הערכה מקדמית:
איזהו חכם? – הרואה את הנולד
לרגל צאת הספר:
" הערכה מקדמית של תכניות והצעות למדיניות בתחומים
חברתיים וחינוכיים – מהות ומעשה "
מאת :יהודה מור
 03:21-03:11התכנסות וכיבוד
 03:54-03:21דברי ברכה :אליעזר שמואלי ,יו"ר הוועד המנהל
 02:21-03:54הרצאת פתיחה :יהודה מור
עקרונות יסוד של ההערכה המקדמית ,שימושיה ומגבלותיה
05:21-02:21
מושב ראשון
היבטים נבחרים של הערכה מקדמית מן הזווית הקהילתית ,הכלכלית והארגונית
יו"ר :ד"ר ברברה רוזנשטיין ,האגודה הישראלית להערכת תכניות (איל"ת)

 פרופ' ויקטור פרידמן ,יו"ר המרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי ,מכללה אקדמית עמק יזרעאל
הערכה מקדמית מהיבטים קהילתיים
 ד"ר פנחס יחזקאלי ,נשיא חברת TECI
הערכה מקדמית של תוצאות ארגוניות בלתי מתוכננות
 שלמה פוקס ,לשכת החברות של הסוכנות היהודית
אם אתה לא מכמת ,אתה לא קיים? – הערכה מקדמית בעיני כלכלן
 04:11-05:21הפסקה וארוחת צהריים קלה
 00:11-04:11מושב שני
דיון :הערכה מקדמית במשרדי ממשלה וארגונים ציבוריים-מה דרוש?
מנחה :אליעזר שמואלי ,יו"ר הוועד המנהל
 שרית בייץ מוראי ,מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים ,המוסד לביטוח לאומי
 שלומית עמיחי ,יו"ר המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ,יו"ר מיזם "חותם" ,לשעבר מנכ"לית
משרד החינוך
 ירום אריאב ,יו"ר לביא קפיטל ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר
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הערכה מקדמית של תכניות והצעות למדיניות
בתחומי החברה והחינוך
מהות ומעשה
מאת :יהודה מור

לפנינו פרסום נוסף בסדרה "סוגיות בהערכה" .המחבר ,יהודה מור ,מבקש להגדיר
ולהבהיר את העקרונות העיוניים ואת הפרקטיקה של הערכה מקדמית ( Ex Ante
 )Evaluationכתחום מובחן בהערכה ,ובכך לתרום להגברת העניין בסוג זה של הערכה
בקרב העוסקים בתחומי החברה והחינוך בישראל .הפרסום נחלק לארבעה פרקים:
בפרק הראשון מובאים הגדרה ותיאור של תחום ההערכה המקדמית .בפרק השני
מתוארים סוגים נבחרים של תסקירים ותהליכים בהערכה מקדמית הנהוגים בעולם
ובישראל כשגרה ממוסדת .בפרק השלישי מפורטות הערכות מקדמיות של מבחר
תכניות והצעות .הפרק הרביעי עוסק בתכנון היישום של הערכה מקדמית בארגונים
ומציג כלים נבחרים המשמשים את ההערכה בתחומים כגון בניית תרחישים ושילוב של
ניתוח השפעה חברתית בניתוחי עלות-תועלת.
פרסום זה עשוי לשרת אנשי מקצוע ,מקבלי החלטות וקובעי מדיניות העוסקים בתכנון
ובהערכה של תכניות והצעות למדיניות.
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