
קדיש-ליאור קדם, טליה חסין

(חברה וקהילה, רווחה)ק"רחורואים
עתודה למנהיגות בכירה

בשדה הרווחה והשירותים החברתיים
'מחזור ב

הערכת העבודה על היוזמות

2020אפריל | ף"תשניסן 
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,  קבוצת השפעה של סוכני שינויהיא לפתח ק"רחומטרת תוכנית ההכשרה רואים 
יוזמת וצופה , שתפעל לקידום מערכת הלומדת, מקרב כלל השירותים החברתיים

. את פני העתיד
כחלק מתהליך הלמידה בתוכנית התבקשו המשתתפים להוביל יוזמה בשדה  

.השירותים החברתיים

על המחקר

להעריך , לבחון את המידה שבה הושגו מטרות העבודה על היוזמות בתוכנית
את אופן הניהול והארגון של העבודה ולתרום לעיצובה במחזורים הבאים 

מטרת המחקר
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(  2019בדצמבר 4)העברת שאלון מקוון למילוי עצמי 
השאלון הועבר לכל המשתתפים בתום המפגש האחרון של העבודה על היוזמות

(  2019בספטמבר 16)צפית במפגש אחד של העבודה על היוזמות ת

(2020ינואר )מובנים -ראיונות עומק טלפוניים חצי
,  משרד העבודה: נציג מכל מגזר–חמישה ראיונות עומק נערכו עם משתתפי התוכנית 

הרווחה  ; (בריאות ואוצר, חינוך)משרדי ממשלה אחרים ; הרווחה והשירותים החברתיים
החברה האזרחית  ; המוסד לביטוח לאומי; בשלטון המקומי

(. יוזמות שטרם הגיעו לשלב של יישום/ יוזמות שהגיעו לשלב של יישום )נבדקו הבדלים בין מגזרים והבדלים לפי סטטוס היוזמה : ניתוח הנתונים
וסיום העבודה על היוזמות  ( 2019יוני )תום התוכנית : כמו כן נבחנו הבדלים בתשובות המשתתפים לשאלות זהות שנשאלו בשני שלבי ההערכה

(.  2019דצמבר )

הבודק את גודל האפקט ואם , Cohen's dההבדלים בין המדידה בתום התוכנית ובין המדידה בתום העבודה על היוזמות נבחנו באמצעות המדד 
.כמקובל, 0.8-במצגת מוצגים רק הבדלים הגדולים מ. הוא משמעותי

השיטה
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גברים 38%, נשים62%

משרד , (24%)שלטון מקומי : מגזר

הרווחה והשירותים החברתיים  , העבודה

,  (19%)משרדי ממשלה אחרים , (19%)

החברה  , (19%)המוסד לביטוח לאומי 

(19%)האזרחית 

(N=26)86%אחוז היענות 

:יש דמיון להתפלגות לפי מגדר בתוכנית עצמה
גברים 37%,נשים63%

:יש דמיון להתפלגות לפי מגזר בתוכנית עצמה
הרווחה , משרד העבודה, (23%)שלטון מקומי 

, (20%)משרדי ממשלה אחרים , (23%)והשירותים החברתיים 
(17%)חברה אזרחית, (17%)המוסד לביטוח לאומי 

מאפייני המשיבים לשאלון המקוון
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שתפעלנה לקידום , משתתפי התוכניתתרגול הלמידה בתוכנית באמצעות פיתוח יוזמות משותפות של: מטרה
שדה הרווחה

עד יוני 2018מאי )מרבית העבודה נעשתה בתקופה שבה פעלה התוכנית . 2019ועד דצמבר 2018מאי מ: תקופה
2019)

מפגשים קבוצתיים במהלך התוכנית ועבודה בקבוצות קטנות בליווי של מובילות התוכנית:מתודולוגיה

הרווחה והשירותים  , ממשרד העבודה8)מן הממשלה 13: שהתפלגו כך, משתתפים30סך הכול : משתתפים
מן המוסד 5; השלטון המקומימן 7; (ממשרד האוצר2; משתתף אחד ממשרד הבריאות; ממשרד החינוך2; החברתיים

חברה האזרחיתמן ה5;  לביטוח לאומי

מנחות הקבוצה יצרו קשר עם מובילי  . הקבוצות עבדו עצמאית(: 2019יוני עד דצמבר –בתום התוכנית )מבנה העבודה 
נוסף לכך . ועל פי הצרכים והרצונות של המשתתפים, הקבוצות ושוחחו עימם או עם נציג אחר מן הקבוצה אחת לחודש

. באמצע תקופה זו ובסיומה, התקיימו שתי פגישות של המנחות עם כל המשתתפים

מאפייני העבודה על היוזמות
.  במשך תקופת התוכנית כיהנה ממשלת מעבר

הקיפאון במשילות הגביל  , לדברי משיבים רבים
.  את יכולתם להניע תהליכים מול משרדי הממשלה



"  תעודות זהות"
*של היוזמות

חשוב לציין כי לא הייתה אחידות בדיווחי המשיבים מאותה קבוצה בנוגע לאפיון היוזמה

על פי דיווחיהם של מובילי היוזמות  *
וחוברת היוזמות שהפיק צוות התוכנית
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מטרה

תוכניות  , פיתוח שירותים

זקנה  "ומענים להבטחת 

לאנשים עם " טובה

מוגבלות שקופה

גורמים מעורבים מתוך התוכנית
הרווחה  ; הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

;  משרד האוצר; משרד הבריאות; בשלטון המקומי
החברה האזרחית; המוסד לביטוח לאומי

קהל יעד
: אנשים עם מוגבלות שקופה•

מוגבלות שכלית , אוטיזם
מוגבלות נפשית  , התפתחותית

בני משפחותיהם•
אנשי מקצוע  •
קובעי מדיניות•

גורמים מעורבים מחוץ לתוכנית
וינט ישראל 'ג; מחלקות נוספות בשלטון המקומי

הרווחה והשירותים  , משרד העבודה; מעבר למגבלות
משרד  ; הרווחה בשלטון המקומי; החברתיים

; המוסד לביטוח לאומי; משרד האוצר; הבריאות
החברה האזרחית

*שלבי העבודה שבוצעו

מיפוי של צרכים ממשיים•
הגדרת הבעיה•
עבודת חקר לזיקוק הבעיה ולתיקופה•
לקראת בדיקת היתכנותתוכניתכתיבת •
בדיקת היתכנות•
יישום•
(scale)הרחבת היישום •

הם אלה שבוצעו עד כהמודגשהשלבים המופיעים בטקסט *

"רואים רחוק רואים שקוף"
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מטרה

הבטחת טיפול מיטבי 
לפעוטות באמצעות  

העלאת המודעות של 
שיתופם והעצמת  , ההורים

יכולתם לבחור את הדרך  
לטפל בילדיהם

גורמים מעורבים מתוך התוכנית
הרווחה  ; הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

משרד החינוך; משרד האוצר; בשלטון המקומי

קהל יעד
הורים•

מוסדות חינוך•

אנשי מקצוע בתחום הטיפול•

גורמים מעורבים מחוץ לתוכנית
החברה האזרחית  ; מחלקות נוספות בשלטון המקומי

*שלבי העבודה שבוצעו

מיפוי של צרכים ממשיים•
הגדרת הבעיה•
עבודת חקר לזיקוק הבעיה ולתיקופה•
לקראת בדיקת היתכנותתוכניתכתיבת •
בדיקת היתכנות•
יישום•
(scale)הרחבת היישום •

"בונים גשרים להתפתחות המיטבית של ילדים"

הם אלה שבוצעו עד כהמודגשהשלבים המופיעים בטקסט *



9

מטרה

ליווי ותמיכה לבוגרי מסגרות 
וחיבור  , של נוער בסיכון

הצעירים לשירותים מתאימים  
לשם השתלבות בחיים  

הבוגרים

גורמים מעורבים מתוך התוכנית
;  הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

משרד ; החברה האזרחית; המוסד לביטוח לאומי
החינוך

קהל יעד
בוגרי 25-18צעירים בני 

מסגרות טיפול ומסגרות  
חינוך לנוער בסיכון

גורמים מעורבים מחוץ לתוכנית
, משרד העבודה; אגף נוסף ברשות המקומית

קרן ידידות טורונטו; הרווחה והשירותים החברתיים

*שלבי העבודה שבוצעו

מיפוי של צרכים ממשיים•
הגדרת הבעיה•
עבודת חקר לזיקוק הבעיה ולתיקופה•
לקראת בדיקת היתכנותתוכניתכתיבת •
בדיקת היתכנות•
יישום•
(scale)הרחבת היישום •

"ה/בשביל הצעיר"

הם אלה שבוצעו עד כהמודגשהשלבים המופיעים בטקסט *
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מטרה

יוזמה לשיפור שיתוף הפעולה  

וגיבוש נוהלי העבודה בין אגפי  

הרווחה ובין שני סניפים מקומיים  

לצורך , של המוסד לביטוח לאומי

אפקטיבי ויעיל , מתן מענה הוליסטי

לציבור מקבלי השירות

גורמים מעורבים מתוך התוכנית
; המוסד לביטוח לאומי; אגפי הרווחה בשלטון המקומי

החברה האזרחית  

קהל יעד
מקבלי שירות בתחום •

הסיעוד

עובדי רווחה והמוסד •
לביטוח לאומי ברשויות

גורמים מעורבים מחוץ לתוכנית
ועדת ההיגוי של חוק הסיעוד  ; המרכז לשלטון מקומי

השלטון המקומי; של המוסד לביטוח לאומי

*שלבי העבודה שבוצעו

מיפוי של צרכים ממשיים•
הגדרת הבעיה•
עבודת חקר לזיקוק הבעיה ולתיקופה•
לקראת בדיקת היתכנותתוכניתכתיבת •
בדיקת היתכנות•
יישום•
(scale)הרחבת היישום •

"טובים השניים"

הם אלה שבוצעו עד כהמודגשהשלבים המופיעים בטקסט *
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מטרה

העלאת אחוזי המועסקים  
בקרב אנשים המתקשים  

להשתלב בעבודה

גורמים מעורבים מתוך התוכנית
;  הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה

החברה ; המוסד לביטוח לאומי; משרד הבריאות
האזרחית

קהל יעד
אנשים עם מוגבלות •

פיזית או נפשית  

צעירים בסיכון שלהם  •
חסמים תעסוקתיים

גורמים מעורבים מחוץ לתוכנית
; המגזר העסקי; מחלקות נוספות בשלטון המקומי

הרווחה והשירותים  , זרוע העבודה במשרד העבודה
החברתיים

*שלבי העבודה שבוצעו

מיפוי של צרכים ממשיים•
הגדרת הבעיה•
עבודת חקר לזיקוק הבעיה ולתיקופה•
לקראת בדיקת היתכנותתוכניתכתיבת •
בדיקת היתכנות•
יישום•
(scale)הרחבת היישום •

"קהילה עובדת"מודל 

הם אלה שבוצעו עד כהמודגשהשלבים המופיעים בטקסט *



שביעות רצון  
מן העבודה 
על היוזמה
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12%

11%

4%

8%

19%

15%

50%

27%

31%

39%

50%

50%

54%

35%

50%

50%

57%

38%

31%

31%

15%

11%

8%

4%

היוזמהבחירתתהליך

היוזמהקידום/בפיתוחההתקדמותקצב

היוזמהעללעבודההתוכניתמשתתפישלהמוכנותמידת

(הצוותיםוגודלהחלוקהאופן)עבודהלצוותיהחלוקה

היוזמהעלהעבודהתחילתשלהעיתוי

התוכניתצוותשלוהייעוץהליווי

היוזמהעוסקתשבוהנושא

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

מן המשיבים שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד מן הנושא שבו עוסקת היוזמה85%

מעט מן המשיבים שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד ממידת המוכנות של משתתפי התוכנית  
ומתהליך ( 42%)קידום היוזמה /מקצב ההתקדמות של פיתוח, (43%)לעבוד על היוזמה 

(39%)הבחירה של היוזמה 

העבודה על היוזמה היא  "
חשובה אבל זה החלק שהכי  
פחות מנוצל באופן אפקטיבי  

למרות שנותנים לו , בתוכנית
מסיבה  , המון מקום ושעות

לוקח הרבה זמן עד  : פשוטה
שמגיעים לחלק הצר של  

ההחלטה על היוזמה , המשפך
מה זו יוזמה ומה  , ועל איזו קבוצה

יישום בפרק הזמן שהוקצה -בר
".לתוכנית

שביעות רצון מן העבודה על היוזמה
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שביעות רצון מועטה מן העיתוי של  
תחילת העבודה על היוזמה נמצאה 

מן הממשלה  בקרב משיבים רק
רווחה והשירותים  , משרד העבודה)

(  החברתיים ומשרדי ממשלה אחרים
ומן הרווחה בשלטון המקומי

,  המשיבים שהביעו שביעות רצון מועטה ממידת המוכנות לעבודה על היוזמהרוב
יוזמות שלא הגיעו לשלב של יישוםמקצב ההתקדמות שלה ומתהליך בחירתה שייכים ל

המשיבים שהביעו שביעות רצון מועטה מן הנושא שבו עוסקת  כל
ליוזמות שלא הגיעו לשלב של יישוםהיוזמה שייכים 

שביעות רצון מן העבודה על היוזמה
לפי מגזר ולפי סטטוס היוזמה
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8%

8%

42%

42%

35%

42%

58%

54%

53%

50%

4%

הקבוצהחבריביןהעבודהחלוקת

התוצראיכות

היוזמהלקידוםהקבוצהחברישלהמחויבות

עמדתךאתלהביעלךשניתנההאפשרות

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

שבעי רצון מכך שניתנה להם אפשרות מן המשיבים 100%

להביע את עמדתם

מן המשיבים שבעי רצון מאיכות התוצר43%

שביעות רצון מן העבודה על היוזמה

4%

משיבים שעבדו על יוזמות  
שלא הגיעו לשלב של יישום 

היו הרוב מבין מי שהביעו 
שביעות רצון מועטה מן  

המחויבות של חברי הקבוצה  
, (13מתוך 12)לקידום היוזמה 

( 15מתוך 12)מחלוקת העבודה 
(  15מתוך 14)ומאיכות התוצר 
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ובין עמדותיהם בתום ( 2019יוני )השוואה בין עמדות המשתתפים בתום התוכנית 
(2019דצמבר )העבודה על היוזמות 

43% 50% 48% 54% 48%
31%

42%
27%

40% 19% 31% 15%
14%

11%

17%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר 

במידה רבה במידה רבה מאוד

הליווי והייעוץ  

של צוות התוכנית
העיתוי של תחילת 

העבודה על היוזמה
קצב ההתקדמות  

של פיתוח היוזמה
תהליך 

בחירת היוזמה

שביעות הרצון מתהליך העבודה על היוזמות

,  מתום התוכנית ועד תום העבודה על היוזמה חלה ירידה מסוימת בשביעות הרצון
תהליך בחירת היוזמה וקצב ההתקדמות של פיתוחה  : בעיקר בהיבטים האלה
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48%
58% 55% 54% 59%

42%
52%

39%

48%
42%

21%
42% 28%

8%

31%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר  2019יוני  2019דצמבר 

במידה רבה במידה רבה מאוד

האפשרות להביע 

את עמדתך
מידת המוכנות של חברי  

*הצוות לעבוד על היוזמה

חלוקת העבודה בין

***חברי הצוות
המחויבות של חברי הצוות  

**לקדם את היוזמה

 *Cohen’s d=0.9  , **Cohen’s d= 0.8  , ***Cohen’s d= 0.8

,  מתום התוכנית ועד תום העבודה על היוזמה חלה עלייה ניכרת בשביעות הרצון מחלוקת העבודה בין חברי הקבוצה
אך בה בעת חלה ירידה בשביעות הרצון ממידת המחויבות של חברי הקבוצה לעבוד על היוזמה  

ובין עמדותיהם בתום העבודה  ( 2019יוני )השוואה בין עמדות המשתתפים בתום התוכנית 
(  2019דצמבר )על היוזמות 

שביעות הרצון מן העבודה בקבוצה
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הירידה בשביעות הרצון מן העבודה על היוזמה 
(ממצאים איכותניים)

שליופי,נדרשמאודמשהו,wowשלוחוויהמהתלהבותרחבמנעדעלנעההיוזמהעלהעבודהשלהחוויה"
."מתקדמיםלאשדבריםלבאסה?אומריםאיך...לרעיון

יש פה  , החוויה שלי היא שהתהליך מאוד חשוב אבל לא בא לידי מימוש ואז נשארים באיזה חלל"
".משהו מפוספס

".היה תסכול רב בצוות ובעיות תקשורת. השקענו המון מחשבה וזמן ללא שניכר הדבר בסופו של דבר"

הירידה בשביעות הרצון קשורה בעיקר לתחושת החמצה בנוגע לכך  
:  שהתוצר הסופי לא התקדם
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?  האם הליווי שקיבלת מצוות היוזמה בחצי השנה האחרונה מאז סיום התוכנית התאים לצרכים של היוזמה: "שאלה פתוחה

"?מה עוד צריך? י מה עזר/אנא פרט

ליווי היוזמה בתום התוכנית

היו גם המנחות של הקבוצה שזה דורש כישורי . היו צריכות לעשות הכול, שהן מצוינות, המנחות"
הדבר הזה שאותו אדם  . וגם העניין של היוזמות, הרבה אחריות נפלה עליהן... משמעת, ארגון, הנחיה

כי כמנחות  , נדות'יש כאן משהו שממש ניגוד אג, בכמה כובעים זה לא נכוןוגםאחראי על גם וגם 
.  אבל הקורס צריך לייצר תוצר של הרווחה ויש פה סתירה מובנית, קבוצה הן רוצות תהליך קבוצתי
."מקצועית הדבר הזה מאוד מאוד פגע ובלבל, היה עדיף לעשות יותר הפרדות

הליווי לא היה מקצועי  
מספיק ולא כלל העמקה  

בתחומי התוכן של היוזמה 
(8)

,  הליווי התמקד בעידוד
בהנעה ובהבניה של 

(12)תהליכי העבודה 

,  הנכונות לסייע הייתה גבוהה
(3)בחרנו לא להסתייע 
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39%
19% 27% 35%

65%

22%
46%

54%
50%

31%39% 31%
19% 15% 4%4%

היוזמה מתחברת למהלך קיים  
משרדים  /באחד הארגונים

המיוצגים בתוכנית

היוזמה זכתה לתמיכה ולגיבוי  
כולל  )של המשרדים הרלוונטיים 

(ועדת ההיגוי

היוזמה חדשנית בשדה היוזמה מתחברת לתכנים  
שנלמדו בתוכנית

היוזמה נחוצה כיום בשדה  
הרווחה והשירותים החברתיים  

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

שביעות רצון מן היוזמה כתוצר
שהיוזמה נחוצה כיום בשדה הרווחה והשירותים החברתייםמן המשיבים סבורים 96%
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החיבור של היוזמה למהלך קיים בארגונים  
או במשרדים המיוצגים בתוכנית

היוזמה הגיעה לשלב של יישום                         היוזמה טרם הגיעה לשלב של יישום

"  ?כיצד החיבור למהלך קיים או העדר החיבור השפיע על קידום היוזמה: "תשובות לשאלה פתוחה

רואים רחוק  
רואים שקוף

בונים גשריםה/בשביל הצעיר טובים השניים

היוזמה עולה בקנה אחד  
עם המטרות והיעדים של 

ולכן  " שכולו טוב"עמותת 
אולם  , התקדמה מאוד

ההובלה של העמותה  
הביאה להסרת אחריות  

של רוב חברי הצוות  
האחרים

,  ל משרד העבודה"מנכ
הרווחה והשירותים  

ל המוסד  "החברתיים ומנכ
לביטוח לאומי הביעו תמיכה  

היוזמה לא  , מנגד. ביוזמה
נכנסה לתוכנית העבודה של  

המוסד לביטוח לאומי או 
ולא ברור  , למשרד הרווחה

איך אפשר היה להרחיבה

מודל קהילה 
עובדת

הבעיה מוכרת למשרדים  
אולם, הרלוונטיים

,  משרדי-טרם נעשה חיבור בין
,  לא התגבשה מדיניות

וההתמקדות בפיתוח היוזמה  
ברשות מקומית אחת מגבילה  

את היכולת להרחיב יישום 
בעתיד

היוזמה מתחברת למהלכים  
,  של משרד העבודה

הרווחה והשירותים  
החברתיים והתוכנית  

. הלאומית בתחום הזקנה
היוזמה כמעט  , עם זאת

חופפת לתוכנית של 
וינט ולכן אולי מיותרת'הג

היוזמה חופפת לרכיב  
אך , "יתד"בתוכנית 

אי אפשר לקדמה  
בשל השיתוק  

בעבודת הממשלה 

היוזמה אינה מתחברת למהלך קיים היוזמה מתחברת למהלך קיים
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כי השיח בנושא  , בתחילת הדרך מאוד חששתי"
הזה של היוזמות התחיל מההתחלה והרגשתי שיש 

ממני ציפיות גדולות בלי שאני מצליח להבין מה  
"והתמלאתי חשש, מה גבולות הגזרה, רוצים ממני

, פחדתי שמשקיעים בי הרבה ואני עלול לאכזב"
והם הרגיעו  ' ה ממחזור א'האמת שפניתי לחבר

"' מה שיהיה יהיה, זה לא חייב לצאת': אותי

הסבירו לנו מה התהליך ומה הציפייה אבל זה לא "
תציגו  ': זה מאוד אמורפי, משנה כמה אומרים

"זה מאוד ערטילאי-' תציגו רעיון של יוזמה, בריף

. לי לא היה ברור אם היוזמה היא תוצר או תרגול"
לכאורה היינו  . בפועל התנסות, בהצהרה תוצר

בפועל הבנו שהתהליך  . אמורים לצאת עם תוצרים
"מאוד חשוב כתהליך למידה

חוסר בהירות בנוגע למטרת המשימה עמידה בציפיות -חששות מאי

חוסר הבהירות בנוגע לאופי המשימה ולמהותה באו לידי ביטוי גם בחוסר אחידות בתשובותיהם של משיבים 
ולסטטוס שלה( מי השותפים מן התוכנית ומחוצה לה)מאותה קבוצה בנוגע למאפייני היוזמה 

תפיסות בנוגע ליוזמה כחלק מן התוכנית  
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כלל אין סיכוי
8%

סיכוי מועט
31%

סיכוי רב
42%

סיכוי רב מאוד
15%

היוזמה כבר הגיעה לשלב זה
4%

57%
מן המשיבים מעריכים שיש סיכוי רב או  

רב מאוד שהיוזמה תגיע לשלב של יישום והרחבה  

לא
4%

ת/לא יודע
35%

כן
61%

61%
מן המשיבים מעריכים שבתום התוכנית  

הם יהיו מעורבים בקידום היוזמה

העריכו שהם יהיו מעורבים בקידומן  מובילי היוזמות כל

בתום התוכנית

המשיבים שהעריכו שיש סיכוי מועט או שכלל אין סיכוי  כל

ליוזמות שלא הגיעו לשלב של יישום  שהיוזמה תיושם שייכים 

יישום היוזמה בעתיד ומעורבות בקידומה
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(13)העברה של החלטות ממשלה , רתימה של השותפים בדרגים הבכירים

 (4)הצלחה בשיווק היוזמה וביישומה במקומות נוספים

(4)אינה ניתנת ליישום , כפי שהיא בנויה כעת, היוזמה: העזרה אינה רלוונטית

(2)זיקוק הבעיה ותיקופה : חזרה לשלבים קודמים בעבודה על היוזמה

העזרה הנדרשת כדי להגיע לשלב של יישום  
והרחבה

"?מהי העזרה הנדרשת כדי להגיע ליישום ולהרחבה: "תשובות לשאלה פתוחה

גם אם לא הצליחו להוציאה אל , כל המשתתפים שרואיינו ציינו כי הנושא של היוזמה חשוב להם
רובם מתכוונים לנסות להמשיך לקדמה. הפועל עד עתה
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  שביעות הרצון של משיבים שפיתחו יוזמות שלא הגיעו לשלב של יישום הייתה נמוכה

מחויבות  , קצב ההתקדמות שלה, תהליך הבחירה שלה, נושא היוזמה: יותר במדדים של

איכות התוצר, חברי הקבוצה לקידומה

משיבים אלה מעריכים כי יש סיכוי מועט או אין סיכוי כלל שהיוזמה תיושם בעתיד

הם יצרו פחות קשרים עם אנשי מקצוע נוספים מחוץ לתוכנית  , נוסף לכך

של פיתוח יוזמה שלא הגיעה לשלב " מחיר"ה
של יישום  



תרומת העבודה 
על היוזמה
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4%

19%

7%

4%

8%

31%

23%

58%

61%

61%

46%

58%

27%

35%

27%

19%

7%

7%

4%

דיגיטציה

ושותפויותפעולהשיתופי

וצוותיםעובדיםהנעת

וניהולתכנון

שינויוהובלתמנהיגות

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

(  69%-65%)התנסות בעיקר בהיבטים של מיומנויות ניהול ומנהיגות 

(35%)ושל דיגיטציה ( 42%)ופחות בהיבטים של שותפויות 

משיבים שהתנסו בשיתופי  
מן פעולה היו בעיקר 

המוסד לביטוח לאומי ומן  
הרווחה בשלטון המקומי 

העבודה גרמה לי "
,  לחשוב על המורכבויות
-יותר למידה עצמית

אישית על הרצף של  
פחות  -להיות יוזמת

מה דורשת , יוזמת
".עבודה קבוצתית

תרומת העבודה על היוזמה להתנסות בכלים 
ובמיומנויות שנלמדו בתוכנית
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4% 11%
27%

4% 11%

27%
27%

19%
46%

58%

50%
50%

46% 46%
27%

19% 11% 8% 4% 4%

קשרים חדשים עם אנשי מקצוע 
מחוץ לתוכנית

יצירת שיתופי פעולה קונקרטיים  
עם עמיתים מן  ( מלבד היוזמה)

התוכנית

יצירת קשרים חדשים עם 
עמיתים מן התוכנית

חיזוק של שיתוף פעולה וקשרי  
עבודה קיימים

פיתוח שפה משותפת עם 
עמיתים מן התוכנית

במידה רבה מאוד במידה רבה במידה מועטה בכלל לא

אך פחות מהם , מן המשיבים פיתחו שפה משותפת עם עמיתים מן התוכנית69%
(50%-31%)יצרו קשרים ושיתופי פעולה או חיזקו אותם 

יצירת שיתופי פעולה ופיתוח קשרים 
בעקבות העבודה על היוזמה



29 "?מהי חווית הלמידה המשמעותית ביותר שלך מן העבודה על היוזמה: "תשובות לשאלה פתוחה

(10)לא היררכי , מקצועי-תהליכי עבודה בצוות רב

 (7)הצגת היוזמה לפורומים שונים

(6)הבנת נקודות המבט השונות , מערכתית-פיתוח ראייה רב

 (5)תהליכים של בירור ודיוק

 (4)למידה מכישלון

חוויית הלמידה המשמעותית ביותר בעבודה 
על היוזמה



המלצות  
המשתתפים וסיכום
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העבודה על היוזמה היא הזדמנות לתרגל את העקרונות שנלמדו בתוכנית וליישמם בשטח

  היענות לאתגרים שעלו מן השטח מובילה להצלחה ביישום היוזמה

  הצגת היוזמה בפורמטים שונים לפורומים שונים מאפשרת חידוד ודיוק של היוזמה בכל

פעם מחדש

קידום היוזמה במסגרת נסיעה ל-LSE((London School Of Economics

מאפייני התוכנית שהמשיבים ממליצים לשמר

מעטים  , אבל אין מה לעשות, היוזמות זה ממש מדרגה מצוינת לרעיונות שיכולים להיות מעולים ופורצי דרך"
ויש לנו עבודה  24/7זה עבודה של , הם האנשים שיכולים להפוך עולמות רק על ידי חיוך ורעיון שובה לב

".צריך עזרה של ממש, ולכן חוץ מרעיון טוב, ומגבלות ארגוניות
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להסביר מראש את המהלך כולו

התנסות ותרגול או יישום יוזמה בשטח: להבהיר מהי המטרה ?

מגזריים  -אתגרים בין, לבחור מראש אתגרים שעל סדר היום של המשרדים
התחומים בהיקפם

 מכרז  "בדומה ל, אחד ולהתחרות על הדרכים לפתרונו" אתגר מערכת"לבחור
"תוצאה

:  סיכום של המלצות המשיבים
לספק את התנאים להצלחה

תיאום ציפיות בתחילת התוכנית  

בחירת היוזמה  



33

כדי לאפשר זמן לניסוי וטעייה, להתחיל לעבוד על היוזמה כבר בתחילת התוכנית

לקצר את תהליך בחירת היוזמה והחלוקה לקבוצות

  להציג את היוזמה לארגונים ולמשרדים בשלבים מוקדמים יותר של העבודה

בקבוצה  :
מוטיבציה ושיוך למגזר, בגודל הקבוצה כדי לאפשר בחירה לפי ענייןלגלות גמישות
להגדיר מראש ובבירור את חלוקת העבודה והתפקידים בקבוצה

לשלב יותר סיורים ועבודה בשטח ופחות חשיבה בתוך חלל סגור

גם בתום התוכנית, להבנות את מפגשי העבודה בלוח זמנים מסודר

:  סיכום של המלצות המשיבים
(המשך)לספק את התנאים להצלחה 

תזמון של שלבי העבודה

ארגון העבודה
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"לגייס בכירים ממשרדי הממשלה ולגייס  ": וינט מתמחה בו'לעשות את מה שהג

"ברכת הדרך"ולא רק לתת את , את הארגונים למעורבות

 אנשי מקצוע ובכירים במשרדים הרלוונטיים ליוזמה , (מנטור)לדאוג לליווי של חונך

להקצות זמן לעבודה ביוזמה עצמה מוקדם ככל האפשר

לתמרץ את העבודה באמצעות הקצאת מימון או הענקת פרס ליוזמה מצטיינת

:  סיכום של המלצות המשיבים
(המשך)לספק את התנאים להצלחה 

המשאבים הנדרשים
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 לעודד יצירת קשרים אישיים שלרוב מקדמים שיתופי פעולה

סביב בעיות פרטניות ולא מערכתיות 

 ( שימוש במכרז-אי, למשל)לדאוג לתקינות משפטית של המהלכים

סוגיות אתיות

המשיבים העלו תהיות בנוגע לסוגיות אתיות שבהן נתקלו במהלך העבודה 
:על היוזמה



36

המשיבים מבטאים הערכה רבה כלפי התוכנית וחשים הכרת תודה על שהשתתפו בה.

ניכרת הבחנה בין התייחסותם לתוכנית בכללותה ובין התייחסותם לעבודה על היוזמות.

היא  . העבודה על היוזמה מבחינתם הייתה תרגול חשוב במיומנויות שהוקנו בתוכנית

ובה הכוחות והאינטרסים  ( מערכת גומלין)באקוסיסטםשיקפה את המורכבות של עבודה 

,  לתפיסתם. המגוונים שבקבוצה ואת המורכבות המערכתית בניסיון להתחבר לשטח

באמצעות ההתמודדות עם האתגרים האלה הם העמיקו את המיומנויות שלהם בתחומים  

.  תכנון וניהול והנעת עובדים, של מנהיגות והובלת שינוי

לסיכום
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האם היא רק התנסות  –בהירות בנוגע למטרת העבודה על היוזמה -ניכרת אי, אלא שלצד זאת

הציפייה  , מבחינת המסר שקיבלו המשיבים ממנהלות התוכנית. או שיש ציפייה לתוצר של ממש

הם חשו שהיא  , אך מבחינת ההשקעה. הייתה להתקדם לכדי תוצר שלם שיגיע לשלב של יישום

הבלבול בנוגע למטרה  . לא הושקעו די משאבים כדי להגיע לתוצרים. לא תואמת את המסר הזה

. בא לידי ביטוי בחוסר האחידות באפיון היוזמה על ידי משיבים שונים

 בתוכנית סביב היוזמהפחות ממחצית מן המשיבים יצרו קשרים חדשים עם משתתפים אחרים,

.ודיווחו כי התנסו אך מעט בשיתוף פעולה ובשותפויות

רלוונטי ונחוץ ורובם מעוניינים  , מרגישים שהנושא חשוב, המשיבים מתחברים ליוזמה שלהם

חלק ניכר מהם  , עם זאת. ניכרת תחושה של סיפוק ואף גאווה באשר ליוזמה. לקדם את הנושא

.  אינם מרוצים מאיכות התוצר שהגיעו אליו

(המשך)לסיכום 
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  המשיבים דיווחו על רמת שביעות רצון נמוכה מהיבטים שונים בתהליך העבודה על

,  הזמן שהוקדש לתהליך הבחירה והחלוקה לקבוצות עבודה, דרך בחירת היוזמה: היוזמות

היעדר  , היעדר חיבורים ותמיכה, היעדר ליווי מקצועי: העבודה במהלך התוכנית ואחריה

.  מחויבות של המשרד או הארגון שבו הם עובדים

 מתום התוכנית ועד תום העבודה על היוזמה חלה ירידה ברמת שביעות הרצון של

.  המשיבים במדדים של המוכנות לעבוד על היוזמה והמחויבות של חברי הקבוצה ליוזמה

 מהיבטים  המשיבים שעבדו על יוזמות שלא הגיעו לשלב היישום היו פחות שבעי רצון

קצב העבודה על היוזמה והמחויבות של  , ובהם תהליך בחירת היוזמה, רבים של העבודה

.  משיבים אלו גם יצרו פחות קשרים עם משתתפים אחרים. חברי הקבוצה

(המשך)לסיכום 



!תודה


