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תוכן העניינים

המחקררקע על המיזם ועל 

מאפייני התכניות ומאפייני המשיבים

סיכום

פירוט הממצאים

התכניתשהיו במסגרת ממצאים לגבי הפרויקטים 

צרכים נוספים והמשכיות
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"חברה אזרחית-ממשלה "מיזם : רקע

משפטים  , מ"רוה, בריאות, חינוך, אוצר, רווחה)כשותפות של שבעה משרדי ממשלה –2012המיזם הוקם בשנת •

לחזק את הממשק בין : מטרתו. וינט ישראל'בגוממשל למנהיגות אלכאנציגי התפוצות ומכון , חברה אזרחית, (וקליטה

. לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל, כל זאת( . Ecosystem)הממשלה לחברה האזרחית וליצור מערכת כוללת 

הן פיזיות  והן  )הקמת תשתיות , יצירת כלים לפעולה, גיבוש תפיסה ומדיניות: המיזם מורכב מכמה מוקדי פעילות•

.והכשרת סוכני שינוי לחיזוק עשייה משותפת( בתחום של ידע ומחקר

מנהיגות "הגג שבראשה ארגון , קואליציית ארגוני תשתיתמתקיים בהובלת המרכזי התהליך , בחברה האזרחית•

".אזרחית

ביצע  ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . שוניםהתקיימו מגוון תכניות להכשרת סוכני שינוי ממגזרים 2017-2014בשנים •

.* הערכה שלהן

.ברוקדיילאתר מכון לעיון בדוחות המחקר ראו * 

http://brookdale.jdc.org.il/category/quality-in-social-services/?pageno=3?&pt=publication#038;pt=publication
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המחקר  על 

(*שני מחזורים-בכל אחת מהן" )מרחב משותף"ו" חלון לממשל", "מרחב: "על תכניות המיזםמחקר מעקב

.במטרה לבחון את המידה שבה הושגו מטרות התכניות בפרספקטיבה של זמן

(.פירוט בהמשך)מחזור כל בסוף התכניות הממצאים הקודמים מהערכת לצדו נערך גם ניתוח אינטגרטיבי של 

:כלי המחקר

2018פברואר -ינואר–(היענות69%)משיבים 106–שאלון מקוון למילוי עצמי לכלל הבוגרים •

2018אפריל -פברואר–** בוגריםראיונות עומק חצי מובנים עם 22•

:  הנושאים שנבדקו
שימוש כיום בתכנים שנלמדו בתכנית•

שינויים שחלו בדרכי העבודה מאז סיום התכנית•

שמירה על קשרים עם משתתפי התכנית•

סטטוס הפרויקט שעליו עבדו בתכניות מרחב ומרחב משותף•

תובנות ולקחים עיקריים הרלוונטיים לעיצוב מחזורים נוספים של התכניות בעתיד•

.הוא כן נכלל בניתוח האינטגרטיבי  של  ממצאי סיום התכניות. התכניתהזמן הקצר שחלף מאז סיום המעקב בשל לא נכלל במחקר " מרחב משותף"של ' מחזור ג* 
(.דוחראו )סיומו עם בוגריו כשנה לאחר ראיונות כיוון שכבר בוצעו , לא נכלל בראיונות" מרחב"של ' מחזור א** 

http://brookdale.jdc.org.il/publication/merhav-program-promote-interface-government-civil-society-evaluation-first-cycle-year-completion-program-2/
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מהלך איסוף הנתונים

המקווןהשאלון 

פעולות להעלאת שיעור ההיענות שיעור המשיבים תאריך

מיילים אישיים למי שמילאו חלקית+ תזכורות למי שלא מילאו שליחת 30% התחלה-4.1

ובוואטסאפתזכורות של אלכא במייל  34% 16.1

(מברוקדיילעובדת )ובמקרים מסוימים סיוע במילוי יצירת קשר טלפוני

48% 28.1

63% 20.2

69% סיום-28.2
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המשך-מהלך איסוף הנתונים

תכנית
זמן מסיום  

התכנית

מספר  

משתתפים  

בתכנית

אחוז היענותמשיביםמספר 

514384%שנים1-2מרחב משותף  

513472%שנים2-2.5חלון לממשל

512651%שנים3-4מרחב

15310669%סך הכול

היענות גדולה יותר  

ככל שהתכנית  

יותר" טרייה"

סוג התכנית  לשאלון לפי שיעור ההיענות 
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ראיונות העומק
(לא הצלחנו לתאם6עם )22בוגרים כדי לראיין 28-לכ פנינו "בסה

התכנית ולכן לא נכללו במחקר הנוכחירואיינו כשנה לאחר סיום ' מרחב אמבוגרי 9* 

המרואיינים לפי תכניתפילוח 

כ"סה מרחב  

משותף  
('וב'א)

חלון 

לממשל  
('וב'א)

*'במרחב מגזר

12 6 6 אזרחיתחברה

7 4 3 ממשלה

3 2 1 שלטון מקומי

22 12 6 4 כ"סה

המשך-מהלך איסוף הנתונים
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:  הניתוחשיטת 

.  אלכאשל במודל הלוגי " תוצאות הביניים"בהתבסס על , שנשאלו בסיום התכניות מופו לפי נושאיםהשאלות •

.  השונים של כל תכניתחושב ממוצע התשובות במחזורים , לצורך הראייה הכוללת וההשוואה בין התכניות•

:  השונות לנושאים משותפיםמנת לקבץ את השאלות על •

.'וכד" עושה אחרת" / "כבר יצרתי" / "כן"אחוז המשיבים שענו :TOP1-נכלל ה, רמות3בשאלות עם סולם תשובות של -

."רבה מאודבמידה "ו" במידה רבה"אחוז המשיבים שענו :TOP2-הנכלל , רמות5או 4עם סולם תשובות של בשאלות -

.  לא ענו על אותן השאלותהמשיבים מהתכניות השונות שהיות , גורמיםלא התאפשר לבצע ניתוח רגרסיה או ניתוח •

(בסוף כל מחזור)ניתוח אינטגרטיבי של ממצאי הערכת התכניות 

לצורך השוואה בין נקודת הזמן של סוף התכניות  , הנתונים האגרגטיביים מופיעים לאורך הדוח

(.בין שנה לארבע שנים)לאחר שעברה תקופה , אל מול נקודת הזמן הנוכחית

על מנת לראות את התמונה הכוללת , נעשתה אינטגרציה של ממצאי ההערכה של כל התכניות עם סיומן

.ואת ההבדלים בין התכניות
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המשך-ניתוח אינטגרטיבי

מחזורתכנית
מספר 

משתתפים
בתכנית

מספר 
משיבים

אחוז היענות

מרחב
242187%'א

252080%'ב

חלון  

לממשל

242187%'א

272178%'ב

מרחב  

משותף

272385%'א

2424100%'ב

2323100%'ג

שאלוני הסיום שנכללו במחקר



ומאפייני המשיבים  מאפייני התכניות 
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מאפייני התכניות

מרחב משותףחלון לממשלמרחב

תקופת התכנית
2014יולי –מרץ : 'מחזור א
2015יוני –פברואר : 'מחזור ב

2015ספטמבר –יוני : 'מחזור א
2016יוני –מאי : 'מחזור ב

2016אפריל –2015דצמבר : 'מחזור א
2017מאי -2016נובמבר : 'מחזור ב

(ימים8-14)מפגשים 8-10(ימים6)מפגשים 4(ימים9)מפגשים 8מספר מפגשים

משתתפים
ממשלה  

(ובודדים משלטון מקומי)
חברה אזרחית

ממשלה
חברה אזרחית
('וג'ברק במחזורים )שלטון מקומי

חלון לממשק בין מגזריחלון לממשלהחלון לחברה האזרחית  מטרת על

מתודולוגיה

מגזרית-תלת/ דו/ מתכונת משולבת חדמגזרית -מתכונת חדמגזרית -מתכונת חד

התנסות יישומית בעבודה  

מגזרית על פרויקטים-בין
--

מגזרית  -התנסות יישומית בעבודה בין

אתגרים/ על פרויקטים
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לשאלון המעקבמאפייני המשיבים 

ממשלה
36%

חברה אזרחית
54%

רשויות מקומיות
10%

מגיעיםשממנו המגזר 

מרחב
25%

חלון לממשל
35%

מרחב משותף
41%

התכנית שבה השתתפו

.עברו למגזר אחר5%. משרד אחר בתוך המגזר שלהם/לארגוןעברו מאז התכנית16%

:המשתתפיםכלל דומה להתפלגות המגזרים בקרב 

.מקומיותרשויות 10%, חברה אזרחית49%, ממשלה41%

:דומה להתפלגות התכניות בקרב כלל המשתתפים

.מרחב משותף43%, חלון לממשל29%, מרחב28%
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שנים 46-בארגון בין שנה וחצי ל/ותק במשרד

(ומעלהשנה - 24%20, שנה10- 20-27%, שנים5-10-23%, שנים5עד -27%)

(66%)רובן נשים 

(60-40בגילאי %62,84ממוצע )72-ל02טווח גילאים בין 

: המשתתפיםכלל לחלוקה המגדרית בקרב דומה 

.גברים37%, נשים63%

המשך  –לשאלון המעקב מאפייני המשיבים 
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האזרחיתמהחברה מאפייני העמותות של המשיבים 

ארצי
74%

צפון
9%

דרום
7%

מרכז
6%

ירושלים
4%

אזור פעילות

₪ עד מיליון 
8%

₪  מיליון 1-10
33%

ומעלה₪ מיליון 10

59%

שנתיתקציב

המשיבים באים מעמותות חזקות ובולטות יחסית



ממצאים עיקריים

סיכום
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*  הישגים עיקריים 

וכלים  השפעת התכניות מבחינת ידע 

נשמרה לאורך זמן

67%
שרכשובכלים/ בידע שימושכיוםעושים

שיעור דומה דיווחו בסיום התכניות כי רכשו ]

([ 61%)וכלים ( 70%)ידע 

.  מובהקיםנמצאו הבדלים לא ו–מגדר וותק , מגזר, תכנית: בשאלון נבדקו בפילוחים לפיהשאלות כלל (א*

.רבה מאוד+ הנתונים הכמותיים מציגים את שיעור העונים במידה רבה ( ב

התפיסה ההישג הבולט ביותר של התכניות הוא בשינוי 

זמןלאורך אשר המשיך להשפיע עליהם , של משתתפיהן

למגזרים  חיוביות בנוגע המשתתפים גיבשו תפיסות ועמדות 

והראיה הזאת המשיכה ללוות אותם , איתםהאחרים וליחסים 

גם לאחר סיום התכניות

[התכניות על שינוי התפיסהדיווחו בסיום 80%-כ]
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המשך-הישגים עיקריים 

על שינוי בדרכי השפעת התכניות 

זמןנשמרה לאורך העבודה 

עשו שינוי בדרכי העבודה עם  75%

שלהםמהמגזר ארגונים 

שינוי בדרכי העבודה עם עשו 78%

אחריםממגזרים ארגונים 

על  התכניות בסיום שדיווחו 61%עליה לעומת ]

[אחריםשינוי בדרכי העבודה עם מגזרים 

חלק מהפרויקטים המשיכו  

לפעול לאורך זמן

פרויקט נמצא  שהענו45%

יישוםשל בשלבים שונים 

פרויקט הסתייםשהענו 9%

נשאל רק בתכניות שבהן היו פרויקטים* 

השפעת התכניות על יצירת קשרים 

זמןלאורך נשמרה מקצועיים 

ת /משתתףעל קשר עם שמרו 82%

מהמגזר שלהםלפחות אחד 

על קשר  שמרו (במרחב משותף)79%

אחד  ת /משתתףלפחות עם 

ממגזרים אחרים

התכניות  בסיום דיווחו ( 75%)שיעור דומה ]

[כי יצרו וחיזקו קשרים מקצועיים ביניהם

*N=69
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...נקודות למחשבה

מיעוט מהקשרים הם לצורך  

קידום נושא או פרויקט משותף

19%
מקיימים קשר כזה עם  

שלהםמהמגזר משתתפים 

26%
קשר  מקיימים ( ממרחב משותף)

ממגזרים  כזה עם משתתפים 

אחרים

ממצאי הראיונות מעלים סייגים  

לגבי היישום

 לתת דוגמאות לכלים  קושי

ספציפיים שרכשו בתכניות  

ושמשתמשים בהם כיום

 השינויים בדרכי העבודה היו

וחלקם היו , בדרגות שונות

ולא סדוריםנקודתיים 

  רק מיעוט מהמרואיינים הרגישו

,  שהפכו לסוכני שינוי

קשיים וחסמים ומהראיונות עלו 

46%
ענו שהפרויקטים  

שהתחילו בתכניות

לא פועלים כיום

90%-כזאת על אף ש]

מהמשתתפים הראו  

בסיום התכניות נכונות 

[הפרויקטיםלקדם את 

נשאל רק בתכניות שבהן היו פרויקטים* 

N=69*
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המשך-נקודות למחשבה 

 הלאהליישום ולהעברה -ניתנו מספיק מנופים ודחיפה להמשך עשייה לפיו לא היה קול נוכח בראיונות.

 בהקשר  )עלתה גם תחושה של החמצה מכך שלאחר סיום התכניות לא נעשה מינוף של הצלחת התכניות

. להמשך עשייה( של הכשרת אנשים בעלי השפעה

לממשלהאלכארבה יותר בין ניכרת קרבה , ביחס למגזרים אחריםכי תיארו מיעוט מהמרואיינים, בנוסף

אבל לא ברור כמה , כן הפצתי מה שכתבתי בסוף לכולם. חושבת שמספיקלא [?שיתפת עוד אנשים בתובנות שלך מהקורס]"

רוצים להיות באמת  [ אלכא]אם ]...[ הסביבה לא מספיק השפעה על . חושבת שזה אני עם התובנות שליאני . סוכני שינוי זה יצר

אם זה נכון לקחת עוד ועוד נציגים מעוד משרדים או לחשוב עם  השאלה ]...[ נעשים סוכני שינוי מקורס אחד אז לא , מכון מכשיר

"הנציגים הקיימים להרחבת ההשפעה במשרד שלהם

(ממשלה, מרחב משותף)
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כיווני פעולה עתידיים

והתפיסות  הידע , ובמינוף הקשריםבתחזוקקיים בקרב הבוגרים צורך התכניות כי בצד תרומת , מהראיונות עולה

":קומהעוד לבנות "ושנוצרו כדי להגדיל את מעגלי ההשפעה 

משרדים/לאפשר היכרות עם בוגרי הקורסים השונים ולשמוע על התפקידים ועל הארגונים:לחזק את הרישות1.

לשמוע מה קורה במיזם ולאן  כיום וחלק גדול מהם הביעו רצוןמעודכנים או מעורבים רוב המרואיינים לא :לגבי המיזםלעדכן 2.

סביב נושאים הקשורים  –ובאופן טבעי , לקחת חלקחלקם גם מעוניינים . ומה קורה עם הפרויקטים שפותחו בתכנית, פניו

הבאיםעל עיצוב המחזורים לצורך חשיבה עלתה גם הצעה להקים צוות של בוגרים .בעבודה שלהם

לדבר על דילמות ובעיות ולקדם מענים , חשיבה והיוועצותלמשל להקים צוותי :מגזרית משותפת-לייצר עשייה ועבודה בין3.

( אבל לא רק, מגזריות-משמעותי במיוחד לבוגרי התכניות החד)בפועל 

בעיקר סביב  , בין השאר לתת לעמותות עוד כלים פרקטיים לעבודה מול הממשלה: לחזק היבטים של הקניית מיומנויות4.

(לדרג ולתפקיד, תוך התאמת הכלים לקהל היעד)נושא הכספים 

כאן גם הוצע שיהיה גורם  . לקדם את העשייההיו יכולים לסייע ית/חלק מהבוגרים ציינו שליווי אישי או מנטור:ללוות אותם5.

אקטיבייםוליווי יותר וייתן מענה , ת/שישמש כמתכללמאלכא 
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המשך-כיווני פעולה 

:צרכים ייחודיים שעולים בקרב כל אחד מהמגזרים6.

 חיזוק סוכני השינוי ומתן כלים והכוונה להטמעה של התפיסה בקרב עובדי הממשלה-ממשלה

 קצת ניכרת תחושה כי )לחזק אותו כשחקן משמעותי בזירה . חשוב לתת לו דגש נפרד–שלטון מקומי

"(נפל בין הכיסאות"

 עם הממשלהבקידום העבודה מתן כלים פרקטיים וליווי -חברה אזרחית



ממצאים עיקריים

פירוט הממצאים
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שינוי תפיסה

רחבה כי לתכנית הייתה תרומה משמעותית בשינוי התפיסה  מהראיונות עלתה הסכמה 

שיצרה אמון  , ההיכרות האישית-לשינוי הבסיס )איתםאודות המגזרים האחרים והיחסים 

(סטיגמותושברה 

עמםבנוגע למגזרים האחרים ולממשקים חיוביות תפיסות ועמדות כי גיבשובסיום התכניותדיווחו 80%-כ

  נוצרה יכולת להתבונן באופן רפלקטיבי על המגזר

שאליו שייכים ועל יחסיו עם המגזרים האחרים

  נוצרה הבנה של נקודת המבט של המגזרים

האחרים

התחזקה ההכרה בחשיבות של שיתופי פעולה

לשבת בשולחן ולשמוע ולדבר זה קצת מוריד  "

"מהטיעונים שלנו ומהמטענים אחד כלפי השני

(שלטון מקומי, מרחב משותף)
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ציטוטים מהראיונות–שינוי תפיסה 

כי הם  .להם את התודעה של הדבריםשהייתה הלוואי . הלוואי שהיו עוברים את מה שעברתיהיום אני רואה אנשים ואני אומרת "

(חברה אזרחית, מרחב משותף)" מקובעים

ואחרי  . זה היה לפני. ולנסות לבוא נגד, יותר כזה בא למצוא איפה המדינה לא בסדר[ החברה האזרחית]לפני התוכנית חשבתי שהוא "

או לפעול , וזה להשיג תקצוב, על הקושי שהממשלה באמת יוצרת, שלהםאתה רואה את זה מהעיניים קודם כל -בעצם אתה מבין 

מרחב  )" היכולת באמת להשתמש בחברה האזרחית ולא לראות בה אלטרנטיבה לממשלה, מצד שני. מצד אחד, בערוץ כזה או אחר

(ממשלה, משותף

מה שלקחתי מהתכנית זה כמה אנחנו שבויים בכל מיני קונספציות מחשבתיות ודימויים לגבי הגופים האחרים שאנחנו נמצאים איתם  "

,גדולופתאום זה ככה פתח חלון מאוד , וכמה אני בסדר וכל האחרים לא מספיק' אני צודק'כמה אנחנו נתקעים בעמדה של , בקשר

בעצם , בעצם לראות את העמדות האחרות ולראות את הדימויים של האחרים לגבי השירות שלך, שטלטל את הראייה הקודמתמשהו 

(שלטון מקומי, מרחב משותף" )איזושהי התבוננות פנימית גם עליך

תפסתי את הממשלה כמשהו הרבה יותר  . תפיסה יותר מיושנת, לפני החשיפה בחלון לממשל הייתה לי תפיסה שונה של הממשלה"

רמת הציפיות שלי  , כלומר. את התחושה שאפשר לעבוד עם הממשלה בצורה אחרתמהתכנית אני קיבלתי . הרבה פחות גמיש, מקובע

(חלון לממשל" )עלתה

מי  כי מי שנמצא בשטח זה . עד כמה השלטון המקומי הוא בעצם רשות מבצעתאבל , הבנתי שאולי אנחנו הרשות המבצעתפתאום "

(ממשלה, מרחב משותף" )הקורס נתן את התובנה. ברשותשהוא 
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תפיסות לגבי התרומה של שיתוף הפעולה עם מגזרים אחרים

.ברירה-רבתשהשאלה היות 100%-סיכום התשובות יותר מ* 

מערכת יחסים אישית שמאפשרת לפנות אחר יוצר "-

"נוספיםכך בנושאים 

]...[  סוג של שינוי עמדה של אנשים יצר גם זה "-

בהתחלה כל אחד הציג מי הוא ומה האני מאמין  

בחשיפה הזאת הייתה  ]...[ ומה הוא יכול לתרום 

"למידה של כל השותפים

ראייה כוללת 
של הנושא

שילוב  
היתרונות  

הייחודיים של 
כל מגזר

הסרת 
חסמים  
לקידום  
הנושא

איגום  
משאבים

אחר שיתוף 
הפעולה לא 

תרם 

56% 48%
39%

30%

7% 7%

*פעילות אחרת/ מגזרי לקידום הפרויקט -פ בין"אופי התרומה של שת

לקידום תרם סבורים כי שיתוף הפעולה עם מגזרים אחרים 93%

:  אופנים נוספים של תרומת שיתוף הפעולהמגזרית אחרת-הפרויקט שהיה במסגרת התכנית או לקידום פעילות בין

(N=106)



26

(מגזרי-לגבי אתגרים והזדמנויות בממשק הבין)בתכניותשרכשובידע שימוש 

כי רכשו ידעבסיום התכניותדיווחו 70%

"חברה אזרחית ומה התפקיד של כל אחד-למדתי המון על הממשק של ממשלה  .

אני יותר  , יש לי יותר כלים להתלבט. למדתי על החסרונות והיתרונות של כל אחד

,  מרחב משותף" )החלטותמבינה מה היתרונות של כל מגזר וזה עוזר להחליט 

(ממשלה

"לאיך משרד  , לקולות קוראים, קודם כל חשיפה מקצועית למשרדי ממשלה

מיליון דברים  , מה לא ניתן לשנות, למה ניתן לשנות, למתי פונים, ממשלתי עובד

(חברה אזרחית, מרחב משותף)" להםשלא הייתי חשופה 

"לראות מה הממשלה מחליטה בכל מיני תחומים שקשורים אלי , חופש המידע–

,  בחנתי את זה בכל מיני הזדמנויות וזה היה מעולה. הייתה הרצאה על זה

(חלון לממשל" )הגשתי בקשות לחופש מידע

(N=101)

עושים כיום שימוש בידע שרכשו 67%

במידה  
רבה מאוד

18%

במידה רבה 
49%

במידה  
מועטה
29%

כלל לא
4%
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*ובמיומנויות שרכשובכליםשימוש עושים כיום 66%

(N=102)

(לקידום שיתופי פעולה בין מגזריים)שימוש בכלים ובמיומנויות שרכשו בתכניות 

(.  ועודשיתופי פעולה , פרויקטים, הובלת שינוי: שלבתחומים )כי רכשו כלים ומיומנויותבסיום התכניותדיווחו 61%

" פחות את התוכן של איך , זה את הרוחמהתכנית שכן לקחתי יותר מה

אבל מבחינה פרקטית של , לגבש איזושהי ראיהזה כן תרם מאוד ]...[ . לעשות

בזה ולא שמתי  שהשתמשתי יכול להיות . מצאתישם פחות , מה ואיך לעשות

(ממשלה, מרחב משותף" )לב

"אני חושבת שהיא יותר  . אני חושבת שזאת החולשה העיקרית של התכנית

לא , מאשר לתת משהו פרקטי, מוטיבציה, תשומת לב, טובה בלייצר אווירה

(ממשלה, מרחב משותף" )יכולה להגיד שקיבלתי איזשהו כלי

ייתכן כי  (. 55%)השיעור היה נמוך יחסית " חלון לממשל"ב* 
הדבר נובע מהמיקוד שלה בעבודה מול הממשלה ופחות  

(.  כפי שנוסח בשאלה)פעולה עמה -בקידום שיתופי

במידה  
רבה מאוד

13%

במידה רבה 
53%

במידה  
מועטה
31%

כלל לא
3%

ציינו שהתכניות תרמו בעיקר  חלק מהמרואיינים , לצד זאת

.במישור התפיסתי ופחות במישור הפרקטי והיישומי

חלקם התקשו לתת דוגמאות לכלים ספציפיים  , כמו כן

.  שרכשו בתכניות ושמשתמשים בהם כיום
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מהמגזר שלהםת /ת אחד/משתתףלפחותשמרו על קשר עם 82%

ממגזרים אחריםת /ת אחד/משתתףלפחותשמרו על קשר עם " מרחב משותף"מבוגרי 79%

שמירה על קשרים שנוצרו בתכנית

18%

48%

34%

אף אחד

2עד 1

ומעלה3

(N=105)שלהםמהמגזר קשר עם עמיתים 

21%

51%

28%

אף אחד

2עד 1

ומעלה3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ממגזרים אחרים  קשר עם עמיתים 
(N=43*)

בלבד" מרחב משותף"השאלה נשאלה ב*

כי יצרו וחיזקו קשרים מקצועיים ביניהםהתכניותבסיום דיווחו 75%
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(מגזרי-בין82%, בתוך אותו מגזר79%)ולא אישיים מקצועייםרוב המשיבים דיווחו כי הקשרים הם •

(משתתפים6)מגזרי -או בין( משתתפים17)מגזרי -פנים, פרויקט/לצורך קידום נושא-מיעוט •

(המטרה העיקרית שלהם)אופי הקשרים

שלהם  מהמגזר עם עמיתים מטרת הקשר 
(N=86)

ממגזרים אחרים  עם עמיתים מטרת הקשר 
(N=34*)

בלבד" מרחב משותף"בהשאלה נשאלה *

התייעצות או 
החלפת מידע

56%

חברי/אישי
18%

פרויקט  / קידום נושא
משותף
26%

התייעצות או 
החלפת מידע

60%

חברי/אישי
21%

פרויקט  / קידום נושא
משותף
19%

שעוסקיםאנשיםארבעה-שלושהשלגודלסדרעםהיוםבקשראני"

במיזםבעצםשהואמישהולמשל[...]שלילעולםשקרוביםבנושאים

לייקיםברמתזההשאר,שניים-אחדעודישאולי.לשלימקביל

(לממשלחלון)"בפייסבוק

לבררצריכהשהייתיחומריםמיניכללישלחהוא,זהאחריבקשראתוהייתי"

(אזרחיתחברה,משותףמרחב)"ליסייעממשזהאז,וזהתקציביםעלפרטים
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העבודהשינויים בדרכי 
מגזרית-הפניםדיווחו כי חל שינוי בעבודה75%

עם מגזרים אחריםדיווחו כי חל שינוי בעבודה 78%

יותר מתייעצים או יותר מקדמים שיתופי פעולה-בעיקר

יותר  
התייעצות

יותר קידום  
שיתופי פעולה

יישום דרכי  
עבודה חדשות

אחר לא חל שינוי

49% 44%

23%

5%

25%

*(N=105)שלהםהמגזרעם העבודהבדרכישינוי

.ברירה-רבתהשאלה שהיות 100%-סיכום התשובות יותר מ* 

*(N=104)מגזרים אחריםעםהעבודהבדרכישינוי

יותר  
התייעצות

יותר קידום  
שיתופי 

**פעולה

יישום דרכי  
עבודה חדשות

אחר לא חל שינוי

45% 44%

25%

6%

22%

עם  על שינוי בדרכי העבודההתכניותבסיום דיווחו 61%

(38%" )חלון לממשל"שיעור נמוך יחסית בתכנית .מגזרים אחרים

חל שינוי פחות משמעותי בתחום של קידום שיתופי  " לממשלחלון "ב** 
משותף  ומרחב ( 58%)בהשוואה למרחב , (22%)פעולה עם מגזרים אחרים 

יתכן שהדבר נובע מהמיקוד השונה של התכנית(. 56%)

בדרגות  מהראיונות עולה כי השינויים שחלו היו 

סדוריםואחרים יותר חלקם נקודתיים , שונות
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דוגמאות  –שינויים בדרכי העבודה 

רבים סיפרו שהם מקדמים כיום יותר שיתופי פעולה, בשאלה פתוחה ובראיונות•

ליישום דרכי עבודה חדשות וליותר התייעצויות, הדוגמאות התייחסו לשינוי באופן שבו משתפים פעולה•

מגזרי-ומיעוטן לממשק הפנים, מגזרי-רוב הדוגמאות התייחסו לממשק הבין•

"ועל כן אני נוטה לפנות אליהם יותר מאשר  , יש בי יותר אמון במגזר הראשון
חלון  " )וכן מנסה להטמיע את האמון הזה בקרב העובדים שלי, פניתי בעבר

(לממשל

" היחשפות גבוהה יותר לאתגרי השטח ובעקבות  , תכופים יותר בארגוניםביקורים
(ממשלה, מרחב משותף" )בירוקרטיהכך שותפות בהובלת תהליך לצמצום 

" פים"שתאת האופציות של כדי לבחון , ברשותמיפוי של  המגזר השלישי נעשה  "
(רשויות מקומיות, מרחב משותף)

" שינוי מסוים באופן ההסתכלות שלי על עמותות במסגרת הקשרים המרובים  חל
פעמים רבות אני מקדישה תשומת לב רבה ומאמצים  . ]...[ של המשרד עמן

(ממשלה, מרחב" )הפעולהלראות יותר את המקומות של שיתוף 

" חושבת שהיום אני הרבה יותר בקלות עובדת בצורה אני
"  רחבה ותמיד מחפשת את המשרדים הנוספים איתנויותר 

(ממשלה, מרחב)

"אני יוזמת שיתופי פעולה עם ארגונים מהמגזר השלישי  ,
ואשר שיתוף  , בעיקר עם אלו שיש להם מומחיות שונה משלי

חלון  " )הפעולה בין שני הארגונים עשוי להניב תועלת גדולה
(לממשל

מגזרי-ביןפנים מגזרי
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בוגרי התכניות כסוכני שינוי

המעקבולא במחקר , (בתכניות מרחב ומרחב משותף)נשאל בסיום התכניות בלבד * 
המעקבלא נשאל במחקר . בלבד" מרחב משותף"נשאל בסיום תכנית ** 

מגזרי או לקדם -לחולל שינוי בממשק הבין)דיווחו בסיום התכניות על חיזוק תחושת המסוגלות שלהם75%

( *מגזריים-פרויקטים בין

**  על גיבוש תפיסת התפקיד שלהם כמובילי שינוי " מרחב משותף"בסיום דיווחו 78%

כן הפצתי . חושבת שמספיקלא [?שיתפת עוד אנשים בתובנות שלך מהקורס]"

אני חושבת  . אבל לא ברור כמה סוכני שינוי זה יצר, מה שכתבתי בסוף לכולם

רוצים  אלכאאם ]...[ לא מספיק השפעה על הסביבה . שזה אני עם התובנות שלי

אם  השאלה ]...[ נעשים סוכני שינוי מקורס אחד אז לא , להיות באמת מכון מכשיר

זה נכון לקחת עוד ועוד נציגים מעוד משרדים או לחשוב עם הנציגים הקיימים  

(ממשלה, מרחב משותף" )להרחבת ההשפעה במשרד שלהם

.לתחושות המרואיינים כיום, נמצא פער בין הממצאים מסיום התכניות על מסוגלות ומחויבות להוביל שינוי

.למרות המוטיבציה, רביםקשיים וחסמים ומהראיונות עלו , שינויהרגישו שהפכו לסוכני מהבוגרים מיעוט רק 

.פחות הצליחו להעביר את התפיסה הלאה ולהטמיע תהליכי עבודה אחרים באופן רוחביבממשלה

.אך לצדה קושי ביישום בשל היעדר ידע וכלים, מעצם מהותה" סוכני שינוי"יש יותר תפיסה של בחברה האזרחית

עד כמה שאני  , אני גם נהפכתי שגריר לעמותות אחרות"

לא כל המשרדי  , ה אל תכלילו'חבר: אומר]...[ יכול 

יש שם אנשים  . ממשלה ולא כל האנשים הם כאלה

(חברה אזרחית, מרחב משותף)" טובים



ממצאים עיקריים

ממצאים לגבי הפרויקטים שהיו במסגרת התכנית
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(N=69)

לא היה ליווי  –שאינם פעילים נמצא כי לפרויקטים 

בעוד שלחלק מן הפרויקטים  , של צוות התכנית

צוות התכניתליווי של יש או היה –הפעילים 

ובחלק  , דעיםתמימות הפרויקטים אין בתוך צוותי 

חברי צוות שונים סימנו סטטוס שונה  מהמקרים 

לגבי אותו פרויקט

*סטטוס הפרויקטים

לא פועל
46%

בשלב תכנון
7%

תחילת יישום
15%

יישום 
מתקדם
23%

הסתיים
9%

ענו כי הפרויקטים נמצאים בשלבים שונים של יישום45%

היו פרויקטים" מרחב משותף"ו" מרחב"רק בתכניות *  
95%-ו85%, "מרחב משותף"ו" מרחב"בסיום תכניות 

דיווחו על נכונותם לקדם את הפרויקטים( בהתאמה)
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גורמים להפסקת הפרויקטים שאינם פעילים כיום

עניין או  , חוסר זמן: הגורמים הנפוצים ביותר

היה מי שיוביל לאחר סיום  לא / רלוונטיות

התכנית

החלטה  , משאביםחוסר :גורמים נוספים

בעיה בבחירת  , אתגרים בעבודת הצוות, משרדית

בעיה ביישום, הפרויקט

הפרויקטיםלהפסקתגורמים

היעדר ליווי 
*ותמיכה
16%

מגבלות  
בירוקרטיות

13%

אתגרים  
בתכנון וניהול 

הפרויקט
פ עם  "אתגרים בשת13%

המגזר האחר
10%

אחר
48%

.היווה מכשול" העדר ליווי ותמיכה"כי דיווחו 27%,"מרחב"בתכנית * 

במוטיבציה  יכול להסתיים זה לא . למעשי מצריך קצת משאביםהמעבר "

של דבר כל אחת חוזרת  בסופו . ]...[ ממשיךליווי מקצועי צריך , שלנו

אז זה דורש  , לא קשור לפרויקטיומי -היוםואם העיסוק , לתפקיד שלה

(ממשלה, מרחב)"חדשממני ניהול זמן 

(N=31)

:התייחסו לגורמים" אחר"המשיבים שענו 
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הפרויקטיםליווי

מרחב " )בעיקר ללא מסגרת מובנית, קשה להמשיך את המעורבות בומאוד , אם המשתתף לא קשור לפרויקט באופן ישיר"

(חברה אזרחית, משותף

(ממשלה, מרחב משותף" )מהתכניותבעייתי ולדעתי עיכב ואף מנע יציאה לפועל של חלק מאוד המשך ליווי היה היעדר "

. אי אפשר להטמיע משהו חדש בלי שיש ליווי כמו שצריך. זה מאוד קריטי. הוא לא היה כל כך, הליווי צריך להיות מאוד צמוד"

כל מיני כאלה  -'משורת הדיןלפנים זה , שתדעי לך, לא בטוח שזה ימשיך, תקשיבי'כל הזמן אמרו לי אבל היה לי ליווי 

(ממשלה, מרחב" )עוד רגע זה נגמרשהנה כל הזמן הייתי בזהירות . משפטים

(ממשלה, מרחב משותף" )כי יכול היה לתרום מאוד. וחבל. הליווי לא היה משמעותי"

תמיכה חיצונית כדי להוציא אנשים מאזור הנוחות הרגיל שלהם ולראות שהם עושים דברים אחרים שיעשירו את  חייבים "

(חברה אזרחית, מרחב משותף)" מה אפשר לעשות, לראות מה נעשה, follow up, רענון. העשייה היומיומית

,  כי המשך העבודה על הפרויקט הצריכה מהמשתתפים השקעת משאבים ומאמץ, מן הראיונות והשאלות הפתוחות עולה

'     לצאת מאזור הנוחות שלהם'וגם מחזק ומניע אנשים , וכי ליווי מתאים יכול היה לעזור בכך שהיה מספק הכוונה ומסגרת
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הישגי הפרויקטים הפעילים

 היעדהפרויקט הכפיל את המשתתפים ואת קהלי

200מוטבים נוספים

 נמצאת  הסתיימה והכשרה נוספת אחת הכשרה

סיוםבשלבי 

   הצעת חוק שמתקדמת ולקראת אישור סופי

:דוגמאות להישגים

אולם רובם לא מסרו על כך נתונים כמותיים, הישגיםהשפעה או דיווחו על ( מאלה שמסרו כי הפרויקטים פעילים)94%

שיפור או קידום  
מצב / רווחת

קהל היעד

שיפור טיב 
השירות

עלייה 
/  בהשתתפות

בשימוש

חיסכון בעלויות אחר אין לפרויקט  
/ השפעה
הישגים

58%

42%

19%
10% 10% 6%

*הישגים והשפעות

.ברירה-רבתשהשאלה היות 100%-סיכום התשובות יותר מ* 

(N=26)
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הרבה מאוד
25%

הרבה  
25%

בינוני
14%

מעט
25%

כלל לא
11%

הפרויקטים במידה בינונית או יותרבקידוםכיום מעורבים( מחברי הפרויקטים הפעילים)64%

מתכננים להמשיך לקדם את הפרויקט או להרחיבו68%

במידה רבה  
מאוד
32%

במידה רבה  
36%

במידה מועטה
21%

כלל לא
7%

פעילות חד / לא רלוונטי 
פעמית

4%

מעורבות בקידום הפרויקטים וכוונות להמשך

להרחיב/כוונות להמשיךמעורבות

(N=28  )



ממצאים עיקריים

צרכים נוספים והמשכיות
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שכל ...יישום בכל מפגשכולה יהיה התכנית אני ממליצה שהמטרה של . רק בתחום התיאורטי, תרמה לצעריהתכנית "

צריך הכסף ... התפספסלחולל והשינוי שיכלה , יש הרבה כוח לקבוצה שגובשה. ארגוני-ביןהקורס יהיה מוכוון להטמעת שינוי 

(חברה אזרחית, מרחב משותף" )ופחות בתיאוריה, להיות מושקע יותר ביישום סטרטאפ חברתי בין מגזרי

"  מחר בבוקראיתומה עושים , לא ברור לי בסוף מה בפרקטיקהש, יותר כללי כזהoverviewהקורס סיפק איזשהו "

(ממשלה, מרחב משותף)

יותראני מחפשת משהו שהוא ]...[ ? what’s in it for meאם היום יציעו לי תכנית אחרת אני אהיה יותר סקפטית ואשאל "

(ממשלה, מרחב" )מעשייםכליםועםממוקד

אני לא  , מתוחמתמאוד כי הפרופסיה שלי היא . להסיקאבל ממני כנדגמת אי אפשר , לא[ ?השתנה בעבודה שלךמשהו "]
צריך להיות על פי סוגי העבודה של הממשלה עם החברה האזרחית  של התכנית אולי הפיתוח. ופרויקטיםעוסקת בקשרים 

"  שלהםהיומיומיתבעבודהיהיההמעשיהחלקומתוך סוגי העבודה להבין מה קהל היעד הנכון לכזאת הכשרה ואז 

(ממשלה, מרחב)

שימת דגש רב יותר על הפרקטיקה

.הלאהליישום ולהעברה -ניתנו מספיק מנופים ודחיפה להמשך עשייהלפיו בתכנית לא נוכח מן הראיונות עלה קול 
עלתה טענה שהייתה יותר מידי תיאוריה ופחות מידי פרקטיקה
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מינוף הצלחת התכניות להמשך עשייה  –המשכיות 

כי התכניות הצליחו ליצור קבוצה חזקה  , המרואיינים הדגישו. מן הראיונות עלתה תחושה של פוטנציאל לא ממומש

חלק מהם גם הביעו  . אך מרגע סיומן לא נעשה מאמץ למנף  אותה, שיכולים להוביל לעשייה משמעותית, של אנשים

או להיות מעורבים בעשייה כזו/עניין לקחת חלק בתהליכי היוועצות ו

" וחלקם בעמדות בכירות בארגונים חברתיים  , שיושבים באמת עם ידע וניסיון, כמה אנשים שהכשירו לאורך המחזוריםכבר כיוון שיש

?  או תהליכים אחריםבאלכאבתוך תהליכים אסטרטגיים אותו איך מטמיעים באמת לראות למה לא לקחת את הכוח הזה בשביל , ובמשרדים

?  על הקורסים, האם זה לא פורום ששווה להמשיך להיוועץ בו אפילו על המיזם

(ממשלה, משותףמרחב )

" ה האלה שישבו שם לדעתי זו 'להביא את כל החבר. ]...[ ספורדי מידי, קטן מידיזה אם יהיו הצלחות מתוך הקורס בפרויקטים השונים גם

התכנית הזאת מייצרת קשר בין הרבה מאוד גורמים  . ]...[ לעשות איתה כלום זה נותן תחושה של כישלון חרוץלא , הצלחה מדהימההיתה

(חברה אזרחית, מרחב משותף" )כלוםנכסים שלא עושים איתם אבל זה ]...[ מדהימות מייצרת אמוציות , טובים

"מרחב  " )כך שכל אחד חוזר למרחב שממנו בא. יתמוך וילווה בתהליך, כי אין מי שיחזיק, כשמתפזר הקורס מתפזרים הרעיונות הנפלאים

(חברה אזרחית, משותף

" כחלק . מוקדם מידי הם שיחררו. ]...[ בעיניי זה כן התפקיד שלהם. אבל זה לא קורה',  לכו על זה ותקימו לעצמכם'הגישה שלהם הייתה

(ממשלה, מרחב משותף" )מהמפגשים הם עשו מפגשי עמיתי חשיבה וזה היה יכול וצריך להמשיך
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נקודה למחשבה  

ועדת  ]אבל כל הנציגים של הוועד , מדברים בגובה העיניים, שהפתיע אותי לגמרי זה שאנחנו מדברים על מרחב משותףמה "

ואני  , אני זוכרת שזה עלה באחד הדיונים. ואין מישהו שמייצג אותי שםהשלישי אין שם אף נציג מהמגזר [)...( ההיגוי של המיזם

(חברה אזרחית, מרחב משותף" )אתם עדיין פטרונים עלינו. אמרתי שאני פשוט בהלם מזה

מרחב " )הם סופר ממסדיים. והם לא שם, התפיסותשל  cutting edgeלהיותכאילו חברה אזרחית אמורה ]...[ אלכא נחשבת "

(חברה אזרחית, משותף

(ממשלה, מרחב משותף" )?האם הם חברה אזרחית או ממשלה-אלכא מבלבל קצת מה המקום של "

האחריםלמגזרים ביחס , לממשלהאלכאמיעוט מהמרואיינים חשו כי קיימת קרבה רבה יותר בין 



ממצאים עיקריים

!תודה


