דו"ח הערכה לתכנית ממשק | ד"ר ריטה סבר

2015

הקדמה
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה הקימה את 'ממשק – תכנית יישום מדע בממשל' כדי
לגבש מנהיגות צעירה של בוגרי אקדמיה ,שבכוחה לפעול באופן אפקטיבי במגזר הציבורי .המטרות
שהוצבו לפעילות היו להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה בישראל ולקדם את הדו-שיח בין
הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות .ממשק חרטה על דגלה להביא להטמעת שיקולים מדעיים-
סביבתיים בעיצוב המדיניות הציבורית באמצעות שילוב של מדענים ,שהתמחו בתהליכי קבלת החלטות
וביישום ידע מדעי בגופי ממשל – ברשויות הציבוריות ובמשרדי הממשלה.
במשך שנה עוברים עמיתי ממשק מסלול הכשרה מקיף להכרת הזירה הציבורית ,מפתחים מיומנויות להנגשת
הידע המדעי ,ומקבלים כלים להעצמה מקצועית .בד בבד עם השתלמות זו ,משתלבים העמיתים בתפקידי ייעוץ
במוקדים מרכזיים של קבלת החלטות סביבתיות במשרדי ממשלה וברשויות ציבוריות.

בתום שני המחזורים הראשונים של תכנית ממשק פנתה האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
לד"ר ריטה סבר ,והזמינה ממנה מחקר הערכה שיבדוק את התכנית בשני כלי הערכה מרכזיים :א .הערכה
מסכמת על התכנית בשני מחזוריה הראשונים; ב .הערכה מעצבת ,שתאפשר לשפר את התכנית בעתיד.
שאלת המחקר הראשית שהצבנו בפני ד"ר סבר משותפת לשתי ההערכות ,ונוגעת למידת האפקטיביות
של התכנית :האם ניתן להצביע על תרומה של תכנית ממשק בכלל ושל פועלם של עמיתי ממשק בגופי
הממשל בפרט ,לעיצוב מדיניות הסביבה בישראל כך שתהיה מבוססת על תשומות מדעיות? או במילים
אחרות – האם התכנית מצליחה לחבר בין ידע מדעי למדיניות סביבה? לשאלה זו הוספנו שאלות משנה
בתחומים הבאים :הגדרת מדדי הצלחה ,אמצעים חסרים או משלימים שרצוי להוסיף לתכנית ,צורך
בתכנית בוגרים ,הרחבת מעגל השותפים ,גורמים המשפיעים על הצלחת העמיתים ,נקודות חוזק ונקודות
חולשה של מערך גיוס העמיתים ,שיקולים לשיבוץ העמיתים במשרדים השונים ,שביעות הרצון של
השותפים לתכנית ומיתוג התכנית.
למדנו רבות מהדו"ח המוגש כאן לכם ,והתחלנו ביישום מי ָדי של כמה מהמלצותיו ,כמו גם בבדיקה כיצד
נוכל ליישם המלצות נוספות.
אנו מודים לד"ר ריטה סבר על העבודה היסודית והמעמיקה שערכה .אנו מודים גם לבכירים בשירות
המדינה ,לחברי המועצה הציבורית של תכנית ממשק ,לחברי הוועד המנהל של האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ,לצוות האגודה ובכללו צוות ממשק מאז ייסוד התכנית ,ולעמיתי ממשק
במחזורים א' וב' – בלי שיתוף הפעולה הנרחב מצדכם דו"ח זה לא היה יכול להיכתב.
אנו מזמינים אתכם ,קוראי הדו"ח ,להגיב עליו כדי שנוכל להמשיך בדיון פורה שמטרתו שיפור התכנית.
צוות ממשק – תכנית יישום מדע בממשל
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
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תודות
לכל מי שסייע ואִפשר את הכנתה של עבודה זו -
לחנוך אילסר ולרן לוי שיוזמתם ופנייתם אליי היא שהולידה את מחקר ההערכה .לכל האינפורמנטים
– שהסכימו להתראיין אישית ו/או במסגרת קבוצות המיקוד ,וכל אחד מהם הוסיף לי חלקים
חשובים בפאזל שיצר את תמונת התכנית .לצוות התכנית שנענה בנכונות וברוח טובה לפניות
ולבקשות שלי למידע ,ובמיוחד לעמיר פינק שבתוך כל העומס המוטל עליו גם השקיע מזמנו
וממרצו לתאם עבורי את הראיונות ,קבוצות המיקוד ומפגשים נחוצים .לצוות "יד הנדיב" שאירח
במעונו בסבר פנים יפות כמה מפגשים בהקשר של הערכת התכנית.

לכל אלה ,וגם למי שלא הייתי מודעת לתרומתם או שכחתי בעוונותיי להזכיר ,שלוחה תודתי הכנה.
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מבוא
המחקר הנוכחי הוזמן כדי לספק הערכה מסכמת של תכנית ממשק כפי שהתנהלה בשנתיים
הראשונות שלה ,והערכה מעצבת שתשרת את החשיבה על עתיד התכנית.
התכנית מוצגת באתר שלה  /http://www.mimshak.org.ilכדלהלן :1
החזון :סינרגיה בין מומחי מדעי הסביבה והאקולוגיה ובין אנשי ממשל לקידום איכות
החיים בישראל.
אנו מאמינים כי קבלת החלטות מושכלת ומבוססת מדע היא כלי רב ערך המסייע לקובעי מדיניות
לגבש פתרונות התורמים לשיפור איכות החיים בישראל .האתגרים המדעיים הניצבים היום בפני
החברה הישראלית בזירה המקומית ,הלאומית והבין-לאומית הם מסובכים לאין ערוך מאלו
שעימם התמודדה המדינה לפני כמה עשורים .זיהוי סוגיות סביבתיות ואפיונן ,כמו גם איתור
פתרונות מתאימים ויישומם ,הופכים לקשים ומורכבים יותר לביצוע .שאיפתנו לחיזוק הקשרים
בין מדע ובין מדיניות סביבתית ומנגנוני קבלת ההחלטות בישראל נובעת מההכרה כי הידוק
שיתופי הפעולה יעצים את כל בעלי העניין ,יקדם התמודדות מושכלת עם אתגרי המאה ה21-
וישפר את איכות החיים בארצנו.
ממשק  -תכנית יישום מדע בממשל שואפת להיטיב את קבלת ההחלטות בתחומי הסביבה
ולקדם את הדו-שיח בין הקהילה המדעית ובין קובעי המדיניות בישראל באמצעות הכשרת בוגרי
האקדמיה לפעילות אפקטיבית ולרכישת ניסיון מעשי במשרדי הממשלה.
יעדיה:
1 .1גיבוש מנהיגות צעירה של מומחים במדעי הסביבה החדורים במוטיבציה להשפיע בשירות
הציבורי.
2 .2הכשרת מאגר מומחים במדעי הסביבה והאקולוגיה אשר יהיו מיומנים במחקר ,בסקירת
ידע רב-תחומי ובהנגשתו לאנשי הממשל ,ואשר ילמדו להכיר מקרוב את התנהלות המנהל
הציבורי על מנגנוניו השונים.
3 .3העמדת מדענים מכווני-בעיות לרשות הממשל אשר יתמכו באופן ישיר ותוך עבודה
שוטפת בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות בעלת היבטים סביבתיים.
4 .4ביסוס פלטפורמה לשיתוף פעולה דו-כיווני אשר יתרום לשילובם העתידי של מומחי מדעי
הסביבה והאקולוגיה במנהל הציבורי.
בפני המחקר הנוכחי הוצגו שאלת הערכה ראשית כדלקמן:
אפקטיביות  -האם ניתן להצביע על תרומה של תכנית ממשק בכלל ועל פועלם של עמיתי ממשק
בגופי הממשל בפרט ,לעיצוב מדיניות סביבה בישראל שמבוססת על תשומות מדעיות (חיבור בין
מדע למדיניות סביבה) בשנתיים הראשונות של התכנית?
וכן שורה של נושאים להתייחסות ,המפורטים בטבלה  1להלן.
1

נשלף ביום 21.7.14
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טבלה  :1נושאים להתייחסות
נושא

שאלות

מדדי הצלחה

אילו מדדים אופרטיביים להצלחת התכנית לעמידה ביעדיה ניתן למצות מתוך ממצאי
המחקר?

אמצעים חסרים
הרחבת מעגלי השותפים

האם ניתן להצביע על אמצעים משלימים/נוספים אשר אפשר ורצוי להפעיל במסגרת
התכנית למִקסום השגת יעדי התכנית?
האם ניתן לזהות גורמים/שותפים נוספים שרצוי לערב בתכנית כדי למקסם את
האפקטיביות שלה?

גורמים המשפיעים על
הצלחת עמיתים

האם ניתן לזהות את הגורמים (התכונות ,הניסיון והתנאים ההתחלתיים) אשר תורמים
להצלחתו של עמית בתכנית? האם ניתן לזהות מרכיבים בתכנית ,בקבוצה ,בשיבוץ או
ב setting-שתורמים להצלחה? האם ניתן לזהות גורמים אשר פוגעים בהצלחתם של
עמיתים או מעכבים אותה?

נקודות חוזק וחולשה של
מהלכי גיוס עמיתים

האם ניתן לזהות מה בתהליך איתור המועמדים ,ה Outreach-והמיון ,תורם לגיוס
המועמדים המתאימים ביותר? האם יש בתהליך הזה היבטים שיש לשפר?

שיקולי שיבוץ

על פי אילו שיקולים שובצו עד כה עמיתים למשרדים/פוזיציות בממשלה? האם יש
שיקולים נוספים/אחרים שרלוונטיים בהעדפת משרדים/פוזיציות בממשלה לחיזוק
האפקטיביות של התכנית?

שביעות רצון של

מהי שביעות הרצון של השותפים במעגל ראשון לתכנית ממרכיבי התכנית השונים
ומהתכנית בכללותה?

מיתוג התכנית

איך נתפסת תכנית ממשק במעגלים חיצוניים רלוונטיים (אקדמיה/ממשל/אחר)? עד כמה
היא מוכרת כיוקרתית ,מוצלחת ,פרקטית ומשפיעה?

בעלי עניין

האתגר שבהערכת התכנית
על פי מובילי התכנית ,מטרתה של ממשק היא לקדם בישראל שילוב של שיקולים סביבתיים,
שמגובים בידע מדעי רלוונטי ומבוססים עליו ,בכל תהליכי גיבוש המדיניות ,וזאת על ידי שתילת
מדענים צעירים מצטיינים כסוכני שינוי בתוך המערכות שבהן נוצרת המדיניות .התכנית חותרת
אפוא לחולל שינוי משמעותי במערכות הללו ולהשפיע על מדיניות.
הספרות המקצועית ,העוסקת בהכנסת שינויים למערכות ,מצביעה על מורכבותו של תהליך
כזה ועל המכשולים העומדים בפני אלה המעורבים בו .הדינמיקה של תהליכי השינוי מורכבת
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מסדרה של תהליכים ,שיכולים להיות עדינים וכמעט בלתי מורגשים ,ולפעמים יכולים להיות עזים
ומטלטלים ,באופן שמכוון לשנות באופן מהותי ומערכתי את כל אורחות הפעולה של המערכות.
במודלים המתארים הטמעה אפקטיבית של תהליכי שינוי מצוין כי השלב הראשון הקריטי בהטמעת
השינוי הוא השלב שבו בעלי העניין השותפים להטמעה מבינים כי השינוי הוא הכרחי לשיפור
ולקידום המערכת ,ונוצרת בקרבם תחושת דחיפות.
תאוריות שינוי ( TOC 2(Theories of Changeשל תכניות המבקשות להשפיע על מדיניות,
מורכבות במהותן :ההקשר שבתוכו פועלות תכניות כאלה משתנה כל הזמן ,והן נאלצות להתאים
את עצמן באופן שוטף .יש בהן הרבה שכבות ,ניואנסים וגורמים שאין עליהם שליטה .לפיכך ,הן
מציבות אתגרים קשים בפני המבקשים להעריך אותן.
ואכן ,בדו"ח של ועדה בין-לאומית מייעצת  ,3אשר שימש כנקודת מוצא להקמת התכנית ,יש תיאור
מפורט של הקונטקסט המורכב שבו היא אמורה לפעול .מהתיאור הזה אפשר להסיק שהעמיתים
צפויים לפעול מול שורה של מטרות שונות ,ובתחומים שונים של מדיניות סביבתית ,לעסוק
בשלבים שונים במחזור החיים של סוגיות סביבתיות ,למצוא את עצמם פועלים מול מגוון של
גורמים המשפיעים על המדיניות הסביבתית ושל ביטויים שונים של מדיניות כזו ,ולהזדקק לשורה
של אמצעי פעולה.
להלן פירוט כל אחד מההיבטים של השונות ההקשרית (קונטקסטואלית) של התכנית ,העולים
מהתיאורים בדו"ח הוועדה המייעצת:
 .1מטרות של מדיניות סביבתית
מדיניות סביבתית חייבת לדאוג להגנה על מערכות אקולוגיות וביוגאוכימיות חיוניות
מקומיות ,אזוריות וגלובליות .במידה גדלה והולכת ,מדיניות סביבתית חייבת לטפל בסכנות
לבריאות ולסביבה ,הן בסכנות קצרות טווח ומקומיות והן בסכנות ארוכות טווח וגלובליות.
מכאן ,שאפשר לנסח את הווריאנטים במטרות של מדיניות סביבתית שעמית עשוי לפעול
2

A Theory of Change defines all building blocks required to bring about a given long-term goal

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/#1
3

במאי  2009אירחו יד הנדיב (קרן רוטשילד) והאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ועדה מייעצת בין-לאומית

שהורכבה ממומחים בתחום מדעי הסביבה והמדיניות הציבורית .הוועדה המייעצת התבקשה להמליץ אילו פעולות יכולות הקרן והאגודה
לנקוט כדי להיטיב את הבסיס המדעי של המדיניות הסביבתית ושל ניהול משאבי הטבע בישראל.
ככלל ,הוועדה הסיקה שבסיסם של מדעי הסביבה בישראל איתן ,אבל החיבור שבין המדע ובין המדיניות הסביבתית חלש .בין נקודות
החוזק העיקריות :אוכלוסייה משכילה מאוד ,יכולת טובה מאוד במדעי הסביבה הבסיסיים ,וארגונים לא ממשלתיים וארגוני שמירת
הטבע בעלי השפעה .בין נקודות החולשה העיקריות שמצאה הוועדה :היעדר תקשורת בין הקהילה המדעית ובין מקבלי ההחלטות ,מיעוט
הזדמנויות להכשרת אנשי מקצוע במדעי סביבה שיהיו בעלי מוכוונות לבעיות ,ומחסור כללי בהסדרים מוסדיים שמטרתם סינתזה של
מידע מדעי וחיבור בין המדע ובין המדיניות הסביבתית.
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עבורן ,כדלהלן:
⚫ ⚫הגנה על מערכות אקולוגיות חיוניות
⚪ ⚪ברמה מקומית
⚪ ⚪ברמה אזורית
⚪ ⚪ברמה גלובלית
⚫ ⚫טיפול בסכנות לבריאות ולסביבה
⚪ ⚪סכנות קצרות טווח ומקומית
⚪ ⚪סכנות ארוכות טווח וגלובליות
 .2תחומי ההתייחסות של מדיניות סביבתית
מדיניות סביבתית מקיפה קשת רחבה של עניינים ,החל בצבע החום (זיהום אוויר ומים,
טיפול בפסולת מסוכנת וכימיקלים רעילים) וכלה בצבע הירוק (משאבי הטבע ,ייעור,
חקלאות וייצור מזון) ובצבע הכחול (איכות המים וכמותם ובריאות האוקיינוסים).
מכאן ,שאפשר לנסח את הווריאנטים של תחומי המדיניות הסביבתית שבהם עשוי עמית
לעסוק ,כדלהלן:
⚫ ⚫התחום החום
⚪ ⚪זיהום אוויר ומים
⚪ ⚪טיפול בפסולת מסוכנת וכימיקלים רעילים
⚫ ⚫התחום הירוק
⚪ ⚪משאבי הטבע
⚪ ⚪ייעור
⚪ ⚪חקלאות
⚪ ⚪ייצור מזון
⚫ ⚫התחום הכחול
⚪ ⚪איכות המים וכמותם
⚪ ⚪בריאות האוקיינוסים
 .3שלבים במחזור החיים של סוגיה סביבתית
מחזור ההתייחסות לסוגיה נחלק לארבעה שלבים ,שבכל אחד מהם שחקנים שונים ממלאים
תפקידים שונים:
א .שלב הטרום-צמיחה (כלומר הגדרת הבעיה וניתוחה) = כאשר סוגיה כלשהי מטרידה
קבוצה קטנה יחסית של מומחים ומוסדות ,ועדיין לא עשתה את דרכה אל סדר היום
של המדיניות הציבורית .זהו בדרך כלל השלב שבו מדענים ,מהנדסים ואחרים נעשים
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מודעים בפעם הראשונה לסוגיה ,ומתחילים לפתח ידע בסיסי על אודותיה.
ב .שלב הצמיחה (כלומר ניתוחה מחדש ופיתוח מדיניות) = כאשר הסוגיה ,מסיבה כלשהי,
מופיעה בפעם הראשונה על סדר היום הפוליטי ,וקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות
נעשים מעורבים .בדרך כלל הדבר מלווה בסיקור רב יותר בכלי התקשורת ובמספר
ובסוג של הארגונים המנסים להשפיע על המדיניות לגבי הסוגיה .זה גם השלב שבו
תוגדר הסוגיה ובו יוקדשו לה משאבים נוספים.
ג .שלב הפעולה (כלומר אסטרטגיה ויישום) = הדיון עובר אל המערכת הביורוקרטית,
מנהל הציבורי עשוי לנקוט כמה פעולות.
וה ִ
ד .שלב הבתר-צמיחה (כלומר אכיפה והערכה) = הסוגיה מקבלת תשומת לב מקצועית
מצד קבוצות וארגונים המתמחים בה.
הוועדה סברה כי מחזור ההתייחסות לסוגיה מסייע לזהות כיצד ומתי המדע ממלא תפקיד בעיצוב
המדיניות .פעמים רבות המדענים הם השחקנים הראשונים שנעשים מודעים לסוגיה ,בשלב
הטרום-צמיחה .בשעה שהסוגיה מופיעה בסדר היום הציבורי ,קבוצות אינטרסים על-פי רוב הן
שמנסחות מסרים כדי להשפיע על דעת הקהל ,ואילו המדענים עלולים למצוא עצמם בשוליים,
ואפילו להיות מנוצלים על ידי אג'נדות פוליטיות מתחרות .מדענים נבונים יותר עשויים לנצל את
שלב צמיחת הסוגיה ואת שלב הפעולה כדי להשיג מימון למחקרים שמטרתם לתת מענה לסוגיות
שצצות .בשל כך מאשימים לעתים את המדענים בקידום אג'נדות משלהם.
המדע יכול למלא תפקיד מועיל יותר בגיבוש המדיניות הסביבתית באמצעות שילוב ,סינתזה
והעברה של תוצאות מחקרים בשלב מוקדם של מחזור ההתייחסות לסוגיה.
מכאן שאפשר לנסח את הווריאנטים של שלבים במחזור החיים של סוגיה סביבתית שבה עשוי
לעסוק העמית כדלקמן:
•השלב של הגדרת הבעיה וניתוחה (טרום-צמיחה),
•השלב של ניתוח מחדש של הבעיה ופיתוח מדיניות (הצמיחה),
•השלב של פיתוח אסטרטגיה ויישום (הפעולה),
•השלב של אכיפה והערכה (בתר-צמיחה)
 .4כלים וביטויים של מדיניות סביבתית
הפיתוח ,היישום והאכיפה של מדיניות סביבתית עלולים להיות מסובכים ,ולכלול פעולות
רבות ושחקנים רבים ,בנוסף לחוקים ,תקנות ופסקי דין .הוועדה המייעצת לא קיבלה מושג
ברור בדבר תפקידה של מערכת המשפט בפיתוח ,ביישום ובאכיפה של המדיניות הסביבתית
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בישראל אך סברה שכמו במדינות אחרות ,למערכת המשפט חסרה המומחיות המדעית
הדרושה כדי לטפל בסוגיות סביבתיות מורכבות .מנגנונים לשיפור העברת המידע המדעי,
כך שיוצג באופן שיתאים לזירה המשפטית ,הם נושא שבעיני הוועדה ראוי למחקר נוסף.
מכאן שאפשר לנסח את הווריאנטים של הכלים שעמית עשוי לחתור לבטא בהם מדיניות
סביבתית ,כדלהלן:
•חוקים
•תקנות
•פסקי דין
 .5גורמים המעורבים בפיתוח ,ביישום ובאכיפה של מדיניות סביבתית
מדיניות סביבתית מושפעת גם מנושאי המשרות הציבוריות האחראים על הפיתוח ,היישום
והאכיפה של חוקים סביבתיים .החלטותיהם נתונות להשפעתם של כוחות פוליטיים ,כלכליים
וחברתיים ,בכלל זה השקפותיהם הפרטיות של אישי ציבור נבחרים ,חוסנה של הכלכלה,
עלותם ותועלתם הצפויות של חוקים ותקנות ,דעת הקהל ,סיקור תקשורתי ,ומאמציהם של
תאגידים ,קבוצות סביבתיות ומדענים להשפיע על המדיניות הסביבתית.
האנשים והקבוצות המשפיעים על מדיניות הסביבה נחלקים ,באופן גס ,לשניים :שחקנים
רשמיים (כלומר הממשלה) אשר מתווים מדיניות ,ושחקנים לא רשמיים (החברה האזרחית)
אשר משפיעים על המדיניות בעקיפין ,אך אין להם מעמד רשמי.
מדענים יכולים למלא תפקיד הן בתור שחקנים רשמיים ,במידה שבה קיימים גופים מוסדיים
המשתפים במישרין מדענים בתהליך קבלת ההחלטות וגיבוש המדיניות ,והן בתור שחקנים
לא רשמיים – באמצעות תפקידם באקדמיה ובארגונים לא ממשלתיים.
שחקנים רשמיים
האחריות לפיתוח וליישום של מדיניות סביבתית בישראל משותפת למשרד ראש הממשלה ,לכמה
ועדות בכנסת ,לכמה משרדי ממשלה – במיוחד המשרד להגנת הסביבה – ולבתי המשפט.
הן בכנסת והן במשרדי הממשלה ,סמכות זו מפוצלת בין ועדות ומשרדים רבים מאוד.
בכנסת עצמה יש אנשי מקצוע מעטים באופן יחסי ,ואין תמיכה של גופים מוסדיים רשמיים שיוכלו
לקשור בין המדע למדיניות הסביבתית .הדבר מקשה על חברי הכנסת ועל העוזרים הפרלמנטריים
להשיג בזמן מידע מדעי אמין ואובייקטיבי שיסייע לגבש מדיניות ,להעריך את יעילותם של
משרדי הממשלה בפיתוח וביישום של מדיניות ,ולבסוף גם לנסח מחדש מדיניות וחוקים שיהיו
יעילים יותר בהשגת היעדים הסביבתיים הרצויים.
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המשרד להגנת הסביבה הוקם ב( 1988-על בסיס השירות לאיכות הסביבה) והסמכות בעניינים
סביבתיים משותפת לו ולמשרדים אחרים .דבר זה יוצר קשיים בתיאום ואינטרסים מנוגדים בין
שרים ,המחויבים בעיקר לציבור הבוחרים שלהם .עם זאת ,נראה שהמשרד להגנת הסביבה אחראי
לגיבוש חלק הארי של מדיניות הסביבה וליישום ולאכיפה של מדיניות זו ,משאושרה בחוק.
בישראל ,כמו במרבית המדינות ,למשרדי הממשלה האחראים לגיבוש מדיניות הסביבה יש הן
הנהגה פוליטית והן הנהגה מקצועית .עקב אופייה של המערכת הפוליטית בישראל ,השרים
(כלומר ההנהגה הפוליטית) שנבחרים מקרב חברי מפלגת השלטון ,מכהנים לעתים קרובות רק
תקופה קצרה ,ולכן קשה לפתח וליישם תכניות ארוכות טווח של מדיניות סביבתית .לעומת זאת,
הסגל המקצועי נראה יציב באופן יחסי ומציע את האפשרות לספק המשכיות בגיבוש ובפיתוח
מדיניות סביבתית ,אף שכיום מספר אנשי המדע שבהם מועט ויכולתם מוגבלת.
שחקנים לא רשמיים
ישנם שחקנים לא רשמיים רבים בחברה האזרחית הישראלית ,המעורבים יותר ויותר בסוגיות
של מדיניות סביבתית .אלה כוללים קבוצות מתחום העסקים והתעשייה ,ארגונים לא ממשלתיים
העוסקים בנושאים סביבתיים ,ארגונים מקצועיים ואגודות מדעיות ,אנשי אקדמיה וכלי התקשורת.
כמו במדינות רבות אחרות ,גם בישראל יש לקבוצות עסקיות המשאבים הכספיים כדי להבטיח
שקולן יישמע בכל הנוגע לגיבוש המדיניות הסביבתית.
לארגונים לא ממשלתיים העוסקים בעניינים סביבתיים יש תפקיד חשוב בגיבוש המדיניות
הסביבתית.
ארגונים אלה וקבוצות אחרות של החברה האזרחית שונים מאוד אלה מאלה בתפיסותיהם
האידאולוגיות ,במשאבים ,בגודל וביעילות של תרומתם לפיתוח המדיניות.
בישראל ישנם מדעני סביבה ואקולוגים מצוינים רבים ,מהם כמה מומחים בעלי שם עולמי .הוועדה
סברה כי מדענים אלה יכולים ,הן באופן אישי והן כקבוצה ,באמצעות אגודותיהם המקצועיות
והמדעיות ,למלא תפקיד חשוב בפיתוח המדיניות בתור מקורות אמינים של חוות דעת מקצועיות
ומידע מדעי מעובד .נראה שבישראל אגודות מדעיות לא מילאו תפקיד חשוב בקישור בין המדע
לענייני הסביבה ,וזאת מכמה סיבות; מהן סיבות פנימיות הקשורות בקהילה המדעית והאקדמית
(נורמות תרבותיות ומדעיות של האקדמיה ,יכולת להעביר בבהירות רעיונות מדעיים מורכבים)
ומהן סיבות הקשורות לתהליך גיבוש המדיניות עצמו.
התשומה המדעית לתהליך גיבוש המדיניות בישראל מוגבלת מאוד ,וזאת בגלל חסרונם של מוסדות
רשמיים שתפקידם לשלב ,לעבד ולהעביר חוות דעת מדעית מוסכמת ,וחסרונה של תרבות לא
רשמית המבקשת חוות דעת ותשומות מדעיות בתהליך קבלת ההחלטות ,כחלק טבעי ממנו.
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הוועדה המייעצת התייחסה גם לתפקיד שממלאים ארגונים בין-לאומיים בפיתוח וביישום מדיניות
סביבתית בישראל .ישראל היא מדינה קטנה ,וכפי שכבר צוין ,יש בה קהילה מדעית מוכשרת
ביותר .עם זאת ,לא את כל המחקר והמידע הדרושים לפיתוח מדיניות סביבתית וחוקים איתנים
יש צורך לפתח בישראל עצמה .במקרים מסוימים אפשר לאמץ נתונים ואמות מידה מעבודה
שכבר נעשתה בחו"ל .נוסף על כך ,שאיפתה של ישראל להצטרף לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח
כלכליים ( )OECDיוצרת את הצורך לפתח מדיניות סביבתית שעונה על דרישות הארגון.
גם לכלי התקשורת יש תפקיד חשוב ביותר בהעלאת המודעות בקרב הציבור ובהצבת סוגיות
על סדר היום הפוליטי .נראה שכלי התקשורת מתמקדים יותר ויותר בסוגיות סביבתיות ,וכמה
עיתונאים מתמקדים כיום בעיקר בנושאים סביבתיים .הפעילות למען חיזוק הקשרים בין כלי
התקשורת ובין הקהילה המדעית עשויה להיות בעלת חשיבות רבה להעלאת המודעות בקרב
הציבור לסוגיות סביבתיות ,ועל ידי כך גם לקידום המדיניות הסביבתית בישראל.
מכאן שאפשר לנסח את הווריאנטים של גורמים המעורבים בפיתוח ,ביישום ובאכיפה של מדיניות
סביבתית אשר עמית עשוי לפעול מולם ,כדלהלן:
⚫ ⚫במגזר הראשון
⚪ ⚪משרדי הממשלה ,חברות ממשלתיות
◾ההנהגה הפוליטית
◾
◾הגורמים המקצועיים
◾
◽ ◽ההנהלה (מנכ"לים ,סמנכ"לים ,ראשי אגפים וכו')
◽ ◽הצוות ,העובדים (כולל עובדי נספחויות בחו"ל)
⚪ ⚪ועדות כנסת
⚪ ⚪רשויות מקומיות
⚫ ⚫במגזר השני :גורמים כלכליים/עסקיים
⚪ ⚪תאגידים/חברות ,תעשיות
⚪ ⚪בעלי עסקים
⚪ ⚪חקלאים
⚫ ⚫במגזר השלישי
⚪ ⚪האקדמיה ,מדענים
⚪ ⚪ ,NGOsקבוצות סביבתיות
⚫ ⚫התקשורת
⚫ ⚫גורמי חו"ל ( ,OECDועידות בינ"ל וכו')
⚫ ⚫הציבור ,ועדות ארציות
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 .6צעדים שאפשר לנקוט להנגשת ידע ומידע מן המדענים למקבלי ההחלטות
בין מדענים למקבלי החלטות קיים פער :במדע ,בפרט במדע שעוסקים בו במוסדות אקדמיים,
מושם דגש רב על העברת התוצאות למדענים אחרים בכתבי עת טכניים וייחודיים ,ופחות על
ביאור והעברה של מידע מדעי מעובד למקבלי ההחלטות .משום כך ,אף שמדענים מאמינים
לעתים קרובות שתוצאות מחקריהם רלוונטיות להחלטות שמתקבלות ולמדיניות שמגובשת,
הם משתתפים רק לעתים נדירות בתהליך קבלת ההחלטות; גם כאשר הם משתתפים ,תכופות
אין הם מיומנים דיים בהעברת התוצאות באופן שיועיל למקבלי ההחלטות וישפיע עליהם.
כמו כן ,בדרך כלל אין הם יודעים מתי נפתחים "חלונות הזדמנויות" למתן מידע מדעי
רלוונטי למקבלי ההחלטות במועדים קריטיים – כאשר ההחלטות מתקבלות.
מקבלי ההחלטות ,לעומת זאת ,רק לעתים נדירות יש להם הפנאי או ההכשרה הדרושה
לקריאת ספרות מדעית גולמית; וכאשר הם מבקשים עצה הם נעשים מתוסכלים בשל חילוקי
הדעות בקרב המדענים ומן הקושי להגיע בזמן אל הממצאים והמסקנות שב"שורה התחתונה"
– אלה הרלוונטיים לגיבוש המדיניות.
בשל כך ,מקבלי ההחלטות קובלים לעתים תכופות על היעדרו של מידע רלוונטי ומעובד
המייצג הסכמה כללית בקרב המדענים ,ואילו המדענים חשים שהמידע שבידיהם אמנם
רלוונטי להחלטות המתקבלות ,אך מקבלי ההחלטות מתעלמים ממנו.
למידע המדעי נוסף ערך באמצעות סינתזה שלו והעברתו הלאה ,באופן שיועיל למקבלי
ההחלטות.
בהקשר של מדיניות סביבתית וקבלת החלטות ,סינתזה פירושה סקירה של כל הראיות
המדעיות הרלוונטיות השייכות לסוגיה מסוימת וסיכומן בשפה שאינה טכנית ,שפה שמקבלי
ההחלטות יבינו על נקלה ,תוך ציון בהיר של התחומים שבהם ישנה הסכמה בקרב המדענים
ושל התחומים שבהם עדיין אין הסכמה בקרב הקהילה המדעית .הסינתזה יכולה אף לחרוג
מעבר לשיח המדעי הטהור ולהתייחס לתוצאות האפשריות של ברירות שונות ,באמצעות
שילוב של מידע מדעי עם עניינים חברתיים וכלכליים.
מידע מדעי שעבר תהליך של סינתזה ופירוש מועיל הרבה יותר בקבלת החלטות מאשר
המידע הגולמי שממנו הופק .מדינה יכולה להעשיר את עצמה אם תפיק ערך רב יותר
מההשקעה שהשקיעה במדע ,וזאת באמצעות השקעה בסינתזה ובהעברה של המידע המדעי
הזה.
הוועדה מצאה תועלת בשימוש במודל שרשרת הערך המוסף של המידע כדי להצביע על
שלוש חוליות עיקריות ,שנקודת תורפה בכל אחת מהן עלולה לפגוע בהכללת המידע המדעי
בתהליך קבלת ההחלטות ,והן :א .חקירה וגילוי; ב .שילוב וסינתזה; ג .ביאור והפצה.
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מהמודל הזה עולה שורה של צעדים שאפשר לנקוט כדי לשפר את זרימתו של מידע הרלוונטי
לגיבוש מדיניות מן המדענים למקבלי ההחלטות :מעורבות בזיהוי צרכים מדעיים בעלי
חשיבות גדולה; הערכת ידע וזיהוי של פערים בידע; סינתזה של מידע מדעי קיים באופן
שיהיה רלוונטי למקבלי ההחלטות; הערכת תוצאותיהן של החלטות מדיניות .אם שרשרת
הערך המוסף של המידע פועלת כהלכה ,צעד אחרון זה (הערכת תוצאות) מסייע בזיהוין של
סוגיות חדשות בתהליך גמיש של היזון חוזר.
מכאן ,שאפשר לנסח את הווריאנטים של צעדים שעמית יכול לנקוט בהם כדי להנגיש ידע ומידע
מדעיים למקבלי ההחלטות ,כדלהלן:
מעורבות בזיהוי צרכים בעלי חשיבות
	•	
הערכת ידע וזיהוי של פערים בידע
	•	
סינתזה של מידע מדעי קיים באופן שיהיה רלוונטי למקבלי ההחלטות
	•	
הערכת תוצאותיהן של החלטות מדיניות
	•	
לסיכום ,מכל האמור לעיל משתמע שעקרונית ,עמיתי ממשק יכולים לפעול מול מגוון רחב של
גורמים המשפיעים על מדיניות – למשל מול פרסונות ,תהליכים ,נהלים ,מוקדי/מועדי קבלת
החלטות ,שלבים במחזור החיים של סוגיה – והם יכולים להשתמש במגוון של דרכים להשפיע,
למשל תיווך של ידע מדעי מעובד לצורך התאמתו למקבלי החלטות ,התמודדות עם מחלוקות של
מדענים בנושא רלוונטי ,וכד'.
במצב כזה השאלה היא לא אם התכנית משפיעה ,אלא אם היא "גורם תורם" – contributing
 – factorבכיוון ההשפעות המבוקשות.

תפקידים של מחקר ההערכה הנוכחי
ממשק מציבה אתגר קשה למבקשים להעריך אותה  ,4שכן היא מאופיינת הן על ידי שונות חיצונית
ופנימית גבוהה והן על ידי אי-ודאות ,דינמיות ועמימות ,כפי שהתברר במהלך המחקר .היא שייכת

סבר ,ר' ( )2008מורכבות במעלה שנייה  -הערכה של מיזמים חברתיים מורכבים .הרצאה בכנס ה 40-של האגודה
4
הסוציולוגית הישראלית במכללה למינהל ,ראשל"צ 17-18.12.08
Sever, R. (2012). Challenges of Evaluating Complicated and Complex 'Glocalized' Interventions, Paper presented at
the 10th conference of the European Evaluation Society in Helsinki, Finland. October 1-5, 2012
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לפיכך לקטגוריה של תכניות סבוכות ( )complicatedומורכבות (.5 )complex
6
לתכניות כאלה חשוב שההערכה תמלא שתי פונקציות (סבר  ,1998עמ' )12
פונקציה אינסטרומנטלית  -לסייע לקבלת החלטות קונקרטיות;
•	
פונקציה קונספטואלית  -לקדם הבנה מעמיקה יותר של המודל המורכב של התכנית
•	
7
ולהמשיג ידע דומם –  – tacit knowledgeהטמון בו.
הדו"ח הנוכחי נועד למלא את שני התפקידים הללו.
בהיבט האינסטרומנטלי הוא נותן תמונה מסכמת של מה שהיה בתכנית בשני המחזורים הראשונים
שלה ,מציג נקודות למחשבה שעולות מתוך ממצאים ספציפיים לאורך הדרך ,מסכם את נקודות
החוזק והחולשה של התכנית ,מצביע על דילמות בצומתי-החלטה משמעותיים של התכנית ,מנתח
את היתרונות והחסרונות של החלופות ,ומציע המלצות לשיפורים בתכנית.
בהיבט הקונספטואלי הדו"ח מטפל בהמשגתו של מודל התכנית ,בעזרת תורת השטחות ומשפט
מיפוי .הוא מנתח ומציג את אבני-הבניין (מקורות השונות החיצונית והפנימית) של מרכיבי התכנית
ואת הצירופים האפשריים שלהם ,מאפשר לנתח את נתיבי התרומה וההשפעה הייחודיים של כל
אחד מעמיתי התכנית בתוך מסגרת אנליטית משותפת ,מנסח השערות גנריות שתאפשרנה לבחון
את "תאוריית השינוי  "8הסמויה של התכנית ,ומציע המלצות לכיווני-המשך בהערכת התכנית.

שיטת המחקר
המחקר נעשה במתודולוגיה איכותנית (ראיונות ,קבוצות מיקוד וניתוח חומרים כתובים) ,בשילוב
5

Complicated - Multiple components, vertical and/or horizontal diversity; Complex - Multiple

)interconnections, dynamic and highly uncertain nature [accoding to Glouberman and Zimmerman's (2002
]conceptualization

6

סבר ,ר' ( )1998להתיידד עם נתונים  -נתוני הערכה כמשאב בית-ספרי וכמשאב עירוני ,עיונים בחינוך ,סדרה חדשה ,כרך

 3מס'  ,1תשנ"ח ,עמ' 52-9
7

		 Tschannen-Moran, M. & N. Nestor-Baker (2004). The Tacit Knowledge of Productive Scholars in

Education. Teachers College Record Vol. 106 (7): 1484-1511. http://www.tcrecord.org

8

A Theory of Change defines all building blocks required to bring about a given long-term goal

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/#1
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עם נתונים כמותיים.

איסוף המידע וניתוחו
בין שלהי נובמבר  2013לבין אמצע מאי  2014נאסף מידע מ 36-אינפורמנטים  ,9באמצעות 28
ראיונות אישיים ושני ראיונות קבוצתיים במתכונת קבוצות מיקוד בנות  5משתתפים כל אחת.
המידע התקבל משלושה מעגלי קרבה לתכנית:
11
 - Iהמעגל הפנימי :העמיתים והמנטורים  10בשני המחזורים הראשונים ;
 - IIהמעגל הקרוב :צוות התכנית;
 - IIIהמעגל החיצוני :בכירים חיצוניים לתכנית.
במקביל ,נאסף מידע ממקורות כתובים ,כגון הדו"ח של ועדת המומחים שבעקבותיו הוקמה
התכנית ,אתר התכנית ,נתונים וחומרים כתובים שסיפק צוות התכנית וכו'.
המידע שנאסף נותח באופן שוטף ניתוח ספירלי ואיטרטיבי ( ,)iterativeתוך הצלבת מידע
שהתקבל ממקורות שונים על אותו עמית או על אותו נושא (.)triangulation

הליך המחקר
משך הריאיון ומיקומו
הראיונות האישיים נמשכו כשעה עד שעה וארבעים.
הראיונות עם המנטורים ועם אחד הבכירים התקיימו במשרדיהם; הראיונות עם העמיתים ושניים
מאנשי הצוות – במקומות שונים על פי נוחיותם.
קבוצת המיקוד של צוות התכנית נערכה במשרדי האגודה לאקולוגיה ונמשכה כ 4-שעות (כולל
הפסקה בת כמעט שעה); זו של הבכירים ממעגל חיצוני נערכה בחדר הישיבות של "יד הנדיב"
ונמשכה כ 3-שעות רצוף.
לקראת הריאיון

9

מהם שניים שרואיינו הן אישית והן במסגרת קבוצת מיקוד.

10

כל עמית הוצמד לבעל תפקיד בכיר בגוף הממשלתי שבו שובץ .בעל התפקיד הזה מכונה בתכנית "מנטור".

11

רואיינו כל המנטורים ,למעט אחד שלא ניתן היה לראיין מטעמי בריאות ,וכל העמיתים למעט אחד שלא ניתן היה לתאם אתו

מועד לריאיון לאורך כל התקופה.
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יומיים לפני הריאיון אישי נשלחה למרואיין בדוא"ל תזכורת ,מלווה בדף-רקע על הח"מ  .12לדוגמה:
לקראת פגישתנו ביום ד' הקרוב בשעה  13:00-14:30במשרדך (ברח' ...קומה ,..חדר)..
אני מצרפת לך כאן עמוד אחד ובו תמצית תחומי העיסוק שלי (אני משערת שהיית
רוצה לדעת משהו על הרקע המקצועי של מי שבידיה הופקדה ההערכה החיצונית של
תכנית ממשק).

לקבוצת המיקוד של המעגל השלישי נשלחה בנוסף – לפי בקשת אחד המשתתפים – גם פִסקה על
מטרת הפגישה ובמה היא תעסוק:
הפגישה הזאת היא חלק ממהלך מקיף של הערכת תכנית "עמיתי ממשק" ,מהלך שבו
נאסף עד כה מידע בדרכים שונות ממספר מעגלים רלוונטיים לתכנית :העמיתים,
המנטורים ,צוות התכנית ועוד .הפגישה הספציפית הזאת (ביום  )8.4.14תתקיים
במתכונת של קבוצת מיקוד .היא תעסוק בין היתר בנקודות החוזק ובנקודות החולשה
של התכנית ,בהזדמנויות שעשויות להיפתח בפניה בהמשך ,ובאתגרים שתצטרך
להתמודד אתם בעתיד – כל זאת מזווית הראייה של המשתתפים בקבוצת המיקוד
הזאת.

חיסיון
אנונימיות
לכל המרואיינים הובטחה אנונימיות מלאה ,והיא נשמרה בקפידה .הממצאים מוצגים ברמה כללית
בלבד ,ומהציטוטים הוסר כל פרט שעלול לזהות את מקור המידע (כולל הסרת ההבחנה המגדרית
– כולם מצוטטים בלשון זכר).
הקלטה
בנוסף לתרשומת הידנית שנעשתה במהלך הריאיון ,כל ריאיון הוקלט – בהסכמתו של המרואיין
(אף אחד לא סירב ,אבל היו מקרים בודדים שתוך כדי הריאיון ביקש המרואיין לומר משהו שלא
יוקלט ,וההקלטה הופסקה וחודשה לאחר מכן) .לאחר כל ריאיון הועברה ההקלטה למאגר נתונים
שמור ונמחקה ממכשיר ההקלטה .ההקלטה שימשה לתיקוף התרשומת ולהשלמתה ,ובאף שלב לא
הייתה (ולא תהיה) לאף אחד מלבד הח"מ גישה להקלטות.

ממצאים
הערות מקדימות:
תיאורי הממצאים כוללים ציטוטים רבים להמחשת הנאמר.
הציטוטים מופיעים בכתב מוטה ,וכולם בלשון זכר מטעמי חיסיון.
12
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שמם של מצוטטים מהמעגל הראשון הוחלף בשם התפקיד[ :עמית] או [מנטור] .ציטוטים מהמעגלים
השני והשלישי ,שבהם מספר קטן של מרואיינים ,מובאים ללא ציון כלשהו של המקור כדי למנוע
זיהוי.
שמות של תכניות ,מקומות ,משרדים ספציפיים וכו' הוחלפו ב ,XXX-למניעת זיהויו של הדובר.

תשומות
השונות הפנימית בתוך תכנית ממשק
בנוסף לשונות ההקשרית (החיצונית) שבה פועלת התכנית (ר' במבוא) ,ממשק מאופיינת גם
בשונות פנימית גבוהה ,וזאת אפילו בתוך "אבני הבניין" הבסיסיות שלה :המנטורים שונים זה
מזה ,המשרדים שונים זה מזה ,העמיתים שונים זה מזה.
דוגמאות לשונות הזאת ,שמרכיביה יוצגו יותר בפירוט בהמשך:
עמיתים – שונים זה מזה ברקע המדעי שלהם  ,13בזיקה לנושאים סביבתיים ,בניסיון ובסטטוס
קודם ,במאפיינים אישיותיים (למשל ,מוחצנים/מופנמים) ,בסגנון הפעולה שלהם (למשל ,יזמים
ודורשים יד חופשית לעומת כאלה ש"הולכים לאיבוד" וזקוקים להכוונה).
משרדים – בעלי מודעות סביבתית לעומת אלה שנתונים למתקפות מצד ארגונים סביבתיים;
אגפים/יחידות – יש ביניהם שונות בשיעור בעלי תארים גבוהים בסגל ,שונות באיכות כוח האדם
בסגל.
מנטורים – כאלה שנותנים יד חופשית ומעוניינים בעמית שיכול להסתדר לבד ,לעומת מי שלא
רוצים "פורצי דרך" אלא עמית שיקבל מרות; כאלה שנעזרים בידע של העמית להדיפת מתקפות
ודרישות סביבתיות גורפות מצד ארגונים לוחמניים ,וכאלה שנעזרים בו להתמודדות עם גופים
כלכליים אינטרסנטיים; כאלה שרואים בעמית עוד כוח עזר (פתרון למחסור בכוח אדם) וכאלה
שרואים בו משאב ייחודי .כאלה שמשקיעים במתן תחושה של שייכות והשתתפות ביחידה כאחד
מהצוות ,לעומת כאלה שממדרים אותו.
לצירוף כזה של תשומות שונות יש השלכות על מהלכי התכנית כמו גם על תפוקותיה.
שיווק וגיוס
לתכנית יש אתר ,והיא מפרסמת קול קורא "במוסדות האקדמיים במחלקות :גאוגרפיה ,אקולוגיה,
תכנון סביבה ,הנדסת אנוש; באקדמיה הלאומית למדעים שמפרסמת למדענים שנמצאים בחו"ל;
13
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בכתב העת אקולוגיה וסביבה; דרך כל מי שאי פעם היה בוועד המנהל"; ב"אגודת הגליל" הערבית.
לאחרונה נוסף גם שיווק בעיתון "הארץ".
הקול-הקורא אטרקטיבי ..." ,נראה לי כאילו נכתב ממש בשבילי"; "כמעט היו המלים שלי" ,אומרים
עמיתים.
השיווק הניב  37הגשות-מועמדות למחזור א' 42 ,למחזור ב' 70 ,למחזור ג' 105 ,למחזור ד'.
יחס הקבלה הוכפל :מכ 1:5-במחזור הראשון ,לכ 1:10-בשלישי וברביעי.
נקודה למחשבה ( - )1האתר של התכנית
עקרונית ,אתר התכנית יכול למלא כמה תפקידים ,למשל:
•שיווק התכנית  -לעמיתים פוטנציאליים ו/או לתורמים פוטנציאליים;
•לספק מידע :לעמיתים  -על מה שקורה עם הבוגרים לאורך זמן בהמשך הדרך
(אולי כחלק מארגון הבוגרים); למנטורים  -מידע על מה שנעשה במשרדים
אחרים באמצעות העמיתים שלהם.
אפקטיביות?
•בשלב זה האתר לא הוזכר על ידי העמיתים כמקור למידע או כגורם שהשפיע
עליהם להגיש מועמדות ,ואיננו מוכר למנטורים .למעשה ,האתר לא הוזכר
ספונטנית על ידי אף אחד מהאינפורמנטים.
עדכון?
•לכל מטרה ,חשוב שאתר יהיה מעודכן – היעדר עדכון שוטף פוגע באמינות של
המידע המופיע בו .כיום האתר כולל תיאור קצר של כל אחד מהעמיתים בשלושת
המחזורים א–ג .עם זאת ,הקריאה באתר משרה הרגשה שחסרה בתיאורים יד
מעדכנת .למשל ,בתיאור של אחד העמיתים במחזור הראשון (כלומר מישהו
שסיים מזמן) ,עדיין נאמר כיום  .14ש"הוא מקווה שהצטרפותו לתכנית ממשק
תאפשר לו לתרום ולהשפיע בנושאי שמירת טבע ושטחים פתוחים בישראל" .בתיאור
של עמית אחר באותו מחזור ,נאמר שהוא "מאמין שבמסגרת התכנית יוכל לתרום
רבות לנושא השמירה על הסביבה בכלל ועל הסביבה הימית בפרט"[ .ההדגשות שלי,
ר.ס].
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נקודה למחשבה ( - )2על הגיוס –?Talent Management
לכאורה ,ממשק היא אליטיסטית ופועלת על פי גישה של Talent management
– מחויבות לגייס ולפתח את כוח האדם המעולה ביותר הקיים בשוק לצורך השגת
מטרותיה.
אלא ש Talent management-היא גישה המחייבת שהגיוס יתבסס על תכנון אסטרטגי
של משאבי האנוש הנחוצים ,ואילו ממשק מתבססת כיום על גיוס תגובתי (,)reactive
בלשונו של אחד המרואיינים.
•" מוציאים קול קורא ,ועובדים עם מי שניגש .זה לא ממש .Talent management
כי בשביל זה צריך שייעשה שימוש בתכנון אסטרטגי של משאבי כוח האדם הנחוצים
להשגת המטרה ,ופעילות שיטתית לגיוס כוח האדם הזה".

יישום מלא יותר של גישת  Talent managementמשמעותו שיש צורך "לזהות
משימה לאומית (למשל בקשר לשלושת המשאבים המרכזיים של המדינה :קרקעות,
כוח אדם וכספים) ,ואת ה( ecosystem-בעלי העניין הרלוונטיים) שלה" .ולתכנן
בהתאם את הגיוס של עמיתים ואת פיזורם במשרדי הממשלה השונים.
•במקום השיווק הרֵ אקטיבי (תגובתי) כיום צריך שיווק פרואקטיבי :לפי מה שחסר
במערכת.
•לאיתור פרואקטיבי נחוץ איתור שוטף של הצרכים של המערכת – בטווח הקצר ובטווח
הארוך .ולזה צריך מישהו במשרה מלאה רק לזה .אפשר להיעזר ב"אפרת" שעוסקת
בעתודות ניהוליות.

המיון
תהליך המיון כולל מספר שלבים :
	• הגשת מועמדות (כיום מקוונת) באמצעות מילוי טפסים
	• מרכז הערכה – assessment center
	• ריאיון אישי מול סוללה של מראיינים
תהליך המיון תואר על ידי עמיתים ככזה המשדר שמדובר בתכנית רצינית מאוד ואליטיסטית,
הטפסים להגשת המועמדות תוארו כמשדרים ציפיות גבוהות ורצינות ,וכך גם מרכז ההערכה –
15
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שתכניו בעלי תוקף נראה (= הם אינם גנריים אלא בדגש מדעי ,בעלי רלוונטיות נראית-לעין
לתכנית עצמה).
הראיונות האישיים מתנהלים באווירה מלחיצה ,ותוארו כ"מאולתרים" עד כדי כך שקשה לראות
איך מתקבלות החלטות בעקבותיהם.
נקודה למחשבה ( - )3הריאיון האישי
בספרות המקצועית ראיונות מובנים (או לפחות מובנים למחצה)
נחשבים למהימנים ולתקפים יותר בתהליכי מיון מאשר ראיונות פתוחים

השלכות של התהליך המושקע
כללית ,מדובר בתהליך שמושקעת בו הרבה רצינות ,והיא מורגשת היטב.
ההשקעה הזאת מטילה עומס כבד על הצוות הקטן של התכנית ,שבמקביל ממשיך לטפל במרכיבים
האחרים של התכנית עצמה.
כתוצאה מכך מדובר בתהליך ארוך מאוד (ארוך מדי ,לדעת עמיתים) ,עם מרווחים גדולים בין
שלב לשלב .הדבר עשוי לתרום לסינון-עצמי (יש כאלה שמוותרים או שמקבלים בינתיים הצעה
אחרת ופורשים) ,ויש להביא בחשבון שאורכו מתסכל מאוד את המועמדים .להלן כמה מההערות
של העמיתים:
•התהליך ארוך מדי ,מרווחים גדולים מדי בין שלב לשלב.
•הדינמיקה הקבוצתית – מספיק שעה .לא היה קשה ולא מעיק ,אבל יותר מדי .מחפשים מישהו שישתלב במשרד
ממשלתי ,מקום עבודה רגיל ,לא סיר לחץ .זה היה כמו מיון צבאי .מי שטוב בדינמיקה לא בהכרח בטוח שיהיו
מתאימים.
•לקצר את הדינמיקה הקבוצתית ,לקצר את התהליך כולו .תהליך ארוך מדי עלול להשאיר את הבינוניים יותר ,כי
הכי מוצלחים ימצאו בינתיים משהו אחר (כמו שקורה בתהליכי המיון הארוכים-מדי של הנציבות).

התפתחויות
בבניית מערכת מושקעת שנועדה למיין מועמדים לתפקיד ,מקובל להתחיל עם ניתוח-עיסוקים
יסודי של התפקיד  16כדי לבסס עליו את מטלות המיון ואת קריטריוני הסינון.
בפועל ,ממשק נזקקה להפעיל מערכת מיון שאמורה הייתה לזהות מועמדים מתאימים לתפקיד
16

.A job analysis must be conducted to determine the core competencies important to job success

http://www.iun.edu/business/docs/assessment-center-booklet.pdf
Job Analysis is a process to identify and determine in detail the particular job duties and requirements and the
relative importance of these duties for a given job. http://www.job-analysis.net/G000.htm
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שלא היה קיים למעשה; תפקיד שנועד להכיל שילוב של תפקידי מדען ,סוכן שינוי ואיש "סביבתי".
בצוות אפילו התעוררו מחלוקות על סוגי ההתמחויות המדעיות הרלוונטיות.
לא פלא שהמיון הופעל מלכתחילה על בסיס של דימוי אינטואיטיבי של עמית רצוי ,והדימוי הזה
הלך והתפתח משנה לשנה.
עקרונית ,מאחר שהתכנית רואה בעמיתים שלה סוכני שינוי ,היה מתבקש שהמיון יעסוק – בנוסף
לרקע המדעי והרמה האישית של המועמד – גם במאפיינים שנחוצים לסוכן שינוי מוצלח .17
סוכן שינוי ,על פי הספרות המקצועית ,הוא אדם אשר נוקט באופן פעיל צעדים שנועדו לשנות
היבטים בהתנהגות של האנשים או של המערכת .צריך שיהיה לו חזון לגבי מה שיכול או צריך
להיות בעתיד ,הוא אמור להיות בעל תחושת שליחות ,יכולת לחוללות עצמית (,)self efficacy
ניווט עצמי ,הבנת בני אדם; הוא אמור לעסוק הרבה ברישות ( ,)networkingלהיות אדם לומד,
ולתעד את אשר הוא לומד ,להכיר את הקיים לפני שהוא מנסה לשנות אותו ולסיים את מה שהוא
מתחיל .18
בפועל נראה שלפחות בתחילת התכנית ,הדגש בדימוי שלה – מהו העמית המתאים – היה על
כריזמה מוחצנת ,ועל שליחות סביבתית עם מידה של לוחמנות.
• כריזמה מוחצנת
•[בשנה הראשונה] חיפשנו את הטיפוס המתאים ,הדומה לנו :אסרטיבי ,אוהב קהל ,מוחצן – כי זו
תכנית חדשה ,שמכוונת להכניס שינויים במשרדי ממשלה; והעמית יצטרך לעבור את כל המכשולים.
האמנו שדרושה לכך כריזמה .alfa person ,בעל יכולת התנסחות ,אינטליגנציה רגשית.

• שליחות/אידאולוגיה סביבתית ומידה של לוחמנות :אם המועמד שכנע שהסביבה חשובה
לו (= איש סביבה בנפשו .למשל ,היה בחוגי סיור ,בחברה להגנת הטבע ,התנדב למאבק
בנושאי סביבה)
•למשל קיבלנו מדען ללא רקע סביבתי – אבל היה חבר בעמותה שנאבקה על נושאים סביבתיים
ביישוב שלו.
[הערה :מסתבר שהיו מנטורים שעבורם רקע כזה –" לוחמני" – היה סיבה לפסילת מועמד ,ר.ס].

•

היעדר לוחמנות נתפס בצוות כחולשה של עמית:
•הוא [העמית] "הסתדר" עם המנטור מכיוון שמילא אחר כל הוראותיו והוא טיפוס שלא נכנס לעימותים,
לא טיפוס שדוחף את עצמו בתוך הארגון .סה"כ מדובר בעמית מוצלח אם כי ישנה ציפייה מעמית
ליותר יוזמה ול"ערעור המערכת" במידה מסוימת.
[הערה :לא מדובר במשרד שחסרה בו מודעות סביבתית ,ר.ס].
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בהמשך הופתעו לגלות שדווקא מועמד מופנם יכול להצליח מאוד כעמית
•רק במחזור ג' הגענו להבנה מלאה של איזה מין טיפוס אנחנו מחפשים ,ואיך .במחזור א' השתקף החשש
שלנו מהכניסה למשרדים .חפשנו אנשים עם כריזמה .לא ידענו איך העמיתים יתקבלו במשרדים .זו
הייתה טעות כפולה 1- :כי בדיעבד הסתבר שלאו דווקא הטיפוסים האלה הם מי שמצליחים במשרדים,
 2-כי בעלי כריזמה פחות שכיחים בקרב מדענים.

הפתעות נוספות ודילמות שהופיעו בשנים הראשונות:
 .1הפתעה שמועמד התקבל במשרד מסוים כעמית ובהמשך גם כעובד ,על אף היעדר ברור של
הכישורים החברתיים שממשק מחפשים במיון .זאת בזכות המשאבים המקצועיים שלו – רקע
וניסיון בתחום התמחות נדיר שנחוץ למשרד –
•היה מישהו שלהפתעתי התקבל לעבודה במשרד שבו היה עמית .במיון התלבטנו לגביו .היו המון בעיות
איתו .הייתה לגביו מחלוקת חריפה בין מי שחשב שהמועמד הזה לא מתאים ,מפני שיש לו בעיות חברתיות
רציניות ,ובין מי שחשב שצריך לקבל אותו – בגלל סוג ההתמחות הנדיר שלו .במשרד הזה היו מעוניינים
בו ,והוא [העמית] הכניס אותנו למשרד הזה (בהמשך התקבל במשרד הזה עמית גם במחזור שאחריו).

מכאן עלתה השאלה של שקלול המשאבים המקצועיים של המועמד (כתנאי הכרחי אבל לא מספיק)
מול הכישורים החברתיים שלו (וגם המשקל של מוחצנות) – ומול החשיבות של כניסה למשרד
מסוים .במילים אחרות ,האם ניתן להגמיש את עקרונות המיון ולקבל עמית שאיננו עונה על
הדרישות לכישורים חברתיים אם משרד מסוים מעוניין בו מראש לצורך תקופת מעבר עד שיוכלו
להשיג תקן בשבילו ,ומדובר במשרד שהתכנית מעוניינת מאוד להיכנס לתוכו.
 .2הגמשת מהלכי המיון לאור הופעתם של מועמדים שנמצאים בחו"ל.
בתכנית יש עניין לתרום תרומה להחזרת מדענים מחו"ל ,ומאפשרים הגשת מועמדות גם למי
שלא נמצא בארץ בזמן תהליכי המיון .בהתחלה חייבו להגיע ארצה ,ולא היה ברור מי יממן את
עלות ההגעה ארצה .בהמשך אִפשרו תחליפים להשתתפות במרכז ההערכה ,ואִפשרו לקיים את
הריאיון בסקייפ או בטלפון.
וכך מהלכי המיון הלכו והשתנו עם הזמן ,למשל:
◆ ◆נעשו שינויים במרכז ההערכה ,לאור התפתחויות בדימוי של העמית הרצוי:
•בשנה ג' שינינו את מרכז ההערכה ,שיהיה פחות מאיים עבור מופנמים
•למדנו שצריך ערבוב של טיפוסים שונים .שהמיון לא אמור לסנן החוצה אינטרוברטים
(שיתרונותיהם ביסודיות ובאהבה לפרטים).

◆

◆הגדילו את מספר הפיינליסטים.
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במחזור א' נאלצו לקבל מועמד מרשימת ההמתנה ,לאחר שפרשו  4עמיתים שהתקבלו
לתכנית לאחר המיון (אחד התקבל לפוסט בייל ,אחת אמרה שלא רצתה לקחת סיכון ולעזוב
את העבודה שיש לה בשביל שנה אחת בתפקיד שלא מבטיח לה המשך ,אחד קיבל עבודה
במגזר הפרטי) .לפיכך הוחלט לבנות רשימת המתנה גדולה יותר.
בשנה ב' בחרו בסוף התהליך  7–6פיינליסטים ,עם רזרבה של  2–1שנאמר להם שהם
ברשימת המתנה (להם לא ניתנה אפשרות בחירה במשרדים) ,והם הרגישו נפגעים.
•[עמית] נאמר לי שעברתי את הריאיון ,אבל אני על תנאי .יש להם מועמדים מעבר למכסה ,אבל לא
פעם יש מי שלא ממשיכים ונוצר מקום .מאוד נעלבתי.

◆

◆ביטלו את הסטטוס של "בהמתנה" (וחזרו אליו במחזור ד')
במחזור ג' לא נאמר לאנשים שהם ברשימת המתנה .לכולם ניתנה אפשרות לסמן את
המשרדים שהם מעוניינים לשרת בהם ,וכולם נשלחו לראיונות במשרדים כולל מי שברשימת
ההמתנה.
•[למה?] כי ראינו שזה משנה את המוטיבציה שלהם :מי שידע שהתקבל (ושאחרים ברשימת המתנה)

הרגיש שיש לו יותר כוח להשפיע על איפה ישובץ .לעומת זאת ,מי שידע שהוא ברשימת המתנה
שמח על כל משרד ששובץ לו ,וכי זה יצר מתח בקבוצה.

◆

◆ויתרו למועמדים מחו"ל על חובת הנוכחות בארץ בכל שלבי המיון –
אִפשרו מבחן-בית ,ראיונות בשיחת-ועידה או בסקייפ)

השינויים היו בחלקם בשל הפקת לקחים ממחזור אחד למשנהו ,בחלקם בשל הצורך בגמישות מול
ההקשר שבו פועלת התכנית ,שמתרחשים בו שינויים שאין לתכנית כל שליטה עליהם.
כתוצאה מכך ,מדובר בתהליך דינמי (ר' טבלה  2להלן) ,שעלול להצטייר כלא עקבי ,ויש המרגישים
שהוא חסר בסיס מוצק.
הערה:
את כל השינויים הללו מן הראוי לראות בפרספקטיבה של שלבי ההתפתחות של תכניות
חדשות בכלל:
בעת הכנת הדו"ח הנוכחי ממשק נמצאת בשנתה השלישית ,בהכנות למחזור הרביעי שלה.
כללית מקובל שתכניות מתגבשות במהלך כחמש שנים ,כאשר השנתיים הראשונות הן שנות
ניסוי-וטעייה ,השנה השלישית – של הפקת לקחים והכנסת תיקונים ,ברביעית התיקונים
הולכים וקטנים עד להתייצבות בשנה החמישית.
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טבלה ":2משפך המיון" – מספרי המועמדים בכל אחד משלבי הגיוס והמיון
המקור :ריכוז נתונים על ידי צוות התכנית ,במענה לבקשת הח"מ
המחזור א'

ב'

ג'

ד'

הערות

השלב
התחילו את תהליך
ההגשה המקוון

-

-

145

188

הגישו מועמדות

37

42

70

105

הוזמנו למרכז ההערכה

21

22

( %ממי שהגישו
מועמדות)

57%

52%

36
*()33
51%

41
**()36
39%

*  33השתתפו במרכז הערכה 3 .מהמוזמנים
לא הגיעו למרכז הערכה (חו"ל)
**  5מחו"ל נבחנו במבחן-בית במקום
במרכז הערכה

הוזמנו לריאיון האישי
בעקבות תוצאות
מרכז ההערכה (ו%-
מהמשתתפים במרכז
הערכה)

11

15

19

26

52%

68%

58%

*63%

* האחוז מחושב מתוך ( 41כולל נבחני
חו"ל)

דורגו
מ  1עד
11

8

10

דורגו
מ 1-עד
16

פרשו מרצונם לפני
ששובצו במשרד

4

4

2

*3

ממתינים שהתווספו
בשלב מאוחר יותר
(בשל משרדים
שהתווספו או פרישות
מועמדים)

1

2

*3

הוזמנו לראיונות עם
מנטורים

11

11

*12

שימשו כעמיתים

7

7

10

לא תפקדו במשך המלא
של תקופת העמיתות
(בגלל חופשת לידה או
מסיבות אחרות)

*1

**1

***3

פיינליסטים,
הוחלט שהם מתאימים,
בעדיפות ראשונה

במחזורים הראשונים התהליך לא היה מקוון

*  2לא הגיעו למרכז הערכה .בשלב מאוחר
יותר לאחר המרכז ,פרשה עוד אחת.
* אחת פרשה לא מרצונה

16

* במקרה אחד לא נמצאה התאמה עם אף
אחד מהמנטורים

*יצאה לחופשת לידה ולא חזרה.
** יצאה לחופשת לידה של  14שבועות,
וחזרה להשלים את הזמן בתום החופשה
אפילו שהמחזור הסתיים.
***במחזור ג' היו שתיים שיצאו לחופשת
לידה ואחד שהתקבל ללימודים בייל ועזב
חודשיים לפני תום התכנית (לא היה ידוע
קודם)
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הרקע האקדמי _ תחומי הדוקטורט של המועמדים שעברו בהצלחה את תהליך המיון
על פי אתר התכנית ,העמיתים שנבחרו הם בעלי רקע אקדמי בתחומים מגוונים:19
•במחזור א' :נבחרו עמיתים שתחומי הדוקטורט שלהם היו :מדעי הסביבה ,מדעי החיים,
אקולוגיה ,אקולוגיה ימית ,מדעי הצמח והסביבה ,ביוכימיה ,מיקרוביולוגיה וגנטיקה של חיידקים.
•במחזור ב' :אקולוגיה ,כימיה (כ .אטמוספרית; כ .סביבתית; ביוכימיה וגנטיקה מולקולרית),
ביולוגיה (ב .אבולוציונית וסביבתית; מערכת היוביקוויטין) ,טכנולוגיות אנרגיה .כמו כן היו בין
העמיתים במחזור א' אחד בעל רקע במִנהל עסקים (בתואר שני) ובמחזור ב' אחד בעל רקע
בהנדסה סביבתית (בתואר ראשון).
•במחזור ג' :כימיה (כ .של מתכות; כ .ביולוגית) ,ביולוגיה (מולקולרית) ,זואולוגיה (מסלול
אקולוגי) ,בוטניקה (מדעי הצמח; פיזיולוגיה של צמחי מדבר) ,הנדסה ביוטכנולוגית ,מדעי
הרפואה ,מדיניות סביבתית ומדיניות תחבורה
נקודה למחשבה ( - )4עמיתים שלא שירתו בצבא
עד כה לא היו בתכנית עמיתים ערבים.
יכולים להיות לכך כמה הסברים –
◼ ◼שאין בישראל מדענים ערבים בעלי תואר שלישי בתחומים הרלוונטיים שהתכנית רלוונטית להם.
זהו הסבר שיש מקום לבדוק אותו על ידי נתונים .וכדאי לבחון גם הסברים אחרים ,כמו -
◼ ◼שהתכנית מאמינה שדי בכך שהשיווק שלה פתוח לכולם כדי לייצר שוויון הזדמנויות ,ואין מקום
למאמצים אקטיביים מצידה לגייס מועמדים גם מהמגזר הערבי.
כאמור ,הקול הקורא פורסם גם ב"אגודת הגליל" הערבית .הפרסום שם נעשה במקרה – כאשר
מנהלת התכנית במחזור הראשון הזדמנה לשם .זוהי אגודה שפועלת באמצעות חוקרים ערבים,
אבל אף אחד מהם לא הגישו מועמדות .כמו כן יש באגודת-האם של ממשק חברים ערבים,
אבל הם לא התבקשו לעשות מאמצי גיוס בקרב המדענים הערבים בישראל.
•הסיבה לכך שהתכנית אינה עושה מאמצים אקטיביים לגייס מועמדים ערבים .יכולה
להיות שהיא איננה רואה חשיבות להשתתפותם של מדענים ערבים בתכנית ,או אפילו
מעדיפה – שלא במודע –"לא להציג מועמדים חריגים" ,בין היתר מפני שיש מקומות
(במיוחד במשרד הביטחון) שבהם יידרש העמית להיות בעל סווג ביטחוני (אם כי גם
לעמיתים ששירתו בצבא לא תמיד יש הסיווג הנדרש).
בשנה הראשונה היה מאוד נוח לא להציג למשרדים מועמדים ערבים .זה לא היה במודע ,אבל היינו מבוהלים ,חששנו
שניתפס כגיס חמישי .היה מאמץ להיראות "ילדים טובים" ,לא להציג מועמדים חריגים.

אחד החסמים המובנים ( )built-inבתכנית מצוי בשאלון אשר כל מועמד אמור למלא לצורך הגשת
19
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מועמדות :יש שם שאלה אם שירת בצבא.
מתעניין בעל שם ערבי נכנס למערכת המקוונת לקראת מחזור ד' ,אך לא המשיך למלא את השאלון.
אם כל המועמדים שהגישו טפסים עד כה ענו על השאלה הזאת בחיוב ,המשמעות היא שמועמדים שלא שירתו בצבא (כמו,
ערבים ,חרדים ,סרבני מצפון ,בעלי כושר גופני נמוך וכו') כלל לא הגישו מועמדות .יש מקום לשאול אם התכנית איננה
מחמיצה בכך את הפוטנציאל של הסתכלות על סוגיות סביבתיות (וזיהוי חסמים לקידומן) מנקודת המבט של אוכלוסיות
פחות "מיינסטרימית" מאשר יוצאי צה"ל.

נקודה למחשבה ( - )5זיהוי מאפיינים מיוחדים של העמית ,הדורשים שיבוץ מותאם
האם המיון מאפשר לזהות מאפיינים כגון -
•קושי בכתיבה בכלל (למשל בגלל דיסלקציה)
•קושי בכתיבה באנגלית (הדרושה במשרדים שעובדים עם גורמים בחו"ל)
(עד כה זוהו מאפיינים כאלה רק אחרי שמועמדים התקבלו לתכנית)
האם הובא בחשבון הצורך בהתאמת התפקיד?
לא הגיוני שרק באוריינטציה מגלים שמישהו הוא בעל דיסלקציה קשה.
לא צריך לוותר עליו ,אבל אולי לשבץ אותו במקום שצריך פחות לכתוב ,יותר לדבר.

שיבוץ
שיקולים עקרוניים לשיבוץ עמיתים למשרדים/פוזיציות בממשלה
השיקולים שהנחו את התכנית בפריסה/שיבוץ/בחירת משרדים כללו התייחסות לערך המוסף הישיר
של ההשקעה (= העמית) במשרד ושיקולים של מינוף ההשקעה.
שיקולים של הערך המוסף של ההשקעה:
•איפה שהתמיכה של התכנית הכי משנה
•העמית הוא סוכן שינוי  -איפה שיהיה לו הערך המוסף הגבוה ביותר
•משרד שעדיין לא מבין את הצורך
•משרד שמצב המדע חלש שם
שיקולים של מינוף ההשקעה:
•המטרה היא להיות במקומות שבהם מתנסחים העקרונות הגדולים .לא בשוליים ,שגם אם יקרה
בהם משהו האימפקט הכללי מתבזר.
•משרדי  :coreחקלאות ,אנרגיה ,בריאות ,סביבה; וגם משרדי הפנים ,התחבורה.
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•משרד שמרכז את הסמכויות ,שיש לו השפעה עצומה :תחבורה ,תשתיות.
מהלכי השיבוץ
⚬ ⚬השיבוצים הם משחק שידוכים :משרדים ,מנטורים ,מועמדים .צריך לצמצם את המרחב
שבתוכו מתבלבלים.
מלאכת השיבוץ היא משימה מאתגרת:
•יש לקבל את הסכמתם של משרדים רלוונטיים במספר מספיק (הסכמה לקבל עמית ,לספק לו
מנטור ברמת בכירות מספקת ולהשתתף במימונו)
•נחוצה התאמה בין העדפותיהם של העמיתים שהתקבלו לתכנית בסוף המיון ,ובין אלה של
המנטורים
•מתקבלת מטריצה (בעלת מספר אדיר של תאים) מהצלבת ההעדפות של העמיתים והבחירה
של המנטורים שאצלם התראיינו .אחד המאפיינים של מטריצה כזאת הוא שדרגות החופש של
המשבצים הולכות ומצטמצמות ככל שתאים מתמלאים.
מהלכי השיבוץ בפועל
לאחר קבלת הסכמתם של בכירים במשרדים רלוונטיים ,ולאחר שהסתיים תהליך המיון הפנימי של
התכנית ,מתקיים מפגש 20בין קבוצת ה"פיינליסטים" – העמיתים המיועדים – ובין הבכירים אשר
מיועדים לשמש כמנטורים במחזור שלהם .21המנטורים מציגים כל אחד את משרדו ואת התפקיד
שהוא מייעד לעמית .בעקבות המפגש מתבקשים הפיינליסטים לציין כ 3-עד  5מנטורים שאצלם הם
מעוניינים להתראיין ,ונעשה מאמץ להיענות לבקשותיהם (ככל שהתפלגות הבקשות מאפשרת) .לאחר
הראיונות מציין כל עמית אצל מי מהמנטורים הוא מעוניין לשרת ,וכל מנטור – במי מבין העמיתים
שראיין הוא מעוניין.
•[עמית] בריאיון עם כל מנטור ,העמית אמור להבין עם מי יש לו עניין .ממשק מעודדים לשאול שאלות
בריאיון הזה ,זה ריאיון לשני הכיוונים.

לאחר שראיינו מועמדים אחדים ,היו המנטורים צריכים לבחור ,וגם העמיתים דיווחו על מסקנותיהם
מהראיונות.
בחלק מהמקרים מנטור היה מוכן לקבל את כל מי שהתראיין אצלו ,היו מנטורים שבחרו במועמד אחד
והיו גם מקרים שמנטור פסל את כולם והיה צריך לשלוח לו מועמד אחר .לפעמים היה צורך לשלוח
מישהו מהעמיתים שהיו בעמדת המתנה להגיע אליו ,או אפילו לשכנע עמית להתראיין אצל מנטור
שלא היה אצלו בעדיפות כלשהי.
מהצלבת ההעדפות של  16–12עמיתים והבחירה של מספר דומה של המנטורים שאצלם התראיינו,
מתקבלת מטריצה בעלת מספר גדול מאוד של צירופים אפשריים ,שהצוות חייב להתמודד איתה.
עבודת השיבוץ נעשית במגמה להגיע להתאמה מרבית בין העדפותיהם של העמיתים ושל המנטורים.
20

ר' המכתב שנשלח לקראת המפגש למנטורים המיועדים במחזור ד'

21

התיאור מתייחס למהלכים במחזור ג' ו-ד' ,לאחר שהופקו לקחים משני המחזורים הראשונים.
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היו מקרים בודדים של שיבוץ עמית שהיה שנוי במחלוקת על פי תוצאות המיון ,אבל מנטור מסוים
ביקש מראש לקבל אותו.
פה ושם היו מספר מקרים שבהם שיקולים ,שהוגדרו כשיקולים אסטרטגיים של התכנית ,גרמו
להגמשה אד -הוק של קריטריונים הנוגעים לעמית ,או של תנאי שותפות עם המשרד.
בין השיקולים האסטרטגיים הללו היו למשל כניסה למשרד שיתרום ליוקרת התכנית (כמו משרד
החוץ) או למשרד שרלוונטי מאוד להכניס בו עמית ,אבל קשה להיכנס אליו בגלל חשדנות (כמו
משרד האנרגיה).
קריטריונים שהוגמשו אד-הוק היו למשל :הקריטריון שיהיה לעמית תואר שלישי; שעמית ייכלל
בתכנית רק אם עבר בהצלחה את תהליך המיון במלואו; שישובץ עמית רק למשרד שיש בו עיסוק
משמעותי בסוגיות סביבתיות; הגמשה של תנאי שותפות עם המשרד (כמו ויתור – מלא או חלקי – על
השתתפות במימון).

נקודה למחשבה ( - )6על הגמשת העיקרון שמציעים לממשל רק עמיתים בעלי תואר שלישי
להגמשת העיקרון הזה היו שני ביטויים:
א) קבלת עמיתים שטרם סיימו את כל ההליכים לאישור הדוקטורט.
יתרון :גיוס מוקדם (לפני שהמדען הצעיר התחייב למשהו אחר) .מניעת החמצה של עמית מוצלח
חיסרון :פיצול האנרגיות של העמית בין התפקיד ובין ההשקעה במהלכים לסיום הדוקטורט
ב) קבלת עמית בעל תואר שני בלבד.
יתרון :מניעת החמצה של עמית בעל תחום התמחות ייחודי ונדיר ,שחיוני לכניסה למשרד ספציפי
חיסרון :חשש לפגיעה במיתוג הייחודי של התכנית
סיבות לבחירה במשרד וסיבות לבחירה בעמית
המנטורים – בסיסי המוטיבציה שלהם לקבל עמית נעו בין מחסור כללי בכוח אדם ,ביחוד כוח
אדם ברמה גבוהה – אקדמית ואישית – ובין צורך במומחיות הספציפית של עמית מסוים לרגל
כניסה למיזם חדש שאין להם בו ידע רלוונטי.
יש הרואים בעמית המדען מישהו שיעזור להם להתמודד מול המשרד להגנת הסביבה ,או להדוף
דרישות גורפות של גופים סביבתיים.
יש הרואים בזה הזדמנות להיכנס לתחום חדש שנפתח בפניהם; לקדם את הנושא שלהם בצורה
נכונה יותר ,להיות טובים יותר; לשדרג את איכות כוח האדם אצלם; או פשוט להקל על מצוקת
כוח האדם אצלם ,לקבל תוספת כוח אדם מעולה ,שעבר מיון קפדני על ידי התכנית ויכול לעסוק
בהרבה נושאים .זאת במקום הפתרונות המקובלים של מיקור חוץ.
הסיבות של העמיתים להעדיף משרד זה או אחר גם הן מגוונות ,כגון:
משרד שעוסק בנושאים הקרובים לרקע המדעי שלהם ו/או בנושאים שמעניינים אותם; מיקום
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גאוגרפי של המשרד (כדי להימנע מנסיעות ארוכות); שאיפה להתקבל בהמשך לעבודה במשרד
המסוים; רצון להגיע למנטור שנותן חופש לעמית; אי-רצון להגיע למנטור שהבינו כי איננו מספיק
בכיר ,או ששמעו שהוא בעל יחסי-אנוש בעייתיים; אי-רצון להגיע למשרד ששמעו כי הוא חסר
השפעה ,התרשמות אישית (לטובה או לרעה) ממנטור מסוים שהציג ב"ערב המתעניינים" או
ששמעו עליו חוות דעת מעמית שכבר התראיין אצלו.
יש מי שאומר מה לעשות (אצלו הייתי קמל) ויש מי שלא אומרים.
כניסה הדרגתית למשרדים
במחזורים א–ג ,כפי שאפשר לראות בטבלה  ,3התכנית שיבצה עמיתים בהדרגה ב 10-משרדים
(מהם אחד באופן חד-פעמי)
טבלה  :3הפריסה במשרדים בסוף תהליך השיבוץ
מספר העמיתים
במחזור
במשרד

א

ב

ג

סה"כ

הערות

להגנת הסביבה

2

1

2

5

נחשב למשרד ליבה

התמ"ת  /כלכלה

2

1

1

4

מנהלת תחליפי נפט)
רוה"מ ( ִ

1

1

1

3

החקלאות ופיתוח הכפר

1

1

1

3

נחשב למשרד ליבה

התשתיות ,האנרגיה והמים

1

1

1

3

נחשב למשרד ליבה

הפנים

1

-

-

1

נחשב למשרד ליבה

הבריאות

-

1

1

2

נחשב למשרד ליבה

החוץ

-

-

1

1

האוצר (רשות המסים)

-

-

1

1

המדע ,הטכנולוגיה והחלל

-

-

1

1
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טבלה  :3הפריסה במשרדים בסוף תהליך השיבוץ
התחבורה

-

-

-

-

משרד שמרכז סמכויות ,בעל
השפעה

במחזור א' נכנסה התכנית ל 6-משרדים :מהם  1שאליו לא חזרה לאחר מכן (משרד הפנים) ,ו 5-שבהם
נשארה גם בהמשך :המשרד להגנת הסביבה ,התמ"ת /כלכלה ,מִנהלת תחליפי נפט ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,ומשרד התשתיות ,האנרגיה והמים.22
במחזור ב' נוסף לרשימה משרד הבריאות.
במחזור ג' גדל מספר העמיתים ל 10-ונוספו  3משרדים :החוץ ,המדע והאוצר (רשות המסים).
עד כה טרם שובצו עמיתים במשרד אחד ,שצוין כחשוב לתכנית מפני שהוא בעל השפעה ומרכז סמכויות
– משרד התחבורה.23

ההכשרה
על פי אתר התכנית ,24ההכשרה מורכבת מלימודים ומפיתוח יכולות אישיות (יום בשבוע),
ומעבודה במשרדי הממשלה בצמוד לבעלי תפקידים בכירים ( 4ימים בשבוע) ,בליווי מקצועי
שוטף .תכנית הלימודים נמשכת על פני השנה וכוללת היכרות עם הזירה הציבורית ועם תהליכי
קבלת החלטות בממשל ,לצד תכנים מעולם המשפט ,הכלכלה ,התכנון וההגות הסביבתית.
תכנית הלימודים פותחה על ידי האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ובית הספר
לממשל ומדיניות ע"ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל-אביב.
ההכשרה נתפסת אצל מרבית האינפורמנטים כאחת מנקודות החוזק של התכנית.
[מנטור] העמיתים מקבלים מהתכנית תשומות נהדרות .העצמה אישית.
[עמית] ממשק הם מאוד דינמיים .כשביקשנו מישהו מתכנון ,הביאו .ביקשנו שיביאו מישהו שיעזור
למצוא עבודה אח"כ ,הביאו יועץ ארגוני (שלא יכול לעזור .זה נושא בעייתי .מדובר באנשים שלא
צברו זכויות ב 8 -השנים האחרונות).
22

למעשה התכנית נכנסה באופן חד-פעמי לרשות המים (השייכת למשרד הזה) בשנה הראשונה בלבד ,ואילו בשנה השנייה

נכנסה לחלק אחר (האנרגיה) של המשרד הזה ,ושם המשיכה גם בשנה השלישית.
23

מצוות התכנית נמסר שבשנה ד' כבר נכנסה התכנית גם למשרד התחבורה.

24

http://www.mimshak.org.il/about-13
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עם זאת ,היא פחות מעמיקה מבחינת ההכשרה לשירות המדינה מאשר תכניות אחרות  -למשל ההכשרה
בתכנית הצוערים לשירות המדינה( 25ר' נספח  ,)4שם הצטבר הרבה ידע בתחום הזה.
לצד ההערכה הרבה כלפי ההכשרה היו לגביה גם הערות ,הן מהמנטורים והן מהעמיתים ,בעיקר שהיה
בה דגש-יתר על ההיבטים הסביבתיים והכרת הארגון (האגודה) ופחות מדי דגש על משמעות העבודה
במשרד ממשלתי.
מרכיבי הכשרה שצוינו כחסרים
בהכשרה שהעמיתים מקבלים יש גם מרכיבים שעוסקים בסביבה (שצוינו כחשובים על ידי עמיתים שלא
באו מתחום הסביבה) ,וגם מרכיבים שעוסקים בממשל ,שצוינו כללית כלא-מספקים בהכשרה:
כללית נמסר שחסרים בה מרכיבים כלכליים (ידע שיווקי ,הבנה עסקית ,כלכלה ושיווק) והבנה של כלי
המדיניות השונים של הממשלה ובייחוד רגולציה וכלים לשנוי מדיניות ציבורית (תקציב ,חוקים ,ייעוץ
משפטי במשרד ,איך כותבים תקציר ,כתיבת חוקים ,תהליך החקיקה במובן של שינוי מדיניות ציבורית).
מנטורים דיברו על הצורך להוסיף להכשרה נושאים של פיננסים ,כלכלה ושיווק ,מדיניות ציבורית,
תהליכי חקיקה ,כישורי ניהול זמן ,סדרי עדיפויות ,וכתיבה נגישה.
מדברי מנטורים
•[ההכשרה] מועילה ,אבל לא מכסה את מה שכאן.
•להוסיף כלכלה ושיווק .מדיניות ציבורית .תהליכי חקיקה .לקחנו אותו לכנסת .חייבים להבין את כלי
המדיניות השונים של הממשלה .איך כותבים תזכיר חוק .תהליך החקיקה במובן של שינוי מדיניות
ציבורית .כשרוצים לעשות שינוי ב-א/ב/ג ,אחת הדרכים היא חוק חדש.
•תחום שלא הכנסתי את העמית לתוכו הוא תחום החקיקה – כל המנגנון של איך ליצור חוק .לא נראה
שיש לו מה לתרום בזה.
•בהכשרה – להוסיף כישורי ניהול זמן ,שיווק ,סדרי עדיפויות ,פיננסים – אין להם [לעמיתים] מושג
בפיננסים .רקע בכלכלה .הכול זה כסף .עשינו עבודה שהפכה להחלטת ממשלה[...צריך לדעת] לדבר
עם האוצר בשפתו.
•אתם מביאים אנשים למשרד ממשלתי – תסבירו להם מה המשרד .צריך אוריינטציה למשרד עצמו.
•כשהם באים ,הכתיבה שלהם מעמיקה מדי ,מדעית – שצריך לתרגם את זה למשהו יותר נגיש.

שהכתיבה לא תהיה מהמקום של "אני ירוק"[ .הכוונה ל"סביבתי" ,ולא לטירון ירוק .ר.ס].
•בעולם הממשלתי אין זמן להתעמק (כמו באקדמיה) .פה העמית צריך כלים לעבודה במשרד ממשלתי,
שממוקד במדיניות ורוצה לראות ראיית-רוחב (לעומת ראיית-עומק באקדמיה).
•[חסר בהכשרה] ידע שיווקי ,הבנה עסקית .כאן העמית נחשף מאוד לעולם הזה.

25

http://www.tzoarim.gov.il/maslul.html
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 כאן צריך.) לא עבדו בארגון גדול (רק היו באקדמיה.•הם לא באים מוכנים – חסר להם ניסיון חיים
. אין יכולת להשפיע על אנשים במקומות אחרים – הם לא כפופים לך. לייצר תפוקות,להפעיל מנופים
. למשל הוא גוף דפנסיביXXX  משרד.מנסים לעבוד בצורה מאוד מסונכרנת
26

.

RIA =Regulatory Impact Analysis/Assessment •צריך ללמד בהכשרה על

. כתיבת חוקים, רגולציה, תקציב, שחסרים בהכשרה היבטים של כלכלה:עמיתים אמרו דברים די דומים
מדברי עמיתים
 ציפיתי שיתייחסו. כל מיני היבטים, היה דגש על דברים שלמדתי – סביבה.•ציפיתי לתכנים אחרים
. דברים יותר רלוונטיים למשרד שהלכתי אליו,יותר לנישה של כל אחד
 לאו דווקא משקף את. יותר ירוק כביכול סביבתי,• האנשים שהובאו להכשרה ייצגו סקטור מסוים
.המציאות במלואה
 כתיבת חוקים – איך, ייעוץ משפטי במשרד. הגעתי ליחידה מאוד כלכלית. חוקים,] תקציב:•[חסר
.מתמודדים עם זה
 איך מכון התקנים. להבין מה היחסים בין המטה למחוזות.] יותר על רגולציה:•[צריך בהכשרה
 להבין. להבין שלא מוציאים שום דבר לתקשורת בלי אישור של הדוברות.משתלב בעבודה שלנו
שבישיבה יש לאנשים אג'נדות שונות – להבין את מאזן הכוחות בישיבה
 על מתודולוגיית ההוראה בהכשרה- )7( נקודה למחשבה
.  כלומר בתכני ההכשרה, רובם ככולם נכללים בסילבוס,הנושאים שעמיתים ציינו כחסרים
? הם ציינו אותם כחסרים, אם כן,מדוע
27
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Regulatory Impact Analysis (RIA) is a systemic approach to critically assessing the positive and negative

effects of proposed and existing regulations and non-regulatory alternatives. As employed in OECD countries it
encompasses a range of methods. It is an important element of an evidence-based approach to policy making.
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm
The role of an RIA is to provide a detailed and systematic appraisal of the potential impacts of a new regulation
in order to assess whether the regulation is likely to achieve the desired objectives. The need for RIA arises from
the fact that regulation commonly has numerous impacts and that these are often difficult to foresee without
detailed study and consultation with affected parties. Economic approaches to the issue of regulation also
emphasize the high risk that regulatory costs may exceed benefits. From this perspective, the central purpose
of RIA is to ensure that regulation will be welfare-enhancing from the societal viewpoint - that is, that benefits
will exceed costs. RIA is generally conducted in a comparative context, with different means of achieving the
objective sought being analysed and the results compared.

7  ר' פירוט התכנים בנספח.לדברי מובילי התכנית
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רמז להסבר אפשרי לכך אפשר למצות מתוך כמה מהציטוטים [ההדגשות שלי ,ר.ס:].
•חסר למשל הפן העסקי .נגעו בכלכלה ,אבל היה חסר משהו .חשבו שנעשה בזה שימוש ,אבל היה צריך
להדגים עבור תחומים שאנחנו עסקנו בהם .כלכלה יישומית ,לא כמה נוסחאות.
•ציפיתי שיתייחסו יותר לנישה של כל אחד ,דברים יותר רלוונטיים למשרד שהלכתי אליו.
•כדאי לעסוק לא רק בכתיבת נייר עמדה ,אלא גם ב"מה אני יכול לעשות במשרד שיהיה אפקטיבי".
איך בכמה מילים/משפטים/שורות לתת המלצות אפקטיביות .מה הבעיה? מה האופציות? מה הכי אפקטיבי?

ייתכן אפוא שהבעיה נעוצה יותר ב"איך" (המתודיקה) מאשר ב"מה" (הנושאים) של ההכשרה.
כלומר ,שבהכשרה עוסקים בנושאים ברמה גנרית ,תאורטית ,נוסחאות – ולא בלמידה המקושרת באופן
הדוק יותר לעשייה הקונקרטית של העמיתים.
קיימות מתודולוגיות המאפשרות להדק את הקשר בין ההוראה ובין העשייה של העמיתים ,למשל:
•לבחון את הפרויקט/ים של כל עמית דרך הפריזמה של הנושאים הגנריים השונים (בהשראת
.28)project based learning=PBL
•לעסוק ב mini case studies-של הפרויקטים ,והתוצר יכול להיות סיכום שיוגש בסוף השירות
כעמית.
היו גם עמיתים שרצו שהתכנית תתרום להם גם הכשרה למציאת עבודה אחרי השירות כעמית :שתעסוק
גם בנושא של חיפוש עבודה – איך להציג עצמך ,כתיבת קו"ח ,הפן השיווקי – איך למכור את עצמך;
הבנת הנושא של מכרזים ,רכב ,חוזים.
•צריך להוסיף את כל הנושא של חיפוש עבודה – איך להציג עצמך ,כתיבת קו"ח ,הפן השיווקי – איך למכור את עצמך
•רציתי להכיר איך עובדים מכרזים ,רכב ,חוזים

ליווי ,תמיכה ,גיבוש ורישות
עמיתים הדגישו את חשיבותו של הליווי במהלך התכנית ,שבו קיבלו גיבוי ותמיכה הן ממנהלת התכנית
והן מהקבוצה ,ואת החשיבות של גיבוש קבוצת-התמיכה של עמיתי אותו מחזור.
•בשנה ב' [מנהלת התכנית] הכניסה באופן מובנה קבוצת עמיתים שעה וחצי כל יום חמישי .שילוב של דברים מקצועיים,
קונקרטיים (שנותן לאנשים לדעת מה עושים אחרים ,ואח"כ יכולים להיעזר אחד בשני) ,ותמיכת עמיתים .לא פשוט
להיות ( outsiderבמשרד) ,נחוצה תמיכה.
•הגיבוי של התכנית היה חיוני .יש הרבה חסמים תוך כדי .העידוד עוזר.
•התמיכה הקבוצתית – יש לה אפקט חזק.
•הייתה אינטראקציה מדהימה בקבוצה .זה היה כלי כיפי לחלוק בפתיחות את כל הקשיים שהיו בהתחלה.
28
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נקודה למחשבה ( - )8על הליווי והתמיכה האינטנסיביים על ידי הסגל במהלך התכנית
•[עמית] היא [מנהלת התכנית בזמנו] עשתה עבודת ליווי מדהימה ...כל הזמן עוטפת בצמר גפן .אפשר לדבר איתה
על הכול ...אני ממשיך להתייעץ איתה .היא וממשק זה בלתי נפרד[ .ההדגשה נוספה ,ר.ס].

מתבקשת ערנות של הסגל לגבי האפשרות של היווצרות תלות בתמיכת התכנית ,ובתום השנה – תחושה
של חוסר אונים אצל חלק מהעמיתים:
•זו רק שנה ,שנדמה שאחריה רבים נשארים כמו גוזלים שנפלו מהעץ בלי הורה :כיוון שהתכנית כל כך מרפדת,
להישאר בלי ליווי מרגיש חוסר אונים לאחדים.

קבוצה זו הפכה לרשת –  – networkשל העמיתים ,והרישות הזה הפך למשאב משמעותי מאוד
בתפקודם כעמיתים (בין היתר לזרימת מידע בין-משרדי ולאיחוי נתקים בין משרדים) וגם לאחר מכן.
דוגמאות לרישות כמשאב לעמיתים:
•[עמית] – תוך חצי שעה יש לי תשובות מכל הכיוונים.
•[עמית] תכנית  – XXXעמית אחר מוביל אותה במשרד  .XXXארגן לי תוך שבועיים-שלושה פגישה עם הבוס שלו.
הקונפליקט הבין-משרדי גדול משניהם ,אבל הבינו מה האינטרסים .עכשיו מבין שזה מבוי סתום ,זה חסך הרבה
אנרגיה.
•[עמית] הייתי צריך מישהו ממשרד  XXXשיעשה  reviewלהצעת מחקר ,דעה נוספת .הרמתי טלפון לעמית שם ,והוא
הפנה לאדם שמתאים בדיוק.

היו מנטורים שציינו גם הם את התועלת שיש ברישות הזה ,אבל היו גם מי שהביעו חששות לדליפה לא
רצויה של מידע ממשרדם למשרדים אחרים דרך הרשת הזאת.
בין העמיתים היו (בודדים) שהיו מודעים לכך ,וציינו כי יש להיזהר כשמעבירים ביניהם מידע ,כדי
"שלא יקיאו אותנו"
•[עמית] הקשר בין העמיתים – כל אחד יכול לתאם פגישות בין-משרדיות ,להוות את הגשר הבין-משרדי .אבל צריך
בזהירות ,כדי שלא ייוצר מצב ששני המשרדים יקיאו אותנו" .לאן אתה שייך?" .לפני שמוציאים משהו ביחד – כל
אחד [משנינו] היה מברר במשרד שלו .כל דבר שרציתי להוציא ,ביקשתי מ [המנטור] שיעבור על זה .ואפילו שיוציא
בשמו ,העיקר שזה יצא .בממשק לא היה דגש על הזהירות הזאת ,אלא על איך לשמור על הגבולות שלנו ,שיכירו
בנו – שלא יראו בנו מתמחים.

חששות של מנטורים לגבי נאמנותם של העמיתים התייחסו לא רק לרישות.
מנטורים חששו מנאמנות כפולה של העמיתים :מצד אחד למשרד ,ומצד שני לגורם חיצוני הממומן על
ידי תורם אלמוני .היו חששות מאי-שמירה על מידע רגיש/חסוי שייחשפו אליו במשרד ,מקבלת "סוס
טרויאני" ,מ"מרגלים" ,מ"מושתלים" שבאים להשליט את האג'נדה הירוקה .היו שחששו שהעמיתים הם
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"שתולים" של המשרד להגנת הסביבה.
•צריך להיזהר שלא נקבל סוסים טרויאניים .חשובה לויאליות .להיות בטוח שהוא ,העמית ,לא נציג של הירוקים שבא
לחפור לנו במשרד.
•יש הרבה עבודת מטה עם נתונים ,לפני שיוצא משהו מסודר .יש מידע רגיש .הגבולות לא תמיד מספיק ברורים .יש
קונפליקט בין סביבה ופיתוח.
•לא רוצים שהטבע ישתלט על[ ...התחום שלנו] .תכנית ממשק נועדה לקדם סדר יום מסוים .אם זיהינו מועמד שבא
להשליט את האג'נדה הירוקה – לא קיבלנו אותו.
•מי תורם לנו? יש חשש מ"מושתלים" .האגודה היא מאוד ירוקה – האם היא לא שלוחה של "אדם טבע ודין"? אולי
העמית יהיה מרגל?
• יש חשש של נאמנות כפולה של העמית .לכן לא בכל דבר אפשר לשתף אותו.
•בישיבות – יש אנשים שלא יודעים אם העמית הוא "משלנו" או לא .ולא תמיד מרגישים חופש לדבר.

נראה שצוות ממשק אינו מודע מספיק לחששות הללו.
מצד שני ,גם לעמיתים עצמם היו חששות לקראת הכניסה למשרדים
•שאלתי את עצמי מי צריך אותי במשרד הממשלתי .חששתי שאני איראה כגיס חמישי ,שבא לנג'ס לעשות דברים
ירוקים .לא ירצו אותי ,לא יכניסו אותי .מגיע דוקטור ועובד תחת אנשים בלי דוקטורט ,זה עלול לאיים עליהם.
[בדיעבד] הבנתי שטעיתי טעות מוחלטת .הגעתי ,ואנשים רבו עלי .הבינו שאני ישות עם חופש ועם קרבה למנהל
הראשי ,ועם יכולות.

גורמים המשפיעים על סיכויי העמית להצליח בתפקידו
תכונות רצויות של עמיתים מנקודת המבט של המנטורים
הדימוי של העמית הרצוי בעיני צוות התכנית (לפחות בתחילה) איננו משתקף בתכונות שהמנטורים
רואים כרצויות – לא הכריזמה ,לא השליחות הסביבתית ולא הלוחמנות .הם רואים כרצויות תכונות כגון
אלה:
•גמישות מחשבתית ,התעניינות ,אדם סקרן ,חושב ,בעל יכולת לשאול שאלות ,לאתגר את המובן
מאליו
•רקע שמתאים ,ויכולת ללמוד מהר
•יכולת כתיבה והבעה
•גמישות מחשבתית ,התעניינות
•אדם סקרן ,חושב ,בעל יכולת לשאול שאלות ,לאתגר את המובן מאליו
•מישהו עם יזמות ,חזון
•לא מוחצן ,מישהו אינטרוברט ,ששואל שאלות
•יכולת לקבל מרות ,ללא יהירות.
•ענווה ורצון ללמוד  -לצאת ממגדל השן ,לבוא עם ידיעה שרוצה ללמוד .ללמוד איך עובד הגוף הזה ,המגזר
לא יהיר .עמית צריך לדעת את מקומו
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הציבורי .כשהכין מסמכים כחוות דעת הוא היה מבקש שאעבור על זה .ביקש ללמוד איך כותבים קולות קוראים.
וחוות דעת משפטית .קיבל הערות ותיקונים .למד תהליך ביורוקרטי.

•אמינות –
•ורסטילי ,פתוח ונכון לקבל משימות" .מחרתיים צריך להציג מצגת ,או תלווה משלחת ,או תעמוד בביתן
יכולתי לסמוך עליו שלא יגיד (בוועדות למשל) דברים שלא על דעתי

התערוכה וצריך גם לסחוב ארגזים ולהרים את הביתן .זה משהו שגם אני הייתי עושה אם הייתי שם ,אבל אני
לא שם ואתה כן שם אז אתה תעשה"

• team playerחברותי ,יודע להתנהל עם אנשים
•נועם הליכות ,לויאליות ,דיבור בגובה העיניים
•עצמאות כחרב פיפיות  -העצמאות שלו מרשימה ,אבל גם מתסכלת אותו כשהביורוקרטיה בולמת
גורמים המסייעים לעמית להצליח בתפקידו
•שיבוץ למנטור בכיר (שלא מעביר את ההנחיה למישהו זוטר יותר)
•התאמה בין טיפוס המנטור ("משחרר" או "מוביל") לטיפוס העמית ("זקוק ליד חופשית" או "זקוק
להנחיה מסודרת")
•גיבוי מהמנטור
•דלת פתוחה ונגישות  -ליומן של המנטור ,למסמכים ,לוועדות פנים-משרדיות
•תחושת שייכות (כולל השתתפות בפעולות חברתיות כגון טיולים) ,שילוב אינטגרלי בצוות
• השתתפות בפורומים של המשרד/היחידה (כגון ישיבות צוות ,ישיבות הנהלה)
•ייצוג המשרד/היחידה ,אפשרות לפנות בשם המשרד/היחידה
•הזדמנויות לשבת בישיבות של ועדות כנסת ,של הממשלה
•פרויקט משלו ,לא צר מדי
•[מנטור] שיהיה לו פרויקט שלו ,אבל אינטגרטיבי  -ולא לתקוע אותו בתוך משהו צר.
•[עמית] לפני שמנטור מקבל עמית – לשאול מה תפקידו באותה שנה – אבל שזה לא יהיה פרויקט צר מדי.

•יחס של כבוד לעמית והכרה בערכו
•[עמית] צריך להבהיר למנטור שזה לא מתמחה ,עמית בא עם ידע וצריך לתת לו את מרחב הפעולה לבטא את הידע
שלו .לשתף אותו בישיבות ובתהליכים ברמה גבוהה ...לתת את הכבוד ,לתת הרגשה שצריך אותי
•[עמית] אנחנו לא מועסקים במשרד ,לא עובדים מן המניין .באנו לקדם דברים

מנטורים תיארו את ההשקעה שלהם בשילוב העמית ,בהקניית תחושה של שייכות ליחידה

•שילוב ,לקחתי אותו כמה שיותר לפגישות שלי .להכיר לו את התחומים שלנו .השתתפות בישיבות צוות.

•

עם העמית הייתה לי אינטראקציה על בסיס יומי .בשונה ממקומות אחרים ,כאן הוא היה ממש חלק אינטגרלי
מהצוות שלנו ,השתתף בישיבות צוות פעם בשבוע .הצוות הוא צוות טוב ,יודע לקבל חדשים ולשתף אותם.

•חשוב לתת לו תחושת שייכות ,מההתחלה .בפעולות רווחה/גיבוש ,טיול ,ישיבות צוות – כוללים גם את העמית.
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הוא לא ממודר .הכול פרוס לפניו ,והוא יכול להשתתף במה שהוא בוחר להשתתף .חשיפה לנושאים ,בין-
תחומיים ,שנתונה גם לשיקול דעתו .פונה בשם המשרד .שותף מלא ביחידה .שילוב בכנס שערכנו – הציג
נושא ,מצגת.

• סיכמתי אתו שבשלב ראשון אציג אותו בפני המנהלים שכפופים אליי ישירות ,אחר כך הוא ייפגש עם כל אחד
מהם ,ואז יחזור אלי .אמרתי לו שיבוא לכל ישיבות ההנהלה; פתחתי בפניו את היומן שלי.

התאמה סגנונית
אחד התנאים המשפיעים על הצלחתו של עמית הוא אם יש או אין התאמה בין סגנון ההנחיה של
המנטור וסגנון העמית.
יש מנטורים ש"משחררים חבל" ,נותנים יד חופשית לעמית; ויש שמחזיקים אצבע על הדופק.
יש עמיתים מטיפוס  Aשכדי לפרוח צריכים שהמנטור ייתן להם יד חופשית (ולא "יסרס" אותם) אבל
גם יגבה אותם מקצועית
•להצמיד לבכירים ולכאלה שלא מסרסים ,שנותנים לפרוח.
•המנטור צריך לתת גושפנקה לעמית ,לתת לו גב מקצועי.

עמית מטיפוס  Bזקוק שהמנטור שלו יקדיש לו זמן ,יהיה "עם יד על הדופק" ,יתעניין בו ,יהיה לא רק
בוס אלא גם חונך
•חשוב שהמנטור יהיה עם היד על הדופק כלפי העמית .יום-יומי ,איך אתה מסתדר; ובפן המקצועי -שיקדיש
זמן .שיהיה גם חונך ,לא רק בוס .שיחלוק עם העמית את הניסיון שלו.

עמיתים מטיפוס  Cרוצים לקבל מהמנטור משימות ברורות
•אני אוהב שנותנים לי משימות ואני יכול לרוץ עליהן .בחודש הראשון [המנטור] נתן לי  2דברים לטווח ארוך
שאני אמור לעבוד עליהם במהלך השנה .אבל כל הזמן נכנסו דברים לטווח קצר ,ולא ידעתי מה קודם .אחרי
שיחה שקיימתי עם המנטור הוא ידע שצריך לתעדף.

גורמים המקשים על העמית להצליח
א) גורמים הקשורים לשיבוץ/למנטור
•המנטור אינו בכיר דיו
•המנטור בכיר ,אבל מעביר את העמית לעובד זוטר יתר – או שפשוט אינו מקדיש זמן לעמית
•המנטור עוזב את המשרד/היחידה ,ומחליפו משנה את כללי המשחק
•המנטור (או בעל תפקיד אחר במשרד) מנכס לו רעיונות/תוצרים של העמית
•המנטור ממדר את העמית
⚬ ⚬המנטור רצה אותי כמי שמספק לו את המידע המדעי .לקח לי זמן להבין שאני ממודר מהעשייה
הממשלתית :העברה של הצעות חוק ,רגולציה ,תכנון

•העמית נדרש לבצע משימות פקידותיות שוטפות
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⚬ ⚬[עמית] היו הרבה עמיתים שבמשרד הפכו אותם לפקידים .העלינו את זה בממשק ,ועודדו להבהיר שזה
לא תפקידנו.

•היעדר תנאים פיזיים נאותים/החזר הוצאות נסיעה וכו' (הבעיה בלטה במיוחד במחזור הראשון)
⚬ ⚬[עמית] לא הקצו לי מקום טוב במשרד .כל חודש-חודשיים העבירו אותי שולחן ב.open space-
בהתחלה לא היה לי מחשב ,הייתי צריך להביא את שלי.

ב) גורמים הקשורים לעמית
•אגו ,חשיבות עצמית ,יהירות; זלזול בעובדי מדינה ,תפיסתם ככוח אדם לא איכותי
⚬ ⚬[מנטור] ראיינו כמה מועמדים ,ולא נראו לנו :מישהו שלא מתחבר לתחום שלנו; מישהו שהיה לו יותר
חשוב הפיתוח האישי שלו ,שיותר עניין אותו המחקר של עצמו; ומישהו שאין לו מה לעשות בשנה
הזאת ,בלי חזון ושליחות.

•חוסר ביטחון ,ביישנות
⚬ ⚬[עמית] ביישנים ומופנמים – הם יישארו בפינה ,לא ישאירו אימפקט .ביישן חסר ביטחון עצמי ,לא יכול
להיות אסרטיבי .חיונית אסרטיביות .צריך שדברים ייכנסו לפרוטוקול ,בשמך – ואז אנשים מתקשרים
אליך אחר כך.

•ניסיון קודם בעבודה בתפקיד בכיר (העמית מגיע עם הרגלים/ציפיות שמקשים)
⚬ ⚬[מנטור] מבחינתו הייתה ירידה משמעותית ברמת האחריות .הוא התרגל לנהל אנשים ,אצל מנחה שנתן
לו הרבה חופש .לעומת זאת המשרד הזה הוא מקום מאוד היררכי ,ביורוקרטי ,לכל דבר הייתי צריך
אישורים מ 4-דרגות .היה מורגש שזה הפריע לו ,שצריך לקבל אישור.

גם לדעת חלק מהעמיתים ,ניסיון קודם בעבודה עלול להקשות.
⚬ ⚬[עמית] עדיף שהעמית יהיה בלי ניסיון תעסוקתי קודם .עבורי זה הקשה .לא יכולתי להתנהג כאן כמו
שהייתי בעבודות קודמות .היו לי המון ציפיות ,ראייה של איך שחשבתי שיהיה.

אבל הייתה גם דעה אחרת – שניסיון קודם בעבודה (לא באקדמיה) דווקא יכול להועיל
⚬ ⚬[עמית] צריך מישהו שכבר עבד בחוץ ,לא רק באקדמיה.
הסטטוס של העמית
לכאורה ,עצם היותו של העמית בעל תואר שלישי ממצב אותו מלכתחילה בעמדת עליונות.
[מנטור] יש הרבה עליונות לדוקטור ,במשרדי ממשלה אין הרבה – בוודאי לא בנושאי סביבה .זה משפיע על
המעמד של העמית מול המשרד שבו הוא פועל.

אבל בפועל העמית נחשב פורמלית כמתנדב ,כפי שאפשר לראות בחוזר הבא של נציבות שירות המדינה
(המתאר את העמיתים לא כבעלי תואר שלישי אלא כ"בוגרי אוניברסיטאות" ,בדומה לעמיתי תכניות
אחרות):

44

תאריך פרסום05/06/2012 :
שילוב מתנדבים בתכנית עמיתי ממשק  -יישום מדע בממשל
מספר חוזר 5/2012
שם יחידה :תכנון ובקרה
נציבות שירות המדינה אישרה שילוב של בוגרי אוניברסיטאות מקבלי מלגה מ"תכנית ממשק – יישום
מדע בממשל" כמתנדבים בשירות המדינה בהתאם לכללים בפרק משנה מספר "– 16.6העסקת
מתנדבים" בתקשי"ר.
מלגת "תכנית עמיתי ממשק – יישום מדע בממשל" מוענקת לבוגרי אוניברסיטאות בישראל ובחו"ל
אשר יתנדבו למשך עשרה חודשים ,ארבעה ימים בשבוע במשרדי הממשלה שאושרו בהיקף של עד 30
שעות שבועיות כאשר היום החמישי מוקדש להכשרה.
משרד המעוניין לקלוט מתנדבים במסגרת תכנית זו ,מתבקש ליצור קשר עם רכזת התכנית גב' נטע
ליפמן בטלפון  03-7586554או בדואר האלקטרוני.neta@isees.org.il :
תחולת חוזר זה החל ממחזור .2011-2012
ב משרדים מתייחסים לא פעם אל העמית כאל מתמחה/צוער (אולי מפני שזהו הסטטוס שמכירים
מתכניות אחרות)
•[מנטור] זה היה חיבור לא נכון .הוא היה  .over qualifiedהתייחסו אליו כמו אל הצוערים .לעתים יש מתח בין
ע בר שבו היו לעמית הרבה אחריות וסטטוס גבוה ,ובין התייחסות אליו כצוער או כמתנדב (מבחינת הניסיון
בממשל הוא אכן מתחיל ,אבל מבחינת הדרגה המדעית הוא בכיר).

הנה דוגמה של השלכות הסטטוס שלו כמתנדב על הפוטנציאל הזה:

•[מנטור] העמית בנה מסמך מדיניות  -עמדת המשרד ברמת המנכ"ל  -שנשלח לכנסת .שלחתי אותו לדיון בזה
ב כנסת ,ויו"ר הפרויקט (העסקי) ,הודיע בוועדה שהוא לא מוכן שמתנדבים ייצגו את המשרד .העמית מאוד
נפגע .בעקבות המקרה הזה יצא מכתב מהנציבות ,שמותר למתנדבים לייצג משרד.

תפוקות
מיתוג התכנית
ה תכנית נחשבת אליטיסטית .מדברי העמיתים מצטיירת התכנית כבעלת מיתוג גבוה באקדמיה –
בייחוד בקרב מועמדים פוטנציאליים – יש לה מיתוג יוקרתי ,אליטיסטי.
בממשל לא נראה שבשנתיים הראשונות הייתה לתכנית תהודה משמעותית – מנטורים לא שמעו על
התכנית לפני שפנו אליהם ,וגם לא שמעו מאז שאחרים מדברים עליה .בעיני המנטורים עצמם ,למעט
יוצאים מן הכלל בודדים ,היא נחשבת למוצלחת – במיוחד בהיבט של סינון קפדני והבאת מועמדים
איכותיים.
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•[מנטור] בינתיים ממשק היא לא תכנית מאוד מוכרת .אבל מי שמכיר ,מוקיר .התכנית עצמה מאוד מרשימה.
הקונספט טוב.

נראה שעיקר המיתוג שלה בשנתיים הראשונות היה כיוקרתית ,אליטיסטית – לאו דווקא כמשפיעה.
רשת/ארגון הבוגרים alumni
רשת חברתית היא משאב פוטנציאלי" ,הון חברתי" –  – Social capitalהן לבוגרים והן לאגודה בכלל
ולתכנית בפרט.
אנשים ממשיכים להשתתף ברשת אם הם מקבלים ממנה משהו בעל ערך.
הם יכולים לקבל משהו בעל ערך מהפן החברתי של הרשת ( ,)Social networkingמהפן המקצועי
( )Professional networkingו/או מהפן התעסוקתי/עסקי ( )Business networkingוהזדמנויות
למציאת עבודה.
הערך המבוקש ,שציינו בוגרי שני המחזורים הראשונים לגבי ארגון בוגרים ,היה בעיקר במישור של
הזדמנויות עסקיות/מציאת עבודה (עמיתים שטרם השתבצו בעבודה) ,ובמישור המקצועי של עזרה
הדדית בתפקידיהם (אלה שכבר מצאו עבודה) .הערך החברתי היה הרבה פחות מודגש כצורך של
העמיתים.
•[עמית] אני אוהב את האנשים ,אבל לא מרגיש צורך שילוו אותי מנטלית בהמשך הדרך ,ולא חסרים לי חברים.

עוד יותר נדיר (אך הוצע) היה הרעיון שרשת הבוגרים תתגייס לפעולה למען מטרה (סביבתית) משותפת,
כלומר שהרשת תהווה משאב לא רק עבור הפרטים המשתתפים בה אלא גם לקידום מטרה עקרונית.

נקודה למחשבה ( - )9על רשת/ארגון הבוגרים
הקמת ארגון בוגרים ותחזוקתו דורשים השקעת משאבים ,הן במונחי כוח אדם והן תקציבי פעולות.
כדאי לשקול רעיון (שהוצע) להבחין בין רשת רחבה (כל הבוגרים) ובין רשת מצומצמת של מי שנקלטו
במערכת.
•הרשת המצומצמת – ברשת זו תתקיים פעילות שתדרוש השקעת משאבים נוספים ,כגון:
להמשיך את ההכשרה בנושאי ממשל .תמיכה מקצועית ,למידה מתמשכת; מפגש עם אנשים שהובילו שינוי .לגייס את
הרשת לפרויקט חוצה משרדים/ארגונים.
לקיים מתכונות של  .Retreatשני מפגשים בשנה .אפילו סיור לימודי בחו"ל (כמו שלקחו את הצוערים לENA-
שלושה עד ארבעה ימים) .חשוב שההתכנסות תיחשב ליום עבודה ,לא משהו שבנוי על שעות הפנאי.

•הרשת הרחבה (של כל בוגרי ממשק) – קיומה של הרשת הזאת ייתן יוקרה לתכנית ולאגודה .יעזור
לדורות הבאים .גיוס למטרות ,להוביל ביחד שינויים.
הפעלתה של רשת כזאת איננה אמורה לדרוש תקציבים משמעותיים .אפשר שהאגודה תטפל בזה ,על
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הפלטפורמה של הכנסים השונים של האגודה .למשל ,אפשר לקיים מושב של הבוגרים ,לתת להם במה שיציגו
את העשייה שלהם ,ויקבלו משוב ממומחים ומאנשי אקדמיה.

שביעות הרצון של המשתתפים
העמיתים ברובם מרוצים עד מרוצים מאוד מההשתתפות בתכנית" :נתנה הזדמנות להכיר את שירות
המדינה בלי להיפגע"; "נותנת יתרון במכרזים – בזכות הניסיון ,ההיכרויות והקשרים"
אבל מתלוננים מאוד על כך שלא דואגים להם בהמשך להתקבל לעבודה במשרד.
•[עמית] קודם כל עניין התקן .אני מתפלא שלא שאלת! היעדר התקן הוא המכשלה הראשונה להצלחה.

•[עמית] אנשים עם עבודה לוקחים סיכון כשהם מוותרים עליה ונכנסים כעמיתים .לי עכשיו אין עבודה.

על פי תפיסתם ,אחת ממטרות התכנית היא "סידור עבודה" לעמיתים ,כמקובל בתכניות עמיתים
אחרות .29ייתכן שתפיסה זו נתמכת גם במסר העולה מאחד ממרכיבי תכנית ההכשרה ,שכותרתו "פיתוח
המשך הקריירה" ועוסק בין השאר ב"השתלבות במשרדי ממשלה" וב"עבודה במגזר הציבורי :מכרזים
פנימיים וחיצוניים ,ייעוץ" וגו' (ר' נספח .)7
המנטורים ברובם מרוצים כללית מתוספת כוח האדם האיכותי שהם מקבלים -
•יש מי שמרוצים מעצם התוספת בכוח האדם ,במצב של חוסר כוח אדם  -ואפילו לא קריטי להם
שיהיה בעל תואר שלישי.
•יש המרוצים מתוספת כוח האדם האיכותי שהם מקבלים ,כוח אדם שיודע "לשאול שאלות ,לאתגר את
המובן מאליו"" ,משדרג את איכויות הממשל".

•ויש המרוצים מהעובדה שהעמית מספק להם ידע שמסייע להם להדוף תביעות של גופי סביבה
– תביעות שהמנטור רואה כמוגזמות" .הוא תרם לי יכולת לקבל החלטות יותר דיפרנציאליות ,על בסיס
ידע יותר ספציפי ,מול דרישות סביבתיות גורפות" (למשל דרישות לקבוע שטחים גדולים כשמורת טבע
באופן גורף).
מרבית המנטורים היו מרוצים מאוד ברמה האישית מהעמית הספציפי שקיבלו – מיכולתו ללמוד
מהר ,מנועם הליכותיו ,מדיבור בגובה העיניים ומההימנעות מהתנשאות ומחשיבות עצמית ,ובמיוחד
מהביטחון בלויאליות שלו ,שיכולים לסמוך עליו שלא יגיד דברים שלא על דעתם.
•ברמה האישית הוא ידע לעשות את האבחנה ,לשים את הגבולות וללחוץ במקומות שכן היה חשוב .יש לו את
הכישרון לדעת מתי לדחוף ומתי להניח לדברים .צריך בן אדם שיודע לאן הוא מגיע .הוא למד מאוד מהר.
•ידעתי שאני יכול לסמוך עליו ,שלא יגיד דברים שלא על דעתי.

•לא הרגשנו שזה יכול איים או לפגוע אם הוא מגיע לישיבה .זה הרגיש שהוא בצד שלנו .כל הזמן הוא הבין את
המערכת והיה לויאלי .יושרה מקצועית  -למרות שהוא סביבתי ,מעולם לא חששנו שהוא יגיד משהו שיביך או
יסתור את האינטרסים של המשרד.
•כשהוא דיבר ,הוא לא דיבר במונחים לועזיים ובהתנשאות ,הוא היה מאוד ברור.
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הציפיה של העמיתים ,שממשק תדאג להם ל"סידור עבודה" בתום תקופת השירות שלהם כעמיתים ,מובנת לאור העובדה

שזוהי אכן ההבטחה הניתנת על ידי תכניות העמיתים האחרות (כדוגמת תכנית מנדל ,השל וכד').
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•אדם מאוד נעים .כשמגישים חוות דעת מקצועית ,הצורה שמגישים ,הטון שמדברים ,החשיבות העצמית גורמים
לאנשים לא לקבל .הוא [העמית] הציג בצורה מקצועית ,לא התלהם .לא בא עם אגו ,כמו שבאים אנשים
מהאקדמיה .היו כאלה במועמדים.

עם צוות ממשק מצטייר מדברי המנטורים קשר רופף

•[מנהלת התכנית] הייתה פעם-פעמיים לשמוע איך הוא [העמית] מסתדר .בפעם השנייה ניסתה לשווק עמית
לשנה הבאה.
30

בראיונות הם מיעטו להזכיר קשר כזה  ,ופה-ושם נשמעו נימות קלות של אי-שביעות רצון -
היו מי שאמרו שהתכנית ,ובמיוחד ההכשרה ,לא צריכה לקחת את עצמה כל כך ברצינות; למשל,
שבמקרים מיוחדים צריך לאשר לעמית להיעדר מיום הכשרה כדי להשתתף במשהו רב-חשיבות במשרד
עצמו; או מנטורים שלא מקובל עליהם לשמוע רק מהעמית (ולא מצוות התכנית) שהוא יוצא לפעילות
של ממשק ביום שהיה אמור להיות במשרד.
היו מנטורים שהרגישו שהאירועים היו יותר בשביל העמיתים ,ואילו הם עצמם לא נתרמו מהם .רצו
לקבל תמונה מערכתית יותר – מה קורה אצל העמיתים האחרים ואצל המנטורים האחרים ,לקבל
רעיונות לגבי מה שאפשר לעשות עם עמית ,לקבל תרומה מקצועית – למשל ,הרצאות בתחום המקצועי
שלהם ,קשר עם האקדמיה וכו'.
מה גם שלא תמיד זכו המנטורים לקבל באירועים יחס הולם ,כפי שעולה מדברי עמיתים אחדים אשר
התרעמו על הזלזול בעובדי מדינה בכלל ובמנטורים בפרט .למשל:
באירוע הסיום השמיעו תודות לזה ולזה ולזה ,אבל את המנטורים הזכירו רק העמיתים .ואלה מי שלוקחים
סיכון (כשמקבלים עמית) .ובאירוע האמצע הביאו את  ,XXXוהוא נתן נאום על הרמה הנמוכה של משרדי
ממשלה – מול המנטורים שישבו שם! ו – YYYדיבר על השירות הציבורי שלא מתפקד .סיטואציות
מביכות .הם כיוונו לאקדמיה ולתורמים (ולא התחשבו במנטורים).

בהקשר הזה כדאי לשים לב גם להתייחסות השונה למתן קרדיט למרצים בתכנית לעומת קרדיט
למנטורים :באתר התכנית מוצגת רשימת המרצים בתכנית הלימודים
( ,)http://www.mimshak.org.il/about-26ואילו רשימה מקבילה של המנטורים איננה קיימת
באתר .מנטורים במחזור ב' וג' מוזכרים רק בנפרד – כל אחד במסגרת הדף המתאר את העמית שלו.
למשל:
ד"ר דוד אסף היה עמית ממשק במנהל סביבה ופיתוח בר-קיימא במשרד הכלכלה ,לצד המנהל מר דורון אברהמי

ואילו במידע על עמיתי מחזור א' אפילו זה לא קיים באתר; שמו של המנטור נשמט מדף העמית ,הכולל
רק מידע על המשרד והיחידה שבה שובץ .לדוגמה:31
ד"ר דרור צוראל היה עמית ממשק באגף לתכנון נושאי ,במנהל התכנון  -משרד הפנים.
30

למעט בתגובה לשאלה איך נוצר החיבור שלהם עם התכנית ,סיפרו שמישהו מממשק הגיע אליהם.

31

 ,http://www.mimshak.org.il/amitim-1-30נשלף ביום 21.7.14

48

נקודה למחשבה ( – )10תשומות אקדמיות למנטורים?
ציפיות לתשומות ישירות מהאקדמיה –

•[מנטור] הקשר מול האקדמיה לא היה .היה לנו קשר מול העמית .כדאי שבאירועים יהיו הרצאות ,שמרחיבות
את היריעה בתחום המקצועי שלי .אנחנו נהנינו באירועים כי הם היו מכובדים ,אבל לא נתרמנו מקצועית ,ובטח
שלא חיזק את הקשר מול האקדמיה .אם מנסים להנגיש אלינו את העולם הזה אז להביא אותו אלינו לפי

הנושאים שאנחנו עוסקים בהם[ .ההדגשה שלי ,ר.ס].

•צריך חיבור לאקדמיה ,שבממשלה ירגישו שיש להם רוח גבית לא רק מהצוות של ממשק שעושה להם את
ההכשרה ,אלא גם מהאקדמיה .בתכנית בארה"ב הקשר עם האקדמיה יותר חזק (כאן בישראל אין לאנשי
האקדמיה רצון לכך).
•יש קבוצה של מומחים לכל מיני תחומים שיצר [מנהל האגודה] .שיהיה יותר קשר אתם .שעמית יוכל להביא
פרופסור לישיבה שהוא לא מומחה בה.

רעיון (שעלה בראיונות)  -תכנית הכשרה למנטורים

•עבור בעלי תפקידים בכירים במשרדים ,כך שגם הם ייחשפו למידע שמועבר לעמיתים .זה עשוי לאפשר לעצב
את פועלם ביום-יום ולהשפיע על קבלת החלטות ועל יצירת שיתופי-פעולה בין משרדיים.

אי שביעות רצון ממשך הזמן (שנה)
הדרישה למימון עצמי של המשרד הספציפי שמקבל את העמית אינה מקובלת על כולם – יש החושבים
שנכון יותר שהנציבות תיקח על עצמה את התכנית.
אבל הטענה המרכזית של המנטורים ,רובם ככולם ,היא לגבי משך השירות של העמית.

•הייתי שמח אם [העמית] היה חייב להישאר שנתיים ,הרי השקעתי בו והכשרתי אותו .בשנה הראשונה הוא
בעיקר למד ,אני לא נתרמתי ממנו כלומר בחלק הראשון.

שנה אחת היא זמן קצר מדי לדעתם :בהתחלה העמית לומד את המערכת ,בהמשך כבר משקיע אנרגיה
במציאת עבודה אחרי התכנית .בנוסף ,בקשרים עם גופי חו"ל נחוצה המשכיות ,ואי אפשר להפקיד
אותם בידי מישהו שבא רק לשנה אחת .תקופה ארוכה יותר ,הם אומרים ,גם תסייע לעמית להשתלב
אח"כ בעבודה – גם בזכות הקשרים והניסיון שצבר וגם מפני שתקנים מתפנים במשך הזמן.
מרבית העמיתים מאמינים ששנה היא זמן מתאים .בין הסיבות לכך –
שהמטרה היא למצוא עבודה מהר ככל האפשר
[עמית] שנה אחת היא טווח זמן מדויק .פחות משנה קשה להוכיח את עצמך .ליצור תלות של המשרד בנו.
ממשק אמרו לנו שכשתעזוב יישאר בור ,וזה יאלץ את המשרד לאמץ אותנו .מי שלא ממצב את עצמו ב4–3-
החודשים הראשונים ,אבוד לו .שאר הזמן – לבסס את זה .למשרדים יהיה מאוד נוח לקבל מישהו למשך
שנתיים חינם/בזול (העלות נמוכה בהרבה מזו של עובד מדינה .לא משלמים זכויות סוציאליות וכו').
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או שעלולים לאבד את הייחוד שלהם כאורח
[עמית] אם זה יותר משנה אפשר לראות אותך כאחד מן המניין  -אתה מאבד את הייחודיות שאתה
באיזשהו מקום אורח ,בא מממשק[ .ההדגשה שלי ,ר.ס].

נושאים שבהם היו מעורבים העמיתים
 14העמיתים של שני המחזורים הראשונים היו מעורבים בשורה של נושאים סביבתיים .בהם תכניות
לאומיות (תכנית הצמיחה הירוקה; תכנית בריאות לאומית); עידוד היבטים של שימור הסביבה
(השימוש בתחליפי נפט בתחבורה; תעשיות מבוססות גז טבעי; חקלאות סביבתית; אחריות סביבתית
של עסקים קטנים ובינוניים); בלימת פוטנציאל של סכנות סביבתיות (סכנות הנובעות משימוש באפר
פחם בחקלאות; מהפקת פצלי שמן; מחשיפה לכימיקלים באוויר; בתחום האנרגיה והגנה מפני קרינה);
התייחסות לסכנות לבריאות (מהתפלה ואיכות המים; מהנדסה גנטית של צמחים; משילוב משקאות
אנרגיה ואלכוהול – רגולציה בתחום המזון); היבטים סביבתיים של שעון קיץ; קידוחי הגז הימיים;
הגנה על החופים; היערכות לשינויי אקלים (יצוא הידע הטכנולוגי הישראלי בתחום הזה) ועוד.
דרכי פעולה של עמיתים
העמיתים פעלו במגוון של דרכים ,חלק מהן במישור הארגוני והבין-אישי וחלק מהן בהכנת תוצרים
כתובים.
פעילות ארגונית/בין-אישית
•קישור בין-משרדי
•שיתוף פעולה עם עמיתים אחרים
•ארגון פגישות של צוותים בין-משרדיים ו/או רב-מגזריים (כגון שולחנות עגולים)
•הקמת גופי-ידע
•תדרוך צוותי היגוי
•ריכוז חומרים המגיעים ממקורות/משרדי ממשלה שונים
•ארגון סדנאות ,סמינרים ,ימי עיון ,כנסים ,סיורים :לעובדי משרדי ממשלה ,לציבור הרחב.
הכנת תוצרים כתובים
•חוות דעת; התייחסות לתקנות
•דו"ח
•תכנית; תדריך
•הצעה להחלטת-ממשלה  /הצעת חוק
•המלצות להקמת גופים רלוונטיים נחוצים
•קול קורא להצעת מיזמים סביבתיים מגורמים רלוונטיים
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דרכים בהן באה לידי ביטוי מעורבות של עמיתים
•חשיפה/זיהוי בעיה ברגולציה
(למשל ,בנושא פצלי שמן – שחוק הנפט אינו מחייב קבלת הרשאה לביצוע פיילוט לכריית פצלי
שמן – ואחרי שבוצע הפיילוט כבר אפשר להמשיך ישירות להפקה מלאה; ושאין הפרדה בין
הרגולטור – המשרד הממשלתי – ובין השתתפות בגורם העסקי/תעשייתי עצמו)
•העלאת שאלות/ספקות לגבי נוהל קיים (בהתפלה ,בשימוש באפר פחם)
•ביסוס מדעי מעמיק של עמדה של המשרד ,ביסוס שמסייע לשכנוע או מגן על המשרד בבג"צ
שעלול להיות מוגש נגדו
•גיבוש הצעות חוק ,נהלים (למשל לתמיכה כספית בחקלאים העוברים לחקלאות תומכת-סביבה)
•ריכוז ידע ומידע ממחקרים רלוונטיים וכתיבת דו"חות
•תדריכים כתובים (למשל ,לעסקים המיישמים עקרונות להתייעלות תוך כדי שמירה על עקרונות
סביבתיים)
•ייעוץ מדעי לעובדי המשרד/היחידה; חוות דעת על מסמכים לפני הוצאתם החוצה; תרומה של ידע
מדעי בדיונים ובישיבות; העשרה בידע מדעי מתחומו של העמית:
•[עמית] יזמתי הרצאות אורח מהתחום שלי

•השתתפות בישיבות של ועדות משרדיות ,בין-משרדיות ,ועדות כנסת
•עבודת רקע לישיבות ,פעילות בין-אישית בלתי פורמלית

•[עמית] צריך להבין את מאזן הכוחות בישיבה .עשיתי המון עבודת רקע ,המון שיחות .off the record
אחרי ישיבת ועדה הייתי נשאר כמה דקות ,מדבר עם החבר'ה .מרים טלפון אחרי.

• גישור ותיווך:
[עמית] במשרד הייתי הגורם המקשר.
[מנטור] העמית הנגיש את התחום (של המשרד שלנו) לאחרים .חשיפה לחשיבות המשרד; ארגן סיור לעמיתים
האחרים (ממשרדים אחרים) בתחום שלנו – ארגן מושב על התחום של המשרד שלנו בכנס של האגודה
האקולוגית .קידם את הקשר בין האגודה למשרד .עשה עבודה מהלב.

•חומרים כתובים:
[עמית] השארתי חומרים שמשמשים אחריי :ראיונות שעשיתי עם אנשים .חומר שטרם ערכתי ,אבל הוא קיים.

•ניסיונות להפיח רוח חיים בפורומים רדומים ,בדברים תקועים:
[עמית] לי היה זמן .עזרתי לקדם דברים שהיו תקועים .למשל ,הוועדה לאסטרטגיה לטווח ארוך של המשרד.
ועדה רדומה ,היה חסר לה תכל'ס .די דחפתי את עצמי לתוך הוועדה .אמרתי שאשמח לתת את ה input-שלי.

תפוקות/תרומות של עמיתים
בשלב זה ניתן לזהות צורות שונות של תרומה/פעילות רלוונטית של עמיתים .באיזו מידה היה בכך
כדי להשאיר חותם ,עדיין מוקדם לומר (למעט אולי פה ושם משהו נקודתי) .להלן שני סיפורי מקרה
להמחשה:
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תפוקה של עמית  -דוגמה  :1הסיפור של הפקת פצלי שמן
עמית פתח אפיק התייחסות חדש למשרד שזה לא היה התחום שלו.
הוא שם לב לכך שחוק הנפט מדלג מעל מוסדות התכנון .יש סעיף שמאפשר לעשות פיילוט
בלי תכנית מפורטת [כלומר בלי בקרות] ,ואם בפיילוט מוצאים נפט ,זה עובר ישר לשלב
הפרויקט המסחרי .משרד האנרגיה דאג להוריד הרבה מהבקרות.
העמית [במשרד  ]XXXשמע הרצאה על תכנית להפקה תת-קרקעית של פצלי שמן ,שבה
נאמר שיש רק יומיים להגשת הסתייגויות .הפנה את תשומת לבו של המנטור ,אשר אמר
לו להכין הסתייגויות (לפני כן הוכן במשרד מסמך שלא היה מבוסס ,והיה מאוד דל ,בגלל
אילוצי זמן) .העמית יצר מסמך כתוב ,בר-הגנה ,הציג טיעונים מבוססים.
הוא לא פסל את הפרויקט ,אלא טען שאסור לדלג על הבקרות בפיילוט.
המשרד ,בזכות היוזמה של העמית ,יצא בעמדה ברורה ,חלוצית .היה היחיד שהגיש
התנגדות .במשרדים אחרים אמרו :יותר קל לנו להתנגד כשיש משרד אחר שהתנגד.
תפוקה של עמית  -דוגמה :2
זיהוי הזדמנויות לשילוב המשרד בתהליכים ובוועדות שבהם לא השתתף – הסיפור של
CTC
בזמן שהתחולל בניו יורק הוריקן סנדי (ולא היה שם חשמל) עלה בראשו של העמית
הרעיון ,שבישראל קיימת טכנולוגיה להספקת מערך סולרי באופן מי ָדי.
ובדיוק הגיע ארצה מישהו מ *UNIDO-שאחראי על תעשייה וסביבה.
הציגו לו את היחידה .הוא סיפר שמתוכננת ועידה  – **CTC -במטרה לאסוף
טכנולוגיות שיש במקומות שונים ושרלוונטיות להיערכות לשינוי האקלים.ל ,התפלה
(מול התייבשות באזורים מסוימים) ,הארכת חיי מדף של ירקות (מול רעב) ,מערך
סולרי לפריסה מי ָדית וכו'.
העמית בנה מאגר של כ 300-חברות שיש להן טכנולוגיות כאלה (אלה חברות שאישרו לו
לפרסם .הוא איתר  ,500אבל לא כולן חזרו אליו כשביקש שיאשרו לו לפרסם).
החוברת ,שעבד עליה עם  ,UNIDOהוצגה בוורשה ,עם השקת ה.CTC-
* UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) is the specialized agency of
the United Nations that promotes industrial development for poverty reduction, inclusive
globalization and environmental sustainability.
http://www.unido.org/en/who-we-are/unido-in-brief.html
** CTC = Climate Change Conference
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הערך המוסף של העמיתים למנטורים
רק במקרים בודדים ביותר המנטור לא הרגיש שהיה לעמית איזשהו אימפקט אצלו:
• – ?Impactלא ,לא נשאר כלום מהעמית.

במרבית המקרים אפשר לזהות שהיה לעמית ערך מוסף עבור המנטור שלו .בחלקו היה זה הערך המוסף
של ייעוץ מדעי ,בחלקו ערך מוסף של סוכן שינוי בכיוון הסביבתי ,ובחלקו פשוט ערך מוסף הנובע
מעצם התוספת של כוח אדם איכותי לגוף שסובל מחוסר כרוני בכוח אדם.
הערך המוסף של העמיתים התבטא במגוון של דרכים וצורות ,בהן "מכפיל כוח"; גורם מדרבן ,המושך
לשדרוג סטנדרטים של עבודה במשרד; מינוף מדעי ופתיחות תחומים חדשים ועוד.
"מכפיל כוח"
העמית מטפל בנושאים שלא מגיעים אליהם או משקיע בטיפול מעמיק יותר בנושאים שהיו עלולים
להיות מטופלים באופן שטחי יותר; מחזק את הטיפול בנושא/ים שיש לו בהם מומחיות מיוחדת.
הגדלת מספר/סוגי הנושאים שהמשרד מסוגל לכסות -
מפני שהעמית מבצע משימות שוטפות ,וכך למנטור או לעובדים אחרים זמן לטפל בדברים שלא הגיעו
אליהם בכלל עומס-יתר .זה למעשה הערך המוסף של הוספת כוח אדם.
או מפני שהעמית מטפל בעצמו בנושאים מקצועיים
•[עמית] היחידה הזאת מקבלת כמות אסטרונומית של נושאים לטפל .מי שמטפלים מקצועית בכל הנושאים
הם המנהל וסגנו (העובדים האחרים עושים עבודה תומכת) .בניגוד לסטיגמה של עובדי מדינה ,שניהם
עובדים בטירוף .אני נכנסתי כעזר ,טפלתי בנושאים שלא היו מטופלים .אני מגיע עם רקע סביבתי והיה
לי קל להבין נושאים כאלה.
•[מנטור] שעון הקיץ :התקיים דיון בכנסת ,והמשרד התבקש לחוות דעתו "מהיום למחר" .יש לכך השלכות
על התמ"ג ,על התעשייה .העמית הכין את הצד של המשרד.

שדרוג איכויות -
טיפול טוב יותר/מעמיק יותר בנושאים שהמשרד עוסק בהם ממילא/כי חייב.

•[עמית] בוועדות  -אנשים לא מאמינים שמישהו במשרד ממשלתי משקיע כל כך הרבה בנושא ספציפי.
עובד מדינה רגיל חבר בהרבה ועדות ולא נלחם כל כך על נושא ספציפי – העיקר לסיים את העניין.

מינוף מדעי
העמית מספק ביסוס מדעי מעמיק למסמכי עמדה של המשרד (ביסוס שמחזק את הביטחון של המנטור
בעמדה שעליה כתב מסמך ראשוני ,מגביר את הסיכוי להשפיע) ,על ידי סינתזה של ידע ומידע
ממחקרים רלוונטיים.
•[מנטור] לפני שהעמית נכנס לזה ,לא היה לי ביטחון במה שכתבתי בנושא .XXX

•[מנטור] הייתה לו [לעמית] תרומה ייחודית .הוא נתן לנו הרבה מאוד עומק .אנחנו עובדים עם מבט
סביבתי ,אבל אין לנו את הרזולוציות שהוא נתן .למשל ,הפגישה שבה הייתי עכשיו [ - ]...אילו ישב אתי
עמית ממשק ,בייחוד [העמית הזה] שיש לו דוקטורט בזה ,יכול היה לקחת את זה לשאלות יותר עמוקות.
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פתיחת תחומים חדשים
עמית עשוי לפתוח למשרד אופציות לכניסה לתחומים חדשים שאליהם לא היו נכנסים בלעדיו – בין אם
בגלל היעדר ידע בתחום ספציפי (אחד המנטורים ציין שהוא הרגיש שהוא יכול להיכנס לתחום חדש רק
בזכות העובדה שהעמית שקיבל הוא בעל מומחיות בתחום הזה) ,ובין אם בגלל היעדר מודעות לסוגיה
(עמית קידם את מיצובו של המשרד "שלו" בגיבוש התנגדות בנושא שלא עסק בו לפני כן  -ר' הסיפור
של פצלי שמן).
"דיג" – זיהוי הרלוונטיות של רעיונות חדשים שנתקלו בהם בחוץ ,והבאתם למימוש במשרד
קרה שעמיתים נתקלו (בשמיעה או בקריאה) ברעיונות בחוץ ,והביאו אותם למימוש בתוך המשרד.
למשל -
הקמת מרכז ידע והתייעלות סביבתית –
•שמעתי את הרעיון שהסתובב בתהליך של שיתוף ציבור ומומחים .החלטתי שאני מרים את זה.

פרויקט של דירוג סביבתי :סט של הנחיות .דירוג חברות תעשייתיות על פי מידת ההתחשבות הסביבתית
שלהן .מניעת – green wash
•נתקלתי בזה בקריאת מסמכי  OECDוממשלת צרפת .העליתי אותו בדיונים כאן כנושא מעניין .קיבלתי
אותו ,ואני הבאתי אותו להבשלה ולמימוש .העבודה הוקצתה למתמחה של מילקן ,ואח"כ עובד כאן לקח
את זה.

 - boosterגורם מדרבן
העמית מהווה גורם המשדרג/ממנף את עבודת המשרד/היחידה:

•המערכת מקבלת  .boosterהעמית מערער את המערכת .זה מדרבן אחרים .גורם לאנשים להבין שאפשר
טיפה אחרת.

מעלה את הסטנדרטים של עבודה –

•"העמית השפיע על עובדים אחרים .למדו ממנו איך לעשות עבודה ברמה ,עם רפרנס .לעמית יש זמן".

•בוועדות

 -אנשים לא מאמינים שמישהו במשרד ממשלתי משקיע כ"כ הרבה בנושא ספציפי .עובד מדינה רגיל

חבר בהרבה ועדות ולא נלחם כ"כ על נושא ספציפי – העיקר לסיים את העניין.

פיתוח התעניינות בתחומי סביבה:

•אנשים במשרד למדו שכלכלה זה לא הכול .אנשים באו לשאול אותי ,התעניינו .למשל כשראו ידיעה בעיתון על
התחממות גלובלית .שאלות על שריפות.

שיפור עמדות כלפי יוזמות "ירוקות" והתייחסות סביבתית:

•לפני כן ההסתכלות הייתה "אוף ,שוב משרד המשרד להגנת הסביבה נתקע לנו ,תקע משהו שרצינו לקדם!" .אני
לא מהמשרד להגנת הסביבה ואין לי שום רצון לתקוע.

איזון/הדיפת תביעות סביבתיות גורפות"/מוגזמות"
העמית מספק ידע רלוונטי לאיזון ולהדיפת תביעות גורפות של גופים "ירוקים"/סביבתיים.
סיוע להתמודדות עם גורמים חיצוניים בעלי אינטרס כלכלי בתחום טכנולוגי נדיר
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גורמים מקצועיים חיצוניים מציבים מול משרדי ממשלה ידע בתחומים טכנולוגיים נדירים – וקשה
לעובדי המשרד להתמודד מולם.
גורם ניטרלי ,לא שייך לאף אחת מהקליקות במשרד
עמית חיבר בין שני בעלי תפקידים – בתוך אותו משרד  -שהיה ביניהם נתק ,וכך קידם משהו שהיה
תקוע שנים.
שאלת ההמשכיות של תרומת העמית  -שינויים אפיזודיים לעומת שינויים מתמשכים
כשמדובר בהכנסת שינויים ,יש משמעות לשאלת ההמשכיות :האם מדובר בשינוי אפיזודי (episodic
 )changeאו בשינוי המשכי ()continuous change
היו מקרים שבהם דיווחו מנטורים ו/או עמיתים על פרויקטים שהייתה בהם המשכיות .כמו למשל
•פרויקט מדדי איכות החיים (המשלימים את המדדים הכלכליים ,בקביעת מצבה של מדינה)  -זה
נושא שעדיין צעיר במדיניות ציבורית .המדדים עדיין גסים .דרושה התאמה למדינה שלנו .ולשלב
אותם בתוך מנגנון קבלת החלטות והתכנון האסטרטגי.
⚬ ⚬[מנטור] עמית אחד התחיל והוריש אותו לעמית שאחריו .את הצוות המצומצם שיעסוק בפרויקט קבעו
ביחד
⚬ ⚬[עמית] נכנסתי (בתקופת ממשק) לנושא כשכבר רץ תקופה ,קידמתי אותו ואז העברתי למי שעוסק
בתכנון אסטרטגי.

•הפחתת השימוש בחומרי הדברה
⚬ ⚬[עמית] העמית שבא אחריי ממשיך עכשיו יחד עם עוד מישהו את העבודה שהתחלתי.
•פרויקט של דירוג סביבתי (דירוג חברות תעשייתיות על פי מידת ההתחשבות הסביבתית שלהן).
מניעת  .green washסט של הנחיות.
⚬ ⚬[עמית] נתקלתי בזה בקריאת מסמכי  OECDוממשלת צרפת .העליתי אותו בדיונים כאן כנושא מעניין.
קיבלתי אותו ,ואני הבאתי אותו להבשלה ולמימוש .העבודה הוקצתה למתמחה של מילקן ,ואח"כ עובד
כאן לקח את זה.

•היה גם ביטוי אחר להשפעה מתמשכת של עמית :שהמשרד למד מה שייעוץ מדעי יכול לתרום ,ואם
אינו יכול להשיג תקן למדען כזה – הוא פועל לקבלת תשומות כאלה מיועץ חיצוני.
⚬ ⚬עכשיו אנחנו מחפשים יועץ חיצוני בתחום ,כי ראינו מה [מדען בתחום שלו] יכול להוסיף :לדבר עם
המשרד להגנת הסביבה באותה שפה .עשינו המון מאמצים להשאיר אותו .אבל במשרד ממשלתי כמו
שלנו אין תקן [למדען כזה] .בחרנו באופציה של יועץ חיצוני.

עם זאת היו גם דיווחים על חוסר המשכיות.
שינוי אפיזודי – העמית מתחיל משהו אבל אין לזה המשך
•התחלתי סמינר מחלקתי .בנושאים מדעיים טכנולוגיים .זה לא ממשיך .הפסקתי את זה כי מיציתי.
•עשיתי מיפוי של ...והשארתי טבלה מפורטת – לא בטוח שמשתמשים.
•עבודה במשמרות .קשר עם סרטן .אפילו חשבנו לעשות מחקר; אבל בסופו של דבר הנושא לא
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התקדם.
•עזרתי קצת לקדם את הוועדה לאסטרטגיה לטווח ארוך של המשרד ,שהייתה רדומה ,אם כי זה לא
המשיך להתקדם אחרי שעזבתי.

מעצורים – העמית יוצר משהו משמעותי ,אבל נעצר שם – וזה עלול להתמסמס; תלוי בכך
שמישהו ימשיך לקדם את זה ,במנגנוני הפצה ,וכו'
•[מה קורה עם ההפצה של המדריך שכתבתי?] צריך איזשהו 'באזז' למשל כינוס (אם כי לא בטוח
שיהיה רלוונטי) .אולי להיעזר בהתאחדות התעשיינים.

דברים נתקעים במבוי סתום

•[עמית] קידמתי כמה נושאים ,אבל רוב העבודה שלי קבורה בשולחן של [המנטור].

•[מנטור] העמית הכין מסמך המלצה .טרם נמצא הזמן לדון בזה .יש מתנגדים ,כי זה יוצר מגבלות,
ביורוקרטיה.
•[מנטור] הוא [העמית] טיפל בוועדה  .XXXהעמית נהנה מזה ,אבל לא יצא מזה כלום .לא ממש התממש
משהו ...ועדה בין-משרדית מעניינת כל משרד רק אם הוא רוצה לקדם משהו – או לבלום טיפול במשהו.
לא אם זה מעניין משרד אחר.
•[מנטור] היה ניסיון שלא צלח (ועלה שוב כיום) בדיונים עם ממשלת  XXXלהסרת מכסים הדדית על
דברים ספציפיים .ישראל מחריגה מהסרת החסמים יבוא חקלאי (וכך גם  XXXיכולה להחריג דברים).
היה מדובר בשת"פ עם  XXXעל המגוון הביולוגי .רוצים למצוא צמחים חדשים (לתעשיית ביו-טק) .זו
מ נהל).
עבודה מדעית .ישראל מעוניינת לייצא להם מומחיות אבל זה לא נמשך (עקב החלטה ב ִ

תת-ניצול של משאבי העמית ,הפוטנציאל שלו

•[מנטור] ייתכן שלקחתי לא נכון את השנה הזאת .קיוויתי שאוכל להשאיר אותו ,אבל אולי הייתי צריך
לבנות עם העמית משהו שיישאר .בנוסף לשימוש השוטף הייתי מנסה לבנות משהו מתודולוגי ,שיישאר
אחריו.
•[עמית] לא יודע עד כמה ניצלו אותי ,כלומר את מה שאני יכול לעשות .לפעמים חיפשתי מה לעשות.
•[עמית] אלמלא הייתי שם? היה משהו חסר ,אבל אני לא בטוח שמשהו הכרחי.

•[עמית] לא הרגשתי כ"כ נחוץ/ייחודי בתפקיד הזה .יכול היה לעשות את זה מישהו עם תואר ראשון
בכלכלה .היה נחמד שאני מבין לעומק – אבל לא בטוח שאני נחוץ.

מה יעיד על הצלחת התכנית בעיני המשתתפים בתכנית?
מנטורים
קליטת עמיתים במשרדים ,אחוז המשתלבים בממשל ,והנראות והבולטות שלהם (ושל התכנית) בשטח
היו הפרמטרים שחזרו והופיעו אצל מרבית המנטורים .מעבר לכך הועלו רעיונות לראיות נוספות
להצלחת התכנית ,מפוזרות בין מנטורים שונים.
היו התייחסויות לשדרוג השירות הציבורי; לשת"פים בין משרדים; התווספות היבטים של תכנון סביבתי;
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עקבות/ביטויים קונקרטיים של הטמעת שיקולי סביבה בפעילות הממשלתית ,גשר אל האקדמיה;
תוצרים; אפקטיביות ויעילות בפרויקטים; אקטיביזם של עמיתים; המשכיות ועוד.
היו שהתייחסו לנוכחות מורגשת של העמית בזמן שהיה במשרד – שהוביל מהלך שמישהו בכיר היה
מוביל ,שהראה אקטיביזם .התייחסו לתרומת העמית לאפקטיביות וליעילות :פרויקטים שהיה מעורב
בהם מההתחלה והגיעו למיצוי; או הבשלה מדויקת ומהר "לעומת הבשלה אבל אחרי שהתברברנו" .או
שהוחלט שאין טעם וחבל לבזבז על זה זמן:
•[מנטור]  - Carbon footprintחקיקה שתחייב לסמן על כל מוצר – למשל כוס זכוכית – כמה פגיעה
אקולוגית נעשתה לכל אורך תהליך ייצורה ,שינועה וכו' עד למכירתה .בישראל חששו מחקיקה כזאת
בשווקי היעד .העמית נשלח לבדוק את הנושא ,ומצא שהחשש אינו מוצדק .בצרפת יש פיילוטים ,אבל
הממשלה מתנגדת .והתעשייה הישראלית לא מתרשמת מהאיום.

היו שדיברו על המשכיות  -שנמשך הקשר עם העמית ושהשפעתו מורגשת במשרד גם כשהוא כבר
איננו שם.
היו שדיברו על" טביעת רגל" שהעמית השאיר במשרד .למשל הסרת חסמים לקידום תכניות ,הנגרמים
על ידי היעדר שת"פ בין משרדים .היו שדיברו על תוצרים שעמיתים השאירו אחריהם  -כמות הפרויקטים
שעשו ומספר הדו"חות והפרסומים שהשאירו אחריהם (אם כי ציינו שצריך להביא בחשבון שיש דו"חות
שנשארים בתוך המשרד ולא ניתן לפרסם אותם).
והיו שאמרו כי הצלחת התכנית תתבטא בעקבות/ביטויים קונקרטיים של הטמעת שיקולי סביבה,
חשיבה סביבתית בכל ההיבטים של פעילות הממשלה ,כולל הרכש הממשלתי – " שנכנס פרמטר נוסף על
הפרמטר הכספי/כלכלי .לא  ;"greenwashשיש ביטויים בנוהלי עבודה (למשל ,בנוהל לאישור פרוגרמות;
במיוחד בטיוטות שהוכנו בתהליך גיבוש הנוהל) ובמסמכי מדיניות.
להלן כמה ציטוטים ממחישים:
נראות ,בולטות

כשבמשרדים אחרים כבר יודעים על קיומה של ממשק .יש כבר יותר עמיתים
ורואים אותם יותר בשטח .כמות העמיתים שנקלטים בעבודה .שיש נוכחות
במקומות/בצמתים של קביעת מדיניות

קליטת עמיתים במשרדים

השתלבות עמיתים בממשלה או במערכת המקומית ,ב ,NGO-בעסקים במגזר
הפרטי
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שדרוג השירות הציבורי

כמה אנשים כאלה ייקלטו בממשל (על אף המשכורת המוגבלת) – כי יש צורך
לשדרג את השירות הציבורי
פונקציית המטרה היא לא שירות הייעוץ המדעי במשך שנה[ .המדד הוא] כמה
מהעמיתים יישארו בשירות המדינה .זה יעשה את שירות המדינה טוב יותר ,מדעי
יותר ,עם פחות מיקור חוץ .שירות המדינה צריך לקלוט מאות דוקטורים .להשתלב
בחברה .פיתוח ידע פנימי ,במקום מיקור חוץ

גשר אל האקדמיה

אלה שיחזרו לאקדמיה ,ידעו איך הממשל עובד
גם באקדמיה – שידעו שם לכתוב באופן נגיש למדיניות ציבורית; מה המשמעות
של הממצאים שלהם.

תוצרים

כמה פרסומים/דו"חות השאירו העמיתים ,כמה פרויקטים עשו; מספר פרסומים
(אם כי יש גם עובדות שנשארות בתוך המשרד)

שת"פים בין משרדים

הסרת חסמים לקידום תכניות ,בגלל היעדר שת"פ בין משרדים .שת"פ בין
משרדים הוא משהו מורכב.

אפקטיביות ויעילות בפרויקטים

פרויקטים שהיה מעורב בהם מההתחלה והגיעו למיצוי; או שהוחלט שאין טעם
וחבל לבזבז על זה זמן .או הבשלה מדויקת ומהר (לעומת הבשלה אבל אחרי
שהתברברנו)

התווספות היבטים של תכנון

ברכש ממשלתי (החשב הכללי) ,במשרד התחבורה .שנכנס פרמטר נוסף על

סביבתי

הפרמטר הכספי/כלכלי .לא greenwash

אקטיביזם של עמיתים

שעמית הוביל מהלך שמישהו בכיר היה מוביל .נחוץ אקטיביזם ,צריך להחליט
שצריך להתערב

המשכיות

שהאימפקט ממשיך במשרד גם כשעמית כבר איננו כאן .נמשך הקשר עם הע־
מית הראשון גם כשהוא לא כאן.
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עקבות/ביטויים קונקרטיים

חשיבה סביבתית בכל ההיבטים של פעילות הממשלה  -בנוהלי עבודה (למשל,

של הטמעת שיקולי סביבה

בנוהל לאישור פרוגרמות; במיוחד בטיוטות שהוכנו בתהליך גיבוש הנוהל)

בפעילות הממשלתית

ובמסמכי מדיניות

עמיתים
עמיתים דיברו על הצלחת התכנית בעיקר במונחים של מה שקורה עם הבוגרים –
•מצד אחד ,השגת תקנים במשרדי הממשלה ,או לפחות השגת הסכמה שעמיתים יוכלו לגשת למכרזים
פנימיים; והשתלבות במשרדי הממשלה רצוי במשרות בכירות .בודדים התייחסו גם להשתלבות
במגזר השלישי (עמותות) או השני (עסקים).
•מצד שני – שמירה על הרישות ,המשך הקשר שלהם עם ממשק והמחויבות שלהם כלפיה.
•והיו גם התייחסויות למה שקורה עם פרויקטים שבהם עוסקים העמיתים – שיצליחו לקדם אותם
עם האג'נדה של התכנית ,שדברים יגיעו לעיתונות ויעוררו הדים ,ושישפיעו על התנהגות אחראית
של גופים תעשייתיים.
להלן כמה ציטוטים להמחשה:
א) מה שקורה עם הבוגרים
•שיעור הבוגרים שמצאו עבודה במערכת הציבורית ,רצוי במשרות בכירות
⚬ ⚬השתלבות של העמיתים בתוך המערכת הממשלתית; אפילו כיועצים חיצוניים; אחוז ההטמעה של
מ נהל הציבורי .לא כולם ,אבל מעל  50%זה
העמיתים במערכת; כמה שיותר מאתנו ייכנסו כעובדים ב ִ
יהיה הצלחה.
⚬ ⚬שעמיתים הגיעו למשרות בכירות בשירות הציבורי ,או לגופים שנוגעים לשירות הציבורי (כמו דיזנגוף
סנטר) ,בהקשר של תפקידם כעמיתים .ותוך כמה זמן הגיעו לזה .והדרך ומה השתפר מאז שהגיעו
לתפקיד הבכיר.
⚬ ⚬מה שקורה עם הבוגרים .גם אם חוזר לאקדמיה וגם אם בתעשייה.

•השתלבות בתפקידים בכירים במגזר השלישי
⚬ ⚬עמית שיקבל תפקיד של ניהול עמותה שעובדת מול הממשל ,הניסיון שרכש כעמית יסייע לו לשפר את
הדיאלוג בין העמותה לממשל.
⚬ ⚬הממשלה צריכה את ה think tank-ש NGO-יכול למלא.

•המשך הרישות שלהם והמשך הקשר שלהם לתכנית והמחויבות כלפיה
⚬ ⚬המשך הקשר של העמיתים עם ממשק .מחויבות ,רצון לעזור ,להיענות לפניות של ממשק (יותר מאשר
לפנייה של אדם טבע ודין למשל).
⚬ ⚬עצם הרישות .ממשיכים להיות בקשר .הרשת הזאת תורמת לחברה טובה יותר.
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ב) מה שקורה עם הפרויקטים שבהם עוסקים העמיתים
•מספר הפרויקטים בעלי מכוונות סביבתית שעמיתים הצליחו לקדם
⚬ ⚬ככל שיותר פרויקטים יצליחו העמיתים לקדם[ ,פרויקטים] עם האג'נדה של התכנית.
•דברים שהגיעו לעיתונות מדו"חות/עשייה של עמיתים
⚬ ⚬למשל אפר פחם; למשל שעון הקיץ – משרד התמ"ת ומשרד הבריאות התבקשו להציג הוכחות מדעיות
לתועלתו .כתבו את זה שני עמיתים (כל אחד במשרדו) .ועמית ישב בוועדה לחומרי הדברה  -נושא
שהתפרסם  -שהחלטה שהתקבלה היא לא רק פוליטית ,יש מאחוריה גם מדע

•השפעה על גורמים עסקיים
⚬ ⚬התנהלות סביבתית של חברות תעשייתיות– בלי חוק ,רק על סמך פרסום מידע לציבור (כמו בפרויקט
הדירוג הסביבתי).

סיכום
בעת הכנת הדו"ח הנוכחי ממשק נמצאה בשנתה השלישית ,בהכנות מתקדמות למחזור הרביעי שלה.
כללית ,מקובל כאמור שתכניות מתגבשות במהלך כחמש שנים ,השנתיים הראשונות הן שנות ניסוי-
וטעייה ,השנה השלישית – של הפקת לקחים והכנסת תיקונים ,ברביעית התיקונים הולכים וקטנים עד
להתייצבות בשנה החמישית.
עשרות שנים של מחקר לימדונו שכאשר עוסקים בבעיות מורכבות ,לרוב ההתקדמות הלינארית אל
המטרה אינה דווקא זו המיטבית .פעמים רבות היא מובילה להיתקעות בפתרונות לא מוצלחים ,שקשה
לצאת מהם .באופן שנראה כנוגד את ההיגיון ,לפעמים עלינו ללכת דווקא בכיוון שנראה שירע את מצבנו
בהתחלה ,על מנת לשפר את המצב בטווח הרחוק .לפעמים ברור איך לעשות זאת; ברוב המקרים חייבים
לנסות כמה כיוונים שונים שכולם נראים כלא מועילים בהתחלה.
(מתוך מגזין אודיסאה " :2.6.14על אילו רעיונות האנושות צריכה לוותר" http://www.haaretz.co.il/
(odyssey/1.2338683

ואכן ,ממשק התפתחה משנה לשנה.
בשנה א' התאפיינה התכנית בניסוי-וטעייה ,בחתירה עזה לגייס עמיתים ולטפח אותם; להצליח להשיג
דריסת רגל במשרדים ,לגייס מנטורים (כמעט בשיטת "מן היד אל הפה") ולהצטייר כאליטיסטית.
בשנה זו היא גם מומנה במלואה על ידי תורם אנונימי 32והמשרדים לא נדרשו להשתתף במימון.
הושם דגש רב על ליווי העמיתים ותמיכה בהם ,עם הדגשת היותם אליטה ,נבחרים ,איכותיים – אפילו
עד כדי הנגדה מול תמונת המשרדים הממשלתיים כבעלי כוח אדם לא איכותי .בתהליך המיון חיפשו
אנשים בעלי נוכחות מוחצנת ,אקסטרוברטים ("דומים לנו" כפי שאמר אחד מהמובילים בשנה זו),
בהנחה שזה מה שהכרחי לסוכן שינוי.
פחות דגש הושם על המנטורים; ואפילו היו מקרים (לפחות אחד) שבהם מנטורים נפגעו מאמירות
32

העובדה שהתורם הוא אנונימי עוררה דאגות במשרדים ,שם הניחו שלכל תורם יש אג'נדה שהוא מעוניין לקדם ,ותהו מהי

האג'נדה של התורם הזה.
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מזלזלות של מרצים באירועים.
בשנה השנייה מומנה התכנית רק חלקית על ידי התורם האנונימי והמשרדים נדרשו להשתתף במימון
באופן משמעותי (למעט מקרים בודדים שבהם ממשק ויתרה על ההשתתפות משיקולים שהגדירה
כאסטרטגיים) .הופקו לקחים מהשנה הראשונה ,ובשנה השנייה המיון לא פסל מלכתחילה אנשים יותר
מופנמים; הוגברה במידת-מה הזהירות בכבודם של המנטורים ,ונעשה מאמץ לאזן/לרסן את ה"אגו"
של העמיתים שהתקבלו.
כזכור ,שאלת-ההערכה הראשית שהוצגה בפני המחקר הייתה:
האם ניתן להצביע על תרומה של תכנית ממשק בכלל ועל פועלם של עמיתי ממשק בגופי הממשל
בפרט ,לעיצוב מדיניות סביבה בישראל המבוססת על תשומות מדעיות (חיבור בין מדע למדיניות
סביבה) בשנתיים הראשונות של התכנית?
זוהי שאלה רחבה ,המורכבת למעשה ממספר שאלות .למשל :האם התכנית ועמיתיה פעלו בגופים שיש
בהם השפעה על עיצוב מדיניות סביבה בישראל? האם היה לעמיתים ערך מוסף עבור הגופים שבהם
פעלו? האם סייעו לקידום מדיניות סביבה ,לשילוב של היבטים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות? האם
הערך מוסף שלהם התבטא בביסוס מדעי לטיפול של המשרד בנושאים בכלל? בנושאים סביבתיים?
מה שעולה מממצאי המחקר הנוכחי הוא שבשנתיים הראשונות שלה הצליחה התכנית לרכוש לעצמה
מיתוג אליטיסטי ,לתקוע יתד במשרדי ממשלה ,לגייס ולבחור עמיתים איכותיים ,ולהציב אותם במקומות
שבהם נקבעת מדיניות שמשפיעה (במידה זו או אחרת) על הסביבה.
בשנתיים האלה שתלה התכנית  14עמיתים במשרדי ממשלה .ברור שבכך אין די כדי ליצור מסה קריטית
של השפעה על עיצוב מדיניות הסביבה בישראל.
•אי אפשר לצפות מעמית בודד או אפילו ממחזור בודד להשפיע על המדיניות :מדיניות סביבה מורכבת מאין-
סוף מרכיבים; לתהליך בודד אין יכולת להשפיע עליה.

אבל היה בכך כדי ליצור עמדת-פתיחה ולפתח מומנטום להמשכיות של קליטת עמיתים בממשל.
מהממצאים עולה כי לרוב-רובם של העמיתים היה ערך מוסף למשרדים/יחידות שבהם פעלו ולמנטורים
שאליהם הוצמדו .הם פעלו במגוון רחב של דרכים ,עסקו במגוון רחב של נושאים ,ותרמו תרומות
(לרוב נקודתיות ,חלקן עם המשכיות במשרד) הקשורות במידה זו או אחרת לקידום נושאים סביבתיים
במשרד.

נקודות חוזק בולטות של התכנית
•העמיתים בעלי תואר דוקטור –
ממשק היא התכנית היחידה בישראל שמספקת לממשל עמיתים שכולם בעלי תואר שלישי.
⚬ ⚬בהשוואה בין תכניות לפי ציר הבכירות ,ממשק נמצאת במקום מיוחד :היא התכנית היחידה
33
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ליתר דיוק ,כמעט כולם :התקבלו גם כמה עמיתים בתהליכי סיום של הדוקטורט ,ובמחזור ג' יש עמית אחד בעל תואר שני.
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המבוססת על בעלי תואר שלישי .לתכנית צוערים ניגשים גם דוקטורנטים ,אבל זה לא תנאי.
•מציעה למשרדי ממשלה תשומות של מדענים צעירים מצטיינים ,שלא על תקציב השכר או מיקור
חוץ.
•תכנית "בוטיק"
⚬ ⚬סינון מוקפד ומושקע
⚬ ⚬ליווי והכשרה אינטנסיביים ואיכותיים
⚬ ⚬מיתוג יוקרתי ,אליטיסטי
•רישות בין-משרדי (בין העמיתים)

הזדמנויות לצמיחה
רעיונות שהועלו לניצול הזדמנויות לצמיחה
•שכפול התכנית –
⚬ ⚬תכנית הכשרה למנטורים (ר' לעיל)
◽ ◽עבור בעלי תפקידים בכירים במשרדים ,כך שגם הם ייחשפו למידע שמועבר
לעמיתים .זה עשוי לאפשר לעצב את פועלם ביום-יום ולהשפיע על קבלת החלטות
ויצירת שיתופי פעולה בין-משרדיים
⚬ ⚬תכניות מקבילות עם בעלי תואר שלישי במדעים אחרים
◽ ◽פריצת תקרת הזכוכית של "המדעים המדויקים" עם מומחים גם ממדעי החברה
והרוח ,חינוך ,אמנות ועוד; כך שניתן יהיה לשלב עמיתים במשרדים נוספים ,ואולי
אף במועצות מקומיות ולייצר – כמו התכנית כיום – מספר תכניות בתחומים שונים
שירוצו במקביל.
•התרחבות לתעשייה
⚬ ⚬פוטנציאל להתרחבות ,מסלולי המשך לעמיתים .אבל יש חשש מgreenwash-
•פוטנציאל ל post doc-יישומי בצורת שירות בממשלה.

חששות ,קשיים ואתגרים
•אי-ודאות כספית/תקציבית
•המועצה הציבורית איננה מסייעת מספיק (הוגדרה כ"-לא מתפקדת")
•היעדר מעמד ברור מול הממשלה
•חששות במשרדי הממשלה
⚬ ⚬מקבלת "סוסים טרויאנים" בעלי אג'נדה ירוקה
⚬ ⚬מנאמנות כפולה של העמיתים – למשרד ולאגודה
⚬ ⚬מזרימה לא מבוקרת של מידע רגיש למשרדים אחרים
•חששות בתכנית – שהעמיתים יאמצו את תרבות המשרד במקום לחולל בה שינוי.
•חשש שהתכנית קטנה מכדי להשפיע
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⚬ ⚬צריך מסה קריטית כדי להשפיע .לתכנית אין מסה .שתישאר בוטיק ,אבל לא כל-כך מצומצם .אם תהיה
יותר מדי נישתית ,לא תשפיע.

•אתגר  -האם/איך ניתן להתמודד עם התרחבות (הגדלת מספר העמיתים ,המנטורים וכו') בלי לוותר
על איכות התשומות.
•חוסר יציבות
⚬ ⚬תחלופה בצוות התכנית
⚬ ⚬תחלופה של בעלי תפקידים (מנטורים ,מנכ"לים) במשרדים בתוך תקופת העמית.
•התמודדות עם המורכבות של מלאכת השיבוץ (בין היתר בשל המטריצה מרובת-התאים הנוצרת
מההצטלבות בין העדפות של המנטורים ,העדפות העמיתים ושיקולים נוספים של התכנית).
•חששות לפגיעה במוניטין עקב מקרי כשל במיון ו/או בשיבוץ
•אי-ודאות לגבי השלמת מלוא התקופה על ידי העמית (חוסר יכולת למנוע נשירה או יציאה לחופשת
לידה במהלך השנה).34

מדדי הצלחה אופרטיביים
מהמידע שנאסף במהלך המחקר אפשר לנסח ביטויים אופרטיביים של הצלחה ,וזאת ברמות שונות:
רמת העמית היחיד ,רמת המשרד היחיד ורמת התכנית – בטווח הקצר ובטווח הארוך.
בכל הרמות ,הביטויים אינם חייבים להצטבר ואינם מפריכים זה את זה.
א) ביטויים של הצלחה ברמת העמית היחיד
•תרם/השפיע על הצוות שסביבו (העלאת סטנדרטים ,שינוי עמדות)
•הסיר חסימות ,יצר שת"פים בתוך ובין משרדים
•הוביל מהלך שמישהו בכיר היה מוביל
•ביסס את היכולת של המשרד להתמודד מקצועית עם גורמים חיצוניים
•טיפל בסוגיה סביבתית שהיו מודעים לה אך לא טופלה מחוסר כוח אדם /עומס וכו'
•מיוזמתו העלה למודעות סוגיה סביבתית ש"חמקה מתחת לרדאר" וטיפל בה
•השלים פרויקט סביבתי משמעותי ,או התחיל פרויקט כזה והעביר למישהו שממשיך אותו
34

במחזור ג' למשל 30% ,מתוך עשרת העמיתים לא שירתו שירות מלא  -שתיים שיצאו לחופשת לידה ואחד שהתקבל

ללימודים בייל ועזב חודשיים לפני תום התקופה.
אמנם שואלים את המועמד אם בטוח שיוכל לשרת כעמית לאורך כל הזמן; אם אין משהו שעלול למנוע ממנו .אבל בפועל אי אפשר
להפסיק שירות של עמיתה אם נכנסת להריון ועומדת ללדת במהלך התקופה .אשר למלגה – לכאורה יכולים להפסיק (כי אין יחסי
עובד-מעביד) ,אבל בפועל מציגים שתי אפשרויות :א -אם העמיתה צברה זכויות בביטוח הלאומי וזכאית לתשלום משם ,היא יכולה
להשלים שירות במשרד  3חודשים אחרי חופשת הלידה במימון המלגה; ב -אם לא ,אזי תקבל את המלגה גם בתקופת חופשת הלידה –
ואולי (לא בטוח) תשלים אח"כ ללא תשלום את  3החודשים.
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•סוגיה סביבתית שעסק בה עוררה הדים בתקשורת
•ייצג את המשרד בוועדות ממשלתיות/כנסת
•השאיר תוצר/ים כתוב/ים שמשתמשים בהם גם אחרי עזיבתו
•כבוגר ,נקלט במוקד השפעה בשירות הציבורי
•כבוגר משתתף פעיל בארגון הבוגרים של התכנית
35

ב) ביטויים של הצלחה ברמת המשרד היחיד
•מתקיימים תנאים המסייעים לעמיתים להצליח בתפקידם
•יש המשכיות לפרויקטים סביבתיים שבהם עסקו עמיתים בשנים השונות
•יש שימוש בתוצרים כתובים שהשאירו עמיתים
•נעשו מהלכים למיסוד השימוש בייעוץ מדעי
•יש ראיות לשינויים בתרבות קבלת ההחלטות במשרד (למשל ,בתכתובות ,בפרוטוקולים של ישיבות,
רצוי בתצפיות אם מתאפשר)
•נוצרו במשרד נהלים ,הוגשו הצעות חוק וכו' שיש בהם ביטוי למודעות סביבתית שלא הייתה קיימת
לפני כן.
ג) ביטויים של הצלחה ברמת התכנית
•בטווח הקצר
⚬ ⚬המשך צמיחת התכנית תוך שמירה על איכות התשומות של התכנית :הגיוס ,המיון ,ההכשרה
והליווי
⚬ ⚬ביטחון תקציבי
⚬ ⚬שביעות רצון של העמיתים; של המנטורים
⚬ ⚬שיעור העמיתים שעמדו במדדים ברמת העמית היחיד
⚬ ⚬שיעור המשרדים (שקבלו עמית/ים) אשר עמדו במדדים ברמת המשרד היחיד
⚬ ⚬הפיזור (של העמיתים) ביחידות ובמשרדי הממשלה הרלוונטיים ביותר
⚬ ⚬ארגון בוגרים פעיל
•בטווח הבינוני
⚬ ⚬מספר/שיעור הבוגרים שנקלט במוקדי השפעה במגזר הראשון (במשרד ממשלתי ,ברשות
35

לשון רבים ,כיוון שבאותו משרד ייתכן ששובצו יותר מעמית אחד בשנים שונות ו/או ביחידות שונות.
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מקומית) ,תוך שימור המכוונות לקידום מדיניות סביבתית.
•בטווח הארוך
⚬ ⚬מסה קריטית של בוגרים בתפקידי השפעה ,המפוזרים פיזור רחב בשירות הציבורי
⚬ ⚬שינויים (בכיוון סביבתי) שניתן לזהות במסמכי מדיניות (בחוקים ,בתקנות ,בנהלים וכו')
לעומת התקופה שלפני התכנית
⚬ ⚬מידת הכיסוי של תחומי-המטרה של מדיניות סביבתית

דיון

דילמות
מניתוח המידע שנאסף במהלך המחקר עולים מספר היבטים של התכנית שקיימות לגביהם מחלוקות
ודילמות .ואלה שלושה מהמרכזיים שבהם:
1 .1הדגשים במטרות התכנית
2 .2תקופת השירות כעמית ורצף השיבוץ
3 .3הזיקה לממשלה.
בטבלאות  6–4להלן מוצגים יתרונות וחסרונות של חלופות שביניהן קיימת התלבטות בשלושת התחומים
הללו
טבלה  :4יתרונות וחסרונות של דגשים שונים במטרת התכנית
דגשים בהגדרת

יתרונות

חסרונות

הערות

המטרה
שילוב מדע בממשל

מסר תוספתי (שינוי

 .1מאפשר ניצול של

*במסגרת

ממעלה ראשונה*)  -לא

עמיתים כספקי ידע,

"כללי

מאיים על המשרדים;

מידורם ממוקדי השפעה

המשחק"

מכוון למיסוד של ייעוץ

ושימוש בידע מדעי

הקיימים

מדעי במשרד; קטליזטור

לבלימת שינויים;

תמידי של העלאת ספקות

 .2אינו מוגבל לשילוב
מדעים מדויקים.
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טבלה  :4יתרונות וחסרונות של דגשים שונים במטרת התכנית
דגשים בהגדרת

יתרונות

חסרונות

הערות

המטרה
"סוכני שינוי"

מסר תפניתי (שינוי

מאיים על המשרדים,

*שינוי

ממעלה שנייה*)  -בלי

משדר זלזול בעובדי

בהנחות

להצהיר שהכוונה לשינוי

מדינה;

היסוד

בכיוון האקולוגיה

מעודד חשיבות עצמית
והתנשאות אצל העמיתים.

"סידור עבודה"

4 .4מוטיבציה למדענים

לעמיתים לאחר

צעירים להשתתף

השירות בתכנית

בתכנית
5 .5דומה לתכניות
העמיתים האחרות
6 .6הטמעת השפעה
סביבתית
7 .7מענה לצורך גדל
בממשל בידע מדעי

1 .1ציפיות שאם אינן מתממשות ,מעוררות
התייחסות צינית לתכנית;
2 .2מגבירות את הנטייה לאמץ את תרבות
המשרד  :going nativeאימוץ תרבות
המשרד על ידי העמית ,אבדן העוגן
הסביבתי;
3 .3חשש לרוויה במשרדים -
לא ברור שמשרדי הממשלה ירצו לקלוט
עוד ועוד מדענים.

וביכולות לימוד
מהירות
8 .8ביטחון ,קידום
הקריירה של העמית
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טבלה  :5יתרונות וחסרונות של היבטים שונים של תקופת השירות ושיבוץ חוזר
משך הזמן

שיבוץ חוזר
מידי באותו
גוף

יתרונות

חסרונות

4 .4מתאים למסגרת
המשאבים (הכספיים
והאנושיים) הקיימת
5 .5משמר את מעמדם הזמני
והייחודי של העמיתים

קצר מדי ליצירת השפעה.
החלק הראשון של השנה מוקדש
ללמידת המשרד והחלק האחרון
– להתארגנות להשגת עבודה
במשרד או בחוץ

6 .6מייצר תחלופה" :שנה
קלנדרית זה נכון
לעמיתים .צריך ליצור
תחלופה ,שכמה שיותר
אנשים ייחשפו לרעיון,
יעברו את התהליך.
לייצר מסה קריטית
של אנשים שמסוגלים
להיות בתווך שבין

שנה

מדע ומדיניות .בעשר
שנים יכולים להיות 80
אנשים שהיו עמיתים,
כ 50 -מנטורים בכ40-
משרדים".
כן
(שיבוץ עמית
חדש מהמחזור
הבא)

מקומות לעמיתים חדשים

הקטנת הסיכוי שהעמית הקודם
ייקלט לעבודה שם

לא

1 .1התחדשות שוטפת,
זרימה ,תחלופה ופיזור
במערכת;

בלימת המשכיות

(או שיבוץ
עמית חדש רק
לאחר שנתיים)

2 .2סיכויים לקליטת העמית
הראשון כעובד במשרד

והקטנת סיכויים להיווצרות מסה
של השפעה במשרד
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טבלה  :5יתרונות וחסרונות של היבטים שונים של תקופת השירות ושיבוץ חוזר
משך הזמן

שנתיים

שיבוץ חוזר
מידי באותו
גוף

יתרונות

אפשרות להארכת ההכשרה
ולמתן יותר תפוקה למשרד

חסרונות
•צורך בתוספת שוטפת של
מנטורים
•הגדלת העומס על צוות
ממשק
•אבדן הייחוד של העמית
כ"אורח"
•הגדלת הסיכון שהעמית יאמץ
את תרבות המשרד
•בעיה תקציבית
(פתרון שהוצע :אולי כדאי
לאפשר למשרד להשאיר
את האדם לשנה נוספת
על מלגת עמית – בתנאי
שהמשרד יישא במלוא
המימון של המלגה (ממשק
יתנו את המעטפת ,הליווי)

טבלה  :6מחלוקת לגבי הרעיון של אימוץ התכנית על-ידי הממשלה
העמדה:
סיבה/ות

בעד האימוץ
יהיה בכך כדי לספק

נגד האימוץ
ממשק אמורה להיות מותג של האגודה,36

•מימון מלא לתכנית

ואימוץ מלא עלול לסכן את עצמאותה של

•מסלול קידום לעמיתים

התכנית ואת המודל הייחודי שלה
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טבלה  :6מחלוקת לגבי הרעיון של אימוץ התכנית על-ידי הממשלה
העמדה:
ציטוטים
להמחשה

בעד האימוץ
•המדינה צריכה להתעורר,

נגד האימוץ
•התורם האלמוני לא יממן

לקחת מחויבות .אין דבר כזה

לנצח ,אבל לא נאמר מתי יצא.

שלא לוקחים דוקטורים.

שהאגודה תשיג מממנים אחרים,

•ממשק צריכה להגיע להסדר

לא שהממשלה תממן באופן מלא.

עם המדינה לאימוץ מלא,

שזה יהיה מותג של האגודה,

בטווח הרחוק.

ושלאף אחד לא תהיה שליטה של

גם מימון מלא וגם מסלול
קידום.
•אפשר אימוץ בדגם שיראה
בממשק אחת מזרועות
ההכשרה .למדינה תהיה

יותר מ.50%-
•יש חששות שאם המדינה
תאמץ זה יהפוך לביורוקרטי
ולאינטרסנטי.
•אימוץ מלא הוא נדיר ,כמעט לא

אמירה על תהליך המיון (לפי

קיים (יש באבני ראשה ,בחותם).

ערכי היסוד ,כגון שוויון

בווכסלר זה לקח  25שנה250 ,

הזדמנויות וכו') ,ותוכל לתת

"ווכסלרים" נכנסו למערכת

פרקטיקום ומסלול קידום.

וזה לא ממש תרם למערכת .לא

כבר באיתור ,לאתר אנשים

שווה את ההון שהושקע בתכנית.

שיש למערכת צורך בהם.

עכשיו משנים את המודל.
שהמדינה היא שתבחר את
האנשים ,ועוד.
•באימוץ מלא יש סכנה[ .אני]
בעד מימון מלא אבל לא
אימוץ .הקידום לא אמור להיות
תפקידה של ממשק .התכנית
אמורה להכניס אנשים למערכת
הממשלתית ,לא לעסוק בקידום.
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דינמיות ועמימות
ממשק התאפיינה בשנותיה הראשונות בדינמיות (שיש המגדירים אותה כחוסר יציבות; ויש המייחסים
אותה לשלב ההתפתחות שלה שהוא במעבר בין שלב הניסוי-וטעייה לשלב התיקונים וההתייצבות)
ובעמימות (המורגשת כאי-בהירות נמשכת).
הדינמיות התבטאה למשל בכניסה למשרדי ממשלה נוספים (או אחרים) מדי שנה ,בגידול רב במספר
הפונים לתכנית ובהפקת לקחים בשנים הראשונות של ניסוי-וטעייה – אבל גם בחוסר יציבות בצוות,
תחלופה תכופה שפוגמת בהמשכיות של "הידע הארגוני" ומולידה לעתים הרגשה של אי סדר וחוסר
יציבות.
העמימות של התכנית היא למעשה תוצר בלתי נמנע מתאוריית-השינוי הכללית והבלתי מפותחת שלה,
המולידה בין השאר התלבטויות ודילמות – גלויות או סמויות – בלתי פתורות.
אפשר לראות בכך את הגמישות הנחוצה להתמודדות עם השונות ההקשרית של התכנית ,אך יש הרואים
בכך חולשה של התכנית ,שלדעתם הייתה אמורה כבר להתייצב בשלב הזה.
עמימות בתהליך המיון ,למשל ,אינה עולה בקנה אחד עם מודלים ביורוקרטים עליהם מתבסס מיון
של נציבות שירות המדינה ,ומעוררת חששות לפגיעה בעקרון של שוויון-הזדמנויות (לדוגמה :בגיוס
מועמדים מחו"ל – לא הייתה לתכנית מדיניות ברורה אם לחייב אותם – עם/בלי מימון – לבוא ארצה
כדי להשתתף פיזית בתהליך המיון).
העמימות מתבטאת ,בין היתר ,בתחומים כמו הגדרת העמית הרצוי ומיון המועמדים לאורה; בתנאי
ההשתתפות בתהליכי המיון; בשיקולים לבחירת המשרדים/היחידות והמנטורים; במסרים שמקבלים
העמיתים לגבי מטרות התכנית; במה נחשב להצלחתה ולגבי תפקידם של העמיתים כסוכני שינוי.
הן הדינמיות והן העמימות הן מאפיינים מובהקים של תכניות מורכבות.
עם זאת ,יש צורך להבחין בין עמימות הנחוצה לתכנית כדי לתת מענה גמיש לשונות הסביבתית שבה
היא פועלת ,ובין אי-בהירות שקיימת בתוך התכנית.
37
כמו כן ,יש צורך להתמודד עם ההשלכות של חוסר היציבות (למשל לדאוג לשימור הידע הארגוני)
ולהבחין בינו ובין דינמיות ושינויים התפתחותיים שרוצים להטמיע אותם בתוך מודל התכנית.
שאלות נוספות שכדאי לתת עליהן את הדעת
א) הטמעת ייעוץ מדעי בשירות הממשלתי? אם זו המטרה – האם הכוונה לכל המדעים או רק למדעים
המדויקים?
ב) שילוב שיקולי סביבה בגיבוש מדיניות במגזר הראשון – השירות הציבורי :במשרדי ממשלה
36

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

37

ר' למשל המלצה 9
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שמעוניינים או רק במשרדים מועדפים? גם ברשויות מקומיות? בשירות הציבורי במובן הרחב ביותר?
שאלות נוספות יכולות לעלות אם מנסחים את מטרת התכנית גם כפיתוח צורך:
1 .1לפתח בשירות הציבורי את הצורך בתשומות מדעיות
2 .2לפתח את הצורך בשילוב שיקולים סביבתיים בקבלת החלטות
בהנחה שלא מדובר בצורך גלוי ,שמשרדי הממשלה כבר מודעים לו ומצאו לו פתרונות (למשל בצורת
מיקור חוץ) ,השאלה היא אם מדובר בצורך סמוי שרוצים לעורר אותו "מתרדמתו" או בפיתוח צורך
חדש? לתשובות עשויה להיות משמעות לגבי דרכי הפעולה בהם אמור העמית לנקוט.
שאלות הנוגעות לעמיתים כסוכני שינוי
אם כוונת התכנית היא שהעמיתים ישמשו סוכני שינוי במערכת הממשלתית יש מקום לשאול מה כיוונו
של השינוי המבוקש ומה עומקו של השינוי שהם אמורים לחתור אליו?
1 .1האם מדובר בשינוי בכיוון של "שילוב מדע בממשל" – קידום תרבות קבלת החלטות שמתבססת
יותר על ידע מדעי .כלומר ,פיתוח צורך/מודעות בשירות הציבורי לערך המוסף של ייעוץ מדעי
(שינוי ממעלה ראשונה) ?
2 .2או האם מדובר בשינוי בכיוון של פיתוח מדיניות סביבתית :הטמעת שיקולי סביבה בתהליכי קבלת
החלטות וגיבוש מדיניות (שינוי ממעלה שנייה? )38
את התשובות האפשריות לשאלה הזאת אפשר להצליב כדלקמן
 - 2שינוי בכיוון של הטמעת שיקולים סביבתיים כן

לא

 - 1שינוי בכיוון של "שילוב מדע בממשל"
כן

A

C

לא

B

D

משאלת ההערכה הראשית ,מהחזון של התכנית ומהצגת מטרותיה משתמע –
•שהיא מניחה שהממשל מצוי כיום בתא  =( Dבקבלת ההחלטות שלו הממשל איננו כולל שיקולים
סביבתיים ,ואיננו מתבסס על ידע מדעי; לפחות לא במידה שאפשר להסתפק בה);
•שסוכני השינוי שלה (=העמיתים) אמורים להביא את המצב במשרד ,שבו הם משובצים ,אל תא A
(כלומר הטמעת שיקולים סביבתיים  +שיקולים מבוססי ידע מדעי).
38

שינוי ממעלה ראשונה  -שינוי מצטבר ,טבעי ,משפר .הוא נעשה במסגרת חוקי המשחק הקיימים .אין שינוי של הנחות

היסוד או שבר כלשהו ,אלא שינוי לטובה במשהו שכבר עושים (למשל הוספת מנה במסעדה).
שינוי ממעלה שנייה  -שינוי רדיקלי ,מהפכני ,של חוקי המשחק; תזוזה מהותית הכוללת רמות ארגוניות שונות והיבטים עסקיים
רבים .זהו שינוי בהנחות היסוד (למשל ,אם מקדונלדס תהפוך לצמחונית).
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אבל שלושת התאים האחרים בטבלה מצביעים תיאורטית על סוגי תרומה נוספים:
•מה לגבי עמית בתא  ,Bכזה שתרומתו מתבטאת בהוספת שיקולים סביבתיים גרידא (לאו דווקא
בצירוף ביסוס מדעי)?
•ומה לגבי עמית בתא  ,Cכזה שמסייע למנטור לתת ביסוס מדעי לעמדה/החלטה שאיננה קשורה
לשיקולים סביבתיים? או להדוף תביעות של גופים ירוקים הנחשבות למוגזמות בעיני המנטור?
•מה משמעותן של תרומות עמיתים בתא  ?Dלמשל בניית קטלוג (למטרות יצוא) של חברות
ישראליות בעלות טכנולוגיה רלוונטית?
ממצאי המחקר הנוכחי מרמזים שאכן אלה אפשרויות אמפיריות ,ויש מקום לחדד את משמעותם
מבחינת התכנית.

המלצות אופרטיביות
 .1הקשר עם המנטורים –
להדק ולשפר .בין היתר – אבל לא רק – כדאי להוסיף באתר רשימה של המנטורים בדומה לרשימת
המרצים; ולוודא שבכל המחזורים תיאור של כל עמית כולל גם את שם המנטור שלו.
 .2המסרים –
להימנע מלשדר לעמיתים זלזול במשרדי הממשלה; להבהיר להם שאין מקום להתנשאות ולחשיבות
עצמית
•בהכשרה מציגים כאילו המצב במשרדי הממשלה "על הפנים" ,אין דוקטורים ,אין אנשים טובים .וזה לא
ככה .המסר שנותנים לנו הוא שצריך להגיד להם (במשרדי הממשלה) מה שהם לא יודעים .וזה לא ככה.
המגזר השלישי מסתכל על עובדי מדינה בצורה מזלזלת ,ושצריך לתקן שם .תבואו ותשנו את העולם.
שיש שם אנשים שמשלמים להם מעט והם עושים מעט .צריך להבהיר לעמיתים שאתם עוד בורג .שיש שם
אנשים שמשלמים להם מעט והם עושים המון.

 .3האתר –
להקצות משאבי אנוש לניהול האתר ,למינופו ,וקודם כול להקפיד על עדכון שוטף
 .4המיון –
לכייל את כלי המיון בעזרת הניתוח הראשוני של תפקיד העמית שמציעים ממצאי המחקר הנוכחי.
 .5השיבוץ –
לשמור על מגוון סגנוני – הן של עמיתים והן של מנטורים – ולחתור להתאמה ביניהם.
אין טיפוס אופטימלי אחד של עמית (מוחצן/מופנם ,יזם/מבצע) ,וגם לא של מנטור (משחרר/מוביל/
מגביל) .נחוצה התאמה בין סגנונות עבודה של מנטורים ושל עמיתים .לכן צריך לשמור על מגוון
סגנוני ,למפות מראש את הציפיות של המנטורים מאופי העמית ומסגנון העבודה שלו ,כדי להתייחס
לזה בתהליך המיון לצורך קביעת התמהיל של העמיתים.
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 .6תיאום ציפיות –
לחדד ולהבהיר מראש לעמיתים שמטרת התכנית איננה "סידור עבודה" לבוגרים.
כפי שכבר נאמר לעיל ,הציפייה של העמיתים שהתכנית תדאג להם ל"סידור עבודה" בתום תקופה
ההכשרה שלהם כעמיתים ,מובנת לאור העובדה שזוהי אכן ההבטחה הניתנת על ידי תכניות העמיתים
האחרות (כדוגמת תכנית מנדל ,השל וכד'); ואף נתמכת על ידי כמה מהמרכיבים בהכשרה שנותנת
ממשק .לכן ,אם זו איננה משימה שהתכנית לוקחת עליה אחריות ,יש צורך להבהיר זאת מראש לעמיתים.
•ממשק היא לא תכנית לטיוב המגזר הממשלתי! חושבים שאם עמית לא נקלט בממשלה ,זה כישלון.
זה לא!! רוצים אותם גם בחוץ ,במגזר השלישי ,במגזר העסקי ,בפעילות ציבורית וכד'.
•מציאת עבודה לעמיתים בוגרים :אני לא חושב שזו צריכה להיות מטרת התכנית ,וצריך למצוא דרך
למסגר את זה כבר בתחילת דרכם של העמיתים על מנת שהתכנית לא תצטייר כ"תכנית השמת
כוח אדם מוכשר" אלא כ"תכנית הכשרה בת שנה לחיבור בין מדענים מצטיינים ועשייה ממשלתית
לתמיכה בקבלת החלטות מבוססת ומושכלת" או משהו בסגנון .למורת רוחם של העמיתים אני חושש
שיש לחדד זאת.

 .7ההכשרה –
להדק את הקשר בין תוכני ההוראה הגנריים ובין הפרויקטים של העמיתים.
 .8תיעוד מסכם –
39
לדרוש מכל עמית להגיש בסוף התקופה דו"ח מסכם על עשייתו
 .9ניהול מידע וידע –
•להבנות לתוך התכנית כלים לניהול שיטתי של הנתונים הנוצרים במהלכיה השונים,
ולשימור הידע הארגוני שמתפתח אצל חברי הצוות.
•לפתח מנגנונים לצבירת הידע המצטבר בתוך התכנית (כולל התיעוד המסכם לפי
המלצה  ,)8ולהתקדם בהמשגת מודל התכנית ובדיקתו השיטתית (ר' פירוט בפרק
הבא) .בכך תוכל התכנית להתפתח כמוקד ידע עבור תכניות עמיתים אחרות.
 .10מנגנון פעיל לבחינה תקופתית של התכנית –
להקים ועדת היגוי אקטיבית אשר תתכנס  3-4פעמים בשנה לסייע למובילי התכנית בסוגיות ובדילמות
שוטפות שמעסיקות אותם.
 .11ארגון הבוגרים –
לשקול אפשרות לתשומות דיפרנציאליות לרשת מצומצמת (בוגרים שנקלטו בשירות הציבורי) ולרשת
39

למשל כדו"ח של מחקר פעולה קטן –  – action researchשל הפרויקט שלו – ר' נספח .10
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הרחבה של כלל הבוגרים.

המשגת מודל התכנית
ממשק היא תכנית צומחת ,סבוכה ומורכבת .לא פלא שתאוריית-השינוי שלה היא עדיין כללית ואיננה
נכנסת לרזולוציות מפורטות.
אחת הדרכים להמשגת מודל של תכנית מורכבת היא באמצעות משפט מיפוי (גוטמן )1959 ,ותאוריית
השטחות (.)Facet Theory
Facet Theory (FT) is a strategy for research in psychology and other sciences that
study complex behavioral systems. Using the tool of the mapping sentence, FT
centers on the formalization of research contents and on intrinsic data analysis for
the discovery of stable laws and conducting theory-based measurements in those
sciences (Shye, 1998: 160)40.
משפט מיפוי מזהה את בסיסי השונות הקיימים בתכנית ("שטחות"  )facetsואת הצירופים האפשריים
שלהם ,ומאפשר לנתח את נתיבי התרומה וההשפעה הייחודיים של כל אחד מעמיתי התכנית בתוך
מסגרת אנליטית משותפת.
משפט המיפוי הזה הוא כלי פתוח/צומח שמאפשר הוספה של שטחות ותת-שטחות בהמשך ,ככל שיעלה
הצורך בחיפוש אחר קונפיגורציות המניבות אפקטיביות.
בשלב זה אפשר להציע משפט מיפוי המכיל עשר שטחות (.)facets
שש מהן נגזרו מתוך הניתוח שבדו"ח של הוועדה המייעצת ומתייחסות להקשר המורכב שבו פועלים
העמיתים ,וארבע הופקו מניתוח הראיונות ומתרשומות שסיפק צוות התכנית.
השטחות מסומנות באות גדולה ,הערכים האפשריים בכל שטחה מסומנים באות קטנה (ר' נספח .)11
• - Aiמאפיינים של העמית ( = iשורה של מאפיינים אפשריים של עמית)
• -Bjמאפייני השיבוץ שלו ( = Jשורה של מאפייני שיבוץ אפשריים)
• - Ckאופני הפעולה של העמית
• - Dlשלבי מחזור החיים של סוגיה סביבתית שבה עוסקת העשייה של העמית
• - Emצעדים שאפשר לנקוט להנגשת ידע ומידע מן המדענים למקבלי ההחלטות
• - Fnהגורמים המעורבים בפיתוח ,ביישום ובאכיפה של מדיניות סביבתית
• - Goתפוקות  /תרומות של העמית
• - Hpכלי/ביטויי מדיניות
• - Jrהמטרות של מדיניות סביבתית
40

Shye, S. (1998). Modern Facet Theory: Content Design and Measurement in Behavioral Research.

European Journal of Psychological Assessment. Vol. 14 (2): 160-170

74

• - Iqתחומיה של מדיניות סביבתית
עם השטחות האלה ניתן לנסח את תאוריית השינוי ( )Theory of Changeשל התכנית – בצורת
השערות גנריות:
•ברמת העמית/ה היחיד/ה
•ברמת המשרד/האגף היחיד
•וברמת הממשל הכללי
ברמת העמית ,תהיה השערה גנרית כדלקמן:
אם
•עמית בעל מאפיינים אישיים מסוגAi
•המשובץ במשרד ,Bj
•פועל באופן ,Ck
•בשלב  Dlשל מחזור החיים של סוגיה סביבתית,
•ונוקט צעדים מסוג  Emלהנגשת ידע ומידע למקבלי ההחלטות,
•מול הגורם /ים  Fnהרלוונטי/ים,
אזי הוא/היא
•יתרום למשרד תרומה מסוג Go
•שתחולל שינוי בכלי/ביטוי מדיניות Hp
•ויסייע לקידום מטרה Jr
•בתחום  Iqשל מדיניות סביבתית.

ברמת המשרד ,ההשערה גנרית תהיה:
אם
•משרד/אגף ממשלתי Bj
•יקבל למשך שנה עמית בעל מאפיינים ,Ai
•אשר יתרום למשרד תרומה מסוג Go
אזי
המשרד/האגף B j
•ישלב שיקולי סביבה מגובי/מבוססי ידע מדעי
•בתחום  Iqשל מדיניות סביבתית
•בתוך כלי/ביטויי מדיניות Hp
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ברמת הממשל ,ההשערה הגנרית תהיה:
אם
•בכל המשרדים  Bjבעלי הכוח/ההשפעה
•ישובצו עמיתים בעלי מאפיינים ,Ai
•והעמיתים הללו יספקו את התפוקות Go
אזי
•בטווח הקצר המערכת הממשלתית תשלב שיקולי סביבה מגובי/מבוססי ידע מדעי בכלי מדיניות Hp
•בטווח הארוך תרבות קבלת החלטות במערכת הממשלתית תתייחס לשיקולים של מדיניות סביבתית בתחום ,Iq
למטרת Jr

המלצות לכיווני-המשך של הערכת התכנית
 1 .1במתודולוגיה כמותנית
בניית שאלון המבוסס על השטחות של משפט מיפוי דלעיל.
כל עמית יקבל מראש את השאלון ,ימלא אותו בזמנו החופשי במהלך התכנית ויגיש בסיום השתתפותו
בתכנית
כל מנטור יתבקש למלא שאלון כזה (מקוצר משמעותית)
ניתוח השאלונים יאפשר
לזהות את התפלגות התפוקות המשמעותיות ואת התפלגות השינויים בכלי מדיניות שונים ובתחומים
שונים של מדיניות סביבתית.
לחפש את הקונפיגורציות (נתיבים במשפט המיפוי) שהניבו תפוקות משמעותיות/מועילות

 2 .2במתודולוגיה איכותנית
יישום המודל ( Most Significant Change (MSCלניטור שוטף של העשייה של העמית:
כל אחד מהמשתתפים – עמיתים מצד אחד ומנטורים מצד שני  -יתבקש לענות כל חודש (או
חודשיים או מחצית התכנית ,לפי האפשר) על השאלה הבאה:
•מה השינוי המשמעותי ביותר שקרה/התחולל במשרד בחודש האחרון (או חודשיים וכו')?
א) תאר את השינוי; ב) מי/מה חולל אותו? ג) הסבר מדוע הוא משמעותי.
ניתוח התשובות שיתקבלו יאפשר
•לזהות שינויים שוטפים שמתחוללים במשרדים בהם פועלים עמיתים
•לאתר את השינויים שבהם העמית הוא "גורם תורם" ()contributing factor
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•להבין מה נחשב לשינוי משמעותי בעיני העמיתים ובעיני המנטורים
•לאתר שינויים המשקפים הטמעת שיקולים סביבתיים בקבלת החלטות במשרד ,ולזהות אילו מהם
קשורים בעשייה של עמיתים.

נספחים

נספח  :1דף רקע על הח"מ שהועבר מראש לאינפורמנטים

ד"ר ריטה סבר – תמצית תחומי עיסוק בעבר ו/או בהווה
התחום
הוראה אקדמית

פרוט
מרצה בכירה (כיום בגמלאות) באוניברסיטה העברית ,מנחה תזות למאסטר
ולדוקטורט באוניברסיטה העברית ,ובאוניברסיטה הפתוחה .מרצה מן החוץ
בלימודי  MAבמכללה האקדמית הדסה ירושלים.

מדיניות חברתית

חברה בצוות מדיניות חינוך מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,
ירושלים.

מחקר חברתי

חוקרת בכירה (כיום כגמלאית) במכון לחקר הטיפוח בחינוך ,האוניברסיטה
העברית.
חוקרת עצמאית עבור  .NGOsעד כה היו ביניהם :קרן אבי חי; היחידה לנכויות
בג'וינט; המרכז הישראלי לנגישות בשק"ל; "שתיל" .עמותות ,כמו" :הרוח
היהודית"" ,לציון ברינה +בת ציון" ,ועוד.

הקמה ,ניהול ו/או פיתוח

בניית גופי הערכה פנים-ארגוניים ו/או ניהולם  -במכון ון-ליר בירושלים;

גופי הערכה

באלכ"א (האגודה לפיתוח כוח אדם בשרות הציבורי); במִנהל החינוך התרבות
והספורט בעיריית תל-אביב.
הנחייה ופיתוח יחידות הערכה שנוהלו על ידי מישהו אחר :בתכנית קרב
למעורבות חברתית ,במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח).

מתודולוגיה מחקרית ,מדידה

יועצת עצמאית לגופים ולארגונים שונים .עד כה היו ביניהם הרשות הארצית

והערכה

למדידה והערכה (ראמ"ה); מרכז מנדל למנהיגות בנגב; גני רמת הנדיב –
תחום החינוך; משרד החינוך ,המדען הראשי ,והאגף לת"ל ייחודיות לבחינות
בגרות; האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים; מכללת דוד ילין;
מכון ברוקדייל-ג'וינט; מכון ירושלים לחקר ישראל; האוניברסיטה הפתוחה;
מכון ברנקו-וייס; מרכז ההיגוי ליהודי אתיופיה; עמותות כמו "אפיקים" ,קרן
נד"ב ועוד; גופים עסקיים כמו חברת "עדנה פשר ושות'"; וכן הנחיית מעריכים
פרטיים/עצמאיים.
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הדרה ( ,)exclusionהגירה ,שונות

יועצת עצמאית לגופים ולארגונים שונים .עד כה היו ביניהם המועצה להשכלה

תרבותית ( )diversityוריבוי

גבוהה; מִנהל חינוך ירושלים (מנח"י); משרד החינוך ,אגף קליטת עלייה;

תרבויות

משרד החינוך ,האגף לקידום נוער; מרכז ההיגוי ליהודי אתיופיה; הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול; צה"ל ,ענף קליטת עולים; הסוכנות היהודית; מכון
מנדל; עמותת "שבי ישראל"; התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ,ועוד.

שיפוט מאמרים וספרים

לקטורית  -למו"לים כמו  ;Lexington Books, UKמכון ון ליר; ולכתבי עת
מדעיים ,ביניהם :מגמות ,חברה ורווחה ,ביטחון סוציאלי ,הלכה למעשה,
דפים ,מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית ,הגירה ,גילוי דעת ,סוגיות חברתיות,
;International Journal of Intercultural Relations; Political Focus
.Teaching Education

שיפוט ומתן חוות דעת

 Refereeלשיפוט הצעות מחקר ו/או דו"חות מחקר (לראמ"ה ,למשרד
החינוך – המדען הראשי); על ניירות עמדה (למכון ון-ליר ,לשתיל); על
הצעות לתכניות-לימודים (למשל :למל"ג – על הצעה של מכללה לת"ל לתואר
שני; למשרד החינוך – על ת"ל בנושא רב-תרבותיות); על שאלונים למבחני
בגרות בת"ל (תכניות לימודים) ייחודיות; על הצעת-פרויקטים לקרנות (כגון
קרן אברהם ,יד הנדיב); על הצעות-מחקר למשרדי ממשלה (כגון משרד
החינוך ,משרד המדע והאמנויות ,משרד העבודה והרווחה) ולקרן הלאומית
למדע; על דו"חות הערכה למשרדי ממשלה (כמו משרד החינוך); על הצעות
מחקר לדוקטורט (אוניברסיטת תל-אביב); על תזות מחקריות לתואר שני
(האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בן גוריון) ,ועוד.

במערכת כתב-עת מקצועי

מייסדת-שותפה וחברת מערכת של כתב העת המקוון "הגירה" ,של האגודה
הישראלית לסוציולוגיה +מכללת רופין.

חברות באגודות מקצועיות

( ,)European Evaluation Society EESאפ"י ,האגודה הסוציולוגית
הישראלית ,ועוד.
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נספח  :2הרקע המדעי של עמיתי ממשק כפי שהוא מופיע באתר התכנית
במחזור א'
ד"ר ערן ברוקוביץ'
בעל תואר שני בזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב (סיים בהצטיינות יתרה) ,תואר שלישי באקולוגיה
ימית מהאוניברסיטה העברית ופוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב.
תחום התמחותו העיקרי הוא אקולוגיה של דגי שוניות אלמוגים .שהה כשנה באיי שלמה שם עבד הן
כביולוג ימי בארגון העולמי  WorlFishוהן כיועץ מדעי לקונסול הכבוד של ישראל .חבר מזכירות
בתנועה הירוקה ורואה את תכנית ממשק כהמשך ישיר לראיית עולמו שכדי להשפיע על תהליכים צריך
לפעול מבפנים.
ד"ר יהונתן בר יוסף
בעל תואר ראשון במסגרת תכנית המצטיינים "אמירים" במדעי הטבע ותואר שלישי במדעי הצמח
והסביבה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,בנושא "אקולוגיה של פיטופלנקטון באגם הכנרת" .עבד
ברשות הטבע והגנים ,עבר הכשרה כמתכנן פרמקלצ'ר והיה שותף במיזם בתחום המים  -חסכון ומִחזור.
ד"ר ענת בונשטיין
בעלת תואר שני (בהצטיינות) ודוקטורט בביוכימיה מאוניברסיטת תל אביב .ענת משמשת כיועצת
מדעית בוועד המנהל של עמותת ק.ס.מ - .לניטור אוויר ,ומקדמת את נושא המעורבות הקהילתית
בנושאי סביבה בגבעת עדה ,אזור מגוריה.
ד"ר מיכל סימוביץ'
בעלת תואר שני ושלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים במיקרוביולוגיה וגנטיקה של חיידקים.
עסקה במחקר אקדמי בבר-אילן כפוסט-דוקטורנטית ,והתמקדה בדרכי השפעה של חיידקים על האדם
והסביבה.
ד"ר דרור צוראל
סיים את לימודי התואר השני במסלול הסביבתי של המחלקה לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים
באוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות) ואת התואר השלישי בבית הספר למדעי הסביבה ע"ש פורטר
באוניברסיטת תל אביב .במקביל ללימודיו השתלב בפרויקט בין-לאומי לפיתוח תוכנת לימוד מדעים
לבתי ספר (פרויקט .)DynaLearn
ד"ר אוהד קרני
בוגר תארים בכימיה ובביולוגיה בהצטיינות ,דוקטורט במדעי החיים ומוסמך במנהל עסקים .מחקריו
בחנו אבולוציה מולקולרית והתפתחות החיים .אוהד חבר ועד מנהל ומרצה במכללה החברתית כלכלית
ורכז פורום התכנון בעמותת 'מרחב' לעירוניות מתחדשת.
ד"ר עופר שטייניץ
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עופר בעל תואר שני (בהצטיינות) ושלישי באקולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט-
דוקטורט מאוניברסיטת חיפה .משמש כרכז המדעי של ה( BioGIS-מערכת המידע על המגוון הביולוגי
של ישראל) .למחקרים של עופר השלכות חשובות לשמירה על המגוון הביולוגי.
במחזור ב'
ד"ר דוד אסף
לדוד תואר ראשון בכימיה ומדעי הסביבה ותואר שני מהאוניברסיטה העברית בתכנית ללימודי הסביבה.
את הדוקטורט דוד בחר לחקור בתחום המשלב את שניהם ,בכימיה אטמוספרית ,באוניברסיטה העברית.
מחקריו התמקדו באספקטים שונים של מזהמי אוויר .לאחר הדוקטורט ,דוד עסק במחקר אקדמי במכון
וויצמן במחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה כפוסט-דוקטורנט ,והתמקד באינטראקציות אטמוספרה
 ביוספרה ושינויי אקלים.ד"ר חגית אולנובסקי
לחגית תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ,והיא סיימה תואר שני בהצטיינות בכימיה ביולוגית
באוניברסיטה העברית בירושלים .לחגית דוקטורט בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מאוניברסיטת
חיפה ,כאשר את המחקר לתואר ערכה במעבדות המכון הלאומי לבריאות במרילנד ,ארה"ב (.)NIH
ד"ר אפרת דינרמן
לאפרת תואר ראשון בהנדסת הסביבה ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון-מכון טכנולוגי
לישראל .אפרת סיימה תואר שני בהתמחות באיכות מים ודוקטורט עם התמחות בכימיה סביבתית,
שני התארים מהטכניון ,חיפה .במחקריה אפרת שילבה עבודת שטח דיגום וניטור עם אנליזת מזהמים
במעבדה .במסגרת התואר השני התעסקה אפרת באיכות מים של אגם הכנרת ובדוקטורט התמקדה
בגורל סביבתי של חומרי הדברה בקרקע של מטעים חקלאיים.
ד"ר נטע טנר-יהלום
את שלושת תאריה למדה נטע באוניברסיטת ת"א ,עבודת הדוקטורט התמקדה בחקר מערכת היוביקויטין.
ד"ר שי רייכר
לשי תואר שלישי (מסלול ישיר) בביוכימיה ובגנטיקה מולקולרית מהפקולטה לחקלאות ,מזון ואיכות
סביבה ,האוניברסיטה העברית .שי השתתף בתכנית אזורית להעברת טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות
למדינות מתפתחות במסגרת מנהל המחקר של משרד החקלאות.
שי פעל לקירוב בני נוער לעשייה המדעית במסגרת שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לבין
משרד החינוך.
ד"ר אורית גינזבורג
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אורית הגישה את עבודת הדוקטורט באקולוגיה אשר עסקה בחקר שינויים בתהליכים ביולוגיים בקרקע
לאחר שריפת יער וממשק יער שרוף .במהלך הדוקטורט הייתה שותפה לכתיבת עבודות בתחום פיתוח
בר-קיימא במשרד החקלאות ,חוות דעת בנושא פצלי השמן והערכת שווי שטחים פתוחים ביחד עם חברת
"צנובר" וסקירת תכניות לניטור מגוון ביולוגי עבור התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע (המארג).
ד"ר איילת ולטר
לאיילת דוקטורט בנושא טכנולוגיות אנרגיה.
חזרה משבדיה ,שם עבדה בצוות מומחים ברשות להגנה מפני קרינה.

נספח  :3נוסח מכתב שנשלח במחזור ד' לכל מנטור מיועד לקראת המפגש עם
הפיינליסטים
שלום [שם המנטור],
תהליך המיון לקראת ממשק ד' נמשך ואנו מקווים לבחור את המועמדים הכמעט סופיים לפני פסח.
קבוצת המועמדים השנה חזקה מאוד ולא קל לבחור את הנבחרת.
בשבעה במאי נקיים את יום הצגת המנטורים הפוטנציאלים .נערוך את מפגש ההכרות עם המנטורים
בשני סבבים .אני מבקש שתכין לקראת המפגש מצגת בת  7דקות ,ובה תציג בקצרה את עצמך ,את
המשרד ואת הפרויקטים שאתה מעוניין שעמית ממשק יוביל .מניסיוננו ,ככל שתדייק בתיאור הפרויקט,
כך יותר מועמדים יתעניינו באפשרות להשתלב במשרד .אני מבקש שתודיע לי בהקדם אם תעדיף
להשתתף במפגש בשעות  09:45-12:00או .12:15-14:30
כמו כן ,אני מבקש שתפנה בלו"זך במשרדך שני פרקי זמן בני שעתיים לראיונות אישיים למועמדים בין
התאריכים  13.5ל 19.5-ושתודיע לי מהם המועדים בהקדם.
אני מבקש שתשלח לי בימים הקרובים הצעה כתובה ובה תיאור קצר של תחומי האחריות האפשריים של
עמיתי ממשק במשרדך ואישור שמסגרת התכנית (מצורפת) מקובלת עליך.
תודה ולהתראות,
[מנהל התכנית]
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נספח  :4מבנה תכנית הצוערים לשירות המדינה
http://www.tzoarim.gov.il/maslul.html
אורך התכנית שש שנים והיא מורכבת משני שלבים :שלב א' -הכשרה (שנתיים) ושלב ב' -השמה (4
שנים).
מרגע קבלתם לתכנית ,יועסקו הצוערים כעובדי מדינה במקביל לשלב ההכשרה ומנגד ,הם יחתמו על
חוזים אישיים המחייבים אותם לעבוד בשירות המדינה במשך לפחות  4שנים מסיום ההכשרה.
מתוקף היותם עובדי מדינה ,הצוערים זכאים במהלך שלב ההכשרה למשכורת חודשית ולתנאים הנלווים
הנהוגים בשירות המדינה ,בנוסף לתשלום המלא של המדינה בעבור לימודיהם האקדמיים ועלויות
ההכשרה.
במהלך התכנית הצוערים יהיו נתונים למערך מתמיד של ליווי מקצועי לרבות משובים והערכות
תקופתיות כדי לבחון התמדה לאורך זמן ברף הציפיות של מצוינות אקדמית-חברתית-אישית והתאמה
למסלול של עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה.
העבודה בתקופת התכנית הינה אינטנסיבית ביותר וכוללת חמישה ימי עבודה מבוקר ועד ערב בהתאם
לצורך.
שלב א' – הכשרה
שלב ההכשרה מתקיים במסגרת קבוצתית והוא כולל:
•הקניית ידע רב תחומי במדעי החברה בתחומי הכלכלה ,החברה ,הפוליטיקה והמשפט בישראל תוך
הבנת קשרי הגומלין ביניהם
•פיתוח יכולות עיצוב מדיניות משלב הגדרת הבעיה ועד לשלב היישום והבקרה
•למידה והטמעה של מודלים של מנהיגות
•העמקת התודעה בנושאי הכרת החברה הישראלית ,העם היהודי ,הזירה המזרח תיכונית והזירה
הבין-לאומית
•בניית ארגז כלים מעשיים הנחוצים להובלת שינויים וניהול תהליכים ופרויקטים במגזר הציבורי
והפרטי
שנה ראשונה  -לימוד וחניכה קבוצתית תוך דגש על חשיפה מרבית לפעילות משרדי הממשלה ,במקביל
לבניית הקבוצה וללימודי התואר השני.
שנה שנייה  -התנסות מעשית ביחידות ממשלתיות ,לצד המשך לימודים לתואר שני ופעילות הכשרה.
העבודה תלּווה בתמיכה באמצעים פרטניים וקבוצתיים הניתנים על ידי צוות התכנית.
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התכנית תכלול סיורי שטח ברחבי הארץ ,סדנאות  outdoor trainingוסיור לימודי השוואתי בחו"ל
בתום שלב ההכשרה.
שלב ההכשרה מורכב משלושה נדבכים:
נדבך אקדמי – תואר שני מורחב במדיניות ציבורית בבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
באוניברסיטה העברית.
נדבך הכשרה  -פעילות אינטנסיבית שבמרכזה הכרה מעמיקה של השירות הציבורי בארץ ובחו"ל,
הכרת החברה הישראלית והעולם היהודי וכן תהליכי העצמה אישית וקבוצתית במטרה לבנות רשת
עמיתים חזקה.
התנסות מעשית (פרקטיקום) במשרדי הממשלה וביחידות הסמך  -ציר מקשר בין שלב ההכשרה
לשלב ההשמה.
שלב ב' – השמה
שלב זה כולל תקופת השתלבות בת  4שנים בשירות המדינה בהן יעבדו הצוערים במשרדים השונים
ויתקדמו בהתאם לכישוריהם ,בעדיפות לצומתי השפעה מערכתיים כגון:
•משימות לאומיות שיוגדרו על ידי הממשלה מעת לעת
•אגפי תכנון מדיניות ומוקדי ידע משרדיים או לאומיים
•לשכות מנכ"לים ומוקבלי מנכ"ל במשרדי הממשלה
•משרדי ממשלה הדורשים חיזוק של ההון האנושי
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deeper understanding of actual practices and argues that big changes can occur from small
interventions in complex systems. (p. V)
...a preliminary distinction between simple problems, complicated problems and complex ones:
Simple problems like following a recipe may encompass some basic issues of technique and
terminology, but once these are mastered, following the recipe carries with it a very high assurance
of success. Complicated problems contain subsets of simple problems but are not merely reducible
to them. Their complicated nature is often related not only to the scale of a problem like sending a
rocket to the moon, but also to issues of coordination or specialized expertise. Complicated problems,
though generalizable, are not simply an assembly of simple components. Complex problems can
encompass both complicated and simple subsidiary problems, but are not reducible to either..
since they too have special requirements, including an understanding of unique local conditions,
interdependency, with the added attribute of non-linearity, and a capacity to adapt as conditions
change. Unavoidably, complex systems carry with them large elements of ambiguity and uncertainty
that are in many ways similar to the problems associated with raising a child. Despite the uncertainty
associated with complexity, all three kinds of problems can be approached with some degree of
optimism: we do look forward to raising a child despite the complexity.
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 על מערכות מורכבות:5 נספח
:מתוך
Glauberman, S. and B. Zimmerman (2002). Complicated and Complex Systems: What would
successful reform of Medicare look like? Discussion Paper No. 8, Commission on the Future
of Health Care in Canada.
http://c.ymcdn.com/sites/www.plexusinstitute.org/resource/collection/6528ED29-9907-4BC7-8D008DC907679FED/ComplicatedAndComplexSystems-ZimmermanReport_Medicare_reform.pdf
...distinguishing simple, complicated and complex problems. In simple problems like cooking by
following a recipe, the recipe is essential. It is often tested to assure easy replication without the need
for any particular expertise. Recipes produce standardized products and the best recipes give good
results every time. Complicated problems, like sending a rocket to the moon, are different. Formulae
or recipes are critical and necessary to resolve them but are often not sufficient. High levels of
expertise in a variety of fields are necessary for success. Sending one rocket increases assurance
that the next mission will be a success. In some critical ways, rockets are similar to each other and
because of this there can be a relatively high degree of certainty of outcome. Raising a child, on the
other hand, is a complex problem. Here, formulae have a much more limited application. Raising
one child provides experience but no assurance of success with the next. Although expertise can
contribute to the process in valuable ways, it provides neither necessary nor sufficient conditions
to assure success. To some extent this is because every child is unique and must be understood
as an individual. As a result there is always some uncertainty of the outcome. The complexity of the
process and the lack of certainty do not lead us to the conclusion that it is impossible to raise a child.
...Complex systems are non-linear and exhibit a great deal of noise, tension and fluctuation as they
interact with the rest of the environment
...such characteristics as mutual causality, emergent outcomes and probabilistic, uncertain and
somewhat non-predictable outcomes.
...evidence in such systems considers factors that are typically ignored in complicated systems such
as outliers, historical anomalies, and the nature of actual as opposed to idealized relationships.
...the notion of decision as emergent from processes rather than events. It stresses the need for
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otherwise carry the day.
A change agent has a strong ability to self-motivate.

 ניווט עצמי,חוללות עצמית

There will be many days where everyone around does not understand and will not offer props. The
change agent needs to find it within themselves to get up every day and come to work and risk being
misunderstood and misappreciated, knowing that the real validation may be far in the future and may
be claimed by someone else.
A change agent must understand people.

הבנת בני אדם

at the end of the day, change is about people. Change will really "stick" when people embrace it.
Therefore, change is part sales, part counseling and part encouragement
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 עקרונות פעולה של סוכן שינוי:6 נספח
A change agent is someone who is irritating enough to cause an organization to change, but not so
irritating that s/he gets thrown out. (joke)

tips for Change Agents. (From: http://www.fastcompany.com/online/05/changetips.html)
•

Be open to data at the start

•

Network like crazy

•

Document your own learning

•

Take senior management along

•

No Fear

•

Be a learning person yourself

•

Laugh when it hurts

•

Know the business before you try to change anything

•

Finish what you start
*http://c2.com/cgi/wiki?ChangeAgent מתוך

A change agent lives in the future, not the present.

חזון

Regardless of what is going on today, a change agent has a vision of what could or should be and
uses that as the governing sense of action. To a certain extent, a change agent is dissatisfied with
what they see around them, in favor of a much better vision of the future. Without this future drive,
the change agent can lose their way.

A change agent is fueled by passion, and inspires passion in others.

תחושת שליחות

Change is hard work. It takes a lot of energy. Don't underestimate this. Without passion, it is very
difficult indeed to muster up enough energy to assault the fortress of status quo that seems to
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נספח  :7תהליך המיון
(כמתואר באתר התכנית ביום )22.7.14
הקריטריונים לקבלה http://www.mimshak.org.il/about-32
מועמדים מוערכים על פי הקטגוריות הבאות:
רקע מדעי והישגים מקצועיים מעולים
פוטנציאל מנהיגות והובלת תהליכים
יצירתיות וגמישות
מיומנויות תקשורת וכישורים בין-אישיים גבוהים
יכולת פתרון בעיות ועבודה תחת לחץ
מוטיבציה גבוהה
מחויבות לנושאים סביבתיים
הגשת מועמדות http://www.mimshak.org.il/about-34
הגשת המועמדות לתכנית ממשק כוללת את הדרישות הבאות:
א .הגשת טופס מקוון ובו מענה מלא (בהתאם להנחיות) לכל השאלות .לא יתקבלו מועמדויות שישלחו
באופן אחר.
ב .קבלת שני ( )2מכתבי המלצה ,בהתאם להנחיות בחלק ד שבטופס .את ההמלצות יש להעביר ישירות
לדוא"לfellows@isees.org.il :
ג .חובה להגיש קובץ קורות חיים במקום המיועד לכך בתוך טופס ההרשמה.
ד .ניתן להגיש מסמכים נוספים (לא חובה) ,כגון :מענקים ופרסים ,רשימת פרסומים ,וכד'  -לדוא"ל
שלעיל.
שלבי המיון (התאריכים מתייחסים למיון לקראת מחזור ה' ,ר.סhttp://www.mimshak.org.il/ ).
about-33
שלבים מרכזיים בתהליך המיון:
* ערב מתעניינים בתכנית ממשק ייערך ב ,20/11/14 :יש להירשם מראש במייל .fellows@isees.org.il
* הגשת טופסי המועמדות עד התאריך.30/11/14:
* מרכזי הערכה לבחינת כישורים חוץ אקדמיים ,מיומנויות תקשורת ,גמישות ,עבודה בלחץ וכן עבודה בצוות.
מועדים למרכזי הערכה יתפרסמו בהמשך.
* מועדים לראיונות אישיים יתפרסמו בהמשך.
* מפגש היכרות עם משרדי הממשלה והמחלקות המיועדות לקליטת עמיתים .בחירה של שלשה מקומות לפי
תעדוף של העמית.
* ביצוע ראיונות במשרדי הממשלה הרלוונטיים.
* קבלת העדפות משרדי הממשלה ושיבוץ העמיתים בהתאם לעדיפויותיהם ,מומחיותם ,צורכי המשרד ובחירת
המשרדים.
* חתימה על חוזה.
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נספח  :8תכנית ההכשרה

אתגרים ושינויים בשירות הציבורי

(כפי שהיא מופיעה באתר התכנית ביום )22.7.14

 .6כלכלה ותקציב (בשיתוף אגף התקציבים)

תוכני הלימוד http://www.mimshak.org.il/about-59

תקציב המדינה – תהליכי תקצוב
תקציבים משרדיים – עבודה מול משרד האוצר (היכרות

.1מדע ומדיניות

עם עבודת אגף התקציבים ואגף החשב הכללי) היסטוריה

מדע וערכים

כלכלית של ישראל

תפקידו של ידע בתהליכי קביעת מדיניות
תפקיד המדען בחברה

 .7כלכלה וסביבה
מבוא לכלכלה מיקרו+מקרו

.2עיצוב מדיניות ציבורית

שיטות הערכה ישירות ועקיפות

היכרות עם עולם המדיניות הציבורית וכלי המדיניות:

גישות ושיטות למימון סביבתי

חקיקה ,רגולציה ,ויסות ופיקוח ,מיסוי ,הפרטה ,הסברה

ניתוח מקרי מבחן

כשלי שוק וממשל ,צדק חלוקתי ועוד

כלכלה אקולוגית ,מדדים אלטרנטיביים וביקורת הכלכלה

עיצוב מדיניות ציבורית :מהי בעיה ציבורית ,הגדרת

הקלאסית

חלופות ובחירה ביניהן ,יישום המדיניות ,פיקוח ואכיפה,
הערכה ובקרה

 .8החברה הישראלית
סביבה וחברה :צדק חברתי וצדק סביבתי

.3ממשל ,משילות ומדיניות ציבורית

האוכלוסייה הערבית

מדיניות ציבורית  -בין הציבורי ,השוק הפרטי והחברה

האוכלוסייה החרדית

האזרחית

דמוגרפיה ופוליטיקה

שחקנים ורשתות מדיניות
משילות בעידן הגלובליזציה

 .9קיימות וסביבה

מאפייני הממשל הישראלי:

מבוא לקיימות :המשבר הסביבתי
נחלת הכלל

.4קבלת החלטות

אקולוגיה פוליטית

תהליכי קבלת החלטות

גישות ופרדיגמות בחשיבה הסביבתית

קבלת החלטות במשרדי ממשלה

הפרדת רשויות

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

מוקדי סמכות ואחריות :כנסת ,ממשלה ,מנהל ציבורי ובית
המשפט

.5מנהל ציבורי

ביקור בכנסת ובוועדות הכנסת

"השירות הציבורי" – רקע והיסטוריה ומבנה

השלטון המקומי בישראל

תכניות עבודה משרדיות ותהליכים אסטרטגיים במשרדים
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 .10מדיניות תכנון בישראל
מדיניות תכנון
מי מתכנן בישראל? הפוליטיקה של התכנון
תכניות אב ותמ"אות  -מושגי יסוד בתכנון
תכנון סביבתי
שיתוף ציבור בתכנון
הרפורמה בחוק התכנון והבנייה
קבוצות חוץ-ממשליות ותפקידם:
שיתוף ציבור
לובי וקבוצות אינטרס
ארגוני החברה האזרחית
אמצעי התקשורת בישראל
 .11משפט וסביבה
מבוא למשפט סביבתי בישראל
המשפט ככלי לקידום מדיניות סביבה
אמנות ,חוזים והסכמים בין-לאומיים
אכיפה ורגולציה
כלים משפטים לטיפול בפגיעה בסביבה
 .12סביבה ,תעשייה והמגזר העסקי
התפתחויות ואתגרים
תעשייה ירוקה ,חדשנות אקולוגית ,קלינטק
תקינה בין-לאומית והOECD-
ניהול סיכונים סביבתיים
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פיתוח יכולות

http://www.mimshak.org.il/about-15

בניית יכולות אישיות:
הצגה עצמית; דיבור מול קהל
העברת מסרים בצורה אפקטיבית
מסגור סוגיה מדעית לקהל המתאים
סדנת  science communicationמול אנשי תקשורת :ארגז הכלים
כתיבת הודעה לעיתונות
גיבוש תכנית עבודה
סדנת מו"מ
סדנאות כתיבה :כתיבת תסקיר ,נייר מדיניות ,מאמר דעה.
פיתוח המשך הקריירה
השתלבות במשרדי ממשלה :מעבר בין תרבויות
סדנה לבניית החזון האישי
עבודה במגזר הציבורי :מכרזים פנימיים וחיצוניים ,ייעוץ
עבודה במגזר הפרטי

סדנת תקשורת המדע

http://www.mimshak.org.il/about-57

נדבך חשוב בתפקידו של עמית ממשק הוא קידום הדו-שיח בין הקהילה האקדמית והממשל והיכולת להנגיש את הידע
והמחקרים המדעיים בצורה ברורה ,סדורה וקוהרנטית למעגלי מקבלי ההחלטות ולאנשי תקשורת.
במטרה לבצע משימות חשובות אלו פותחה לעמיתי התכנית סדנת "תקשורת המדע" .הסדנה נבנתה בשיתוף עם ד"ר
אילת ברעם-צברי מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה המדעים בטכניון ועם שרון שחף ,יועצת אסטרטגית ומרכזת קמפיינים
סביבתיים וחברתיים.
מטרות הסדנה:
שימוש ותרגול חווייתי במגוון רחב של אמצעי מדיה (כתיבת הודעות לתקשורת ,קיום ריאיון טלוויזיוני ,כתיבת מאמר
דעה/טור ,שימוש במדיות אינטרנטיות)
מיפוי אמצעי התקשורת הקיימים על החזקות והחולשות שלהם חיזוק הביטחון העצמי של המדענים להופעה תקשורתית
או להצגה בפני מקבלי החלטות
היכרות אישית ובלתי אמצעית עם חלק מכתבי הסביבה והמדע המובילים בארץ
הבנה של קהל היעד לידע מדעי-סביבתי ,צרכיו ומגבלותיו

רשימת המרצים בתכנית

http://www.mimshak.org.il/about-26
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Project Based Learning (PBL ( :9 נספח
What is Project Based Learning (PBL)?
http://bie.org/about/what_pbl
Project Based Learning is a teaching method in which students gain knowledge and
skills by working for an extended period of time to investigate and respond to a complex
question, problem, or challenge. Essential Elements of PBL include:
•

Significant Content - At its core, the project is focused on teaching students
important knowledge and skills, derived from standards and key concepts at the
heart of academic subjects.

•

21st century competencies - Students build competencies valuable for today’s
world, such as problem solving, critical thinking, collaboration, communication, and
creativity/innovation, which are explicitly taught and assessed.

•

In-Depth Inquiry - Students are engaged in an extended, rigorous process of asking
questions, using resources, and developing answers.

•

Driving Question - Project work is focused by an open-ended question that students
understand and find intriguing, which captures their task or frames their exploration.

•

Need to Know - Students see the need to gain knowledge, understand concepts,
and apply skills in order to answer the Driving Question and create project products,
beginning with an Entry Event that generates interest and curiosity.

•

Voice and Choice - Students are allowed to make some choices about the products
to be created, how they work, and how they use their time, guided by the teacher and
depending on age level and PBL experience.

•

Critique and Revision - The project includes processes for students to give and
receive feedback on the quality of their work, leading them to make revisions or
conduct further inquiry.

•

Public Audience - Students present their work to other people, beyond their
classmates and teacher.
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 מחקר פעולה:10 נספח
Action research in organization development
[http://en.wikipedia.org/wiki/Action_research#Action_research_in_organization_
development]
Wendell L. French and Cecil Bell define organizational development (OD) at one point as
"organization improvement through action research".
Concerned with social change and, more particularly, with effective, permanent social
change, Kurt Lewin believed that the motivation to change was strongly related to action:
If people are active in decisions affecting them, they are more likely to adopt new ways.
"Rational social management", he said, "proceeds in a spiral of steps, each of which is
composed of a circle of planning, action and fact-finding about the result of action".
•

Unfreezing: Faced with a dilemma or disconfirmation, the individual or group becomes
aware of a need to change.

•

Changing: The situation is diagnosed and new models of behavior are explored and
tested.

•

Refreezing: Application of new behavior is evaluated, and if reinforcing, adopted.

Figure 1: Systems Model of Action-Research Process
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Lewin's description of the process of change involves three steps:
Figure 1 summarizes the steps and processes involved in planned change through action
research. Action research is depicted as a cyclical process of change.
1. The cycle begins with a series of planning actions initiated by the client and the
change agent working together. The principal elements of this stage include a
preliminary diagnosis, data gathering, feedback of results, and joint action planning.
In the language of systems theory, this is the input phase, in which the client system
becomes aware of problems as yet unidentified, realizes it may need outside help
to effect changes, and shares with the consultant the process of problem diagnosis.
2. The second stage of action research is the action, or transformation, phase. This
stage includes actions relating to learning processes (perhaps in the form of role
analysis) and to planning and executing behavioral changes in the client organization.
As shown in Figure 1, feedback at this stage would move via Feedback Loop A and
would have the effect of altering previous planning to bring the learning activities of
the client system into better alignment with change objectives. Included in this stage
is action-planning activity carried out jointly by the consultant and members of the
client system. Following the workshop or learning sessions, these action steps are
carried out on the job as part of the transformation stage.
3. The third stage of action research is the output or results phase. This stage includes
actual changes in behavior (if any) resulting from corrective action steps taken
following the second stage. Data are again gathered from the client system so that
progress can be determined and necessary adjustments in learning activities can
be made. Minor adjustments of this nature can be made in learning activities via
Feedback Loop B.
Major adjustments and reevaluations would return the OD project to the first or planning
stage for basic changes in the program. The action-research model shown in Figure 1
closely follows Lewin's repetitive cycle of planning, action, and measuring results. It also
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illustrates other aspects of Lewin's general model of change. As indicated in the diagram,
the planning stage is a period of unfreezing, or problem awareness. The action stage is
a period of changing, that is, trying out new forms of behavior in an effort to understand
and cope with the system's problems. (There is inevitable overlap between the stages,
since the boundaries are not clear-cut and cannot be in a continuous process).
The results stage is a period of refreezing, in which new behaviors are tried out on
the job and, if successful and reinforcing, become a part of the system's repertoire of
problem-solving behavior. Action research is problem centered, client centered, and
action oriented. It involves the client system in a diagnostic, active-learning, problemfinding and problem-solving process.
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נספח  :11ערכים אפשריים בכל אחת מהשטחות של משפט המיפוי
מהשונות שנמצאה במחקר הנוכחי בתוך כל אחת מהשטחות ניתן להצביע על שורה של ערכים
אפשריים בכל שִ טחה.
⚫ ⚫ - A1רקע אקדמי מדעי
שִ טחה  :iAמאפייני העמית
⚪ ⚪מדעי הסביבה
⚪ ⚪מדעי החיים
⚪ ⚪אקולוגיה,
•אקולוגיה ימית
⚪ ⚪כימיה
•ביוכימיה
•כימיה סביבתית
⚪

⚪
⚪

⚪
⚫

⚫

⚫

•כימיה אטמוספרית
⚪ביולוגיה
•ביולוגיה אבולוציונית
•מיקרוביולוגיה וגנטיקה של חיידקים
⚪בוטניקה
•מדעי הצמח והסביבה
⚪הנדסה
•הנדסת אנרגיה
• הנדסת הסביבה
מנהל עסקים
⚪ ִ
⚫ - A2ניסיון בעבודה
⚪ ⚪יש
⚪ ⚪אין
⚫ - A3סגנון עבודה
⚪ ⚪זקוק לעצמאות
⚪ ⚪זקוק להנחיה
⚫ - A4סגנון אישי
⚪ ⚪מוחצן
⚪ ⚪מופנם
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שִ טחה  :jBמאפייני השיבוץ

 = B1המשרד/היחידה
•המשרד להגנת הסביבה
•החקלאות ופיתוח הכפר
•הבריאות
•אנרגיה והמים
•תשתיות
•הפנים
•התחבורה
•תמ"ת/כלכלה
•מִנהלת תחליפי נפט
•רשות המים
•החוץ
•האוצר (רשות המסים)
•המדע ,הטכנולוגיה והחלל
= B2המנטור
 -B2aרמת הבכירות
⚪
⚪

מרבית (סמנכ"ל או מקביל)
⚪ ֵ
⚪בינונית

 -B2bסגנון ההנחיה
⚪
⚪

⚪משחרר
⚪מגביל
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שִ טחה  Ckאופני הפעולה של העמית

.C2aפעילות ארגונית
• Networkingבין-משרדי
•שת"פ עם עמיתים אחרים
•ארגון פגישות של צוותים בין-משרדיים ו/או רב-מגזריים (כגון שולחנות
עגולים)
•השתתפות בישיבות של ועדות משרדיות ,בין-משרדיות ,ועדות כנסת
•גישור ותיווך
•עבודת רקע לישיבות ,פעילות בין-אישית בלתי פורמלית
•ניסיונות להפיח רוח חיים בפורומים רדומים ,בדברים תקועים
•הקמת גופי-ידע
•תדרוך צוותי היגוי
•ריכוז חומרים המגיעים ממקורות/משרדי ממשלה שונים
•ארגון סדנאות ,סמינרים ,ימי עיון ,כנסים ,סיורים
⚪
⚪

⚪לעובדי משרדי ממשלה
⚪לציבור הרחב

 .C2bהכנת תוצרים כתובים באופן שנגיש למקבלי ההחלטות
•חוות דעת
•דו"ח
•תכנית
•הצעה להחלטת-ממשלה  /הצעת חוק
•התייחסות לתקנות
•המלצות להקמת גופים רלוונטיים נחוצים
•קול קורא להצעת מיזמים סביבתיים מגורמים רלוונטיים
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שִ טחה  :Dlשלבי מחזור החיים של סוגיה סביבתית שבה עוסקת העשייה של העמית

1 .1טרום-צמיחה (הגדרת הבעיה וניתוחה)
2 .2הצמיחה (ניתוחה מחדש של הבעיה ופיתוח מדיניות) ,בחינת התמונה
הרחבה ,תעדוף פתרונות שונים
3 .3הפעולה (פיתוח אסטרטגיה ויישום) ,הטמעת מתודולוגיות
4 .4הבתר-צמיחה (אכיפה והערכה) פיתוח אינדיקטורים

שִ טחה  :Emצעדים להנגשת ידע ומידע הרלוונטי לגיבוש מדיניות ,מן המדענים
למקבלי ההחלטות

1 .1מעורבות בזיהוי צרכים בעלי חשיבות
2 .2זיהוי ידע רלוונטי קיים ,הערכת ידע וזיהוי של פערים בידע
3 .3איסוף ,סינתזה והנגשה של מידע מדעי קיים באופן שיהיה רלוונטי למקבלי
ההחלטות
4 .4הערכת תוצאותיהן של החלטות מדיניות
5 .5מעקב אחרי מחקרים במימון ממשלתי
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שִ טחה  : Fnגורמים המעורבים בפיתוח ,ביישום ובאכיפה של מדיניות סביבתית.

במגזר הראשון
•משרדי הממשלה ,חברות ממשלתיות
•ההנהגה הפוליטית (שרים)
•הגורמים המקצועיים
•ההנהלה (מנכ"לים ,סמנכ"לים ,ראשי אגפים וכו')
•הצוות ,העובדים (כולל עובדי נספחויות בחו"ל)
•ועדות כנסת
•רשויות מקומיות
במגזר השני :גורמים כלכליים/עסקיים
•תאגידים/חברות ,תעשיות
•בעלי עסקים
•חקלאים
במגזר השלישי
•האקדמיה ,מדענים
• ,NGOsקבוצות סביבתיות
•התקשורת
•גורמי חו"ל ( ,OECDועידות בינ"ל וכו')
•הציבור ,ועדות ארציות

שִ טחה  :Goתרומות/תפוקות

1 .1חשיפה/זיהוי בעיות ברגולציה
2 .2העלאת שאלות/ספקות לגבי נהלים קיימים
3 .3העשרה בידע מדעי מתחומו של העמית
4 .4ייעוץ מדעי לעובדי המשרד/היחידה
5 .5גיבוש הצעות חוק ,נהלים
6 .6ריכוז ידע ומידע ממחקרים רלוונטיים וכתיבת דו"חות
7 .7הכנת תדריכים כתובים

100

שִ טחה  Hp:כלי/ביטויי מדיניות

1 .1חוקים
2 .2תקנות
3 .3נהלים
4 .4תדריכים
5 .5פסקי דין

שִ טחה  :Iqתחומי המדיניות

בתחום החום
•זיהום אוויר ומים
•טיפול בפסולת מסוכנת וכימיקלים רעילים
בתחום הירוק
•משאבי הטבע
•ייעור
•חקלאות
•ייצור מזון
•מגוון ביולוגי
בתחום הכחול
•איכות המים וכמותם
•בריאות האוקיינוסים

שִ טחה  :Jrמטרת המדיניות הסביבתית

1 .1הגנה על מערכות אקולוגיות חיוניות ,ברמה -
•מקומית
•אזורית
•גלובלית
2 .2טיפול בסכנות לבריאות ולסביבה
•סכנות קצרות טווח ומקומית
•סכנות ארוכות טווח וגלובליות
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