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אלא האנשים שהם מושאיה והחיים  , לא התכניות גורמות לדברים להשתנות"

שכאשר נחשפים לתכניות הם עושים דבר מה שמפעיל   -בהקשרים שלהם 

 "מנגנונים מסוימים ועל ידי כך גורמים לשינוי

 
 "”Pawson and Tilley ,Realistic Evaluationמתוך 

 



אמת –סיפורי   

 

 שעועית ובני אדם, על עצים1.

 

 על עכברושים ובני אדם2.
 

 

 









, ואם כן   



 

 -לדוגמא

הנחות של מנסחי  
 :ההצעה בעקבות

מידת הידע על מושא  
 .ההתערבות ומורכבותו

,     מודלים מנטליים
 "התאהבות ברעיון"

 :לדוגמא

תמריצים 
 היפוכיים

 .....ועוד

 

 -לדוגמא

 פוטנציאל התנגדות

תחושת איום שייפגעו 
שיופרו , אינטרסים

מערכתיים   אזונים
 .קיימים

 

 

   -לדוגמא
                                                  :חכמת עניים

מידת האמון 
בכדאיות השינוי 

, וביוזמיו
אפשרות 

 "להרוויח מהצד"
 

 .....ועוד

 

 

המפגש  

 העתידי

 

הלוגיקה הרעיונית  

והמעשית של  

 התכנית

 

 

הדינמיקה של  

ושל        " השדה"

 ואוכלוסיות היעד

 

 ?בין תכנית למציאות"  המפגש"לקוי של  צפיהאם שורש הכשל  ב



 הגדרת מוקדי העיסוק של ההערכה המקדמית 

 הערכה מקדמית היא תחום מובחן בהערכה  

 : הסובב סביב שני צירים

הציר 

 האנליטי
הציר 

 היישומי



 הציר האנליטי

   עוסק

 -מיזמים ומדיניות, מהלכים, הצעות או רעיונות לתכניות שלבניתוח פרואקטיבי 

 .השלכותיהם וקשייהם הצפויים, ישימותם, להערכת תרומותיהם הפוטנציאליות

 .שנוצרו התחייבויות לגביה ולפנישהפעילות המוצעת ננקטת  לפני הניתוח נעשה  

 

 

 



 עיקרי התפוקות האנליטיות המצופות מהערכה מקדמית

 לזהות מראש 
 נקודות תורפה

ומנופי הצלחה  

  בהצעות

   לצפות
  על חיצוניותהשפעות 

התכנית והשלכות  

 ;התכנית שלעתידיות 

מגוון התגובות  

 "השדה"האפשריות של 

 :  לדוגמא
הצבעה על תמורות דמוגרפיות  

עתידיות בסביבות היישום  

 .המתוכנן ועל השפעתן
 

חשיפת השפעות לוואי  

 אפשריות של התכנית

 :  לדוגמא

זיהוי חולשות  

 בתיאוריית השינוי

 

זיהוי נקודות מינוף  

 לגרימת השינוי

 הדגמת מסקנות

האם התכנית עומדת •

 ?בקריטריונים שנקבעו

 ?האם התכנית תעבוד•

על אילו קשיים והתנגדויות  •

 ?  יהיה צורך להתגבר

 ?מה עלול להשתבש•

 ?עלויות צפוי/יחס תועלות•



 הציר היישומי

 עוסק
מקדמית    -בגישה פרואקטיביתבליווי פעיל 

 :של אנשים המובילים תהליכים כגון

 

מהלכי  )תהליכי תכנון הצעות לתכניות ומדיניות 

 (הפיתוח וההגשה, תכנון-הייזום וקדם

תהליכי ניסוח מכרזים וקולות קוראים להזמנת  

 ('לקרנות וכ)הצעות 

 תהליכי קבלת החלטות על הצעות שהוגשו לאישור

בתרגום ממצאי ומסקנות הניתוח 
 :  המקדמי

 

 לחוות דעת

   

למסמך תכנוני מתוקן או משופר  
ככל האפשר בשיתוף המגישים  )

 (  ובעלי עניין אחרים

 

 הכל לפי המנדט שקיבל הגורם שמבצע את ההערכה המקדמית



 (1)פירוט  –הציר היישומי 

 הנפשות הפועלות

 (כשגרה ארגונית, מכרז, בקול קורא)מזמיני הצעות •

 (חברתי, עסקי, ציבורי: יזם, ממשל)מגישי ההצעות •

 ( מנהלי מערכות)הצעות " מונחתי" / "נמעני"•

 מתכננים, מנסחי ההצעות •

 יוזמי בדיקה מקדמית של הצעות או סוגיות ממוקדות•

 

גוף )מבצעי פעולות ההערכה  המקדמית •

הערכה  , מעריך עצמאי, מייעץ או סטטוטורי

,  מתריע בשער, עמיתים מיומנים, עצמית

 (נפגעים, ארגוני סינגור

מקבלי החלטות  ביחס להצעות /מאשרים•

 (דרישת שינויים, דחייה, אישור, אימוץ)

 



 תוצרים אפשריים בראיה מקדמית

עיבוד הצעה המוגשת למכרז על ידי גורם  •

 ;  כלשהו

סינון  , ניסוח פרמטרים ותהליך למיון•

 ובחירת הצעות  

השתתפות בכתיבת  מסמכי מכרז עבור  •

במתכונת  )גוף מוציא מכרזים 

 (פרואקטיבית

 

 

 

 (חלקית או מלאה)חוות דעת •

 חקר היתכנות•

 (  חובה או רשות)תסקיר השפעה מקדמי •

שכתוב או עיבוי תכנית שהוגשה לאישור  •

 ונמצאה לקויה או חסרה

הצעת תכנית שלוותה בשלבים שונים  •

-י יועץ"או ע" )מעריך ידיד"י "בהכנתה ע

 (בקר של המממנים

 (2)פירוט  –הציר היישומי 



-הפיתוח וההגשה של יוזמות ותכניות , תכנון-ליווי מהלכי הייזום וקדם

"מעריך ידיד"בסיוע   

המאפיינים שצוינו בתיאור המפגש  בין   בשל
הלוגיקה של התכנית לבין הדינמיקה של 

 השדה

התכניות והצעות המדיניות מוגשות על  רוב 

ידי אנשים שאינם בהכרח מתכננים מקצועיים  

 .או מנוסים

נצמדים להנחיות  בהכרח למיניהם לא יזמים 

,  תהליכי תכנון, לקווי מדיניותשנקבעו באשר 

דבר העלול   –' וכדמתכונת הגשה , תקנות

 .לפגוע בסיכויי התקבלותה של הצעתם

 

 

 הצורך

 :ולסייע להם, לעבוד בשיתוף פעולה עם המכינים ההצעה

לזהות נקודות תורפה ולהימנע מטעויות ולמתן   

יקר או בלתי אפשרי להתמודד  , השפעות שיהיה קשה

 אתן בעת הביצוע

לקבוע ההיערכות הנדרשת מול קשיים  

 וחסמים צפויים

להגביר המועילות והיעילות  , ובעקבות כך  

 העתידיות של ההצעה וסיכוייה להתממש

 

 

 

 התכלית



תכניות והצעות למדיניות, תמיכה במקבלי החלטות הבוחנים מיזמים  

 בידי כל האנשים   לאו, תמיד לא

 ......בדרגים המאשרים

מצוי ידע ספציפי נרחב באשר   
 למושא ההחלטות  

מצויים קריטריונים ברורים או   
כלים להכרעה בדבר תכנית  

 מוגדרת

קיימת מתכונת ישימה   
סינון וברירה של , לדירוג

 ההצעות המתמודדות במכרז

 התכלית הצורך

העשרת היכולת של מקבלי החלטות  

בבואם לשקול ולהכריע בדבר תכניות  

,  על ידי מתן מידע -והצעות מדיניות 

הצעת חלופות וכיווני  , עריכת ניתוחים

 .  שיפור אפשריים ואף ניסוח המלצות

 

הרחבת התפקידים של מקבלי החלטות  

כמסייעים למגישי הצעות בגיבוש נוסף  

של רעיון ראוי ובהנחיית מציעים לגבי 

ההיערכות הנדרשת לנוכח קשיים וחסמים  

 .עתידיים שנחשפו בהצעתם

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיקוף הצידוק של  

 ההצעה  

הערכת מידת הביסוס  

 ופוטנציאל  

 ההשפעה של תכנית 

 או הצעה למדיניות

 אמידת פוטנציאל

 "התמורה להשקעה" 

 וזיהוי מקדים " ראיית הנולד"

 של  חסמים

 ושל השלכות צפויות בעתיד

 ארבעה היבטי ההערכה המכסים את מרחב הסוגיות המקדמיות



 המהלך או הרעיון, ההצעה נחיצות•

 

ההצעה לתנאים ארגוניים מוקדמים   התאמת•

 או למדיניות של הארגון המממן או המאשר

 

 בסטנדרטים ערכיים של בעלי הענייןעמידה •
 

תיקוף 
הצידוק 

של  
 ההצעה  

 פירוט היבטי  ההערכה המקדמית
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  היבט זה  עוסק בנושאים הבאים •

 

בחינת מידת הביסוס של קווי התכנון באשר ( א)•
 לנתוני הרקע וניתוחם  

 
הערכת פוטנציאל ההשפעה של מודל ( ב)•

 :ההתערבות
 
תאוריית  הערכת האיתנות של   -בפן התאורטי •

 או תאוריית התכנית  השינוי 
 
 הלוגיקה היישומיתהערכת  -בפן הביצועי  •

                                                                                                                                                      

 הערכת איכות החיבור בין שתי פנים אלה•
 

 

 

 הערכת מידת הביסוס  
 

 ופוטנציאל
 

 ההשפעה של תכנית 
 

         או הצעה למדיניות
 

 פירוט היבטי  ההערכה המקדמית



 פירוט היבטי  ההערכה המקדמית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אכן , האיכותיים והכמותיים, הצפויים ההישגיםהאם •

 ?את ההשקעה בתכנית להצדיקעתידים 

ניתן יהיה  , באמצעים חלופייםידי שימוש -האם על•

 ?להשיג תוצאות טובות יותר

, חיוביות סינרגיותהאם מוצה הפוטנציאל ליצירת •

 ?ליצירת אפקט של גלישה

 

 

 אמידת פוטנציאל

 התמורה להשקעה 



 וזיהוי" ראיית הנולד"

 מקדים של חסמים  

 ושל השלכות צפויות  

 בעתיד

 

 

 

   

   הערכת השפעות לוואי•

 

 חיזוי סיכונים•

 

   חיזוי רלוונטיות לעתיד הנראה לעין•

 

 הערכת קיימות ושרידות•

 

 בדיקות היתכנות  •

 פירוט היבטי  ההערכה המקדמית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשיבה מערכתית  
 (בוחנת השפעות גומלין)

 חשיבה לטראלית 
 (פורצת גבולות)

חשיבה פרוספקטיבית  
 (צופה לעתיד)

חשיבה מוכוונת 

 תוצאות

 א

 ג

 ב

 ד

 דפוסי חשיבה עיקריים המעורבים בהערכה מקדמית 



 דפוסי חשיבה עיקריים המעורבים בהערכה מקדמית ומבחר כלים ליישומם

 (בוחנת השפעות גומלין)חשיבה מערכתית 

 איתור נקודות מינוף לגרימת שינוי•

שצריך להיזהר בהפרתם  " מערכתיים קיימים איזונים"איתור •

 .או שצריך דווקא לערער, או שכדאי לנצל

 השפעות שרשרת, תוצאה-סיבהבנייה וניתוח של תרשימי •

 בנייה או שחזור מודלים לוגיים וניתוחם•

 מתוך מחקרים קיימים –ניתוח אנאלוגי , חילוץ מנבאים•

 א



 דפוסי חשיבה עיקריים המעורבים בהערכה מקדמית ומבחר כלים ליישומם

 (פורצת גבולות)חשיבה לטראלית 

 
 " מה יכול להשתבש", "אם-מה"•

 "פרקליטו של השטן"•

 " איפכא מסתברא"•

 "  שוללות/ראיות סותרות"חיפוש אחר •

 perverse incentives)) היפוכייםאיתור תמריצים •

 

 ב



 דפוסי חשיבה עיקריים המעורבים בהערכה מקדמית ומבחר כלים ליישומם

 (צופה לעתיד)חשיבה פרוספקטיבית 

 

 ('וכדארגונית  , משפטית, פיננסית, פוליטית, תרבותית)היתכנות ניתוחי •

 נהנים/איתור נפגעים, איתור השפעות לא מתוכננות•

 בניית תרחישי עתיד חלופיים•

 (ממוחשבות, משחקי תפקידים-רכות)הדמיות •

 (סיכונים מול הסתברותם, למשל)לוחות הצלבה •

 תחזית על השתנות סביבות היישום המיועדות•

 "העתיד שלא  יוכל להיות עוד"תיאור •

 

 

 

 

 ג



 דפוסי חשיבה עיקריים המעורבים בהערכה מקדמית ומבחר כלים ליישומם

 חשיבה מוכוונת תוצאות

 

 (גם בשילוב בדיקת השפעות חברתיות)תועלת -בדיקות עלות•

 מחיר הכישלון, עלות ההצלחה, מועילות-בדיקת עלות•

 "התערבות-אי"משמעויות והשלכות של •

 ניתוחי רגישות•

 "  דלפי"שיטות , שאלוני עמדות•

 הדמיות•
 

 ד



 (1)מגבלות וקשיים בהערכה המקדמית 

 :טיב הניתוח והערכתו

   

 קיים ריבוי כלים והיבטי הערכה שהבחירה ביניהם דורשת מיומנות

 

לא תמיד הניתוח יספק מסקנות והמלצות העומדות בקריטריונים 

 .  צדדית-בחינה רב, מחמירים של ביסוס נאות

 

,  "הערכת ההערכה המקדמית"הכלים והגישות המאפשרים את 

 .  הם עדיין חלקיים ומצריכים פיתוח נוסף

 א



 (2)מגבלות וקשיים בהערכה המקדמית 

 יישום התהליך וההמלצות       

 

לא בהכרח מקבלי החלטות  

יושפעו רק מניתוחים מקדמיים  

 (.אפילו בתסקירי השפעה)

 

שקיפות ומעורבות הציבור לא  

 תמיד מתאפשרות  

 :ישנם חששות         ג ב

    

חשש שתהליך ההערכה  

יכביד על הביצוע ויעכב  

 paralysis by“(  -אותו

analysis”( 

 

חשש שהחלטות מקדמיות  

,  מסוימות ידכאו חדשנות

 .  העזה, יצירתיות



 הערכת חובה לעומת הערכת רשות         

 

או על ידי , הערכת חובה נדרשת ומגובה על ידי תקנות

על  , על סמכות, עלולה לאיים על אינטרסים. המממנים

מחייבת שיתוף פעולה כדי שלא תייצר . אוטונומיה

 .התנגדות

 

במוכנות או , הערכת רשות תלויה ברצון  הטוב

הכרחי ליצור , באוריינטציה של המאשרים או המזמינים

 ".הערכה שמביאה תועלת", הוגנות, תחושת תכלית

 (3)מגבלות וקשיים בהערכה המקדמית 

 ד



תמצית מאפיינים  ועקרונות ייחודיים של  : מעין סיכום

 (1)ההערכה המקדמית 

 העיתוי המקדמי הוא מאפיין מכריע של תחום זה•
 

,  לחשוף את הסמוי, לראות למרחוק, מאמץ מכוון לצפות  מראש•

 להיות ערים לתופעות מערכתיות, לפענח סיגנלים

 :גישה פרואקטיבית•

 כאיתור מראש של חסמים  

כתיקון התכנון מבעוד מועד וקביעת היערכות מראש  
 בניית היתכנות -להתמודדות עם החסמים 

 

 הבחינה היא אנליטית ולא אמפירית   •

 



 .ישימות , כדאיות, ראויות, נחיצות": רגישות"יכולת לעסוק בסוגיות •
 

אפשרות לבחור את היבטי ומרכיבי ההערכה שיופעלו בניתוח המקדמי בכל •

 מקרה ומקרה
 

שלעתים מוצגים או  , אפשרות למיצוי היתרונות שבשילוב דרכי ניתוח וכלים•

 מופעלים בנפרד ובמנותק 
 

בקרב המגישים " שיפוטיים"הערכה המלווה את ההכנה עשויה לבטל חששות •

 ולסייע לגיבוש הצעה משופרת
 

מזמנת הזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף או למעורבות הציבור עוד בטרם  •

 נפלה החלטה

 

 

תמצית מאפיינים  ועקרונות ייחודיים של  : מעין סיכום

 (2)ההערכה המקדמית 



 
 תודה רבה

,לקהל  

,למארגנים  
,לעוזי ישראלי על האפקטים  

ממן על האיורים-ל'אברגלמתן   

 

 
 


