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 תקציר מנהלים

על רקע התחזית לסגירתה, נקטה קרן אבי חי בשנים האחרונות מהלכים שונים לחיזוק הקיימות 

ום התחדשות יהודית ונתמכים על ידה. אחד המהלכים הללו עסק של הארגונים העוסקים בתח

פיתחה והפעילה הקרן בקרב חלק  2011בשיפור היכולות הארגוניות של הארגונים. החל משנת 

לפיתוח יכולות, שכלל לצד ליווי של יועצים ארגוניים גם  מהלך התערבותמארגונים הנתמכים 

ויעוץ בתחום גיוס משאבים. מהלך מובנה זה  הול פיננסילנייעוץ בתחומי תוכן ספציפיים כגון יעוץ 

זו  התערבותהצטרף למאמצים נוספים שביצעה הקרן לחיזוק קיימות הארגונים עוד טרם תחילת 

 הפרויקטיםשל מנהלי  המקצועימאמצים אלו כללו, מעבר לליווי לאורך השנים.  ובמקביל לה

ן ביצוע מחקרי הערכה ופיתוח מודל לוגי בקרן את הארגונים, מגוון הכשרות והשתלמויות, וכ

 לחלק מן הארגונים. 

 

מכלול הפעילויות של הקרן בארגונים הנתמכים על ידה לחיזוק יכולותיהם, העלה ומעלה שאלה 

חיזוק חוסנם של הארגונים. מהלך ההערכה שבו עוסק דוח ללגבי התרומה של אלה להתקדמותם ו

מגמות ההתפתחות בכל הנוגע למגוון רחב של יכולות על זה נועד למטרה זו, ותכליתו להצביע 

ארגוניות, בקבוצה נבחרת של ארגונים נתמכים. ההערכה מתבססת על סקר באמצעות שאלון 

השאלון בחן . שפותח לצורך הבדיקה של הארגונים הנתמכים על ידי קרן אבי חי תיכולות ארגוניו

, כאשר התחנה הראשונה 2015-ו 2011 ,בטווח זמן זהתייחס לשתי תחנות השנים, ו 5טווח של 

 המובנית לפיתוח יכולות.     ההתערבותנקבעה ביחס למועד שבו החלה 

 

תשתיות ניהול כלליות, הכוללות את ( 1): נושאיםשדות תחומיים בשלושה  14כלל שאלון הסקר 

 ,ותתשתיות ניהול פנים ארגוני( 2)חזון, תכנית אסטרטגית, תכנית עבודה ותקציב;  התחומים

הכוללות את התחומים מבנה ארגוני, ועד מנהל, ניהול מידע וידע, מעקב בקרה והערכה, שגרות 

ארגוניות, -תיות ניהול חוץ( תש3כן )עבודה ולמידה, תשתית טכנולוגית ותרבות ארגונית; ו

הכוללות את התחומים גיוס משאבים, שיווק ופרסום, ושיתופי פעולה. כל תחום שכזה פורק 

שאלות  45הבוחנים ממדים שונים של אותו תחום, ואשר ביחד יצרו למעשה ם, פיסעילמספר 

 ביותר(.   נמוך) 1-ביותר( ל גבוה) 4סולם הציון ביחס לממדים אלו נע בין משנה. 

 

של הקרן שבהן התקיים מהלך כלשהו של  ארגונים ותוכניות 12השאלון שפותח הועבר בקרב 

. השאלון נשלח תחילה למילוי עצמי על ידי 2016ספטמבר בין מרץ ל 1,פיתוח יכולות ארגוניות

לבחינת הדירוגים כל ארגון בנפרד , ולאחר שמולא נערכה פגישה של המעריך עם ניםהארגו

 הפרויקט הרלוונטי בקרן בתום שלב מילוי השאלון עם הארגון נשלח השאלון למנהל .שנבחרו

קיימה פגישה בין המלווה למעריך לצורך התרשמות, ולאחר מכן הת מלווה את הארגון, אשר

 לתיקוף סופי של הדירוגים.

 

 45-נתוני השאלונים סוכמו באמצעות מספר ציונים משותפים: ממוצע בין ארגוני לכל אחד מ

(; ממוצע תחומי לכל אחד משני 2015-ו 2011הסעיפים שנבדקו בשני מועדי ההתייחסות )

                                                           
1

הארגונים שנכללו בסקר הם: מארג, ממזרח שמש, מורשה, ניצנים, עולמות, זיקה, חיבורים, עתיד במידבר, צו פיוס,  
 קולות, אלול ומועצת המכינות. 
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הממוצעים בתחום הנבדק; פער נסגר נושאי  בין שני הציוניםשהוא הפחתה המועדים; פער נסגר 

הפער הנסגר את מסכם לכל שלושת הנושאים שנבדקו; וכן פער נסגר כולל, שהוא ציון אחד ה

   הנושאים שנבדקו בשאלון.  45הממוצע בכל 

 

. מהלך ההערכהאת  תוך התחשבות במספר מגבלות שליוו אואת הציונים שהתקבלו בסקר יש לקר

את העובדה שהציונים הארגוניים מושפעים מהערכות סובייקטיביות של מגבלות אלו כוללות 

ממלאי השאלון, למרות שננקטו מהלכים לצמצם תופעה זו באמצעות מפגש של המעריך עם 

מנהל הפרויקט בקרן; את העובדה שהשאלון איננו רגיש לגיל הארגונים;  עםהארגון ותיקוף הציון 

ארגונים ופרויקטים,  ארגוני שירות וארגוני גג,  –ונים את העובדה שמדובר בארגונים מסוגים ש

שהם חלק ממערכת ארגונית רחבה. מגבלות  פרויקטים או תכניותוכן ארגונים עצמאיים לעומת 

, אולם הגישה המנחה היתה שלהערכה ולתוצריה יש היו ידועות ברובן טרם ביצוע המהלךאלו 

ין הארגונים, כי אם קבלת תמונה כללית על משום שמטרת ההערכה איננה השוואה בערך, בעיקר 

 .שנבדקו שניםהחמש  בטווחמצב הארגונים והמגמות המתרחשות בהם בתחום פיתוח יכולות 

 

סיכום ציוני  תמונה מפורטת של ציוני ההערכה של סעיפי השאלון ניתן לראות בנספח לתקציר זה.

וח השנים שנבדקו חל שינוי חיובי מלמד כי בטוובמשותף לכל הארגונים ההערכה של השאלון כולו 

את השינוי הממוצע בכל אחד מהתחומים בין שני המועדים התחומים שנבדקו. מועקבי בכל אחד 

 להלן.  1הנבדקים ניתן לראות בגרף 

 : סיכום ממוצעים לפי תחומים לשני המועדים הנבדקים1גרף 
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טווח השיפור, קרי הפער הם בקיימת שונות פנימית ביניאף שבכל התחומים חל כאמור שיפור, 

 להלן מציג תמונה זו.  2בשנים שנבדקו. גרף  השנתייםהנסגר, בין הממוצעים 

 

 : פער נסגר לפי תחומים בין השנים הנבדקות 2גרף 

 
 

תקציב( ובקצה הגבוה ניהול ) 0.3בקצה הנמוך עומדת סגירה של פער בשיעור כפי שניתן לראות, 

(, מבנה ארגוני 0.9ופרסום(. קרובים לקצה הגבוה תחומים כחזון ))שיווק  1.0סגירת פער בציון 

ידע מ(, ניהול 0.4(; וקרובים לקצה הנמוך ועד מנהל )0.7(, שגרות עבודה ותרבות ארגונית )0.8)

 (. 0.5ושיתופי פעולה )( 0.4וידע )

 

ם בנקודת המוצא בה היה התחוראשית תחומים יש לקרא גם בהתחשב בסגירת הפער  ניאת ציו

טוב  במצב אולם היה ותנקוד 0.6-תחום האסטרטגיה צמצם בממוצע ב. לדוגמה, 2011שנת ב

ר של ושצמצם בין השנים אותו שיע המבנה הארגוניבהשוואה לתחום  2011-הרבה יותר בשנת ב

ניהול תחום . לדוגמה, 2015בשנת האבסולוטי של התחום מצבו . שנית, יש להתחשב בפער

( או גיוס 0.6שנים שנבדקו, בהשוואה לבקרה והערכה )ה( בין 0.3חסית )התקציב צמצם פער קטן י

 הרבה יותר טוב ממצב שני התחומים האחרים.  2015-בהאבסולוטי (, אולם מצבו 0.7משאבים )

 

תנועת השיפור מצד אחד, והאתגרים על סדר יומם של הארגונים כפי שמשתקפים מהציונים הנ"ל 

טאויותיהם של הארגונים במהלך הראיונות ביחס לנקודת חוזק מצד שני, באים לביטוי גם בהתב

באשר לנקודות החוזק, חוזרות האמירות לגבי התקדמות בממדים שונים כגון חיזוק  ואתגרים.

ופעולה לאור תמונת חזון וייעוד בהירים, ופיתוח תשתיות מסוגים שונים  התכנון האסטרטגי

רים, חוזרת האמירה לגבי הצורך לעשות קפיצת באשר לאתג החיוניים לשיפור החוסן הארגוני.

, ניהול הידע, שיווק וחשיפה, וכן )ועד מנהל( מדרגה בגיוס המשאבים, חיזוק ההנהגה הציבורית

 הרחבת פעילויות לקהלי יעד חדשים ונוספים בין היתר באמצעות פיתוח שותפויות.

 

חלק מן הממצאים ם בסקר. מספר כיווני פרשנות יכולים להאיר את התמונה העולה מן הנתוני

ניתן לנתח על רקע תנועת ההתפתחות הטבעית של ארגונים. תנועה זו היא לרוב מסוגיות יסוד 

ושגרה לסוגיות מורכבות יותר החורגות משגרה, אשר דורשות ידע מומחה, התפנות והשקעה 

נקודת המוצא רקע זה יש להבין את הציונים הגבוהים יחסית, לעיתים כבר בעל  ארגונית מיוחדת.

; תקציב, שגרות עבודה ולמידה ותרבות ארגוניתניהול לסקר, בתחומים כגון: תכניות עבודה, 
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תחומים אחרים בהם הציונים עדיין נמוכים יחסית כגון גיוס משאבים, בקרה והערכה, או  ,ומנגד

 שיווק ופרסום. 

 

שנעשתה על ידי הקרן )או חלק אחר של הציונים ניתן להבין על רקע ההשקעה המובנית והמכוונת 

הארגונים עצמם( בפיתוח יכולות, והסתייעות בגורמים מומחים. מנקודת מבט זו ניתן להבין את 

השינוי המשמעותי בתחום החזון, האסטרטגיה, המבנה הארגוני, ובאופן חלקי בתחום גיוס 

רקע  משאבים, יש כמובן לפרש עלה גידולאת ההתקדמות המוגבלת יחסית בתחום . משאבים

העדר התבססות של מקורות והיציאה הצפויה של קרן אבי חי שהיתה גורם תומך דומיננטי, 

 .תורמים חלופייםו

 

חלק נוסף של הציונים אפשר לפרש על רקע העדר ליווי מקצועי, וקושי מיוחד להוביל מהלכי 

 ר זה.פיתוח אפקטיביים בכוחות פנים ארגוניים. תחום הוועד המנהל הוא דוגמה טובה בהקש

שני תחומים  –בקרה והערכה , כך הם ניהול מידע וידע, וכן מעקבתחומים נוספים שיש להוסיף ל

מורכבים, שבאופן כללי נוטים ארגוניים הזוכים לציונים יותר נמוכים. מדובר בשני תחומי ידע 

, ובאופן חריף יותר כאשר הארגונים עסוקים בהישרדות להידחק לתחתית סדר היום הארגוני

קשור למצבם של חלק מן הנושאים. עשוי להיות עדר משאבים ארגוניים פנויים ים הג .כליתכל

 בציוד טכנולוגיוגיוס משאבים הדורשים השקעה  בולט הדבר בשני תחומים: תשתית טכנולוגית

 וכוח אדם מומחה. 

 

  המהווים) נוגע לתנועה החוצה של ארגונים. אופייני לארגונים בראשית דרכםאחרון כיוון פרשני 

מעבר לעשייה ביחס לסביבה, להתנהל באופן מסתגר קבוצה לא קטנה מתוך כלל הארגונים בסקר( 

השינויים שאנו רואים בשני תחומים יכולים  המשרתת באופן ישיר את הפעילות המיידית.

והתנועה היותר מתונה בנקודה שלמה, להתקשר לפרשנות זו: התנועה המשמעותית בתחום שיווק 

 .במחצית הנקודה ותפויותבתחום ש

 

תמונת המצב בתחום פיתוח היכולות בארגונים נתמכי אבי חי העולה מן הסקר מציגה  לסיכום, 

תנועת שיפור מקיפה ועקבית בכל אחד מן התחומים והסעיפים שנבחנו בטווח השנים שנבדק. עם 

השונים בהווה.  זאת טווח השינוי בתחומים השונים שונה, ובעיקר חשובה תמונת המצב בתחומים

כיום )כגון חזון, מבנה ארגוני,  טוב תבעוד תחומים מסוימים עברו שינוי ונמצאים במקום יחסי

תחומים אחרים, על אף שעברו שינוי ולעיתים מהותי, עדין נמצאים  שגרות עבודה ולמידה( 

 . )כגון אסטרטגיה, ועד מנהל, גיוס משאבים( במקום חלש יותר

 

בו נדרשת השקעה היא גיוס משאבים. זהו כמובן תחום קיומי. ללא התחום הבולט ביותר ש

היכולת  בי למקורות התמיכה של קרן אבי חיתחליף תקצי הרחבת בסיס המשאבים ומציאת

, הוא לאורך זמן אחרותהכלל היכולות הארגוניות מאוד להמשיך ולהתקיים, אף אם ישופרו 

עה לצורך ביצוע קפיצת מדרגה ארגונית כמובן קטן. חמשת הנושאים האחרים בהם נדרשת השק

מחבר בין חזון הארגון לתכנית החיזוק רובד האסטרטגיה ( 1)נוספת לשנים הקרובות הם אלו: 

העבודה, כאשר האסטרטגיה מעניקה תמונת התפתחות רב שנתית ומדייקת את כיווני ההתפתחות 

וקחת חלק פעיל בהגדלת הנהגה ציבורית, המסייעת ולכחיזוק הוועד המנהל ( 2; )של הארגון
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ניהול ( 4; )חיזוק תשתיות הניהול הפנימיות בתחומי בקרה והערכה( 3; )הקיימות של הארגון

משופר של תחום הידע כמרכיב המביא לביטוי את יכולותיו הייחודיות של הארגון ומהווה אף 

נים, הן לצורך שיפור התשתיות הטכנולוגיות של הארגו( 5ת; וכן )מנוף להרחבת פעילויות והכנסו

 ניהול משופר והן לצורך חיזוק החשיפה של הארגון ללקוחות ושותפים נוספים. 
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  טבלת סיכום ציונים ממוצעיםנספח: 
 ממוצעים פירוט הסעיף סעיף תחום

2011 2015 

 תשתיות ניהול כלליות .א

קיים חזון ארגוני עדכני ובהיר של הארגון, המסמן יעד משמעותי  .1.1 חזון .1
 השגה  -אף, מאתגר ועם זאת ברנש

3.2 3.7 

החזון גובש בשיתוף או בשילוב תשומות של בעלי ענין מרכזיים  .1.2
 תורמיםובתוך ומחוץ לארגון: לקוחות, שותפים, קהילה 

2.5 3.8 

 3.7 2.8 החזון מהווה השראה להתנהלות השוטפת של הארגון .1.3
 3.73 2.83 ממוצע תחומי
 0.9 פער נסגר

-רבקיימת תכנית אסטרטגית עדכנית לארגון, המפרטת תמונה  .2.1 רטגיהאסט .2
 להתפתחות והתקדמות הארגון שנתית

2.4 3.0 

התכנית האסטרטגית גובשה בשיתוף או בשילוב תשומות של  .2.2
בעלי ענין מרכזיים בתוך ומחוץ לארגון: מקבלי שירות, שותפים, 

 קהילה, תורמים וכד'   

2.3 3.0 

כנית האסטרטגית מכוונת את ההתנהלות השוטפת של הת .2.3
 הארגון

2.6 3.1 

 3.04 2.44 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

 

תכנית   .3
 עבודה

כתובה ומפורטת, המתחדשת מידי  שנתיתקיימת תכנית עבודה  .3.1
 שנה   

3.4 3.9 

 3.8 3.4 תכנית העבודה מגובשת בשיתוף בעלי תפקיד רלוונטיים .3.2
 3.6 2.9 ית העבודה מגובשת על בסיס נתונים וביצועי עבודה קודמיםתכנ .3.3
תכנית העבודה מפורטת לרמת משימות של יחידות/ בעלי  .3.4

 תפקיד, ומתייחסת ללוחות זמנים, יעדים מדידים, ותקציב  
3.0 3.9 

 3.8 3.2 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

 3.9 3.44 עקב שוטף והוא מאוזן  תקציב הארגון השנתי מצוי במ .4.1 ניהול תקציב .4
 3.8 3.55 תזרים הארגון נמצא במעקב שוטף אל מול התקציב .4.2

 3.2 3.0 שנתית-קיימת הערכה תקציבית רב  .4.3

 3.63 3.33 ממוצע תחומי
 0.3 פער נסגר
 0.55 פער נסגר נושאי

 ארגוניות-תשתיות ניהול פנים .ב

י תקף ועדכני, המפרט מערך יחידות, קיים תרשים מבנה ארגונ .5.1 מבנה ארגוני* .5
 תפקידים וכפיפויות בתוך הארגון   

3.0 3.8 

 3.67 2.9 התרשים מוכר לחברי צוות הארגון ומנחה את עבודת הארגון .5.2
 3.74 2.95 ממוצע תחומי
 0.8 פער נסגר

הרכב הוועד המנהל משקף מגוון בעלי ענין, צרכים ונכסים  .6.1 ועד מנהל  .6
 ארגון  חיוניים ל

3.13 3.0 

קיימת בהירות לגבי תפקיד הוועד המנהל ועבודתו מול הצוות  .6.2
 המקצועי בארגון

2.5 3.25 

 3.63 3.5 פעמים בשנה   4הוועד המנהל מתכנס באופן סדיר לפחות  .6.3
הוועד המנהל פעיל ותורם להתפתחות והתקדמות הארגון  .6.4

 )קשרים, בקרה, ידע, גיוס משאבים(
2.13 2.82 

 3.18 2.82 ממוצע תחומי
 0.36 פער נסגר

ניהול מידע  .7
 וידע

הארגון אוסף מידע באופן שיטתי על פעילותו )מקבלי שירות,  .7.1
 פעילויות, תורמים ותרומות(

2.63 2.92 

המידע הנאסף מעובד ומשמש לעבודה השוטפת וקבלת החלטות  .7.2
 ארגוניות

2.62 3.0 

המתבססים על ניסיון מקצועי נצבר  *צרי ידעהארגון מפתח מו .7.3
 בתחומי פעילות שונים

2.34 3.0 

 2.97 2.53 ממוצע תחומי
 0.44 פער נסגר

מעקב בקרה  .8
 והערכה

יחידות הארגון אוספות מידע שוטף על התקדמות ביצוע היעדים  .8.1
 והמשימות בתחום אחריותן ואיכות הביצוע  

2.5 3.21 

ים לבקרה והערכת התקדמות, וקבלת נתוני המעקב משמש .8.2
 החלטות על שינוי במשימות והיקפן

2.56 3.17 

 3.04 2.56 נתוני המעקב משמשים לצורך קבלת החלטות על תכנון עתידי .8.3
 3.14 2.54 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

 4.0 3.45הארגון מקיים ישיבות צוות תקופתיות וסדירות, הכוללות  .9.1שגרות עבודה  .9
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 כונים הדדיים לגבי הפעילות בתחומים השוניםעד ולמידה
קיימים נהלי עבודה כתובים ומוכרים בתחומי עבודה נדרשים,  .9.2

 כגון: טיפול בפניות, טיפול בתרומות, כנסים ואירועים  
2.34 3.23 

הארגון מקיים תהליכי למידה והכשרה סדירים על פי צרכיו  .9.3
 הרצאות, השתלמויות  המתפתחים: למידת עמיתים, 

3.0 3.75 

 3.66 2.93 ממוצע תחומי
 0.73 פער נסגר

 

תשתית   .10
 טכנולוגית

הארגון מצויד בתשתיות טכנולוגיות הנדרשות לביצוע מיטבי של  10.1
 משימותיו

2.5 3.2 

בארגון נעשה שימוש יעיל ואפקטיבי בתשתיות הטכנולוגיות  .10.2
 הקיימות

2.5 3.05 

  3.1 2.5 ממוצע תחומי
  0.6 פער נסגר

תרבות  .11
 ארגונית

קיימת אווירה טובה, נעימה ומזמינה בארגון, ויכולת לטפל  .11.1
 בקונפליקטים באופן ענייני  

3.0 3.55 

 3.6 2.9 קיימת אווירה פתוחה ליזמות בארגון 11.2
 3.8 3.0 קיימת אוירה פתוחה להשמעת ביקורת .11.3
 3.7 3.06 ורה ועזרה הדדית בין חברי הצוותקיימים שיתוף פעולה פ .11.4

 3.67 3.0 ממוצע תחומי
 0.67 פער נסגר
 0.6 פער נסגר נושאי

 ארגוניות-תשתיות ניהול חוץ .ג

גיוס  .12
 משאבים

קיימת מערכת פעילה לגיוס משאבים, פנימית, חיצונית או גם  .12.1
 *וגם

2.9 3.2 

עבודה ובזיקה  מערכת גיוס המשאבים פועלת על בסיס תכנית .12.2
 לתכנית האסטרטגית של הארגון

2.35 3.05 

גיוס המשאבים נעשה באפיקי פעולה שונים, ותוך חתירה לגיוון  .12.3
במקורות של הארגון, כגון: תרומות מקרנות ועסקים, תמיכות, 

 חוזי שירות והכנסות עצמיות  

2.25 3.15 

ל הארגון וגיוון שנתי מתמשך בהיקף המשאבים ש-ישנו גידול רב .12.4
 במספר המקורות

2.13 3.0 

 3.1 2.4 ממוצע תחומי
 0.7 פער נסגר

שיווק  .13
 ופרסום

לארגון יש תפיסת שיווק מגובשת: אפיקים, מועדים, קהלים,  .13.1
 ד'היקפים, תקציב וכ

1.9 2.67 

 3.34 2.11 לארגון יש אתר אינטרנט/ דף פייסבוק עדכני ומתוחזק .13.2
כין ומפיץ מידע על פעילותו בדרכים שונות )אתר, הארגון מ 13.3

 עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומיים( למעגל רחב של בעלי ענין  
1.05 2.09 

 3.03 2.04  ממוצע תחומי
 1.0 פער נסגר

שיתופי  .14
 פעולה

 3.55 2.8 בסביבת הפעילות שלובקרב גורמים מוסדיים הארגון מוכר  .14.1
 3.63 3.3 ה עם גורמים מוסדיים בסביבת הפעילות שלוהארגון משתף פעול 14.2
 3.8 3.54 הארגון מוכר בקרב הקהילה המקצועית הרלוונטית .14.3
הארגון מקיים שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים אחרים  .14.4

 מתחום פעילותו
2.9 3.3 

 3.57 3.12 ממוצע תחומי
 0.45 פער נסגר
 0.7 פער נסגר נושאי

 0.58 כוללפער נסגר 
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 רקע  .א

על רקע התחזית לסגירתה, נקטה קרן אבי חי בשנים האחרונות מהלכים שונים לחיזוק הקיימות 

של הארגונים העוסקים בתחום התחדשות יהודית ונתמכים על ידה. אחד המהלכים הללו עסק 

רב חלק פיתחה והפעילה הקרן בק 2011בשיפור היכולות הארגוניות של הארגונים. החל משנת 

לפיתוח יכולות, שכלל לצד ליווי של יועצים ארגוניים גם  מהלך התערבותמארגונים הנתמכים 

ויעוץ בתחום גיוס משאבים. מהלך מובנה זה  לניהול פיננסייעוץ בתחומי תוכן ספציפיים כגון יעוץ 

זו  התערבותהצטרף למאמצים נוספים שביצעה הקרן לחיזוק קיימות הארגונים עוד טרם תחילת 

את  בקרן הפרויקטיםשל מנהלי  המקצועי. מאמצים אלו כללו, מעבר לליווי ובמקביל לה

מחקרי הערכה ופיתוח מודל לוגי לחלק מן  ביצועמגוון הכשרות והשתלמויות, וכן , הארגונים

 הארגונים. 

 

ל המהלך המובנה לפיתוח יכולות על ידי הקרן, שהוא ככל הידוע פעולה ייחודית בקרב קרנות בכל

התיעוד עסק בתיאור מפורט  2ובקרב קרנות לקראת סגירה בפרט, זכה לתיעוד נרחב במסמך נפרד.

, גיבוש ארגוניים על ידי הקרן, גיוס יועציםהרציואל של המהלך על שלביו השונים כולל גיבוש 

מודל הליווי, שילוב היועצים בעבודה, הכנת תכנית עבודה והפעולה המשותפת של הקרן והיועצים 

. הדוח מהלך תיעוד זה הסתיים מבחינת כרונולוגית בשלב הכניסה לארגונים .ליווי הארגוניםב

  הנוכחי נשען על מסמך התיעוד, ובא להשלים אותו.   

 

פעילויות של הקרן בארגונים הנתמכים על ידה לחיזוק יכולותיהם, העלה ומעלה שאלה המכלול 

מהלך ההערכה שבו  וק חוסנם של הארגונים.וחיז םלגבי התרומה של פעילויות אלה להתקדמות

מגמות ההתפתחות בכל הנוגע למגוון רחב של על עוסק דוח זה נועד למטרה זו, ותכליתו להצביע 

יכולות ארגוניות, בקבוצה נבחרת של ארגונים נתמכים. אולם מעבר לענין הקיים בבחינת היחס 

, יש ענין כללי מצד הקרן לקבל בין ההשקעה בפיתוח יכולות להתקדמות הארגונים בתחום זה

עם התקרב  תיהם הארגונייםם על ידה בכל הנוגע לפיתוח יכולותמונת מצב על הארגונים הנתמכי

 מועד סיום מענקי התמיכה. 

 

 תהליך ההערכה  .ב

  השאלון . 1ב.

שפותח לצורך הבדיקה של  3שאלון יכולות ארגוניותסקר באמצעות ההערכה מתבססת על 

משלב שאלות כלליות הנוגעות לחוסנם של  י קרן אבי חי. השאלוןעל יד הארגונים הנתמכים

מאפיינים של הארגונים הנתמכים על ידי קרן אבי חי: ארגונים, לצד שאלות ספציפיות שנוגעות ל

, קטנים לרוב, צעירים יחסית, עם שיעור גבוה של תרומות בתקציבם, ואשר ארגוני מגזר שלישי

שילוב זה מתקשר למהלך היזום לפיתוח יכולות של הקרן, ית. עוסקים בתחום התחדשות יהוד

שבמהלכו גובש מודל המעניק דגשים ייחודיים למספר יכולות ארגוניות חיוניות לארגונים 

                                                           
2

. ידי קרן אבי חי לקראת סיום פעילות הקרן תיעוד מהלך ליווי של ארגונים נתמכים עלראו: טליאס, מ. ופריינד, מ.  
 . 2014גש לקרן אבי חי, ינואר הו

3 This tool was inspired by the Marguerite Casey Foundation Organizational Capacity Assessment Tool which is a 

derivative product of the Capacity Assessment Tool created by McKinsey and Company for Venture Philanthropy 
Partners (www.vppartners.org), and published in Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations (2001).   
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שנים, ומתייחס לשתי תחנות  5השאלון בוחן טווח של  הנתמכים בקרן ולקראת סיום פעילותה.

 ההתערבותונה נקבעה ביחס למועד שבו החלה , כאשר התחנה הראש2015-ו 2011, בטווח זמן זה

  המובנית לפיתוח יכולות.   

 

, הכוללות את תשתיות ניהול כלליות( 1): נושאיםשדות תחומיים בשלושה  14כלל שאלון הסקר 

 ,תשתיות ניהול פנים ארגוניות( 2)התחומים חזון, תכנית אסטרטגית, תכנית עבודה ותקציב; 

רגוני, ועד מנהל, ניהול מידע וידע, מעקב בקרה והערכה, שגרות את התחומים מבנה א הכוללות

 ארגוניות,-תיות ניהול חוץ( תש3כן )עבודה ולמידה, תשתית טכנולוגית ותרבות ארגונית; ו

הכוללות את התחומים גיוס משאבים, שיווק ופרסום, ושיתופי פעולה. כל תחום שכזה פורק 

 שאלות 45של אותו תחום, ואשר ביחד יצרו למעשה הבוחנים ממדים שונים  למספר סעיפי משנה,

  ביותר(.  נמוך) 1-ביותר( ל גבוה) 4בין  סולם הציון ביחס לממדים אלו נע. משנה

 

 מילוי השאלון . 2ב.

של הקרן שבהן התקיים מהלך כלשהו של  ארגונים ותוכניות 12בקרב השאלון שפותח הועבר 

תחילה למילוי עצמי על ידי  השאלון נשלח. 2016 בין מרץ לספטמבר 4,פיתוח יכולות ארגוניות

ולאחר שמולא נערכה פגישה של המעריך  ,במילוי בעלי תפקיד, תוך המלצה לשלב מספר ניםהארגו

עבודת מילולית עליהם. או הנמקה רו ולהרחבה חלבחינת הדירוגים שנבכל ארגון בנפרד עם 

ת הסוגיות הארגוניות המרכזיות, הארגונים עם השאלון היתה בסה"כ טובה. התחומים כיסו א

עם זאת, היכולת לדייק במתן הציונים ולא צוין מבחינתם תחום או ממד חסר בתוך התחומים. 

מבחינת הארגונים היה גדול יותר לגבי ההווה מאשר לגבי העבר, נוכח הזמן שחלף, שינויים 

בדה שממלא השאלון לא היה צו פיוס(, או לאור העוכגון ארגוני כי"ח, ובמבנה הארגון או סביבתו )

 מועצת המכינות(.    ו זיקה, עולמותכגון בתפקיד ניהולי בעבר )

 

לגבי חלק מן הארגונים, ממדים מסוימים לא היו רלוונטיים בעבר משום שטרם נוסדו או לא היו 

או אינם רלוונטיים בהווה, משום שחדלו להיות עצמאיים והם וניצנים( , צו פיוסכגון ) עצמאיים

. )כגון ארגוני כי"ח( כגון גיוס משאבים וועד מנהלק מארגון גג המעניק להם שירותים בתחומים חל

בממדים מסוימים ליוזמות תחת ניצנים, בעיקר מבנה הערה נוספת נוגעת להתאמה של השאלון 

היות ומדובר בהתארגנות )תכנית או יוזמה( שביסודה היא התנדבותית, מלבד ארגוני וועד מנהל. 

בשכר, הרי שאין מדובר ביחידות ובתפקידים קשיחים, או צוות מצומצם מאוד פקיד אחד בעל ת

והם משתנים בהתאם למשימות שעל הפרק. הוועד המנהל הוא למעשה ועדת היגוי המורכבת 

ואינו תואם את מודל ועד המנהל המצופה בארגונים , ומנציגי הרשות המקומית מצוות פעילים

 . דומים אחרים

 

מלווה  אשר הפרויקט הרלוונטי בקרן נשלח השאלון למנהל מילוי השאלון עם הארגון בתום שלב

לצורך התרשמות, ולאחר מכן התקיימה פגישה בין המלווה למעריך לתיקוף סופי של  ,את הארגון

הדירוגים. מהלך כפול זה, של דירוג אישי של הארגון ותיקופו מול המלווה מהקרן, הגביר את 

                                                           
4

הארגונים שנכללו בסקר הם: מארג, ממזרח שמש, מורשה, ניצנים, עולמות, זיקה, חיבורים, עתיד במידבר, צו פיוס,  
 ות, אלול ומועצת המכינות. קול
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בחלק מן המקרים מנהלי הפרויקט כה מדויקת לגבי תמונת המצב של הארגון. הסיכוי לקבלת הער

הציעו החלפת ציון לגבוה או נמוך, בהתבסס על הערות משלימות. הציון הסופי שניתן לארגון 

במקרים אלו הוא שקלול שלי כמעריך את עמדת הארגון וחוות הדעת של מנהל התכנית, כאשר 

ל מנהל הפרויקט משנה מהותית את הציון שנתן לעצמו נעשה שיקול עד כמה חוות הדעת ש

 הארגון. 

 

 הנתונים עיבוד . 3ב.

מופעים בטבלה , כולל הנתונים הארגונים הפרטניים, הערכהמכלול הנתונים עליהם מתבססת ה

 ,טבלה מסכמתבגוף הדוח רק מופיעה להלן  ,. מטעמים של צמצום ומיקודמפורטת בנספח

    :סוגים של ציונים משותפים חמישה. בטבלה זו מופיעים בלבד פיםהכוללת  את הציונים המשות

 מופיע בסוף כל זה  ציון :לכל סעיף( 2015-ו 2011ני מועדי ההתייחסות )ממוצע בין ארגוני לש

מציג את ממוצעי הציונים של הארגונים לשתי השנים סעיף המציג ממד שנבדק. הציון 

ף חולק למספר הארגונים שקיים ציון לגביהם, הנבחרות. סכום הציונים לכל שנה בכל סעי

 ואינם בקטגוריית לא רלוונטי.

  בכל הסעיפים תחת אותו תחום  משני המועדיםממוצע תחומי של כל הארגונים לכל אחד

מתבסס על סכום הציונים הממוצע לכל אחד משתי השנים, מחולק מוצע זה  :במשותף

 למספר הסעיפים בתחום איליו מתייחס הציון.  

 מתבסס על הפחתה של ציון הממוצע ציון ה :לשני המועדיםגר בין הממוצע התחומי פער נס

 (.  2011) הגבוה( מהממוצע התחומי 2015לרוב )הנמוך התחומי 

  :אחת משלושת קבוצות הנושא ממוצע של הפערים הנסגרים בכל זהו ציון פער נסגר נושאי

-פנים ארגוניות ותשתיות ניהוליות חוץ תשתיות ניהול כלליות, תשתיות ניהוליות - הנבדקות

אשר מחושב באמצעות סכום הפערים הנסגרים מחולק למספר הנושאים באותו  – ארגוניות

 פרק.-תת

  בכל  הפער הנסגר הממוצעאת המופיע בסוף הטבלה ומסכם בלבד פער נסגר כולל: ציון אחד

פערים הנושאיים הוא מחושב באמצעות חלוקה של סכום ההנושאים שנבדקו בשאלון.  45

   . 3-ציונים( מחולקים ל 3הנסגרים )

 

 טבלת סיכום ציונים ממוצעים

 = גבוה ביותר( 4= בינוני גבוה;  3= בינוני נמוך;  2= נמוך;  1דירוג:  סולם)
 ממוצעים פירוט הסעיף סעיף תחום

2011 2015 
 תשתיות ניהול כלליות .ד

של הארגון, המסמן יעד קיים חזון ארגוני עדכני ובהיר  .1.1 *חזון .15
 השגה  -משמעותי נשאף, מאתגר ועם זאת בר

3.2 3.7 

החזון גובש בשיתוף או בשילוב תשומות של בעלי ענין  .1.2
מרכזיים בתוך ומחוץ לארגון: לקוחות, שותפים, קהילה 

 תורמיםו

2.5 3.8 

 3.7 2.8 החזון מהווה השראה להתנהלות השוטפת של הארגון .1.3
 3.73 2.83 מיממוצע תחו

 0.9 פער נסגר
קיימת תכנית אסטרטגית עדכנית לארגון, המפרטת תמונה  .2.1 אסטרטגיה* .16

 להתפתחות והתקדמות הארגון שנתית-רב
2.4 3.0 

 3.0 2.3התכנית האסטרטגית גובשה בשיתוף או בשילוב תשומות  .2.2
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של בעלי ענין מרכזיים בתוך ומחוץ לארגון: מקבלי שירות, 
 תורמים וכד'   שותפים, קהילה, 

התכנית האסטרטגית מכוונת את ההתנהלות השוטפת של  .2.3
 הארגון

2.6 3.1 

 3.04 2.44 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

 
תכנית   .17

 *עבודה
כתובה ומפורטת, המתחדשת  שנתיתקיימת תכנית עבודה  .3.1

 מידי שנה   
3.4 3.9 

 3.8 3.4 פקיד רלוונטייםתכנית העבודה מגובשת בשיתוף בעלי ת .3.2
תכנית העבודה מגובשת על בסיס נתונים וביצועי עבודה  .3.3

 קודמים
2.9 3.6 

תכנית העבודה מפורטת לרמת משימות של יחידות/ בעלי  .3.4
 תפקיד, ומתייחסת ללוחות זמנים, יעדים מדידים, ותקציב  

3.0 3.9 

 3.8 3.2 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

ניהול  .18
 בתקצי

 3.9 3.44 תקציב הארגון השנתי מצוי במעקב שוטף והוא מאוזן   .4.1
 3.8 3.55 תזרים הארגון נמצא במעקב שוטף אל מול התקציב .4.2

 3.2 3.0 שנתית-קיימת הערכה תקציבית רב  .18.3
 3.63 3.33 ממוצע תחומי
 0.3 פער נסגר
 0.55 פער נסגר נושאי

 ארגוניות-תשתיות ניהול פנים .ה
מבנה  .19

 רגוני*א
קיים תרשים מבנה ארגוני תקף ועדכני, המפרט מערך  .5.1

 יחידות, תפקידים וכפיפויות בתוך הארגון   
3.0 3.8 

התרשים מוכר לחברי צוות הארגון ומנחה את עבודת  .5.2
 הארגון

2.9 3.67 

 3.74 2.95 ממוצע תחומי
 0.8 פער נסגר

בעלי ענין, צרכים ונכסים הרכב הוועד המנהל משקף מגוון  .6.1 ועד מנהל  .20
 חיוניים לארגון  

3.13 3.0 

קיימת בהירות לגבי תפקיד הוועד המנהל ועבודתו מול  .6.2
 הצוות המקצועי בארגון

2.5 3.25 

 3.63 3.5 פעמים בשנה   4הוועד המנהל מתכנס באופן סדיר לפחות  .6.3
הוועד המנהל פעיל ותורם להתפתחות והתקדמות הארגון  .6.4

 )קשרים, בקרה, ידע, גיוס משאבים(
2.13 2.82 

 3.18 2.82 ממוצע תחומי
 0.36 פער נסגר

ניהול מידע  .21
 וידע

הארגון אוסף מידע באופן שיטתי על פעילותו )מקבלי  .7.1
 שירות, פעילויות, תורמים ותרומות(

2.63 2.92 

המידע הנאסף מעובד ומשמש לעבודה השוטפת וקבלת  .7.2
 ותהחלטות ארגוני

2.62 3.0 

המתבססים על ניסיון מקצועי  *הארגון מפתח מוצרי ידע .7.3
 נצבר בתחומי פעילות שונים

2.34 3.0 

 2.97 2.53 ממוצע תחומי
 0.44 פער נסגר

מעקב בקרה  .22
 והערכה

יחידות הארגון אוספות מידע שוטף על התקדמות ביצוע  .8.1
 היעדים והמשימות בתחום אחריותן ואיכות הביצוע  

2.5 3.21 

נתוני המעקב משמשים לבקרה והערכת התקדמות, וקבלת  .8.2
 החלטות על שינוי במשימות והיקפן

2.56 3.17 

נתוני המעקב משמשים לצורך קבלת החלטות על תכנון  .8.3
 עתידי

2.56 3.04 

 3.14 2.54 ממוצע תחומי
 0.6 פער נסגר

שגרות  .23
עבודה 
 ולמידה

צוות תקופתיות וסדירות, הכוללות הארגון מקיים ישיבות  .9.1
 עדכונים הדדיים לגבי הפעילות בתחומים השונים

3.45 4.0 

קיימים נהלי עבודה כתובים ומוכרים בתחומי עבודה  .9.2
נדרשים, כגון: טיפול בפניות, טיפול בתרומות, כנסים 

 ואירועים  

2.34 3.23 

פי הארגון מקיים תהליכי למידה והכשרה סדירים על  .9.3
 צרכיו המתפתחים: למידת עמיתים, הרצאות, השתלמויות  

3.0 3.75 
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 3.66 2.93 ממוצע תחומי
 0.73 פער נסגר

 
תשתית   .24

 טכנולוגית*
הארגון מצויד בתשתיות טכנולוגיות הנדרשות לביצוע  10.1

 מיטבי של משימותיו
2.5 3.2 

בארגון נעשה שימוש יעיל ואפקטיבי בתשתיות  .10.2
 ת הקיימותהטכנולוגיו

2.5 3.05 

  3.1 2.5 ממוצע תחומי
  0.6 פער נסגר

תרבות  .25
 ארגונית*

קיימת אווירה טובה, נעימה ומזמינה בארגון, ויכולת לטפל  .11.1
 בקונפליקטים באופן ענייני  

3.0 3.55 

 3.6 2.9 קיימת אווירה פתוחה ליזמות בארגון 11.2
 3.8 3.0 קיימת אוירה פתוחה להשמעת ביקורת .11.3
 3.7 3.06 קיימים שיתוף פעולה פורה ועזרה הדדית בין חברי הצוות .11.4

 3.67 3.0 ממוצע תחומי
 0.67 פער נסגר
 0.6 פער נסגר נושאי

 ארגוניות-תשתיות ניהול חוץ .ו
גיוס  .26

 משאבים
קיימת מערכת פעילה לגיוס משאבים, פנימית, חיצונית או  .12.1

 *גם וגם
2.9 3.2 

כת גיוס המשאבים פועלת על בסיס תכנית עבודה מער .12.2
 ובזיקה לתכנית האסטרטגית של הארגון

2.35 3.05 

גיוס המשאבים נעשה באפיקי פעולה שונים, ותוך חתירה  .12.3
לגיוון במקורות של הארגון, כגון: תרומות מקרנות 

 ועסקים, תמיכות, חוזי שירות והכנסות עצמיות  

2.25 3.15 

שנתי מתמשך בהיקף המשאבים של הארגון -גידול רבישנו  .12.4
 וגיוון במספר המקורות

2.13 3.0 

 3.1 2.4 ממוצע תחומי
 0.7 פער נסגר

שיווק  .27
 ופרסום

לארגון יש תפיסת שיווק מגובשת: אפיקים, מועדים,  .13.1
 ד'קהלים, היקפים, תקציב וכ

1.9 2.67 

 3.34 2.11 י ומתוחזקלארגון יש אתר אינטרנט/ דף פייסבוק עדכנ .13.2
הארגון מכין ומפיץ מידע על פעילותו בדרכים שונות )אתר,  13.3

עדכונים, ניוזלטר, חומרים פרסומיים( למעגל רחב של בעלי 
 ענין  

1.05 2.09 

 3.03 2.04  ממוצע תחומי
 1.0 פער נסגר

שיתופי  .28
 פעולה

בסביבת הפעילות בקרב גורמים מוסדיים הארגון מוכר  .14.1
 *לוש

2.8 3.55 

הארגון משתף פעולה עם גורמים מוסדיים בסביבת  14.2
 הפעילות שלו

3.3 3.63 

 3.8 3.54 הארגון מוכר בקרב הקהילה המקצועית הרלוונטית .14.3
הארגון מקיים שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים אחרים  .14.4

 מתחום פעילותו
2.9 3.3 

 3.57 3.12 ממוצע תחומי
 0.45 פער נסגר
 0.7 פער נסגר נושאי
 0.58 פער נסגר כולל
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 השאלון ניתוח .ג

 הערות מקדימות. 1ג.

מגבלות אלו א את ממצאי ההערכה. וההערות הבאות מציגות את המגבלות במסגרתם יש לקר

לפני פירוט שלהם, חשוב לומר כי הן היו מתייחסות בעיקר לשונות בין הארגונים הנסקרים. 

ם ביצוע המהלך. עם זאת ההנחה היא כי על אף מגבלות אלו למהלך ההערכה יש ידועות ברובן טר

חשיבות ולתוצרי ההערכה יש ערך. זאת בעיקר משום שמטרת ההערכה איננה השוואה בין 

הארגונים, כי אם קבלת תמונה כללית על מצב הארגונים והמגמות המתרחשות בהם בתחום 

ככל שלארגונים יש ענין בכך, ההערכה עשויה להוות  .שנבדקו שניםהחמש  בטווחפיתוח יכולות 

 כבסיס להכוונת עבודת פיתוח היכולות של הארגון לעתיד. בהווה, וגם כלי לשיקוף תמונת מצב 

 

 בקריאת ממצאי ההערכה יש לקחת בחשבון כמה מגבלות:

 :רוג אחיד, ותיקוף של הציונים למרות השימוש בסרגל די השפעה סובייקטיבית על הציונים

שנתנו לעצמם הארגונים עם מנהלי הפרויקטים בקרן, ציוני הדירוג אינם אחידים והם 

 מושפעים מהעמדה הסובייקטיבית של ממלא השאלון. קיימת אפשרות לכן שעל מציאות

צמם ציונים יותר נמוכים והמקלים ציונים יותר עם עארגונית דומה יעניקו המחמירים 

 ם.גבוהי

 :השאלון איננו רגיש לשונות בין הארגונים ביחס למשך הקיום  העדר רגישות לגיל הארגונים

לוותק יש להוסיף גם את  שנה. 25-שלהם. טווח זמן הקיום של הארגונים גדול, בין שנתיים ל

. הסקר כולל גם ארגונים שמעמדם המבני והמשפטי עבר בסטטוס הארגוני ממד היציבות

משך זמן קיום הוא משתנה חשוב לביסוס תשתיות קר )צו פיוס, מארג(. שינוי בתקופות הס

כולה להיות , ובכך נותן מקדם חיובי לארגונים הוותיקים, אף שלעיתים לוותק יארגוניות

 תרומה ליצירת מגמות שליליות של נוקשות וקיבעון ארגוני. 

  רויקטים )יוזמות ופארגונים אלו כוללים  מודלים ארגוניים שונים:מכנסת יחד ההערכה

עצת המכינות(, ארגונים עצמאיים וארגונים וניצנים(, ארגוני שירות וארגוני גג )ניצנים ומ

(. לשונות זו יש יוזמות ניצניםו ארגוני כי"חכגון ) רחבה יותרשהם חלק ממערכת ארגונית 

משמעויות רבות בכל הנוגע לניתוח מצב פיתוח היכולות בארגונים. בחלק מן המקרים 

תשתיות  רכפי שציינו הארגונים עצמם, ובחלק אחתיות ארגוניות מסוימות לא חיוניות, תש

אלו חיוניות יותר מאשר בארגונים אחרים, אף שהשאלון איננו יכול לבטא זאת. לדוגמה, 

ר בקרב הארגונים עיסוקו והצלחתו של ארגון גג בשיווק וגיוס משאבים חשוב יותר מאש

הם חלק ששר מדובר בארגונים איתוח חלק מן התשתיות, כזאת ועוד, פליו. השייכים א

)כגון ארגוני כי"ח, או יוזמות ניצנים המסונפות במודלים שונים  ממערכת ארגונית רחבה יותר

המערכת, ולא ניתן כמובן לנטרל  ם, תלוי גם בתמיכה ומשאבים שמעמידה לרשותלמתנ"סים( 

 השפעה זאת. 

 :יקש לבדוק את תמונת המצב של הארגונים בתחום הסקר ב תמיכת הקרן בפיתוח יכולות

 המקצועילליווי פיתוח יכולות, ובכך לקשור בין הישגים אלו לתרומת הקרן לתחום זה. מעבר 

הארגונים, שהוא יסוד משותף לכל הארגונים, הארגונים  מנהלי הפרויקטים בקרן את של

זה, וחלקם אף צרכו שירותי  קיבלו תמיכה שונה )במינונים, בהיקפים, בתחומים וכד'( בתחום
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תמיכה בפיתוח יכולות באופן עצמאי. מכאן הקושי כמובן להציב אותם על סרגל משותף בכל 

 להישגי הקרןהנוגע לתרומת הסיוע להתקדמות, ועוד יותר לקשור באופן ישיר בין פעילות 

צית בתחום זה. על כך יש להוסיף את המאפיינים והמגבלות של התמיכה הייעו הארגונים

שנדונו בהרחבה בדוח התיעוד. מבלי להרחיב נציין שתמיכה ייעוצית אפקטיבית תלויה 

, כגון מידת שיתוף הפעולה, הפניות במשתנים נוספים מעבר לאיכות התשומות המקצועיות

 .    עדר אירועים משבריים בלתי מתוכנניםיהארגונית, וה

  

 קע חיוניים:מעבר למגבלות אלו מוצע לקחת בחשבון שני נתוני ר

 :ההערכה מבוצעת בשיאה של תקופת הפרידה של הארגונים מקרן אבי  מועד ביצוע ההערכה

חי. רוב הארגונים מצויים ברמת ניצול זו או אחרת של מענק הפרידה, וצפויים לסיים אותו 

היא השרדותית, במיוחד בארגונים שבהם בארגונים תוך שנתיים שלוש. האווירה הכללית 

, או לתקציב הארגון היתה משמעותית מאוד. תקופה שכזו נוטה להדגיש עיסוקתרומת הקרן 

ושיתופי פעולה  גיוס משאביםבשאלות קיום ובמדדים התומכים בהם )כגון דיווח על עיסוק, 

שעשויים להניב משאבים(, על חשבון שגרות וסדרים ניהוליים. יתכן שביצוע סקר בתקופה 

 .  ואת המשקל שהיא מקבלת בדיווח הארגוני פעה זואחרת היה מנטרל את החריפות של הש

 

 כפי שצוין בהרחבה בדוח התיעוד של מהלך פיתוח היכולות,  :מאפיינים כלליים של הארגונים

שמהלך פיתוח היכולות דרש התאמה למאפיינים של הארגונים והזירה שבהם הם פועלים 

א את נתוני ות(, כך חובה לקר)ארגוני מגזר שלישי, מבוססי תרומות, בתחום התחדשות יהודי

עם אתוס של בהקשר זה כי מדובר בארגונים  שהסקר באותו הקשר. בעיקר חשוב להדגי

לדחוק את בהם ה יישליחות, ודגש ערכי חזק. המנוע הדוחף הוא היצירה והפעילות, ויש נט

. לכן, יש לקרא את התנועה של שינוי בממדים של תשתיות ארגוניותהעיסוק בתשתיות 

בהקשר של מאפייני קבוצת ארגונים זו. בחלק מן המקרים, מה שעבור ארגון בתחום  וניותארג

מועט, יתכן והוא דרמטי מבחינת המאמץ הארגוני הנדרש בנוגע  פוראחר היה נחשב לשי

 לארגונים אלו.  

 

 ניתוח נתונים . 2ג.

 ניתוח כללי של הציונים  -תמונת מצב כללית 

 . , כמפורט להלןציונים בסדר היררכי יורדסוגי  השלושלעיל ניתן לזהות בטבלה 

נושאים.  3-נושא מאגד קבוצה תחומים מקצועיים, והשאלון כולו חולק כאמור ל: ציונים נושאיים

תשתיות בנושא רמת השיפור הממוצעת בשלושת הנושאים שנבדקו דומה יחסית בשינויים קלים: 

; 0.6השיפור עומד על  ת ניהול פנים ארגוניותתשתיובנושא ; 0.55 השיפור עומד על ניהול כלליות

. שיפור הממוצע הכולל בכל שלושת 0.7 השיפור עומד על ארגוניות-תשתיות ניהול חוץבנושא ו

חרונה של הטבלה, ועומד על מופיע בשורה הא התחומים ביחד )ושל מכלול התחומים שנבדקו(

0.58 . 

 

ציון הממוצעים בכל אחד תחומים מקצועיים.  14-השאלון כולו מורכב כאמור מ :ציונים תחומיים

לות הארגוניות בין שיפור עקבי בתשתית היכוקיים , כלומר בעליההתחומים שנבדקו נמצא  14-מ

 להלן.  1, כפי שממחיש גרף השנים שנבדקו
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 : סיכום ממוצעים לפי תחומים לשני המועדים הנבדקים1גרף 

 
 

 2כפי שממחיש גרף  שונה , הואהממוצעים התחומייםעם זאת טווח השיפור, קרי הפער הנסגר בין 

תקציב( ובקצה הגבוה סגירת פער ניהול ) 0.3בקצה הנמוך עומדת סגירה של פער בשיעור . להלן

(, שגרות 0.8(, מבנה ארגוני )0.9)שיווק ופרסום(. קרובים לקצה הגבוה תחומים כחזון ) 1.0בציון 

(, ניהול ידע ושיתופי פעולה 0.4ה הנמוך ועד מנהל )(; וקרובים לקצ0.7עבודה ותרבות ארגונית )

(0.5 .) 

 

 : פער נסגר לפי תחומים בין השנים הנבדקות 2גרף 

 
 

בנקודת המוצא בה היה בשני דגשים: א. תחומים יש לקרא גם בהתחשב בסגירת הפער  ניאת ציו

 במצב ם היהאול ותנקוד 0.6-תחום האסטרטגיה צמצם בממוצע בלדוגמה,  – 2011שנת בהתחום 
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ר ושצמצם בין השנים אותו שיע המבנה הארגוניבהשוואה לתחום  2011-טוב הרבה יותר בשנת ב

התקציב צמצם פער ניהול תחום לדוגמה,  – 2015בשנת של התחום האבסולוטי מצבו ב. בשל פער; 

, (0.7( או גיוס משאבים )0.6שנים שנבדקו, בהשוואה לבקרה והערכה )ה( בין 0.3קטן יחסית )

 הרבה יותר טוב ממצב שני התחומים האחרים.  2015-בהאבסולוטי אולם מצבו 

 

כל תחום שנבדק מורכב כאמור ממספר סעיפים שהם למעשה שאלות משנה, : ציונים סעיפיים

הסעיפים שנבדקו מלבד אחד  45הממוצעים הסעיפיים בכל סעיפים.  45וביחד מופעים בשאלון 

מציגים שיפור האחד ( מציגים שיפור בין השנים שנבדקו. חלקם . שעוסק בהרכב הוועד המנהל6.1)

חלקם האחר מציג שיפור משמעותי בטווח קרוב לנקודה וצנוע בטווח של פחות מחצי נקודה, 

 .העוסק בניתוח הציונים לפי תתחומים בחלק הבאפירוט על סעיפים אלו מובא . מלאה

 



18 

 

 תחומיםלפי הציונים ניתוח  –תמונת מצב מפורטת 

   ושא א': תשתיות ניהול כלליות נ

(, והוא מגיע בקירוב 3ברמה ממוצעת בינונית גבוהה )ציון  2011היה בשנת  זה: תחום חזון .1

(. התנועה בין שנים אלו היתה יחסית גבוהה עם סגירת פער 4גבוהה )ציון הלרמה  2015בשנת 

ף גורמים נוספים (. השיפור המשמעותי ביותר התרחש בסעיף שיתו0.9של כמעט ציון שלם )

 בגיבוש החזון.

בקירוב(, והוא מגיע  2.5ברמה ממוצעת בינונית נמוכה ) 2011היה בשנת  זה: תחום אסטרטגיה .2

(, 0.6בין שנים אלו בינונית )הממוצעת בקירוב(. התנועה  3לרמה בינונית גבוהה ) 2015בשנת 

 והשיפורים בכל שלוש הסעיפים דומים יחסית.  

בקירוב(, 3.2) ומעלה ברמה ממוצעת בינונית גבוהה 2011היה בשנת  זה : תחוםתכניות עבודה .3

בין שנים הממוצעת בקירוב(. התנועה  3.8) המתקרבת לגבוההלרמה  2015והוא מגיע בשנת 

המשמעותי מתרחש בסעיף של הכנת תכנית עבודה מפורטת (, והשיפור 0.6אלו בינונית )

   למשימות, תפקידים ויעדים מדידים. 

(, והוא 3.33) ומעלה ברמה ממוצעת בינונית גבוהה 2011היה בשנת  זה: תחום תקציב ניהול .4

הסעיף החלש   ,מבין שלושת הסעיפים. (3.63גבוהה )המתקרבת ל לרמה 2015בשנת מגיע 

-היכולת לקיים הערכה תקציבית רבהוא יותר, כצפוי למציאות בה מצויים הארגונים כיום, 

 נקודות.  0.3, סוגר פער ממוצע של 2011-חסית כבר בשנתית. תחום זה, שהיה גבוה י

 : סיכום ציונים ממוצעים לפי סעיפים: נושא תשתיות ניהול כלליות3גרף 
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 ארגוניות -נושא ב': תשתיות ניהול פנים

בקירוב(, והוא מגיע  3ברמה ממוצעת בינונית גבוהה ) 2011: תחום זה היה בשנת מבנה ארגוני .5

(. התנועה זהה בשני הסעיפים, והפער 3.74)ביותר  גבוהה ת להמתקרב לרמה 2015בשנת 

 . 0.8הנסגר הוא גבוה ועומד על שיעור של 

 2015(. בשנת 2.82בטווח שבין בינוני גבוה לבינוני נמוך ) 2011: תחום זה היה בשנת ועד מנהל .6

 (, אולם התנועה הכוללת3.18בינוני גבוה )קצת מעל הציון הממוצע של התחום עומד על 

איננה בסעיף התכנסות הוועד  הבעיהנקודות.  0.36לצמצום הפער בין השנים היא קטנה, 

, אלא בכל יתר הסעיפים: הרכב מגוון, בהירות תפקיד ובעיקר 2011-שהיתה גבוהה גם ב

 ניתוח זה מתייחס כמובן לארגונים שסעיף הוועד המנהל רלוונטי עבורם. תרומה משמעותית. 

(. בשנת 2.53בטווח שבין בינוני גבוה לבינוני נמוך ) 2011ת נזה היה בש : תחוםניהול מידע וידע .7

, אולם התנועה הכוללת (בקירוב 3הציון הממוצע של התחום עומד על בינוני גבוה ) 2015

נקודות. קיימת  0.44לצמצם הפער, בדומה לתחום הוועד המנהל, היא קטנה יחסית ועמדת על 

 . 2015-והן לגבי המצב ב  2011-נקודת המוצא ב זהות בין הסעיפים השונים הן לגבי

. (2.54)נמוך  בטווח שבין בינוני גבוה לבינוני 2011: תחום זה היה בשנת מעקב בקרה והערכה .8

התנועה כאשר בקירוב(,  3)ע של התחום עומד על בינוני גבוה הציון הממוצ 2015בשנת 

דין בינונית. גם במקרה זה, כמו ( אולם ע0.6הכוללת לצמצם הפער טובה יותר משני קודמיו )

 דומה בכל הסעיפים.  2015-ותמונת המצב ב 2011-בתחום ניהול ידע ומידע, נקודת המוצא ב

 

 ארגוניות-פנים: סיכום ציונים ממוצעים לפי סעיפים: נושא תשתיות 4גרף 
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: תחום זה מציג חוסר אחידות הן בנקודת המוצא והן בתמונת מצב מידהשגרות עבודה ול .9

( וכן הציון הממוצע בשנת 0.73כיום בין סעיפיו. באופן כללי טווח השיפור הממוצע מרשים )

(, אולם כאמור קיימת שונות פנימית בין הסעיפים. בולטים כלפי מעלה הם שגרות 3.66) 2015

 למידה, וכלפי מטה העדר נהלי עבודה בתחומי העבודה של הארגון. צוותיות ומבני עבודה 

(. 2.5שבין בינוני גבוה לבינוני נמוך )בטווח  2011: תחום זה היה בשנת גיותתשתיות טכנולו .10

 0.6בקירוב(, עם סגירת פער של  3הציון הממוצע של התחום עומד על בינוני גבוה ) 2015בשנת 

 נקודות. ישנה אחידות בין שני הסעיפים הן בנקודת המוצא והן בתמונת המצב בהווה. 

(, והוא מציג ציון 3.0ממוצע בינוני גבוה ) על 2011ד בשנת : תחום זה עמתרבות ארגונית .11

 נקודות, 0.67 סגירת פער של. בין השנים נעשה 2015בשנת  (3.67) ביותרקרוב לגבוה ממוצע 

והן בציוני תמונת  2011-כאשר קיימת אחידות פנימית בין הסעיפים הן בציוני נקודת המוצא ב

 . 2015-המצב ב

 

 ארגוניות -חוץ נושא ג': תשתיות ניהול

(. בשנת 2.4בטווח שבין בינוני גבוה לבינוני נמוך ) 2011: תחום זה עמד בשנת גיוס משאבים .12

. 0.7(, כאשר סגירת הפער עומדת על 3.2הציון הממוצע של התחום עומד על בינוני גבוה ) 2015

חלקי פיתוח על המעידה  עם זאת, קיימת שונות בין הסעיפים בתחום מבחינת תנועת השינוי

)מינוי גייס משאבים : בעוד שהשיפור בנושא של הקמת מערכת גיוס של התשתית בתחום זה

לגיוס  נית עבודהכמצומצם, שיפור גדול יחסית נרשם ביצירת תפנימי או חיצוני( הוא 

  5ות והגדלה כוללת של תקציב הארגון., פעולה לגיוון מקוראביםשמ

 2015בקירוב(, ובשנת  2.0קום בינוני נמוך )ציון במ 2011: תחום זה עמד בשנת שיווק ופרסום .13

בטווח השנים  בקירוב(. התחום ביצע תנועת שיפור חדה 3.0עמד במקום בינוני גבוה )ציון 

 בתחוםעם זאת, קיימת שונות בתמונת המצב של הארגונים עם עליה של ציון שלם.  ,שנבדקו

בפעילות השיווק, בולט כלפי  חל שיפור משמעותיש: בעוד כפי שמשתקף בסעיפים זה בהווה

הציון  ,גם לאחר השיפורחשוב להדגיש שמטה המצב בכל הנוגע לתפיסת שיווק מגובשת. 

 . 3.03סעיף זה עומד על ב 2015לשנת הממוצע 

בקירוב( והוא  3קרוב לציון ממוצע בינוני גבוה ) 2011: תחום זה עמד בשנת שיתופי פעולה .14

בקירוב(. תנועת סגירת הפער שנעשתה בין השנים  3.57בוה )בין ציון זה לציון הג 2015-עומד ב

(. בעוד שרמת החשיפה של הארגונים כלפי שותפים פוטנציאליים השתפרה, 0.45היא מדודה )

)העוסקים בתחום  ן מוגבל, במיוחד ביחס לשותפים מקצועייםימימוש השותפויות בפועל עדי

רשויות המהווים לקוחות אן בעלי ענין )מוסדות ו ולא לשותפים מוסדיים התחדשות יהודית(

  בפעילות שמציעים ארגוני ההתחדשות היהודית(.

 

 

 

 

                                                           
להבנת נקודה זו חשובה ההערה שנוגעת להערכת הארגונים בנקודת הזמן הנוכחית ולפני יציאת אבי חי. יתכן  5

 שהתקציב הכולל של הארגון גדל, אולם עם יציאת תקציב אבי חי צפוי התקציב הכולל לקטון. 
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 ארגוניות-חוץ: סיכום ציונים ממוצעים לפי סעיפים: נושא תשתיות ניהול 5גרף 

 

 
 

 התייחסות מילולית של נציגי הארגונים

פים מהציונים הנ"ל תנועת השיפור מצד אחד, והאתגרים על סדר יומם של הארגונים כפי שמשתק

מצד שני, באים לביטוי גם בהתבטאויותיהם של הארגונים במהלך הראיונות ביחס לנקודת חוזק 

ואתגרים. בסיכום הראיונות התבקשו נציגי הארגונים לסכם במשפט אחד הישגים ואתגרים 

ון בתקופה המדוברת. באשר לנקודות החוזק, חוזרות האמירות לגבי התקדמות בממדים שונים כג

ופעולה לאור תמונת חזון וייעוד בהירים, ופיתוח תשתיות מסוגים  התכנון האסטרטגיחיזוק 

שונים החיוניים לשיפור החוסן הארגוני. להלן סיכום של הציטוטים המתייחסים לנקודות 

 החוזק: 

 " ל ידי התרגשות קדימה, לא מונע רק ע חושבאנחנו כיום ארגון יותר אסטרטגי, יותר

ים ממיקוד ביחיד למיקוד בסביבה. יוצרים שותפויות חדשות כולל עם רנו עובוהזדמנות. א

 .גופים מארה"ב"

 "ההתחזקות שלנו באה לביטוי בפיתוח יכולות ותשתיות ארגוניות, במגוון נושאים". 

  ,ההתחזקות שלנו באה לביטוי בהבניית העבודה בהיבטים שונים, בחיזוק שגרות עבודה

 .י"ושיפור ניהול הידע הארגונ

  ,ההתחזקות שלנו באה לביטוי ביצירת מבנה ארגוני נכון, חיזוק מבני פעולה ועבודה פנימיים"

 .והבנייה של תכניות לימודים"
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 ות יעד חדשות )לא רק ההתחזקות שלנו מתבטאת באיתנות כלכלית, ופריצה לאוכלוסי

 . מסורתיים(" 

  .)י במבנה, תכניות, תכנית עבודה שינועשינו "הפכנו מגוף תומך )קרן( לגוף ביצועי )עמותה

 ואסטרטגיה, שיפור בעבודת מנהל וצוות ניהול". 

 "עברנו תהליך התמקצעות והגדרת זהות שמשפיעים על הרצון לעבוד אתנו".  

 "חיזקנו את הארגון והמטה ברמה האסטרטגית והתפעולית". 

 

אבים, חיזוק באשר לאתגרים, חוזרת האמירה לגבי הצורך לעשות קפיצת מדרגה בגיוס המש

ההנהגה הציבורית, ניהול הידע, שיווק וחשיפה, וכן הרחבת פעילויות לקהלי יעד חדשים ונוספים 

 בין היתר באמצעות פיתוח שותפויות. להלן סיכום של הציטוטים המתייחסים לאתגרים: 

 תקציבי, ובפיתוח -"עלינו להשתפר בשימוש באינטרנט ומדיה חברתית, בתכנון אסטרטגי

 ל מוצרי ידע". והפקה ש

  ,עלינו להשתפר בפיתוח מוצרי ידע, פיתוח תיירותי נוסף, תשתית לאיסוף ועיבוד מידע קיים"

 גיוס כספים מעסקים ושיווק ופרסום".

  עלינו להשתפר בחיזוק אתר האינטרנט, כולל למטרת גיוס משאבים, בגיבוש תכנית עבודה"

פעילות, עלינו לפרוץ את ה. בתחום יותר מפורטת. ככלל, יש צורך לפתח קיימות תקציבית

 ".סייה הדתיתמחסום לאוכלוה

  עלינו לגוון ולהגדיל מקורות הכנסה עצמאיים, למסד את הארגון כולל הקמת פונקציות מטה"

)שיווק/פרסום, גיוס משאבים, תשתיות טכנולוגיות, ניהול ספקים וחוזים(, ולהרחיב את 

 הפעילות".  

 לאגם משאבים ולפתח יותר את התוכן הייחודי לנו"להיתופי פעו"עלינו לפתח יותר ש ,.  

 " עלינו להקים ועדת היגוי כחיזוק מנהיגותי מוביל. עלינו לעבוד יותר על הפקת חומרים

 כתובים, חומרי ידע, מידע ונתונים, ולפעול לכניסה חזקה יותר למערכת החינוך" . 

 "ערכה של התוצאות".הת ביצוע העלינו לשפר את תיעוד הפעילות והתפוקות של הארגון, וא 

 

 פרשנויות על נתוני הסקר  .ד

סקר, אפשר לחשוב על מספר אף שקשה להציע פרשנות ודאית של תמונת הנתונים העולה מן ה

 פרשנות היכולים להאיר תמונה זו.  כיווני 

 

היא  . תנועה זו הטבעית של ארגוניםתנועת ההתפתחות חלק מן הממצאים ניתן לנתח על רקע 

 ,דורשות ידע מומחהאשר מסוגיות יסוד ושגרה לסוגיות מורכבות יותר החורגות משגרה,  לרוב

על מגמה זו יש להוסיף את לחץ הדרישות של קרן אבי חי התפנות והשקעה ארגונית מיוחדת. 

זה יש להבין את הציונים הגבוהים יחסית, אל מול רקע וגורמים תורמים נוספים.  ,כתורמת

תקציב )לא כולל תחזית ניהול המוצא לסקר, בתחומים כגון: תכניות עבודה, לעיתים כבר בנקודת 

ככלל, ובהתעלם , שגרות עבודה ולמידה ותרבות ארגונית. יוע 'קמרון'(רב שנתית, ובאופן חלקי בס

קטנים  םהציפייה נוכח מאפייניהם )ארגוני ממשברים נקודתיים שפקדו חלק מן הארגונים בסקר,

שפחתיים העוסקים בקירוב בין קבוצות( היא למצוא תרבות ארגונית יחסית, אינטימיים ומ
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אל מול תחומים אלו יש להעמיד תחומים אחרים בהם הציונים עדיין נמוכים יחסית כגון תומכת. 

 גיוס משאבים, בקרה והערכה, או שיווק ופרסום. 

 

על ידי הקרן )או חלק אחר של הציונים ניתן להבין על רקע ההשקעה המובנית והמכוונת שנעשתה 

הארגונים עצמם( בפיתוח יכולות, והסתייעות בגורמים מומחים. מנקודת מבט זו ניתן להבין את 

ובאופן חלקי בתחום גיוס ארגוני, המבנה האסטרטגיה, ההשינוי המשמעותי בתחום החזון, 

 גידולקדמות המוגבלת יחסית בתחום תאת ההמשאבים שבו ניתן לחלק מן הארגונים סיוע. 

יש כמובן לפרש על רקע היציאה הצפויה של קרן  ,בדקונעל אף השיפור בין השנים ש ,משאביםה

אבי חי שהיתה גורם תומך דומיננטי, העדר התבססות של מקורות תורמים חלופיים, ותחרות 

כאן באה לביטוי יותר תחום. אותו בהפועלים גדולה על עוגת משאבים מצומצמת בין הארגונים 

 דובר בתקופת מעבר בין עידן תמיכת קרן אבי חי, לעידן של סיום תמיכה זו.מהכל העובדה שמ

 

חלק נוסף של הציונים אפשר לפרש על רקע העדר ליווי מקצועי, וקושי מיוחד להוביל מהלכי 

פיתוח אפקטיביים בכוחות פנים ארגוניים. תחום הוועד המנהל הוא דוגמה טובה בהקשר זה. על 

בתחום, לרוב לא עסק הליווי בתחום פיתוח יכולות בנושא זה, והוא  אף הרצון לסייע לארגונים

במקרים אחרים פיתוח אפיק זה נתקל נדחק על חשבון דברים אחרים, משבריים ובוערים יותר. 

תחומים נוספים שיש להוסיף לכך הם ניהול מידע וידע, וכן מעקב שונות. פנימיות בקושי מסיבות 

ארגוניים לציונים יותר נמוכים. מדובר בשני תחומי ידע כים הזו שני תחומים –בקרה והערכה 

מורכבים, שבאופן כללי נוטים להידחק לתחתית סדר היום הארגוני. בעוד תחום ההערכה קיבל 

התייחסות בהכשרות קבוצתיות, שכנראה אינן מספיקות על מנת לחולל שינוי בתרבות הניהול 

 ל הידע. הארגונית, לא הוצעה לרוב תמיכה בתחום ניהו

 

. בולט הדבר חלק מן הנושאיםם של למצבקשור עשוי להיות פנויים, משאבים ארגוניים עדר יהגם 

גם איש צוות מלווה וציוד מכשור רכישת בשני תחומים: תשתית טכנולוגית אשר דורשת מעבר ל

בתחום; וכן גיוס משאבים הדורש השקעה בפיתוח אסטרטגיה, וכן גיוס איש צוות או גייס 

 בים בהסדר העסקה חיצוני.משא

 

 , )המהווים החוצה של ארגונים. אופייני לארגונים בראשית דרכםעוד כיוון פרשני נוגע לתנועה 

להתנהל באופן מסתגר מעבר במודל זה או אחר, קבוצה לא קטנה מתוך כלל הארגונים בסקר( 

תחושה של יציבות ישנה זאת במיוחד כאשר  באופן ישיר את הפעילות המיידית. לעשייה המשרתת

השינויים שאנו רואים בשני תחומים יכולים כפי שהיה לארגונים הנתמכים עד כה.  במקורות,

להתקשר לפרשנות זו: התנועה המשמעותית בתחום שיווק והתנועה היותר מתונה בתחום 

גם ההישגים הדיפרנציאליים בסעיפים השונים בתוך תחומים אלו מחזקים את שותפויות. 

לא קיימת תכנית שיווק, ובתחום אולם מתרחבת אמנם קיימת פעילות בתחום השיווק הפרשנות: 

)מוסדות ורשויות המהווים לקוחות עם גורמים מוסדיים לשותפות השותפויות יש תנועה זהירה 

 ופחות עם שותפים מקצועייםאן בעלי ענין בפעילות שמציעים ארגוני ההתחדשות היהודית( 

  התחדשות יהודית(. )ארגונים העוסקים בתחום 
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 סיכום ומסקנות  .ה

תמונת המצב בתחום פיתוח היכולות בארגונים נתמכי אבי חי העולה מן הסקר מציגה  תנועת 

שיפור מקיפה ועקבית בכל אחד מן התחומים והסעיפים שנבחנו בטווח השנים שנבדק. עם זאת 

ים השונים בהווה. בעוד טווח השינוי בתחומים השונים שונה, ובעיקר חשובה תמונת המצב בתחומ

)כגון חזון, מבנה ארגוני, שגרות  כיום טוב תתחומים מסוימים עברו שינוי ונמצאים במקום יחסי

תחומים אחרים, על אף שעברו שינוי ולעיתים מהותי, עדין נמצאים במקום חלש  עבודה ולמידה( 

 . )כגון אסטרטגיה, ועד מנהל, גיוס משאבים( יותר

 

הסברים אלו נוגעים הסברים שונים באשר לתמונה העולה מן הנתונים.  בחלק הפרשני הוצעו

בחלקם לתנועת התפתחות טבעית של ארגונים, אולם בחלקם הגדול קשורים בהשקעה בפיתוח 

 התחומים היותר חלשים, אם בכוחות ארגוניים פנימיים או בסיוע כוחות מקצועיים חיצוניים.

 

ללא  היא גיוס משאבים. זהו כמובן תחום קיומי.התחום הבולט ביותר שבו נדרשת השקעה 

תחליף תקציבי למקורות התמיכה של קרן אבי חי, היכולת  הרחבת בסיס המשאבים ומציאת

, הוא לאורך זמן אחרותהכלל היכולות הארגוניות מאוד להמשיך ולהתקיים, אף אם ישופרו 

 כמובן קטן. 

 

וע קפיצת מדרגה ארגונית נוספת לשנים חמשת הנושאים האחרים בהם נדרשת השקעה לצורך ביצ

 : הקרובות הם אלו

  מחבר בין חזון הארגון לתכנית העבודה, כאשר האסטרטגיה החיזוק רובד האסטרטגיה

 .מעניקה תמונת התפתחות רב שנתית ומדייקת את כיווני ההתפתחות של הארגון

  ת הקיימות של פעיל בהגדל הנהגה ציבורית, המסייעת ולוקחת חלקכחיזוק הוועד המנהל

 .הארגון

 הול הפנימיות בתחומי בקרה והערכהחיזוק תשתיות הני.  

  ניהול משופר של תחום הידע כמרכיב המביא לביטוי את יכולותיו הייחודיות של הארגון

 ת.ף מנוף להרחבת פעילויות והכנסוומהווה א

 ך חיזוק שיפור התשתיות הטכנולוגיות של הארגונים, הן לצורך ניהול משופר והן לצור

 החשיפה של הארגון ללקוחות ושותפים נוספים. 
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    של מושגים ניהוליים מרכזיים בהם נעשה שימוש בשאלון הבהרות

 הגדרה  מושג  סעיף
 תמונת עתיד אליה שואף הארגון, שהיא מצד אחד שאפתנית וארוכת טווח ומצד שני אפשרית ליישום/להשגה.  חזון 1
 י הפעולה של הארגון לשנים הקרובות בכפוף לחזון הארגוני.מתווה רב שנתי המציג את עקרונות ומוקד אסטרטגיה  2
 מסמך המתאר את המשימות והיעדים והמפורטים של הארגון לפרק זמן נתון )לרוב שנה(, כנגזרת של האסטרטגיה הארגונית.  תכנית עבודה  3
 כפיפויות ביניהם.תרשים המתאר את התפקידים והיחידות השונות בארגון, וכן את הזיקות וה מבנה ארגוני 5
תרגום של ידע וניסיון ארגוני ל"מוצר" המשרת את הארגון בפעילותו אבל יכול להיות מוצע למכירה לארגונים אחרים, כגון:  מוצרי ידע 7

 מערכי שיעורים, מערכי סיורים, ליווי יישובים, ליווי קבוצות במפעלים, עבודה עם אוכלוסיות ייחודיות    
תשתית תומכת בפעילות הארגון אשר כוללת, בהתאמה לצרכי הארגון ולעובדים השונים, מרכיבים כגון מחשבים, תוכנות  תתשתית טכנולוגי 10

ניהוליות )מערכת מעקב אחר פניות, סיילספורס, יומן משותף, שיתוף מסמכים ומערכת גיבוי מסמכים ארגונית, ניהול חשבונות(, 
 שיות תואמותכתובת אינטרנט ייחודית וכתובות דוא"ל אי

 לאופן התנהלות הארגון וביצוע המשימות במסגרתו. -גלויים וסמויים, פורמאליים ובלתי פורמאליים  -אוסף ביטויים  תרבות ארגונית  11
מערכת ניהולית  12

 פנימית/חיצונית
דר של התקשרות למתן שירות, מבחינה בין טיפול פנימי וישיר של הארגון בתחום ניהולי חיוני לבין הסתייעות בגורם חיצוני בהס

 כגון: שירותי גיוס משאבים, שירותי חשבות, שירותי יעוץ משפטי וכד'.  
מתייחסת לסביבה המוסדית המיידית עימה נמצא הארגון ביחסי גומלין, בעלת ענין פוטנציאלי בפעילות הארגון ושירותיו.  סביבת פעילות ארגונית  14

 רובה לארגון או מרוחקת )רשות מקומית, מוסדות, בתי"ס(. סביבה יכולה להיות בגיאוגרפיה הק
 
 
 


