעבודה על הפרויקטים העברת ידע מעשי ויישומי
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המשך–המגזרים הבדלים בין –הזמן שהוקדש למרכיבים שונים

46%
30%

23%

50%

31%

50%

23%
70% 77%

40%

46%

30%

31%

10%
23% 20%

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

משיבים  

מהממשלה

משיבים  

מהחברה 

האזרחית

רב מידי

מתאים

מועט מידי

העברת ידע עיוניעבודה על הפרויקטים העברת ידע מעשי ויישומי

"המפגשים הראשונים4-בעיקר ב, היו יותר מדי הרצאות דומות אחת לשנייה"

אפשר היה קצת לקצר על הרצאות כלליות בתחילת המפגש בנושא תהליכי  "

"שיתוף פעולה בין מגזריים

"הצד העיוני של היבטי חברה אזרחית וממשלה( היה לי חסר")

"עיוני/חשבתי שיהיה יותר תוכן לימודי"
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עניין במעורבות במיזם בעתיד

מהבוגרים העדיפו את האפשרות של 60%

מפגשים תקופתיים של בוגרי תכניות המיזם  

לצורך למידת עמיתים או העשרה בנושאים רוחביים

:אפשרויות אחרות היו

קבלת עדכונים תקופתיים לגבי  •

המיזם

חיבורים לבוגרים רלוונטיים•

השתלבות בתהליכים נוספים לקידום  •

מגזרי-הממשק הבין
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הערכה כללית של התכנית

100%
העידו שהתכנית ענתה על ציפיותיהם

(במידה רבה מאוד-35%)

96%
חשבו שהרמה המקצועית של 

התכנית גבוהה

(גבוהה מאוד-74%)

ברמה גבוהה מאוד  היתהההנחיה "

, ומאפשרת למידה על הובלת תהליכים בכלל

יצירת אמון וקשר , הנחיית קבוצות

.והתמודדות עם סיטואציות מורכבות

!"יישר כוח למנחות המקצועיות



מתן יותר כלים והרחבת ההתנסות המעשית והחשיבה על יישום בפועל

 וזיהוי דרכים לשיפור הממשק הביןחיזוק תחושת המסוגלות דגש רב יותר על-

מגזרי בתחום של המשתתפים

57

סיכום
התכנית יצרה קאדר של סוכני שינוי בעלי ידע ותפיסות חיוביות בנוגע  

והם החלו ליישם זאת בעבודתם , למגזר האחר ולשיתוף פעולה עמו

הבניית התכנית הותאמה להרכב המשתתפים החדש ואפשרה להם להתנסות  

מגזרית בתהליך מורכב שנחל הצלחה-באינטראקציה בין

התכנית חיזקה את הראייה המשותפת הן בתוך כל מגזר והן בין המגזרים

התכנית סייעה ליצירת קשרים מקצועיים בין משתתפים משני המגזרים ובנתה 

בסיס פוטנציאלי לשיתופי פעולה

:צעדים אפשריים לשיפור נוסף 



ויש הסכמה רחבה בנוגע לחשיבותם, לא השתתפו נציגים מהשלטון המקומי

-משתתפים מהממשלה חשו פחות מצוידים בכלים ומוכנים להובלת פרויקטים בין

מגזרי-ופחות ראו עצמם כמובילי נושא השיח הבין, מגזריים

מגזרי מטרה בפני  -משתתפים מהחברה האזרחית נטו לראות בשיתוף פעולה בין

בעוד שמשתתפים מהממשלה נטו לראותו כאמצעי להשגת מטרות אחרות, עצמה

במיוחד בקרב , בתחילת התכנית העמדות כלפי המגזר האחר היו שליליות

אך קיימת עדיין סוגיה של אמון מצד  , בסופה ניכר שיפור משמעותי. הממשלה

החברה האזרחית

במיוחד  –המשיבים חשבו שמשתתפים מהממשלה לא באו מספיק לידי ביטוי 

משיבים מהחברה האזרחית

הבדלים בין המגזרים–סיכום 
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  מאמץ אינטנסיבי לגיוס נציגים מתאימים ומחויבים מהשלטון המקומי והבטחת

השתתפותם

מגזרי ודגש על -חיזוק התפיסה העצמית של נציגי הממשלה כמובילי נושא השיח הבין

ובכלל זאת מתן כלים והתנסות מעשית רלוונטית, אופן היישום בעבודתם

 בדגש )? אמצעי או מטרה–מגזרי -שיתוף פעולה בין-חשיבה על המסר למשתתפים

(על ראייה משותפת של המגזרים השונים

דגש נוסף על בירור של סוגיית האמון מצד החברה האזרחית כלפי הממשלה

מציאת דרכים לחיזוק המקום והביטוי שניתנים לנציגי הממשלה בתכנית

:צעדים אפשריים לשיפור נוסף 

המשך-הבדלים בין המגזרים 



והמשיבים  , (בלא שהדבר הוכתב)מגזריים -רוב הפרויקטים היו בין

חצי מהם  , עם זאת. מתכננים להמשיך לקדמם ומעריכים שהם ייושמו

הרגישו שהפרויקטים לא אפשרו התנסות אפקטיבית במה שנלמד

פרויקטים–סיכום 
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חשיבה נוספת על שיטת בחירת הפרויקטים וגיוס תמיכת המשרדים

בדגש על זמן להעמקה וכלים, חיזוק התשתית לעבודה על הפרויקטים

:צעדים אפשריים לשיפור נוסף 

רלוונטי והתקדמות משמעותית בגיבוש הפרויקטכי בחירה בנושא יש אינדיקציות 

תוך כדי התכנית הם מנוף להתנסות אפקטיבית



יישום התכנית–סיכום 
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הציפיותוהיא ענתה על , מאודההערכה הכוללת של התכנית הייתה גבוהה 

המשתתפיםשל 

שביעות הרצון מאופן הניהול של התכנית הייתה רבה מאוד כמעט בכל ההיבטים  

(שביעות הרצון מהגמישות ומהמענה לבקשות הייתה פחות גבוהה)

תחושת המשתתפים שהיקף הסדנאות והסיורים היה מתאים התחזקה משמעותית 

'בהשוואה למרחב ב

במיוחד משתתפים מהחברה  , משיבים רבים חשבו שהתכנית הייתה קצרה מידי

מגזריים-שמעוניינים בהגדלת ההיקף של המפגשים הבין, האזרחית

אך לא )משתתפים מהממשלה חשבו שיש להקדיש יותר זמן להעברת ידע עיוני 

משתתפים מהחברה האזרחית חשבו שיש להקדיש יותר זמן להעברת (. כללי מידי

ידע מעשי ולעבודה על הפרויקטים



יישום התכנית–סיכום 
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המשך דגש על למידת עמיתים ואולי אף הרחבה

או הכנה מוקדמת של )מגזריים -בדגש על מפגשים בין, הארכה מדודה של התכנית

(?נציגי החברה האזרחית

:צעדים אפשריים לשיפור נוסף 


