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מטרת הדוח
דוח זה הוא שני בסדרה של פרסומים* שמהווים מוצר 
ודירוג  הערכה  מידות:  שמציעה  העיקרי  לכלי  משלים 
של עמותות. דירוג מידות מאבחן עמותות ומעריך את 
חברתי  ערך  לייצר  כלומר  אפקטיביות,  להיות  סיכוייהן 

ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן.

סקירה של תחום פעולה שלם במגזר השלישי תסייע 
הן לשחקנים הפועלים בו והן למשקיעים החברתיים – 
משרדי ממשלה, קרנות, תאגידים עסקיים, פילנתרופים 
תרומתן  ואת  הכוללת  התמונה  את  להבין   - ותורמים 

של העמותות הפועלות בו בהקשר הרחב. 

שהיא  לשינוי  יתרמו  זה  מעין  שדוחות  מאמינה  מידות 
של  האפקטיביות  קידום  ובמרכזו  לחולל,  מבקשת 
פעילותן של עמותות והצבת אפקטיביות כאמת מידה 

מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים.

הערה לגרסה הסופית של הדוח
לאחר הפצת גרסה מוקדמת של הדוח בקרב גורמים 
פעילים בעלי עניין בתחום, קיבלה מידות מספר הערות 
שנגעו בעיקרן לקיומו בדוח של היבט שיפוטי-השוואתי 
כלפי עמותות, אשר יוצר, כך נטען, דירוג הלכה למעשה 
של עמותות שונות בתחום. זאת, מבלי שהדבר הובא 
עריכת  תהליך  במסגרת  דיה  ברורה  בצורה  לידיעתן 
הדוח. לאור ההערות התקיים דיון בצוות מידות ובוועד 
מהדוח  להסיר  הוחלט  שבעקבותיו  שלה,  המנהל 

ביטויים מהם משתמע דירוג.

* בחשוון התשע"א, אוקטובר 2010, התפרסם הדוח הראשון בסדרת דוחות התחום 
של מידות: "זה בידיים שלנו – ניתוח תחום מניעת אלימות נגד נשים". ניתן להזמין 
ממידות עותק של הדוח )ההזמנה אינה כרוכה בתשלום( וכן להורידו מאתר מידות 
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1.  לסוגיית המושג "צעירים" ותיחום הגילאים הרלוונטיים ראו בעמוד 11.

ללא  בארגונים  להתמקד  מבקשת  מידות  זה  בדוח 
 כוונת רווח שתכניותיהם  נועדו להכשיר אנשים צעירים

גיל 135 להנהיג קבוצה, קהילה, ציבור או תחום  עד 
עיסוק, או להוביל מהלך או יוזמה חברתית, פוליטית, 

תרבותית או אקדמית.

מידענות,  שכלל  מחקרי  תהליך  פרי  הוא  הדוח 
עמותות  של  ואיתור  מקצועית  ספרות  סקירת 
שנצבר  מקצועי  ידע  על  גם  נשען  הדוח  רלוונטיות. 
עבודה  מפגש  תוצרי  של  ועיבוד  ניתוח  על  במידות, 
העמותות  של  נציגים  עם  מידות  שערכה  מקצועי 
בקרב  שהופץ  סקר  תוצאות  ועל  בתחום  הפועלות 
הדוח  עורכי  כן  כמו  הרלוונטיות.  העמותות  כל 
מומחים  עמותות,  מנהלי  עם  ראיונות   24 קיימו 
מהאקדמיה ומהשדה, פקידי ממשל ונציגי משקיעים 
של  וכספיים  מילוליים  דוחות  ניתחו  חברתיים, 
מומחי בניהול  מנהיגות  בסדנת  והשתתפו   עמותות 

)Center for Creative Leadership (CCL, ארגון בין לאומי 
ותיק המתמחה בהכשרת מנהיגים. 

היגוי  בוועדת  מידות  הסתייעה  הדוח  בכתיבת 
בתחום:  עשיר  מקצועי  ידע  בעלי  חבריה  שארבעת 
רונית  ד"ר  חיפה,  מאוניברסיטת  פופר  מיכה  פרופ' 
מקרן  שני  דניאל  ד"ר  אילן,  בר  מאוניברסיטת  קרק 
מנדל וחברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב ועדי 
ניר-שגיא, מנהלת בית ספר למנהיגות חינוכית במכון 
עם  הדוח  עורכי  התייעצו  כן  כמו  למנהיגות.  מנדל 
פרופ' מרטין לינסקי, מומחה מאוניברסיטת הרווארד 
"מנהיגות  הספר  ומחבר  בתחום  עולמי  שם  בעל 
במבחן" בשיתוף עם רונלד חייפץ. את כתיבת הדוח 
המנהל  בוועד  חברה  דידי לחמן-מסר,  עו"ד  ליוותה 

של מידות.

מנהיגות היא מושג מורכב ובספרות מצויות הגדרות 
רבות ומגוונות המבקשות ללכוד את מהותו ולאפיין 
יישומיות  גישות  רווחות  האחרונות  בשנים  אותו. 
רבות להכשרת מנהיגים, ומסלולי הכשרה אלה נהיו 
אופנתיים מאוד - בעיקר בעולם האקדמי והעסקי - 

עד כדי סכנת זילות המושג. 

משבר  קיים  אם  בין   – המנהיגות  משבר  על  הדיון 
מקום  כלל  בדרך  תופס  אינו   – לאו  אם  ובין  כזה 
מפתיע  כך  משום  הישראלי.  הציבורי  בשיח  מרכזי 
שונות  תכניות  עשרות  קיימות  שבישראל  לגלות 
אקדמיים, ארגונים  שמפעילים  מנהיגות,   לפיתוח 

עסקיים וחברתיים.

אותן  למימון  דואגים  חברתיים  משקיעים  של  שורה 
עמותות ותכניות לטיפוח מנהיגות העתיד של ישראל 
– משרדי ממשלה, תורמים פרטיים, תאגידים עסקיים 
שהשקעתם  יודעים  הם  כיצד  פילנתרופיות.  וקרנות 
האם בעיניהם?  הרצוי  השינוי  את   מחוללת 

תרומתם אפקטיבית?

זמן  אדם,  כוח  ידע,  משקיעות  עצמן  העמותות 
אותם  של  לפועל  בהוצאה  טכנולוגיים  ומשאבים 
יודעות  הן  כיצד  השונות.  התכניות  וביישום  רעיונות 
יודעות  הן  כיצד  מטרותיהן?  את  השיגו  שאכן 
האם תוצאות?  משיגות  הן  האם  מצליחות?   שהן 

הן אפקטיביות?

של  האפקטיביות  בשאלת  עוסק  שלפניכם  הדוח 
עמותות ותכניות לטיפוח מנהיגות העתיד של ישראל.  
ובארגון  השדה  במיפוי  הדוח  של  העיקרית  תרומתו 
רסיסי מידע לכדי תמונה בהירה שעשויה להקל על 
מקבלי החלטות ועל בעלי עניין שונים. זהו דוח שני 
בסדרת דוחות תחום שמפיקה מידות במטרה לקדם 
עמותות  בניהול  מוביל  כעיקרון  האפקטיביות  את 
מטרת  חברתיים.  משקיעים  של  שיקוליהם  ובמערך 
הדוח היא לסייע למשקיעים לזהות מודלים מצליחים 
בתחום ולעודד משקיעים ועמותות הפועלים בתחום 
זה לאמץ גישה המקנה חשיבות לבחינה של תוצאות 

הפעילות ולהשפעתה על המוטבים לאורך זמן.

א
בו

מ

מבוא
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מנהיגות  שמפתחים  ארגונים  )ב(  במרכז(,  )הפרט 
לחברה  לתרומה  אנשים  לגיוס  כפלטפורמה 
הפעולה  דרכי  סווגו  מכן  לאחר  במרכז(.  )החברה 
מעצב,  מודל  עיקריים:  מודלים  ל-6  העמותות  של 
שינוי חברתי, מנהיגות יישובית, "המסלול למנוסים", 
המודל היזמי ומודל השטח. בנספח מתואר כל אחד 
שפיתוח  עמותות  של  קצר  תיאור  וניתן  מהמודלים 

מנהיגות בליבת עיסוקן.

שכ- נמצא  מידות  בבדיקת  המשתתפים:  זהות 
משתתפים  ישראלים  וצעירות  צעירים   15,000
שמפעילות  מנהיגים  להכשרת  בתכניות  שנה  בכל 
עמותות. מספר המשתתפים בכל תכנית נע בין כמה 
משתתפים  מהתכניות  ברבע  אלפים;  לבין  עשרות 
המספר  מהן  בכמחצית  ואילו  צעירים,  ואלפי  מאות 
אינו עולה על 70. גיל המשתתפים מגוון פחות - ברוב 
העמותות המשתתפים הם צעירים לפני שירות צבאי 
או בשנת דחיית שירות, או צעירים שאך זה השתחררו 
משירות צבאי או אזרחי. שליש מהעמותות מעדיפות 
ניסיון  יותר, שכבר הוכיחו  להשקיע בצעירים בוגרים 
את  מייחדות  מהעמותות  שליש  וניהול.  הובלה 
תכניותיהן לצעירים מהפריפריה ויחד עם זאת מספר 
למנהיגות  בלעדית  הכשרה  שמציעות  העמותות 

עבור נשים, חרדים או ערבים קטן מאד. 

שמשקיעות  המצרפי  הסכום  ההשקעה:  היקף 
בכ- מוערך  מנהיגות  לפיתוח  בתכניות  עמותות 

מתוך  ש"ח  מיליון  כ-25  בשנה.  ש"ח  מיליון   120
בעיקר  והיתר  ברשויות  מקורם  )כ-21%(  זה  סכום 
 בהשקעות פילנתרופיות של תורמים פרטיים, קרנות

ותאגידים עסקיים. 

למשתתף  הממוצעת  העלות  משתתף:  עלות 
לשנה   ₪ כ-8,000  היא  מנהיגות  לפיתוח  בתכנית 
במוסד  שנתי  לימוד  שכר  מעלות  פחות   - בלבד 
בין  ההשקעה  בהיקף  השונות  זאת,  עם  אקדמי. 
המשקיעות  עמותות  יש  מאוד:  גדולה  התכניות 
כמה עשרות אלפי ש"ח ואף מאות אלפי ש"ח בשנה 
ואילו בעמותות אחרות סכום ההשקעה  במשתתף, 
נמצא  לא  מהממוצע.  משמעותית  נמוך  במשתתף 
בין  או  בתכנית  המשתתפים  מספר  בין  ישיר  קשר 
כי  לזכור  יש  למשתתף.  העלות  לבין  הפעולה  מודל 
התכנית,  מאופי  גם  מושפעת  למשתתף  העלות 
כולה  התכנית  ממשך  ואורכם,  המפגשים  מתדירות 

ומהכלים המשולבים בה. 

בפיתוח  העוסקת  עמותה  הוגדרה  זה,  דוח  לצורך 
מנהיגות העתיד של ישראל כארגון שייעודו העיקרי 
ולהכשיר  להנהיג  פוטנציאל  בעלי  צעירים  לאתר 
כן  ועל  מצמצמת,  הגדרה  זו  מנהיגים.  להיות  אותם 
מנהיגות  שפיתוח  עמותות  לאותן  זה  דוח  התייחס 
מורכב  שייעודן  לעמותות  גם  אך  עיסוקן,  בליבת 
יותר, ופיתוח מנהיגות אינה המטרה העיקרית שלהן. 
יותר  בולט  באופן  נסקרו  בדוח  הדברים,  מטבע 

העמותות שעונות על ההגדרה המצמצמת.

מ-120  למעלה  הדוח  עורכי  זיהו  המחקר  במהלך 
בקרב  מנהיגות  לפיתוח  זיקה  בעלות  עמותות 
צעירים, אך בתום מיון, ניתוח ועיבוד בחרו להתמקד 
עם  אחד  בקנה  עולה  שעיסוקן  עמותות  באותן 
לפסול  כמובן,  בכך,  אין  דלעיל.  התחום  הגדרת 
עמותות שלא נכללו בדוח. בסופו של תהליך המיפוי 
התמקדה מידות ב-61 עמותות רלוונטיות - ארגונים 
העתיד  מנהיגי  בפיתוח  שעוסקים  רווח  כוונת  ללא 
הפעולה  מודל  את  ניתחו  הדוח  עורכי  ישראל.  של 
ולמשקיעים  עמותות  לאותן  המלצות  וגיבשו  שלהן 

החברתיים התורמים להן.

עיקרי הממצאים 
להשקעה  ייעודית  תכנית  אין  למדינה  משקיעים: 
בתחום פיתוח מנהיגות בקרב צעירים אך היא נכונה 
לאמץ יוזמות שונות של אנשי עסקים". אנשי עסקים 
בייסוד  אסטרטגית  בהשקעה  גם  בולטים  פרטיים 
מייעדות  בודדות  קרנות  בתחום.  ייחודיים  ארגונים 
לתחום  השקעותיהן  את  אסטרטגי  ובאופן  במכוון 

פיתוח מנהיגות.

זוהו  כרבע  שמופו  העמותות   61 מבין  עמותות: 
צעירים  להכשיר  הוא  העיקרי  שייעודן  כעמותות 
להיות מנהיגים וזו ליבת עיסוקן.  האחרות – וביניהן 
35 מכינות קדם צבאיות )קד"צ( - עוסקות בפיתוח 
מנהיגות כיעד משני, או שסוגיית המנהיגות היא ערך 

מוסף לעיסוקן העיקרי. 

בתחום  הפועלות  מהעמותות  כמה  יצירתיות: 
גם  ומפגינות  בעולם  שמופעלים  ממודלים  לומדות 
מידה לא מבוטלת של יצירתיות, חדשנות והתאמת 

מודלים להקשר הישראלי. 

סוגים:  לשני  סווגו  העמותות   61 עמותות:  סיווג 
אישית  מנהיגות  בפיתוח  שממוקדים  ארגונים  )א( 
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המלצות
 - האפקטיביות  פוטנציאל  את  הגבירו   •
בתחום  אפקטיבית  להיות  המבקשת  עמותה 
פיתוח המנהיגות כדאי שתשקיע מאמצים בשילוב 
התנאים החיוניים להצלחה שעליהם עמדה מידות 
הן   - הבוגרים  של  מתמשך  בליווי  ובמיוחד  קודם, 
והן  לחיקוי  מודל  המשמש  חונך  מנטור  בעזרת 
במעקב  וכן   - תומכת  עמיתים  רשת  באמצעות 
שיטתי אחר תוצאות הפעילות של העמותה עצמה 

ודיווח עליהן למחזיקי עניין שונים. 

• מדדו תוצאות - הצלחתה של עמותה העוסקת 
פעילותה  בהיקף  לא  נבחנת  מנהיגות  בפיתוח 
ולא בשביעות הרצון של המשתתפים, אלא בערך 
המוסף שפעילותה מקנה למוטביה ולתחום כולו. 
השפעתה על הבוגרים ועל סביבתם אינה נבחנת 
ברגע שבו הם מסיימים את התכנית, אלא זמן רב 
לאחר מכן. עמותה אשר אינה בודקת את תוצאות 
על  הנסמך  כאדם  כמוה  הארוך,  בטווח  פעילותה 

תחושות ועל אינטואיציות בלבד.

• קדמו שיתופי פעולה בתחום – דווקא בתחום 
לעודד  מקפידים  תכניות  מנהלי  שבו  המנהיגות, 
את הבוגרים לשתף פעולה ולהיות חלק מרשת של 
מנהיגים עמיתים )networking), קיים שיעור נמוך של 
שיתופי פעולה בין עמותות ולמידה הדדית. כמו כן, 
בלמידה  ובמיון,  באיתור  למשל   - משאבים  איגום 
להקטין  עשוי   – משותף  נתונים  בסיס  ביצירת  או 

במידה רבה את העלות לארגון הבודד. 

בכוחות  זאת  עשו   - משותפת  השפעה  מדדו   •
משותפים ולמדו על השינוי המצרפי שחל בתחום. 
משותפת  למדידה  מסד  להקים  מציעה  מידות 
)shared measurement) שיסייע לכל העמותות למדוד 
את השפעתן המצרפית על התחום כולו ובכך יקטין 
יפחית  במדידה,  הכרוכות  הגבוהות  העלויות  את 
את אי הוודאות ויגדיל את היקף הלמידה ההדדית 

החיונית כל כך לארגוני שינוי חברתי.

היעדר שיתוף פעולה:  על אף היתרונות הגלומים 
שהיקף  נמצא  פעולה,  ובשיתוף  הדדית  בלמידה 
אינו  בתחום  הפועלות  עמותות  בין  הפעולה  שיתוף 
גדול. מאפיין זה אינו שונה בתחומים אחרים במגזר 

השלישי.

יומרני  לכאורה,  לאפקטיביות:   חיוניים  תנאים 
לקבוע מהי תכנית לפיתוח מנהיגות אפקטיבית. עם 
ספרות  ומקורות  הדוח  עורכי  שקיימו  ראיונות  זאת, 
שנסקרו מלמדים כי לכל הפחות קיימים מספר תנאים 
עמותה  של  סיכוייה  את  להגדיל  שעשויים  חיוניים 
אפקטיבית.  להיות  מנהיגות  לפיתוח  תכנית  של  או 
ורצון  מוטיבציה  עידוד  קפדני,  ומיון  איתור  תהליך 
חווייתית,  התנסות  ערכי,  בירור  ידע,  הקניית  לפעול, 
רישות )networking( של עמיתי התכנית ובוגריה, היות 
התכנית רב שנתית, ליווי של הבוגרים ותיעוד עדויות 
אלה  מבין  בודדות  עמותות  רק  כי  יצוין  להצלחה. 
מיטב  לפי  בתכניותיהן,  מציעות  זה  בדוח  שנסקרו 
היא  המלצתנו  שלעיל.  המרכיבים  כל  את  ידיעתנו, 
את  לשפר  עשויים  החסרים  הרכיבים  האם  לבדוק 

סיכויי התכנית לחולל את השינוי המבוקש. 

מידות למדה שעמותות מודעות  מדידת תוצאות: 
לחשיבות המעקב אחר בוגרי התכניות, אך ממעטות 
ולתעד  טווח  ארוכות  תוצאות  למדוד  מתקשות  או 
לאורך  התכניות  השפעת  את  לבדוק  גם  כמו  אותן, 
העמותות  רוב  סביבתם.  ועל  מוטביהן  על  זמן 
של  שיטתית  והערכה  מדידה  על  לכאורה  מדווחות 
תוצאות הפעילות גם בטווח הארוך, אך נראה שמצג 
זה מטעה וכי בפועל עמותות מודדות בעיקר שביעות 
רצון או תוצאות שאינן מעידות על שינוי שהתחולל 

בסוגיית המנהיגות.

כמה  גובשו  שנאספו  והנתונים  המידע  עיבוד  בתום 
תובנות והמלצות לעמותות ולמשקיעים החברתיים, 

שעיקריהן מופיעים כאן.
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מנהיגים  ובפיתוח  נשים  במנהיגות  • השקיעו 
מקרב קבוצות מוחלשות – ההנהגה הישראלית 
בכל תחומי החיים מתאפיינת בייצוג בחסר לנשים 
מושקעים  רבים  ומשאבים  מיעוט,  ולקבוצות 
באים  שמשתתפיהן  מנהיגות  פיתוח  בתכניות 
רבה.  לב  לתשומת  זוכות  שממילא  מקבוצות 
להשקיע  מומלץ  המצב  את  במעט  ולו  לתקן  כדי 
בתכניות ייחודיות לפיתוח מנהיגות נשים ומנהיגים 

מקרב קבוצות מוחלשות. 

חברתיים  משקיעים   – בתשתית  השקיעו   •
תמיכתם  את  מייעדים  שהם  בכך  חוטאים  רבים 
לניהול  משמעותי  נתח  להקצות  מבלי  לפעילות, 
והטכנולוגית  הפיזית  הניהולית,  לתשתית  הידע, 
זמן,  לאורך  הפעילות  קיימות  את  המאפשרת 
ומבלי לממן את מדידתה והערכתה. פרויקט טוב 
יתמיד אם תעמוד מאחוריו עמותה מקצועית עם 

תשתית טובה. 
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של תכנית לפיתוח מנהיגות המיועדת לצעירים עד 
גיל 35 בין הפרויקטים שבאחריותה. בשלב הבא מוינו 
הלכה  במנהיגות  עוסקות  שאינן  ואלה  העמותות 

למעשה הוצאו מהרשימה. 

בראשית התהליך זיהו עורכי הדוח מעל 120 עמותות 
בעלות זיקה לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים. לאחר 
עמותות   60 מעל  מקרבן  אותרו  מעמיקה  בדיקה 
או  בחזונן  הרשמי,  בשמן  מופיע  מנהיגות  שפיתוח 
בכך  עוסקות  אינן  למעשה  הלכה  אך  במטרותיהן, 
עורכי  זה.  בדוח  נכללו  לא  כן  ועל  ידיעתנו,  למיטב 
על  שעונות  עמותות  ב-61  להתמקד  בחרו  הדוח 
הגדרת מידות לתחום הפעולה )ראו להלן(. אין בכך, 
כמובן, לפסול עמותות שלא נכללו בדוח לכל עניין 

אחר.

מנהיגות  בפיתוח  העוסק  ארגון   – זה  דוח  לצורך 
שייעודו  מתמחה  ארגון  הוא  ישראל  של  העתיד 
להנהיג  פוטנציאל  בעלי  צעירים  לאתר  העיקרי 
ולהכשיר אותם להיות מנהיגים. זו הגדרה מצמצמת, 
שייעודן  לעמותות  גם  זה  בדוח  התייחסנו  כן  ועל 
מורכב יותר, ופיתוח מנהיגות אינו המטרה העיקרית 

שלהן או שהוא אחת משלל מטרות.

מנהיגות  לפיתוח  בתכניות  עוסק  שלפניכם  הדוח 
בעמותות  מתמקד  הדוח  בישראל.  צעירים  בקרב 
ציבורי  מימון  על  הנשענות  תכניות  שמפעילות 
צעירים  אנשים  להכשיר  ייעודן  ואשר  ופילנתרופי, 
עיסוק,  תחום  או  ציבור  קהילה,  קבוצה,  להנהיג 
יוזמה בתחום החברתי, הפוליטי,  או  ולהוביל מהלך 

העסקי, התרבותי או האקדמי.

מכל  לישראלים  הפונות  עמותות  נסקרו  בדוח 
ומהפריפריה,  מהמרכז  וחדשים,  ותיקים  המגזרים, 
מגוונים  כלים  ולבוגריהן  למשתתפיהן  ומציעות 
המנהיגות  פוטנציאל  את  לממש  יוכלו  שבעזרתם 

שלהם.

מתודולוגיה
מידענות,  שכלל  מחקרי  תהליך  פרי  הוא  הדוח 
עמותות  של  ואיתור  מקצועית  ספרות  סקירת 
שנצבר  מקצועי  ידע  על  גם  נשען  הדוח  רלוונטיות. 
עבודה  מפגש  תוצרי  של  ועיבוד  ניתוח  על  במידות, 
העמותות  של  נציגים  עם  מידות  שערכה  מקצועי 
בקרב  שהופץ  סקר  תוצאות  ועל  בתחום  הפועלות 
הדוח  עורכי  כן  כמו  הרלוונטיות.  העמותות  כל 
מומחים  עמותות,  מנהלי  עם  ראיונות   24 קיימו 
מהאקדמיה ומהשדה, פקידי ממשל ונציגי משקיעים 
של  וכספיים  מילוליים  דוחות  ניתחו  חברתיים, 
מומחי בניהול  מנהיגות  בסדנת  והשתתפו   עמותות 

)Center for Creative Leadership )CCL, ארגון בין לאומי 
ותיק המתמחה בהכשרת מנהיגים. 

לפיתוח  תכניות  המפעילות  העמותות  רשימת 
המקצועי  הידע  על  בהתבסס  גובשה  מנהיגות 
על  וכן  מידענות  על  במידות,  שקיימים  והנתונים 
איסוף מידע בשיטה ספירלית, שבה כל גורם שזוהה 
וכן  מכיר  שהוא  נוספים  גורמים  על  מידע  מוסר 
עמותה  להכללת  הבסיסיים  הקריטריונים  הלאה. 
ברשימה היו היותה ארגון ללא כוונת רווח, התייחסות 
וקיומה  במטרותיה,  או  בייעודה  בחזונה,  למנהיגות 
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2. החלטת האו"ם 28/36, 1981. ההגדרה בהחלטה זו מבחינה בין צעירים בני עשרה )19-15( ובין מבוגרים-צעירים )20–24(.

ת
תו

מו
ע

סיווג 
פוי ו

מי

מנהיגים  יהיו  שבוגריהן  מתכוונות  אינן  או  מנהיגות 
מטרותיהן.  בין  מופיעה  מנהיגות  אם  גם  דווקא, 
אזרחים  בהכשרת  ייעודן  את  רואות  אלה  עמותות 
נמנות  ועמן  לחברה,  ומועילים  תורמים  הגונים, 
לעתיד  הזנק  לפסגות,  חינוך  כגון  חשובות  עמותות 
היהודית, הסוכנות  של  העתיד  דור  חטיבת   או 

ביוזמה  שקמו  הצעירים  מרכזי  של  רובם  רוב  וכן 
מקומיות רשויות  המדינה,  של   משותפת 

וג’וינט ישראל. 

נישה  עמותות  בדוח  נכללו  לא  דומים  משיקולים 
ייחודיות שלכאורה מעודדות פיתוח מנהיגות בקרב 
מוטביהן, אך אין זה אלא ערך מוסף לעיסוק מרכזי 
למשל  הם  כאלה  ארגונים  פחות.  לא  חשוב  אחר, 
כנפיים”  “מכינת  את  המפעילה  כיוונים,  עמותת 
המעודדת בוגרים עם צרכים מיוחדים לניהול עצמי 
משולב בקהילה, תכנית “עמיתי ברונפמן”, המחזקת 
זיקה בין צעירים בישראל ובין מנהיגי קהילות יהודיות 
צעירים בארה”ב, או בית הספר סם שפיגל לקולנוע 
ולטלוויזיה, המפעיל תכנית להכשרת מנהיגי העתיד 
במדיה )מגמת הפקה יוזמת / יזמות בתחומי המדיה(.

גישות  קיימות  כי  להדגיש  מבקשים  הדוח  עורכי 
פעילות  עידוד  שייעודו  מיזם  גם  לפיהן  ותפיסות 
או  בקהילה  במשפחה,  ומיטיבה  יצרנית  אחראית, 
בעבודה נכלל בהגדרת 'פיתוח מנהיגות'. אילו בחרו 
זו, היה עליהם להוסיף  עורכי הדוח בהגדרה רחבה 
לחברה  שתרומתם  נוספים  רבים  ארגונים  לדוח 
חשובה. ברם, כאמור, הם בחרו להתמקד בארגונים 
שפועלים לפיתוח מנהיגות באופן ישיר ולא כמטרת 

לוואי או כאמצעי להשגת יעד מרכזי אחר.

משקיעים חברתיים
בתכניות  ומשאבים  מאמץ  משקיע  כן  אם  מי 

לפיתוח מנהיגי העתיד בישראל?

א. המדינה
העתיד  מנהיגות  טיפוח  בתחום  רואה  המדינה 
בישראל סוגיה שיש להשקיע בה משאבים, אך ענייני 
גבוה  מקום  תופסים  ובריאות  רווחה  חינוך,  ביטחון, 
יותר בסדר העדיפויות של הממשלות השונות לנוכח 
הביטחון  לזרועות  המוגבלים.  הציבוריים  המשאבים 
מעמד מרכזי בחברה הישראלית, ונראה שמנקודת 

שונים  גורמים  של  הפעולה  דרכי  את  לנתח  כדי 
בשדה ולנסות לקבוע על פי מאפייניהם השונים אם 
הם אפקטיביים ובמה, יש למפות תחילה את השדה 
מידות  זה  בפרק  בו.  הפועלים  הגורמים  את  ולסווג 
לפיתוח  תכניות  נפוצות  כמה  עד  להבין  מבקשת 
המפעילים  הגורמים  הם  מי  בישראל;  מנהיגות 
תכניות אלה; מה מייחד אותם והאם יש להם מכנה 

משותף; והאם למדינה תפקיד משמעותי בתחום.

מי מכשיר את מנהיגי העתיד בישראל?
גבולות  הגדרת קהל היעד קובעת במידה רבה את 
וחשוב להתייחס אליה  זה,  התחום כפי שיידון בדוח 
כאן. קיימת זיקה רבה בין התחום שבו עוסק הדוח ובין 
המושג “צעירים”. מי הם צעירים? בעולם מקובלות 
הגדרות שונות ועל פי רוב נהוג לשייך לקבוצה זו את 
בשל  מיוחד  הישראלי  המקרה   2 .24–15 הגילים  בני 
הנעורים  תקופת  את  שקוטע  בצבא  החובה  שירות 
החברתית  ההתפתחות  את  אחד,  מצד  ומעכב, 
התבגרות  תהליכי  מאיץ  אחר  מצד  אך  הטבעית, 
מידות  זה  בדוח  אחרות.  בחברות  שנים  שאורכים 
מתמקדת בתכניות שפונות לצעירים בגילים 14–35, 
כי  יודגש  בהמשך.  שיוסברו  בודדות  חריגות  להוציא 
יש  שכן  יותר,  רחב  גילאים  בטווח  לבחור  היה  ניתן 
המחזיקים בתפיסה הרואה גם בבני 40 ואף למעלה 

מזה 'צעירים'.

מי לא נכלל בדוח?
הדוח אינו עוסק, אם כך, בתכניות שמוצעות לילדים 
עוסק  אינו  הדוח  למבוגרים;  שפונות  בתכניות  או 
בתכניות לפיתוח מנהיגות שמפעיליהן הם תאגידים 
עמותות;  של  בפעילותן  מתמקד  אלא  עסקיים, 
מסיבה דומה בדוח לא נכללו גם תכניות שפועלות 
מועטה  התייחסות  בו  וקיימת  צבאית  במסגרת 

לתכניות השייכות למסגרת אקדמית. 

לא פעם אנחנו מתקשים להבחין בגבול הדק שבין 
אשר   - חברתית  ואחריות  מעורבות  לעידוד  פעולה 
הכשרת  ובין   – מנהיגות  פיתוח  בה  אף  הרואים  יש 
מחויבותן  על  שמצהירות  רבות  עמותות  מנהיגים: 
אזרחים  לעיצוב  למעשה  פועלות  מנהיגות  ליצירת 
התלבטות  לאחר  ואחראיים.  מעורבים  פעילים, 
ותכניות  עמותות  בדוח  לכלול  לא  החליטה  מידות 
אשר להבנתה אינן פועלות הלכה למעשה לפיתוח 

 מיפוי וסיווג עמותות
העוסקות בפיתוח מנהיגות
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 30 שנה  בכל  יוכשרו  שבו  שנים   7 בן  מסלול 
והשפעה ניהול  לעמדות  מצטיינים   סטודנטים 

בשלטון המקומי.

ובשיתוף  רה”מ  משרד  באחריות  השנייה,  ב. 
תיקרא  המדינה,  שירות  ונציבות  תקציבים  אגף 
בן  מתקדם  מסלול  המדינה”:  לשירות  “צוערים 
מוסמך  אקדמי  לתואר  לימודים  הכולל  שנים   6
 30 יוכשרו  ובמהלכו  חוץ-אקדמית,  והכשרה 
סמכות  מנהיגות,  לעמדות  מצטיינים  סטודנטים 
יושקעו  בתכנית  המרכזי.  בשלטון  והשפעה 
כ-26 מיליון ₪ בשנה, ומשתתפיה ייהנו מתכנים 
המנהיגות בערך  ישירות  הנוגעים   עשירים 

ובזהות המנהיג.5

הממשלתית  הזרוע  הוא  החינוך  משרד   .2
לטיפוח  שמתייחסת  צה”ל,  למעט  העיקרית, 
ואף  מוצהר  יעד  כאל  צעירים  בקרב  מנהיגות 
משקיעה בו משאבים. המשרד משקיע במנהיגות 
הפעלת  באמצעות  ישיר  באופן  הן  נוער  בני 
צעירים  של”ח  מדריכי  כגון  ארציות,  תכניות 

מבטה של המדינה עצם ההשקעה במסלולי הכשרת 
מפקדים וביחידות מובחרות עונה על הצורך ביצירת 
השתלבותם  ולראיה  עתידית,  מנהיגות  שכבת 
הפוליטית  בהנהגה  הבטחון  מערכת  יוצאי  של 
נדרשה  המדינה  זאת,  ובכל  בישראל.  והעסקית 
מדיניות  ולגבש  לנסות  כדי  מספקת  במידה  לסוגיה 
רלוונטית והממשלה אף מינתה סגנית שר במשרד 
ראש הממשלה לתחום צעירים. מדיניות הממשלה 
ייחודי בסוגיית המנהיגות, אלא  אינה עוסקת באופן 
להיבטים  המתייחסת  רחבה  במדיניות  שלובה  זו 
תעסוקה,  השכלה,   - לצעירים  הקשורים  אחרים 
היא  מנהיגות  חברתית.  ומעורבות  אזרחית  אחריות 
ערך מוסף נלווה לתוצאות שהמדינה מקווה להפיק. 
לנתח  מבקש  היה  הסביר  החוקר  אם  גם  למעשה, 
את תקציב המדינה, הוא היה מתקשה לפענח כמה 
ייתכן שהסוגיה  משקיעה המדינה בפיתוח מנהיגות. 
הייתה  לו  יותר  רבה  לב  לתשומת  זוכה  הייתה 
לנעשה בדומה  לצעירים,   לאומית  רשות   מוקמת 

במדינות אחרות.3

מנהיגות  את  לטפח  כדי  המדינה  עושה  מה 
העתיד בישראל?

1. משרד ראש הממשלה – חה”כ גילה גמליאל 
צעירים,  לקידום  שר  סגנית  לתפקיד  מונתה 
מדיניות  מקדמת  אכן  והיא  ונשים,  סטודנטים 
בתחום זה. עם זאת, נראה שפיתוח מנהיגות בקרב 
של  העדיפויות  בסדר  נמוך  במקום  נמצא  צעירים 
לתחום.  ייעודיים  משאבים  היעדר  לאור  המשרד, 
למשרד עצמו אין אסטרטגיה יזומה משלו בסוגיה 
אבל הוא נענה ליוזמות של אזרחים ושל ארגונים 
והסכים להשתתף בתקצוב כמה תכניות בתחום. 
אחת מהן היא “עתידים: צוערים למינהל ציבורי” 
)ראו הרחבה(. בתום שבע שנות פעולה, שבמהלכן 
הושמו  שרובם  צוערים  ל-160  קרוב  הוכשרו 
כי  הממשלה  קבעה  השונים,  הממשלה  במשרדי 
ומשמעותית  מרכזית  “יוזמה  בתכנית  רואה  היא 
הציבורי”.  השירות  לטיוב  גדולה  חשיבות  בעלת 
התכנית  לקחים  הפקת  בעקבות  זאת,  ובכל 
שפורסמה  ממלכתית  ועדה  ובהמלצת  הוקפאה, 
שתי מ-2012  החל  אותה  יחליפו   ב-2010 

תכניות חדשות: 4 

עתידים,  ידידי  עמותת  בשיתוף  האחת,  א. 
המקומי”:  לשלטון  צוערים  “עתידים:  תיקרא 

“עתידים: צוערים למינהל ציבורי”
בשירות  מנהיגים  להכשרת  מסלול  הוא 
הציבורי שיזמו אנשי עסקים מקבוצת “רוחות 
שלוש  נמשך  זה  מסלול  ב-2003.  שינוי”  של 
שנים )וכולל חמש שנים נוספות של התחייבות 
לשרת בשירות הציבורי( ומנוהל במשותף עם 
דומים  מסלולים  שמפעילה  עתידים”,  “ידידי 
נציבות  ובתעשייה,  בצה”ל  החינוך,  במערכת 
שירות המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית 
מטרתו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
העיקרית היא לבנות עתודת מנהיגות לשירות 
הציבורי באמצעות משיכת צעירים מצטיינים 
בעלי כושר מנהיגות למסלול הכשרה ושירות 
מהפריפריה. צעירים  העדפת  תוך   ציבורי, 
שהפרויקט  מקווים  שינוי"  של  "רוחות  יזמי 
המקומי,  בשלטון  וישוכפל  דוגמא  יהווה 
במערכות הבריאות, התשתיות והרווחה ואולי 

אף במגזר השלישי.

ת
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 3. לבל )2008(. בניו זילנד, למשל, פועל משרד לפיתוח צעירים. המשרד מציע שירותים שונים לבני 24-12, ובכלל זה משקיע בתכניות לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים. 
      ]http://www.myd.govt.nz[. בבריטניה הקימה הממשלה מועצה למצוינות בניהול ולמנהיגות "במטרה להבטיח שמנהליה ומנהיגיה של בריטניה יהיו הטובים בעולם"  

.(James & Burgoyne, 2002(     
.http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/913B411B-DC74-4C59-BE59-ECBB4DBCB14D/0/tzoharim.pdf :4. ראו המלצות הוועדה

.http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/4C18B8AF-6344-43E8-98CC-A1925CCFFED3/0/Zoharim20110320.pdf :5. להרחבה ראו טופס מכרז התכנית

http://www.myd.govt.nz
http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/913B411B-DC74-4C59-BE59-ECBB4DBCB14D/0/tzoharim.pdf
http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/4C18B8AF-6344-43E8-98CC-A1925CCFFED3/0/Zoharim20110320.pdf
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טיפוח  ייעודו  שכל  למנהיגות  ספר  בית  זה  ובכלל 
השפעתו  במפקדים.  שטמון  המנהיגות  פוטנציאל 
וערכים  הצבא  לגבולות  מעבר  חורגת  צה”ל  של 
במסגרות  לצעירים  גם  מונחלים  מטפח  שצה”ל 
המיועדות  פורמליות  ובלתי  פורמליות  חינוך 
לכאורה  הצבאי.  השירות  לקראת  אותם  להכין 
מנהיגותם  בפיתוח  משקיע  שצה”ל  המשאבים 
שלו,  לחיזוקו  אלא  נועדו  לא  צעירים  אנשים  של 
והחברה הישראלית מפסידה תרומה משמעותית 
של צעירים במיטב שנותיהם היצרניות, אך הלכה 
מתרומתם  הרבה  מרוויחה  החברה  למעשה 
אשר  מיוחדות  ויחידות  פיקוד  מסלולי  בוגרי  של 
ממלאים לאחר שחרורם תפקידי מפתח בארגונים 
אלה  אנשים  הציבורי.  ובשירות  וחברתיים  עסקיים 
עברו מסלולי הכשרה שעונים בדיוק על הגדרתנו 
איתור  בהמשך:  שנראה  כפי  אפקטיבית,  לתכנית 
ורצון להוביל, מיון קפדני,  זיהוי פוטנציאל  מוקדם, 
חווייתית  התנסות  הכוללת  אינטנסיבית  הכשרה 
או  )בקבע  מתמשך  וליווי  לחיקוי  כמודל  ומנטור 
מנהיגות  לטיפוח  צה”ל  של  פעולותיו  במילואים(. 
ללא  ארגון  אינו  שצה”ל  כיוון  זה  בדוח  נסקרו  לא 

כוונת רווח על פי ההגדרה המקובלת.

לפיתוח  אחרים  ממשלה  משרדי  של  תרומתם   .5
מנהיגות העתיד של ישראל שולית יחסית.

6. בישראל פועלים – בשיתוף עם משרדי ממשלה 
כגון  מנהיגים,  פיתוח  בתחום  מובילים  ארגונים   –
אלכ"א )ג'וינט ישראל( ואבני ראשה, אך קהל היעד 
שלהם ברובו מורכב מאנשי מקצוע ובעלי תפקידים 
בכירים בשירות הציבורי ובמערכת החינוך המצויים 
כן  ועל  בעיצומה של הקריירה המקצועית שלהם, 

לא יידונו בדוח זה.

ב. תאגידים עסקיים ותורמים פרטיים
מבין התאגידים המשקיעים בארגונים חברתיים לא 
רבים בחרו באופן מכוון ואסטרטגי להשקיע בתחום 
בהקשר  בולט  תאגיד  דווקא.  המנהיגות  פיתוח 
אשכול  בפיתוח  השקיע  אשר  לאומי,  בנק  הוא  זה 
עם  בשיתוף  בפריפריה  נוער  לבני  ייחודיות  תכניות 
הוא  מנהיגות  עידוד  אלה  בתכניות  אחריי!.  עמותת 
נוער  בני  קידום  הראשיות:  למטרות  משנית  מטרה 
העלאת  בחברה,  המיטבי  שילובם  לקראת  וצעירים 
מספר  העלאת  בגרות,  לתעודת  הזכאים  מספר 
לערכים וחינוך  איכותי  לשירות  לצה”ל   המתגייסים 

ולמעורבות חברתית. 

עקיף  באופן  והן  תלמידים,  ומועצות  )מש”צים( 
חיצוניים  מארגונים  שירותים  קניית  באמצעות 
והענקת תמיכות והקצבות לארגונים שמפעילים 
הנוער  תנועות  כמו  משלהם,  עצמאיות  תכניות 
החינוך  שמשרד  המשאבים  סך  והמתנ”סים. 
אינו  בשנה  המנהיגות  פיתוח  בתחום  משקיע 
המדינה  תקציב  סעיפי  את  לפענח  קשה  ברור. 
גורמים במשרד החינוך מתקשים בכך, שכן  וגם 
חינוך  שייעודן  פעילויות  בין  ואבחנה  הפרדה  אין 
ובין  חברתית,  ולמעורבות  למחויבות  לערכים, 

פעולות שייעודן הבלעדי טיפוח מנהיגות. 

בעלי  מימון  לציין  ניתן  המשרד  של  פעולותיו  בין 
תפקיד ייעודיים לסוגיית צעירים ברשויות המקומיות 
בעלות כוללת של למעלה מ-20 מיליון ש”ח, אימוץ 
תכנית נ.מ.ש )נערים ונערות מובילים שינוי( שיזמה 
והפעילה בעבר שדולת הנשים בעלות שנתית של 
חצי מיליון ש”ח, הנהגת שולחנות עגולים בהובלת 
מ-18  ברשויות  ההצבעה  גיל  הורדת  נוער,  בני 
עיר  ראשי  לבחירת  בעקיפין  שתרם  )צעד  ל-17 
צעירים( והקצאת משאבים למסגרות חינוך בלתי 
נוער הפועלות אחר הצהריים.  והתנדבות  פורמלי 
משרד החינוך תומך בדרכים שונות ב-25 תכניות 
נמנענו  זה  בדוח  עמותות.  שמפעילות  מנהיגות 
משרד  שבאחריות  התכניות  של  מעמיק  מניתוח 
החינוך כיוון שעל פי רוב קהל היעד שלהן הוא בני 

נוער ואילו דוח זה עוסק באנשים צעירים.

3. המשרד לפיתוח הנגב והגליל רואה בקידום 
צעירים בנגב ובגליל יעד חשוב. זהו חלק מחזונו של 
ומטבע  שלום,  סילבן  חה”כ  במשרד,  המכהן  השר 
של  הנוכחית  המדיניות  אם  לדעת  אין  הדברים 
המשרד בהקשר זה תיושם גם תחת הנהגתו של 
שר אחר. המשרד יזם תכניות משלו המקדמות את 
הצעירים בפריפריה בכלל ואת מעורבותם בחברה 
בפרט. המשרד אף הקצה משאבים להקמת אגף 
ואזוריות  יוזמות ארציות  לצעירים שעוסק בקידום 
ישראל  כנס  צעירים,  פרלמנטים  כגון  צעירים,  של 
מתקציביהם,  ש-75%  הצעירים,  ומרכזי  לצעירים 
גם  המשרד  במשרד.  מקורם  ש”ח,  מיליון  כ-120 
תומך ומשקיע מיליוני שקלים ביוזמות של עמותות, 
 – כ”ן  עמותת  של  נשים  למנהיגות  התכנית  כמו 
והמרכזים להכשרת מנהיגות עסקית- נשים  כוח 

חברתית של עמותת יוניסטרים.

4. צה”ל - בשל החשיבות שכל ארגון צבאי מקנה 
מנהיגות,  פיתוח  מערך  בצה”ל  הוקם  למנהיגות 
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או  מנהיגים  להכשרת  מנדט  בעלת  עצמה  רואה 
שגבולות התקציב ומבנה מקורות המימון מכתיבים 
סדר עדיפויות שבו פיתוח מנהיגות אינו במקום גבוה. 

מספר  מציעות  בישראל  ומכללות  אוניברסיטאות 
בבסיסן  העומד  שהמודל  תכניות  של  מצומצם 
הרצון  ובין  הנצבר  המחקרי  הידע  בין  לשלב  מבקש 
בתחומם.  מובילים  של  עתודה  להתפתחות  לתרום 

ניתן להבחין בסוגים שונים של תכניות: 

1( מתן מלגות לסטודנטים מצטיינים בעלי מודעות 
במסגרת  אשר  מנהיגות,  ויכולות  גבוהה  חברתית 
חברתית,  מנהיגות  בתכנית  משתתפים  המלגה 
ואקדמית  חברתית  למנהיגות  התכנית  כגון 

באוניברסיטת חיפה. 

לתת  שמטרתן  ות  ן-תחומי בי ות  תכני  )2
לדוקטורנטים צעירים ומצטיינים הזדמנות לפעול 
לכיוון פיתוח עצמי בעל משמעות בשבילם, שיש בו 
“תכנית  בניית מנהיגות חברתית עתידית, כמו  גם 
הבינתחומי  במרכז  הפועלת  למנהיגות”  רבין 
באוניברסיטה הפועלת  זו  וכמו   בהרצליה 

העברית בירושלים. 

עסקיים,  בתאגידים  מנהלים  להכשרת  תכניות   )3
כמו זו שפועלת במרכז הבינתחומי בהרצליה. 

בשטח”  “מגדר  מסלול  כגון  מגדריות,  תכניות   )4
ידע  להעניק  שמטרתה  אילן,  בר  אוניברסיטת  של 
נשים  למנהיגות  יישומיים  כלים  בשילוב  תיאורטי 

בזירה החברתית.7

למנהיגות  המגמה  במיוחד  מסקרנת  זה  רקע  על 
גוריון  בן  באוניברסיטת  לפעול  שהחלה  חברתית 
תכנית  זו  מנדל.8   קרן  עם  בשיתוף  השנה  בנגב 
עסקים  במנהל  שני  לתואר  לימודים  במסגרת 
המגזר  עבור  מנהיגים  ולקדם  להכשיר  שמטרתה 
הסטודנטים  בישראל.  השלישי  והמגזר  הציבורי 
הלימודים  ותכנית  חלקית  לימודים  למלגת  זוכים 
תיאורטיים וכלים  ידע  ניהולית,  הכשרה   משלבת 

והתנסות מעשית.

ד. קרנות
מספר מצומצם מאוד של קרנות פילנתרופיות קיבלו 
החלטה אסטרטגית לייחד נתח ממשאביהן לפיתוח 
בכך.  שעוסקות  בעמותות  לתמיכה  או  מנהיגות 

ראויה  מהשדה  גדולים  תאגידים  של  היעדרם  לצד 
לציון תופעה מעניינת: אנשי עסקים פרטיים אחדים 
מנהיגות  לגלות  צעירים  בעידוד  עניין  לגלות  החלו 
שמאפיין  בצעד  פוליטית.  או  עסקית  דווקא  לאו   –
הם  אסטרטגית  תפיסה  עם  חברתיים  משקיעים 
את  היטב  שחקרו  לאחר  עצמאי  מהלך  יוזמים 
הנושא, ומקימים ארגון עם תיאוריית שינוי ומודל לוגי 
משלו להכשרת מנהיגים בחינוך, באקדמיה, בשירות 
מגבשים  לחלופין  או  השלישי,  במגזר  או  הציבורי 
מסלול ייחודי ומשכנעים את הממשלה לאמץ אותו 
קו  עמותת  הוקמה  כך  משאבים.  בו  להשקיע  ואף 
ועתידים:  חותם  תכניות  נוסדו  דומה  ובאופן  הזינוק, 

צוערים למינהל ציבורי ביוזמת רוחות של שינוי.

ג. אקדמיה
שפע  מציעים  אינם  בישראל  האקדמיים  המוסדות 
כאחיהם  מנהיגות  לפיתוח  יישומיות  תכניות  של 
אינה  שהאקדמיה  ייתכן  למשל.6   הברית  בארצות 

משקיע לדוגמא: דרי שלון
בתחום  יזם  שלון,  )דרי(  תדהר  ד”ר 
הזינוק”  “קו  עמותת  את  ייסד  הביוטכנולוגיה, 
הזינוק  קו  עמותת  וכסף.  זמן  בה  ומשקיע 
מהפריפריה  איכותיים  צעירים  מכשירה 
הגיאוגרפית והחברתית להיות דור המנהיגות 
תכנית  באמצעות  ישראל  מדינת  של  הבא 
את  יזם  שלון  שנים.   10 הנמשכת  ייחודית 
החלטה  שקיבל  לאחר  העמותה  הקמת 
פיתוח  בתחום  להשקיע  אסטרטגית 
ומענים  צרכים  סקר  בעצמו  ערך  המנהיגות, 
חברתית  תכנית  בנמצא  שאין  וזיהה  קיימים 
עתודת  טיפוח  דהיינו  ציפיותיו,  על  שעונה 
שוויון  אי  צמצום  תוך  המגזרים  בכל  מנהיגות 
ההזדמנויות. לארגון שייסד שלושה מאפיינים 
תהליך  מובילים  לתפיסתו  אשר  עיקריים, 
שימוש  ארוך,  לטווח  עבודה  מנהיגות:  פיתוח 
מנהיגות  לפיתוח  ביותר  המקצועיים  בכלים 

ופיתוח מנהיגות באמצעות עשייה ויזמות.

 6. להרחבה על תכניות מנהיגות באקדמיה ראו למשל רשף והיינס )2008(. תכניות אלה לא נסקרו בדוח זה, כיוון שהאוניברסיטאות אינן עונות על ההגדרה המקובלת 
    לאלכ"ר, גם אם זו הגדרתן המשפטית, וכיוון שייעודן העיקרי הוא מחקר והשכלה גבוהה.

7. גילוי נאות: את מסלול "מגדר בשטח" ייסדה וניהלה ד"ר רונית קרק, אשר שימשה בהתנדבות חברת ועדת ההיגוי של דוח זה.
 8. גילוי נאות: ד"ר דניאל שני היא חברת סגל ואחראית פיתוח תכניות בקרן מנדל ועדי ניר-שגיא היא מנהלת בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל למנהיגות, 

   שתיהן חברות ועדת ההיגוי של דוח זה בהתנדבות.
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וזו ליבת עיסוקן. אצל העמותות האחרות – וביניהם 
35 מכינות קדם צבאיות )קד”צ( שייעודן העיקרי הוא 
להכין צעירים לשירות בצה”ל - פיתוח מנהיגות היא 
נוסף או משני, או שסוגיית המנהיגות היא ערך  יעד 
לא  המפעילה  שהעמותה  המרכזי  לעיסוק  מוסף 

התכוונה לטפח ישירות. 

ממודלים  לומדות  בתחום  הפועלות  העמותות 
ומפגינות גם מידה לא מבוטלת  שמופעלים בעולם 
להקשר  מודלים  והתאמת  חדשנות  יצירתיות,  של 
השונים  המודלים  את  לאפיין  מנת  על  הישראלי. 
על  ולעמוד  לנסות  וכדי  מפעילות  שהעמותות 
סווגו  שמופו  העמותות  שלהן,  האפקטיביות  מידת 
לקטגוריות ולקטגוריות משנה. הקריטריונים לניתוח 
מודל הפעולה של העמותות השונות גובשו בעקבות 
מפגש עבודה שקיימה מידות, ובו השתתפו מומחים 
עורכי  נעזרו  הסיווג  לתיקוף  עמותות.  נציגי   20 וכן 
תשובות  ניתוח  מקוון,  שאלון  כלים:  במספר  הדוח 
מידות  של  השאלות  “חמש  ובו  למסמך  הארגונים 
של  השינוי  תיאוריית  על  המעידות  לאפקטיביות”9 
העמותות ועל מודל הפעולה שלהן, ראיונות שנערכו 
משקיעים  ונציגי  מומחים  ועם  עמותות  מנהלי  עם 
ניתן   34 שבעמוד  בנספח  לציבור.  גלוי  מידע  וניתוח 
על  קצר  פירוט  וכן  המודלים  על  הסבר  למצוא 

עמותות המייצגות אותם. 

העוסקות  העמותות  של  ראשוני  וסיווג  מיפוי 
בפיתוח מנהיגות

שזוהו  העמותות   61 של  ראשונית  סקירה  לאחר 
מציאת  ידי  על  שונים  באופנים  לסווגן  שניתן  נמצא 
מתייחס  הראשוני  הסיווג  ביניהן.  משותף  מכנה 

למטרות העמותה שמפעילה את התכנית:

 - במוקד[  ]הפרט  אישית  מנהיגות  פיתוח  א( 
עמותות שעיקר מעייניהן להכשיר את מנהיגי המחר 
ובצבא.  – בחברה, בכלכלה, בפוליטיקה, באקדמיה 
עיקר עיסוקן מתמקד בפרט, בכישורי המנהיגות שלו 
ובשינוי שיתחולל בו ובסביבתו. התכניות שמפעילות 
המנהיג  בזהות  הרבה  עוסקות  אלה  עמותות 
ובמנהיגות כערך. עמותה כזו היא, למשל, יוניסטרים, 
להתמודדות  נבחרים  נוער  בני  להכשיר  שמטרתה 
העסקים עולם  של  חברתית  כלכלית  מציאות   עם 
עסקיים  למנהיגים  הפיכתם  ידי  על  וההיי-טק, 

וחברתיים בקהילותיהם.

אותן קרנות בודדות, כגון מנדל, גנדיר, אורן ומיראז’, 
עושות כך מתוך הבנה שההשקעה בפיתוח מנהיגות 
ומעורבות חברתית בקרב צעירים תתרום לחיזוקה 
ערות  אלה  קרנות  בישראל.  האזרחית  החברה  של 
לכך שתחום המנהיגות אינו נהנה מעודף תשומת לב 
של הרשויות ואין בו מדיניות רשמית ולכן הוא מהווה 
כר נרחב לפעולה חדשנית ויזמית. על פי רוב הקרנות 
אינן מפעילות בעצמן תכניות לפיתוח מנהיגות אלא 
משקיעות את הונן בעמותות שמפעילות אותן – גם 
אם בין הצדדים מתקיימים יחסי שותפות אסטרטגית 
ולא יחסי תורם ונתרם – אך יש מודלים שבהם הקרן 
עצמה מנהלת את הפרוייקט, כמו במקרים של קרן 

מנדל, קרן אייסף ותכנית שגרירי רוטשילד קיסריה. 

גורמים מפעילים
א. עמותות

מבין 61 עמותות שעוסקות בפיתוח מנהיגות העתיד 
ידי מידות, כרבע זוהו כעמותות  בישראל שמופו על 
שייעודן העיקרי הוא להכשיר צעירים להיות מנהיגים 

קרן לדוגמא:

מאחורי  החיה  הרוח  היא  פילנתרופית  קרן 
צעירים  בקרב  מנהיגות  לפיתוח  עמותה 
בישראל. הקרן הייתה שותפה לייסוד העמותה 
בחרה  הקרן  בה.  התומכת  היא  היום  ועד 
במודל פילנתרופי שבו משקיע חברתי מזהה 
צורך ומקים בעצמו ארגון חדש. מודל זה מוכר 
בעולם ואף בישראל, אך אינו כה שכיח. על פי 
רוב קרנות ממעטות ליטול סיכונים מסוג זה, 
ומעדיפות להשקיע בפרויקט מוכח שמאחוריו 
עומד ארגון מבטיח. משמעות הצעד שנקטה 
את  למעשה  הלכה  לממן  וההתחייבות  הקרן 
הארגון כולו, ובכלל זה את התשתית הפיזית, 
לנוכח  בולטת  שלו,  והאנושית  הטכנולוגית 
מהשקעה  רבים  משקיעים  של  סלידתם 
ונטייתם  הארגונית  ובתשתית  ב”תקורה” 

לייעד את מלוא סכום התרומה לפעילות.

.www.midot.org.il \9. על 5 השאלות של מידות ראו חמש_השאלות_של_מידות

http://www.midot.org.il/%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://www.midot.org.il/%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
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2. מודל השינוי החברתי – לצד דגל המנהיגות, 
שינוי  דגל השינוי החברתי:  גם את  זה מניף  מודל 
אלא  יותר,  טובה  מנהיגות  בזכות  רק  לא  שייגרם 
שיתחולל  אידיאולוגי  ערכי  שינוי  בעקבות  גם 
פערים או  מגדרי  שוויון  אי  כמו  בסוגיות   בחברה 

כלים  מקבלים  המשתתפים  סוציו-אקונומיים. 
היא  המודל  ומטרת  שינוי,  סוכני  הופכים  ובתורם 
למנף את כישורי המנהיגות של הבוגרים, על מנת 
או  חברתי  צורך  על  לענות  או  חברתי  עוול  לתקן 
על כשל שוק. עמותות בולטות: מרכז מעשה, ידידי 
ארגון  נשים,  כוח   – כ”ן  הנשים,  שדולת  עתידים, 
שגרירי רוטשילד והמכון למנהיגות עתיד בישראל.

3. מודל המנהיגות היישובית – המודל מתמקד 
ביישוב נתון, מגייס מועמדים בעלי ניסיון, ידע ויכולת 
ומעשי  תיאורטי  ידע  בין  ומשלב  להוביל,  מוכחת 
במטרה להופכם למנהיגים ביישוב וכך לשנות את 
פניו. עמותות בולטות: מרכז מנדל למנהיגות בנגב.

משקף  זה  מודל   – למנוסים  המסלול  מודל   .4
תקווה להישען על כישוריהם ועל יכולת המנהיגות 
להביאם  כדי  ניסיון  בעלי  בוגרים  של  המוכחת 
בתחומם,  מרכזיות  השפעה  לעמדות  ישירות 
אקדמיים,  במוסדות  לימודים  באמצעות  וזאת 
מנהיגים.  רשת  ויצירת  אקדמית  חוץ  הכשרה 
של למנהיגות  הספר  בית  בולטות:   עמותות 

מכון מנדל, מעוז - סיל.

5. המודל היזמי – מודל זה ייחודי בכך שהוא מכוון 
ומובילים  מנהיגים  להיות  התכנית  משתתפי  את 
מציע  שהוא  היישומיים  והכלים  העסקים,  בעולם 
בולטות:  עמותות  זה.  לשדה  בעיקר  רלוונטיים 

יוניסטרים, Ashoka ישראל.

ההכשרה  עיקר  זה  במודל   – השטח  מודל   .6
כיתתית,  או  משרדית  לסביבה  מחוץ  מתרחש 
להתנסות  מגורים.  מסביבת  הרחק  לפעמים 
משלב  והוא  במודל,  מרכזי  תפקיד  החווייתית 
הכשרת מנהיגים עם אימוני שדה ועם הכנה פיזית 
ומנטלית. ההתנסות החווייתית היא הזדמנות עבור 
המשתתפים ללמוד על בשרם את משמעותם של 
עמותות  אמת.  בתנאי  והובלה  החלטות  קבלת 

בולטות: אחריי!, מכינות קדם צבאיות.

אנשים  לגיוס  כפלטפורמה  מנהיגות  ב( 
עמותות   – במוקד[  ]החברה  לחברה  לתרומה 
שמבקשות לעודד אזרחות פעילה, חברה אזרחית 
חברתית  יזמות  פעלתנות,  מעורבות,  תוססת, 
איתור  באמצעות  זאת  עושות  הן  והתנדבות. 
בידיהם  ונותנות  להנהיג  פוטנציאל  בעלי  צעירים 
את  העתידיים  המנהיגים  יסחפו  שבעזרתם  כלים 
העונות  עמותות  כולו.  הציבור  ואת  קהילותיהם 
קהילות  רשת   - רקמה  למשל  הן  זו  הגדרה  על 
שח”ף(,  קהילות  לפיתוח  )המרכז  משימתיות 
הבוחרות,  צעירים  קהילות  עשרות  שמרכזת 
חברתית  פריפריה  באזורי  לחיות  חיים,  כמשימת 
עירונית ושואפות ליצור תהליכי צמיחה קהילתיים 
ארגון  או  בקהילה;  הקיימים  הכוחות  חיזוק  תוך 
שגרירי רוטשילד והמכון למנהיגות עתיד בישראל, 
מצוינות  המשלבת  בתכנית  משתתפים  שמוטביו 
רב-תחומית  מנהיגות  רשת  יצירת  עם  אקדמית 
במטרה לצמצם פערים חברתיים ולקדם אחריות 

ומעורבות חברתית.

מבלי להקדים את הדיון באפקטיביות של העמותות 
שזוהו  הקבוצות  שבשתי  רק  להעיר  ניתן  בתחום 
ואפקטיביות  יותר  אפקטיביות  עמותות  ייתכנו 
הדבר   – פחות  ומשפיעות  יותר  משפיעות  פחות, 
להציג  וביכולתן  לעצמן  מציבות  שהן  במטרות  תלוי 

תוצאות של ממש. 

סיווג משני
עלול  הראשוני  הסיווג  כי  נמצא  מעמיקה  בבדיקה 
הגדרת  על  שעונות  עמותות  שגם  כיוון  להטעות, 
“הפרט במוקד” אינן פועלות כך אלא כדי ליצור שינוי 
וזאת  הרחוקה,  או  הקרובה  הפרט,  של  בסביבתו 
בהישען על מנהיגותו של בוגר התכנית. לאחר ניתוח 
אותו  פרטו  השונות,  העמותות  של  הפעולה  מודל 
לסוגי  העמותות  את  ומיינו  למרכיבים  הדוח  עורכי 
שישה  הוגדרו  דומות.  פעולה  דרכי  שיתארו  משנה 

סוגי מודלים ואלה מאפייניהם הבולטים:

1. המודל המעצב – המודל מאתר בני נוער בעלי 
העשרה  שנות  בראשית  עוד  מנהיגות  פוטנציאל 
 - ביד היוצר  – כחומר  ומבקש לכוון אותם  שלהם 
למימוש מנהיגותם. מטבע הדברים ההימור גדול, 
שכן קשה לדעת מה יהיו סיכויי ההצלחה והשפעת 
הנדרשת  ההשקעה  וגם  זמן,  לאורך  המודל 
המעצב  המודל  ארגוני  רוב  פי  על  למדי.  גבוהה 
בולטות: עמותות  טווח.  ארוכות  תכניות   יפעילו 

.LEAD ,קו הזינוק
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ידי צוות  הממצאים עליהם נשען דוח זה נאספו על 
מידות במספר דרכים: ניתוח תקציב משרדי ממשלה, 
ועם  חברתיים  משקיעים  עם  מומחים,  עם  ראיונות 
נציגי עמותות, סקר שהופץ בקרב ארגונים רלבנטיים, 
נציגי  עם  עבודה  מפגש  עמותות,  של  דוחות  ניתוח 
השאלות  לחמש  ארגונים  תשובות  ניתוח  עמותות, 
וביניהם  גלויים,  מידע  מקורות  וניתוח  מידות  של 

דוחות כספיים.

 35–14 בגילי  ישראלים  וצעירות  צעירים  כ-15,000 
מנהיגים  להכשרת  בתכניות  שנה  בכל  משתתפים 
משרתים  כולל  לא  כמובן  עמותות,   61 שמפעילות 
למידע  נגישות  בהיעדר  נוער.  תנועות  וחברי  בצבא 
שמושקעים  המשאבים  סך  את  להעריך  ניתן  מלא 
מתוכם  בשנה,  ש”ח  מיליון  בכ-120  אלה  בתכניות 
כ-25 מיליון ש”ח )כ-21%( מקורם ברשויות10  והיתר 
בעיקר בהשקעות פילנתרופיות של תורמים פרטיים, 
הממוצעת  ההשקעה  עסקיים.  ותאגידים  קרנות 
פחות  בשנה,  ש”ח  כ-8,000  על  עומדת  במשתתף 

משכר לימוד שנתי במוסד אקדמי. 

מספר המשתתפים
האם עדיף להשקיע בקבוצה קטנה או לחשוף את 
התכנית בפני משתתפים רבים ככל האפשר? נראה 
שהתשובה לשאלה זו תלויה לא רק במודל הפעולה 
אלא גם ביכולתה של העמותה ובתשתית הארגונית. 
העמותות  שיעור  ערכה,  שמידות  הסקר  פי  על 
מ-30  קטן  שלהן  בתכניות  המשתתפים  שמספר 
עומד על 21%; בתכניות של 36% מהעמותות – רובן 
מכינות קד”צ - משתתפים 31 עד 70 צעירים בשנה; 
 71 בין  נע  המשתתפים  מספר  מהעמותות  ב-18% 
עבור  תכניות  מפעילות  מהעמותות   24% ל-150; 
הפועלות  עמותות  ביניהן  צעירים,  של  מאות  כמה 
הזינוק  קו  כגון  הארץ,  ברחבי  מוקדים  במספר 
ויוניסטרים; וכמחצית האחוז – עמותות כמו אחריי! 
ומרכז מעשה הפועלות במוקדים רבים בכל הארץ 
בו זמנית – משרתות אף אלפי משתתפים בכל שנה. 

פילוח ארגונים לפי מספר המשתתפים בשנה

  30-0 משתתפים 21%
  70-31 משתתפים 36%

  150-71 משתתפים 18%
  מאות משתתפים 24%
  אלפי משתתפים 0.5%

 עיקרי
הממצאים

10. שיעור זה כולל אך ורק את תמיכת הרשויות בעמותות והקצבות, אך לא השקעה ישירה של המדינה בתכניות שהיא מפעילה בעצמה.
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תהליכי איתור ומיון
קולטות מועמדים   )80%( של העמותות  רוב מכריע 
ומיון.  איתור  של  שיטתי  תהליך  לאחר  לתכניותיהן 
מעמותה  שונה  לתכנית  לקבלה  העיקרי  הקריטריון 
משתתפים  מעדיפות  מהעמותות   23% לעמותה: 
 15% בעוד  להנהיג,  פוטנציאל  להם  שיש  שנמצא 
מהעמותות קולטות משתתפים בעלי כושר מנהיגות 
 42% למנוסים”.  “המסלול  ארגוני  רובם   - מוכח 
בעיקר  לתכניותיהן  מועמדים  בוחרות  מהעמותות 
לאחר  כמובן  להנהיג,  שלהם  המוטיבציה  סמך  על 
מיון. קבוצה זו כוללת את ארגוני המודל המעצב וגם 
מבקשים  שם  גם  שכן  החברתי,  השינוי  ארגוני  את 

להבטיח שהמועמדים יהיו בעלי רצון להנהיג. 

לאיתור  קריטריונים  קובעות  אינן  מהעמותות   20%
בפני  דלתותיהן  פותחות  אלא  המשתתפים  ולמיון 
כל המעוניינים ליהנות מהתכנית על בסיס מקומות 
כנראה  מניחים  האלה  מהעמותות  בחלק  פנויים. 
שכיוון שפוטנציאל מנהיגות טמון בכל אחד מאיתנו, 
כל  למען  יפעלו  אם  דווקא  יושגו  מטרותיהן  וכי 
הצדקה  אין  ולפיכך  בשעריהן,  להיכנס  המעוניינים 
אין  עצמו.  בלימוד  אלא  במיון  משאבים  להשקיע 
בכך כדי לומר שהתכניות בעמותות אלה הן בהכרח 
מחייבים  המוגבלים  שהמשאבים  כיוון  המוניות, 
קליטת מספר נתון של מועמדים בכל שנה. שאלת 
נבדקה  לא  מנהיגות  לתכניות  וההיצע  הביקוש 

במסגרת דוח זה.

11. המספרים אינם מסתכמים ל-100%, כיוון שיש תכניות שמשתתפיהן משתייכים למגוון גילים וקהלי יעד.

 פילוח ארגונים לפי קריטריון עיקרי
למיון משתתפים

גיל המשתתפים
המעצב  המודל  ארגוני  בעיקר   – מהעמותות11    7%
- פונות לצעירים ממש, בני נוער בגילים 14–18, גיל 
 – מהעמותות  ב-44%  זהותם.  מתעצבת  עדיין  שבו 
רובן מכינות קד”צ - המשתתפים הם צעירים לפני 
שירותם  את  בשנה  שדחו  צעירים  זה  ובכלל  גיוס, 
פחות  עמותות,  של  שולי  שיעור  האזרחי.  או  הצבאי 
מ-1%, מפעילות בשיתוף הצבא תכנית שמשתתפיה 
חיילים ומפקדים בצה”ל, וזה אינו נתון מפתיע לנוכח 
ההשקעה הגדולה של צה”ל שמייתרת פעילות של 
רובן   – מהעמותות   28% משרתיו.  בקרב  עמותות 
מרכזי צעירים - פונות לצעירים לאחר שירות צבאי 
או לאומי עד גיל 26. 36% מהעמותות – בעיקר ארגוני 
להשקיע  שכדאי  סבורות   - למנוסים”  “המסלול 
מעניקות  והן  להנהיג  יכולת  הוכיחו  שכבר  באלה 
שירות לבוגרים עד גיל 35 בעלי ניסיון ניהולי ומקצועי. 

פילוח ארגונים לפי גיל המשתתפים

  פוטנציאל להנהיג 23%
  בעלי מוטיבציה 42%

  בעלי כושר מנהיגות מוכח 15%
  ללא העדפה 20%
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פילוח ארגונים לפי משך התכנית קהל היעד של התכניות
החברתי  השינוי  ארגוני  בעיקר   – מהעמותות   30%
תכניותיהן  את  מייחדות   - היישובית  והמנהיגות 
רובן  והחברתית,  הגיאוגרפית  מהפריפריה  לצעירים 
מתוך תפיסה של שוויון ומתוך אידיאולוגיה המחייבת 
השקעות  מהיעדר  שסובלים  במקומות  השקעה 
באזורים  שדווקא  הנחה  מתוך  או  ומשאבים, 
תוצאות  ולראות  שינוי  לחולל  ניתן  המוחלשים 
שמפעילות  העמותות  מעטות  נקודתית.  בהשקעה 
תכניות המיועדות לנשים בלבד, כמו שדולת הנשים, 
מכינת צהלי וכ”ן כוח נשים. באופן דומה, נדיר למצוא 
לעולים  בלעדי  באופן  המיועדות  מנהיגות  תכניות 

חדשים, לחרדים או לערבים )0.6% מהעמותות(. 

משך התכנית ותדירות המפגשים
מבין העמותות שמופו קו הזינוק בולטת בכך שהיא 
מציגה תכנית ארוכת טווח ומובנית הנמשכת עשור 
עיצוב  שנות  לאורך  המשתתף  את  ומלווה  שלם 
אישיותו ועד יישום ראשוני של הפוטנציאל הטמון בו. 
מעשה,  מרכז  יוניסטרים,  וביניהן  מהעמותות,   12%
ידידי  אייסף,  קרן  רוטשילד,  שגרירי  ארגון  אחריי!, 
עתידים ומכון ראות, מפעילות תכניות בנות 5 שנים 
הנמשכת  תכנית  מפעילות  מהעמותות   6% ויותר. 
שנתיים או שלוש, ובהן בולטות ידידי עתידים ועולים 
מפעילות  מהעמותות   20% וודליי.  באנדליי  ביחד 
או  רבעון  עד  שבועות  מספר  הנמשכת  תכנית 
סמסטר, ובהן בולטות מעוז – סיל, כ”ן – כוח נשים, 
ישראל   Ashoka מרכז צעירים חיפה, שדולת הנשים, 
והמכון למנהיגות עתיד בישראל. מרבית העמותות 
וביניהן 35 מכינות  מפעילות תכנית הנמשכת שנה, 
קדם צבאיות ומרכזי הצעירים. עם זאת, קיים הבדל 
רוב  בעוד  הפעילות:  ובתדירות  באינטנסיביות  ברור 
העמותות מציגות תכנית שבה המשתתפים נפגשים 
צבאיות  הקדם  במכינות  בשבוע,  פעמיים  או  פעם 
הפעילות נערכת 24 שעות ביממה בכל יום במסגרת 
ויתרונות  חסרונות  המודלים  לשני  טוטלית.  כמעט 
מודל  של  לאפקטיביות  אשר  הסכמה  אין  ובספרות 

זה או אחר.12

.Hannum & Martineau (2007( ,12. ראו, למשל
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שאינן משתפות פעולה עם אחרות, אלא אף אינן 
שפועלות  האחרות  העמותות  הן  מי  כלל  יודעות 
בתחומם. בסקר שערכה מידות נמצא כי רק 51% 
אחרת  או  זו  בדרך  פעולה  משתפות  מהעמותות 
עם עמותות אחרות הפועלות בתחום. כלומר, על 
סביר  מסתגרת.  עמותה  יש  משתפת  עמותה  כל 
שעמותות  כיוון  יותר,  עוד  נמוך  האמיתי  שהנתון 
שיתופי  לסקרים.  לענות  לא  גם  נוטות  מסתגרות 
הפעולה הקיימים מגוונים, ויש לעודד אותם: החל 
מנטורים  בשאילת  עבור  בידע,  חלקי  בשיתוף 
ושכפול מודל פעולה וכלה בהפעלה משותפת של 

מכינה קדם צבאית.

הספר החשוב "Forces for Good"      מלמד שארגונים 
בידע  אחרים  שמשתפים  כאלה  הם  אפקטיביים 
שומרים  אשר  ארגונים  שרכשו.  ובמידע  שפיתחו 
שוכחים  עסקית,  בתחרות  היו  משל  מקצועי,  סוד 
חברתית  סוגיה  לפתור  כדי  קם  חברתי  שארגון 
אם  יעשה  טוב  כן  ועל  היקפה,  את  לצמצם  או 
נמצא אם  שלו,  הפעולה  מודל  של  שכפול   יעודד 

שהוא מוצלח. 

ייתכן ששיתוף במשאבי ידע יניב גם ערך מוסף: אם 
שבכך,  התועלת  את  יראו  השונות  התכניות  בוגרי 
ביחסים  גם  דומה  אסטרטגיה  ליישם  עשויים  הם 
את  עוד  להגדיל  וכך  אחרים  מנהיגים  ובין  בינם 
שבו  המנהיגות,  בתחום  שדווקא  מוזר  השפעתם. 
העמותות מעודדות את משתתפי התכניות לשתף 
וליצור רשת של מנהיגים, נמנעות  ביניהם  פעולה 

הן בעצמן מאסטרטגיה דומה.

פערים משמעותיים
במסגרת איסוף המידע ומיפוי העמותות זוהו צרכים 
פערים  שני  למענה.  זוכים  שאינם  בתחום  שונים 

בולטים משכו את העין:

נשים  בקרב  מנהיגות  בפיתוח  השקעה  א. 
וקבוצות מוחלשות 

בכלכלה,  בחברה,  בפוליטיקה,   - הישראלית  בהנהגה 
ולקבוצות  לנשים  חסר  ייצוג  קיים   – באקדמיה 
מבלי  וחרדים.  ערבים  כגון  באוכלוסייה,  מיעוט 
הישראלית  שהחברה  ספק  אין  לכך,  בסיבות  לדון 
הון  של  חיונית  תרומה  על  מוויתור  נפסדת  יוצאת 
במהלך  מנהיגות.  של  אחרים  סגנונות  ושל  אנושי 
התכניות  שנדירות  מידות  למדה  התחום  מיפוי 
שמייחדות את משאביהן להכשרת מנהיגים מקרב 
קבוצות אלה. זאת ועוד, עמותות אחדות שזה היה 
אף  צעירות”,  מנהיגות   – “ניסן  כגון  העיקרי,  ייעודן 
נסגרו. ארגונים אחדים פועלים לפי תפיסה שלפיה 
לבטא  עילית  מקבוצות  צעירים  בעידוד  השקעה 
אור  תחת  המטבע  כחיפוש  כמוה  מנהיגותם  את 
להשקעה  ממילא  זוכים  אלה  צעירים  שכן  הפנס, 
מזה  קטן  כזאת  השקעה  של  המוסף  והערך  רבה 
זו,  גישה  לפי  מוחלשות.  באוכלוסיות  השקעה  של 
צעירים  מקרב  טובים  מנהיגים  מחמיצה  החברה 
מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ערבים, נשים, 
הדרה,  מתאימות,  הזדמנויות  היעדר  בגלל  וזאת 
וקריטריונים  מיון  מבחני  של  התאמה  ואי  תיוג 
תומכי  קבוצות.  אותן  של  הייחודיים  למאפיינים 
להשקיע דווקא במתן הזדמנויות  הגישה מציעים 
האופן  את  ולשנות  מוחלשות  מקבוצות  לצעירים 

שבו נבחנת התאמתם לתכניות פיתוח מנהיגות. 

ב. שיתוף פעולה ולמידה הדדית 
תחרות היא דבר מבורך גם במגזר השלישי, אבל 
והיכולת  פעולה  לשתף  היכולת  ממנה  חשובות 
המנהיגות,  בתחום  אחרים.  של  מניסיונם  ללמוד 
בידע  לשיתוף  ערך  יש  אחרים,  בתחומים  כמו 
לפתרון  העמותה  תורמת  בכך  שכן  ולהפצתו, 
הבעיה שבגללה הוקמה - עמותות קמו כדי לחולל 
סיבה  ואין  קיים  צורך  על  ולענות  חברתי  שינוי 
שיסתגרו וישמרו על סודותיהן המקצועיים לעצמן. 
עם זאת, לא מפתיע לגלות שעמותות רבות לא רק 
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.Crutchfield & McLeod-Grant (2007( .13
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תנאים חיוניים לאפקטיביות בעמותות 
לפיתוח מנהיגות

לקבוע  יומרני  תוצאות,  על  ודאיות  עדויות  בהיעדר 
הדוח  עורכי  שכך,  כיוון  באמת',  עובד  'מה  נחרצות 
זה.  לפרק  בהסתייגות  להתייחס  מקוראיו  מבקשים 
שיפורטו  התנאים  כי  לקבוע  מבקשת  אינה  מידות 
לפיתוח  עמותה  של  להצלחתה  הכרחיים  להלן 
מנהיגות. במקום זאת היא מבקשת להציע – על סמך 
ניתוח שערכה – שורה של מאפיינים שאימוצם יגדיל 
למיטב  אפקטיבית.  להיות  התכנית  של  סיכוייה  את 
תנאים  ברשימת  להסתייע  ניתן  מידות,  של  הבנתה 
בקבלת  גם  כמו  ובשיפורה,  תכנית  בבניית  אלה 
תוצאותיה.  מדידת  ועל  בה  השקעה  על  החלטות 
למותר לציין כי חלק מהפרמטרים המפורטים להלן 
סיבות  בשל  מהארגונים  לחלק  רלבנטיים  אינם 
מגוונות וכי ישנם פרמטרים חשובים אחרים, לעתים 
קריטיים, אשר לא נכללו בסקירה שלהלן. ובכל זאת, 
עורכי הדוח העיזו והציעו את הפרמטרים החשובים 
ביותר ואשר לדעתם חיוניים לאפקטיביות בעמותות 
בספרות   קריאה  מתוך  וזאת  מנהיגות,  לפיתוח 

ומניתוח ראיונות שקיימו:17

גבוהים  סיכויים  בעלת  תכנית   – ומיון  איתור   .1
להיות אפקטיבית היא זו שמשקיעה מאמץ שיטתי 
שתי  קיימות  זה  לעניין  המועמדים.  ובאיתור  במיון 
עילית  לקבוצת  פונה  האחת  מנוגדות:  גישות 
לעתים  להנהגה,  פוטנציאל  בעלי  אנשים  של 
יכולתם  את  להוכיח  הספיקו  שכבר  כאלה  אפילו 
ומיון  איתור  בתהליך  נבחרו  אשר  להוביל,  ורצונם 
שפונות  תכניות  מייצגות  האחרת  את  שיטתי. 
 – באוכלוסייה  ומוחלשת  מובחנת  לקבוצה 
מתוך   – פריפריה  חרדים,  עולים,  ערבים,  נשים, 
וכיוון  הנחה שפוטנציאל מנהיגות קיים בכל אדם, 
שצעירים מקבוצות עילית זוכים ממילא להשקעה 
שמבחני  ובהנחה  יותר,  רבות  ולהזדמנויות  רבה 
מיון רבים מוטים לטובתם, הרי שנכון יותר להשקיע 
ובמיון של בעלי פוטנציאל להנהיג מקרב  באיתור 
נמצא  מידות  שערכה  בסקר  מוחלשות.  קבוצות 
ומיון איתור  תהליכי  עורכות  מהעמותות   ש-80% 

למועמדים לתכנית. 

בקרב חוקרים ומובילי דעה לא קיימת הסכמה מלאה 
טוען  למשל,  דרי,  דוד  ללמד.  וצריך  ניתן  שמנהיגות 
פופר  ללמד.14  לא  אבל  ללמוד,  אפשר  שמנהיגות 
מדגיש את חשיבותה של מנהיגות כערך ולא כמקבץ 
של מיומנויות שיש ללמד, ומסביר שחשוב לפתח אצל 
המשתתפים זהות של מנהיג יותר מאשר כישורים.15  
גורס  ישראל,  אינטל  מנכ”ל  שהיה  מי  פרוהמן,  דב 
הספר”,  “לפי  לא  ודאי  מנהיגות,  ללמד  ניתן  שלא 
וללמוד  אוטודידקט  להיות  חייב  אותנטי  ומנהיג 
מנהיגות תוך עשייה, ובכל זאת הוא טרח ופרסם ספר 
עשיר בתובנות ועצות למנהיגים בכוח.16   למרות כל 
זאת, שכיחותן של תכניות לפיתוח מנהיגות והביקוש 
הדעה  בציבור.  שלהן  הלגיטימציה  על  מעידים  להן 
הרווחת מעודדת פיתוח מנהיגות, ואם כך יש לעשות 

זאת באופן שמשיג תוצאות. 

בתחום  באמת”  עובד  “מה  לברר  ננסה  זה  בפרק 
פיתוח מנהיגות העתיד בישראל, או במילים אחרות: 
שמבטיחים   מאפיינים  בדבר  להנחות  תיקוף  לתת 
לכאורה את סיכוייו של מודל הפעולה הנבחר להיות 
ומסקנותיו  הדוח  שממצאי  לציין  חשוב  אפקטיבי. 
אינם נשענים על הערכה או על אבחון של כל אחת 
מהתכניות שנסקרו וגם לא על מחקר כמותני, אלא 
על ניתוח איכותני של ידע מהשדה שנאסף בעזרתן 
מומחים  בעזרת  בתחום,  הפועלות  העמותות  של 

ובעזרת סקירה של ספרות מקצועית.

מיהו  לקבוע  מידות  בכוונת  אין  זה  דוח  במסגרת 
מנהיג אפקטיבי או אם תכנית זו או אחרת אפקטיבית 
- כדי לעשות כן יש להישען על מדידת תוצאות ועל 
עדויות להצלחה שהשיגה העמותה עצמה. במקום 
זאת, ביקשו עורכי הדוח לנסות ולמפות מהם אותם 
סיכויי  את  שמגדילים  מאפיינים  או  חיוניים”  “תנאים 
זו צריכה לעניין  העמותה להיות אפקטיבית. שאלה 
כל משקיע חברתי שרוצה לוודא שתרומתו מחוללת 
את  מידה  באותה  לעניין  וחייבת  הרצוי,  השינוי  את 
לתכנית  אם  לדעת  ברצונן  אם  השונות,  העמותות 

סיכויים טובים להצליח. 

 מה עובד באמת?
 מודלים אפקטיביים

של עמותות לפיתוח מנהיגות
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14. דרי )2009(.
15. פופר )2007(.

16. פרוהמן )2008(.
 17. במסגרת הכנת דוח זה נשענו עורכי הדוח על ספרות מחקרית מגוונת, שעיקריה מופיעים ברשימה הקריאה שבנספח, על מפגש עבודה עם נציגי ארגונים הפועלים 

     בתחום וכן על ראיונות שקוימו עם 2 אנשי ממשל, 7 מומחים, 2 נציגי משקיעים ועם 8 מנהלי ארגונים שמפעילים תכניות לפיתוח מנהיגות.
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התכנית  סיכויי  את  להגדיל  כדי   – ערכי  בירור   .4
להיות אפקטיבית על המשתתפים לערוך בירור עצמי 
כמנהיגים  להם  החשובים  ולערכים  לזהותם  אשר 
טבע  את  לקבוע  שעשוי  מארגן  רעיון  זהו  לעתיד. 
מנהיגותו של הבוגר לאורך הקריירה.1vמרכיב הזהות 
הוא מרכזי כמעט בכל תכנית לפיתוח מנהיגות וכמו 
גם  רבים  לאזכורים  זכה  הוא  המקצועית  בספרות 
בראיונות ובמפגש העבודה שקיימה מידות. מניתוח 
מהתכניות   69% כי  עולה  מידות  שערכה  הסקר 
 כוללות הזדמנות לבירור ערכי פנימי ולשאלות זהות

בקרב המשתתפים.

גבוהים  סיכויים  בעלת  תכנית   – הבוגרים  ליווי   .5
להיות אפקטיבית היא זו שלא רק שומרת על קשר 
עם בוגריה, אלא דואגת ללוותם באופן שיטתי בדרכם 
מיישמים  הם  שבו  האופן  אחר  לעקוב  העצמאית, 
מעשיים  כלים  בידיהם  ולתת  ולהמשיך  שלמדו  את 
שיסייעו להם לממש את חזונם האישי ואת פוטנציאל 
מנהיגותם )Hannum & Martineau, 2004(. תכנית כזו 
אינה מסתפקת בתיעוד תפקידו הפורמלי של בוגר 
זה או אחר אלא ממשיכה לספק לבוגרים ידע ומידע, 
ותחושת השתייכות, חניכה, התמודדות עם  קשרים 
וייעוץ אישי, הזדמנויות ואתגרים – כל אלה  דילמות 
יגבירו את הסיכוי שההשתתפות בתכנית לא נותרה 
חוויה בלבד או שורה מרשימה בקורות החיים, אלא 

חוויה מעצבת ואף מחייבת.

בסקר שערכה מידות נמצא כי רק 49% מהעמותות 
דואגות לליווי של הבוגרים גם בתום התכנית. סביר 
דיווחו  מהעמותות  ושחלק  יותר  אף  נמוך  זה  שנתון 
סדור  מעקב  הייתה  כאילו  גרידא  קשר  שמירת  על 
אחר ההתפתחות של בוגריהם, שמטרתו ללמוד אם 
התכנית עמדה במטרותיה ואם השפיעה על מוטביה 
לאורך זמן. מבין העמותות שאינן מלוות את בוגריהן 
באופן מובנה, רבות העידו שהיו רוצות בכך אך סדר 
העדיפויות הארגוני אינו מאפשר זאת. מסיבה זאת 
על פי רוב העמותות אינן יכולות לספק תיעוד ומידע 
על  השפעתן  ועל  פעילותן  תוצאות  על  בוגריהן,  על 

מוטביהן לאורך זמן.

לתמיכה  המשתתפים  זוכים  מהעמותות  ב-61% 
של חונכים או מנטורים כחלק מובנה של התכנית. 
ניכר שזהו מרכיב חשוב ומוערך על ידי רבים, בעיקר 
מופת  דוגמאות  ושל  ניסיון  של  לחשיבותם  הודות 
עבור צעירים שמנהיגותם הפוטנציאלית עוד נמצאת 

בשלב התפתחות, גיבוש ועיצוב.

6. רישות )networking) – מבין מגוון הכלים שתכנית 
יכולה  אפקטיבית  להיות  גבוהים  סיכויים  עם 
מנהיגים  של  פעילה  רשת  גיבוש  לבוגריה,  להציע 
מספק  רישות  ביותר.  כחיוני  נתפס  פוטנציאליים 
נגישות  ובעיקר  והזדמנויות,  תמיכה, מידע, קשרים 

מיון קפדני על פי שיטות מוכחות מגדיל את הסיכוי 
שלמדו  את  ויישמו  להנהגה  ייטו  התכנית  שבוגרי 
אפליה  בו  שאין  לוודא  יש  אך  שינוי,  לחולל  ככלי 
מובנית. יש עמותות – דוגמת מרכז מנדל למנהיגות 
ובוחרות  הגישות  שתי  בין  המשלבות   - בנגב 
בפריפריה  צעירים  תושבים  מקרב  מועמדים 
אף  ואולי  להנהיג  פוטנציאל  להם  שיש  שנמצא 
הוכיחו מסוגלות להנהיג; אם תרצו – העילית של 
הוא  הקובע  הפרמטר  זו,  תפיסה  לפי  הפריפריה. 
לאתרו  ובמאמץ  להנהיג,  מוטיבציה  של  קיומה 

מתעלמים מקבוצת המוצא של המועמדים.

2. התנסות חווייתית – עמותה לפיתוח מנהיגות 
זו  היא  אפקטיבית  להיות  גבוהים  סיכויים  עם 
שמעמידה את המשתתפים במצבי קיצון או משבר 
תוך  משמעותיות  החלטות  לקבל  עליהם  שבהם 
לכלול  יכולה  התכנית  שונים.  בלחצים  עמידה 
פעילות  הפחות  לכל  או  תפקידים18  משחק 
אישיותם,  נחשפים  שבה  מהרגיל  ושונה  אתגרית 
באופן  המשתתפים  של  וכישוריהם  תכונותיהם 
את  לאבחן  ולעמיתים  למדריכים  שמאפשר 
פוטנציאל המנהיגות שלהם, ולהם עצמם לתרגל 
חשובה  ההתנסות  בתכנית.  שרכשו  מיומנויות 
הקוגניטיבי  מהמישור  תיאורטי  רעיון  להעביר  כדי 
גם  ההתנסות  הפעולה.  למישור  והאינטלקטואלי 
זהות  וליצירת  כערך  מנהיגות  לפיתוח  תורמת 
מתאימה  אינה  חווייתית  התנסות  מנהיג.  של 
יצירתיות  יש דרכים  ולכל הקשר, אך  לכל עמותה 

לשלבה בפעילות.

כוללות  מידות  ידי  על  שנסקרו  מהעמותות   72%
התנסות חווייתית או דימוי מצב משברי שמציבים 
ומחייבים  המשתתפים  בפני  מנהיגותי  אתגר 
קבלת החלטות. בחלק מהעמותות, כמו באחריי! 
וחיוני  מרכזי  זה  מרכיב  צבאיות,  הקדם  ובמכינות 
וחשיבותו  שולי  הוא  באחרות  העבודה;  למודל 

מכרעת פחות.

3. הקניית ידע – עמותה עם סיכויים גבוהים להיות 
אפקטיבית צריכה להקנות לבוגריה ידע – ולו בסיסי 
מנהיגים  על  מנהיגות,  דגמי  על  מנהיגות,  על   –
הבחירה  של  וההשלכות  האתגרים  ועל  מהעבר 
להיות מנהיג. בלא ידע תיאורטי עלולה ההתנסות 
להיוותר ללא הקשר ובמישור אנקדוטלי. גם הידע 
בלא  תועלת  חסר  להיוותר  עלול  לבדו  התיאורטי 
מהלך של שיקוף, שבו נדרש המשתתף לנתח את 

מנהיגותו שלו לאור הידע שרכש.

משלבות  מהעמותות   59% רק  מפתיע,  באופן 
על  מנהיגות,  על  תיאורטי  לימוד  בתכניותיהן 
פי  על  אף  בהיסטוריה,  מנהיגים  ועל  מיומנויות 
שהרוב המכריע של העמותות מסכימות כי אפשר 
ללמוד הרבה מידע מקצועי שפותח ומניסיון העבר.

.Kark (2011( .18
19. עוד על בירור ערכי ועל סוגיית הזהות ראו: ניסן )1997(.
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מידת  אחר  במעקב  היותר  לכל  או  מחייב,  בלתי 
תפקידים  ואחר  הבוגר  של  החברתית  המעורבות 

שמילא בצה”ל. 

שמניע  המרכזי  המרכיב   – מוטיבציה  עידוד   .8
הוא  בפועל  למנהיג  בכוח  מנהיג  והופך  לפעולה 
מוטיבציה – איתור מקורותיה ועידודה. לפי נוסחתו 
הכרחי  מנהיג  שיתפתח  מנת  על  פופר,21  של 

שיתקיימו התנאים הבאים:

 Leadership = Potential + Motivation + Development
+ Opportunity

הזדמנות    +    פיתוח   +   מוטיבציה    +    פוטנציאל    
=    מנהיגות

הוא  שבתחום  העמותות  של  תרומתן  עיקר 
במרכיב הפיתוח )D(, כלומר בלימוד המשתתפים, 
בהדרכתם ובהכוונתם כיצד להפוך למנהיגים. את 
ניתן  המוטיבציה  את  לזהות,  עליהן  הפוטנציאל 
לשלוט,  אפשר  אך  קשה  ההזדמנויות  ועל  לטפח 
והחיבור בין כולם באמצעות תכנית הכשרה יגדיל 
כן,  אם  מנהיגים.  להיות  התכנית  בוגרי  סיכויי  את 
לבוגריהן  להעניק  היא  העמותות  של  משימתן 
ואת  נכונותם  את  לממש  מתאימות  הזדמנויות 

רצונם להנהיג.

המשתתפים.  בקרב  מוטיבציה  לאתר  די  לא 
צעירים  בקרב  המוטיבציה  ששיעור  סביר  אמנם, 
המבקשים להשתתף בתכנית להכשרת מנהיגים 
על  אולם  הכללית,  באוכלוסייה  מהממוצע  גבוה 
התנהגותי,22   שינוי  וליצור  אפקטיבית  להיות  מנת 

על התכנית לעורר במשתתפיה רצון לפעול. 

עמותות מיישמות תנאים לאפקטיביות
שמופו,  העמותות  מבין  מידות,  של  שיפוטה  למיטב 
החיוניים  המרכיבים  כל  את  מציעות  בודדות  רק 
שלהן  עמותות  כמה  יש  האחרות  מבין  בתכניותיהן. 
הן  אך  זו,  מצומצמת  לחבורה  להצטרף  טוב  סיכוי 
בשלב  שהן  או  )פיילוט(,  ניסוי  בשלבי  עדיין  נמצאות 
מוקדם בחייהן וטרם בנו מערך מדידה ומעקב אחר 

בוגריהם או רישות.

אחד  רק  בהן  שיש  טובות  עמותות  שיש  ייתכן 
ייתכן  מהם;  כמה  או  שזוהו,  החיוניים  מהמאפיינים 
שנתפסות  מנהיגות  לפיתוח  תכניות  שקיימות  גם 
כוללות את כל המרכיבים שלעיל.  ואינן  כמוצלחות 
כל  קיימים  שבה  שלעמותה  היא  מידות  טענת 
המאפיינים סיכויים גדולים להיות אפקטיבית, ולפיכך, 
מיעוט העמותות שכוללות את כל המאפיינים הללו 
בקרב  מעמיק  דיון  נראה,  כך  מחייב,  בפעילותן, 

העמותות והמשקיעים בהן.

רישות  אפקטיבית.  למנהיגות  הכרחיים  למשאבים 
בזהות  המנהיג”  “אני  תפיסת  להחלפת  לסייע  עשוי 
הסבורים  יש  מנהיגים;20  קבוצת  של  קולקטיבית 
שינוי  ולחולל  מהלך  להוביל  יתקשה  בודד  שמנהיג 
לטובה, ואילו למסה קריטית של מנהיגים יש סיכוי טוב 
שיעורי  להעלאת  מסייעת  גם  העמיתים  רשת  יותר. 
השימור בתכנית – הן בהקטנת שיעורי הנשירה והן 
בהקטנת הסיכוי שהבוגרים לא יזנחו את חזונם ואת 

רצונם להנהיג.

 56% שרק  מגלים  מידות  שערכה  הסקר  ממצאי 
בוגרים  של  מובנית  רשת  בונות  מהעמותות 
ומקצועית  חברתית  תמיכה  שמטרתה   ,)networking(
ויצירת במה ללמידה הדדית. ניכר כי זהו מרכיב רצוי 
בעיני רבים, אך עמותות רבות אינן מוצאות משאבים 

כדי ליישם אותו.

7. מדידת תוצאות – תכנית בעלת סיכויים גבוהים 
לומד  ארגון  ידי  על  מופעלת  אפקטיבית  להיות 
שמודד את תוצאות פעילותו בטווח המיידי, הבינוני 
מוטביו  על  הארוך  בטווח  השפעתו  ואת  והארוך 
ועל סביבתם. בלא עדויות להצלחה העמותה אינה 
השיגה  ואם  הנכונה  בדרך  צעדה  אם  לדעת  יכולה 
את מטרותיה, אינה יודעת כיצד להשתפר ואין בידיה 
כלים להציג בפני מחזיקי העניין השונים את הסיבות 

לתמיכה בה.

שרבות  ויקר,  מורכב  עניין  היא  ומדידה  הערכה 
חיוניותו  למרות  עליו  לוותר  נוטות  מהעמותות 
ניכר  חלק  דיווחו  מידות  שערכה  בסקר  הברורה. 
התכנית  השפעת  את  מבררות  הן  כי  מהעמותות 
ללמוד  כדי  טווח  ארוך  מעקב  ומקיימות  בוגריה  על 
באופן  התכנית  מטרות  את  מגשימים  הבוגרים  אם 
מטעה זה  מצג  כי  נדמה  ואולם,  אקראי.  או   שיטתי 

מכמה סיבות: 

בעיקר  הטוב  במקרה  מודדות  עמותות  ראשית,   •
תוצאות מיידיות ושינויים שחלו בטווח הזמן הקצר, 
ספק  לכך.  מעבר  ולא  התכנית  בתום  מייד  לרוב 
המוסף  הערך  על  ללמד  יכול  כזה  זמן  טווח  אם 
של התכנית, כיוון שעל פי רוב מנהיגות מתפתחת 

ומתממשת במשך שנים.

• שנית, על פי רוב העמותות אינן מודדות תוצאה 
של ממש או השפעה של התכנית על משתתפיה, 
רצון  שביעות  על  מלמדת  המדידה  היותר  ולכל 
הבוגרים מהשתתפותם בתכנית או על ידע שרכשו.

רבות מהעמותות, כך נראה, מתקשות לעקוב אחר 
הפכו  אם  שיטתי  באופן  ולברר  זמן  לאורך  הבוגרים 
בסביבתם,  שינוי  לחולל  הצליחו  ואם  למנהיגים 
כבר  מובנה.  ליווי  היעדר  על  העידו  מחציתן  ולראיה 
קשר  בשמירת  מסתפקות  הן  רבות  שפעמים  ראינו 

, Center for Creative Leadership (CCL( 20. מתוך סדנה לפיתוח מנהיגות של ארגון
.LEAD 21. ריאיון עם פרופ' מיכה פופר )6.3.2011(. גילוי נאות: פרופ' פופר חבר בוועדת ההיגוי של הדוח בהתנדבות. מיכה פופר נמנה גם על מייסדי עמותת

.Avolio et. Al. (2009(; Kirkpatrick & Kirkpatrick (1994( ,22. ראו, למשל

.17.3.2011 



24

הארוך.  בטווח  ותוצאות  מיידיות  תוצאות  תפוקות, 
לייחס  האובייקטיבי  הקושי  בשל  מכך  שנמנעות  יש 
זו או  תוצאה מסוימת דווקא למאמציה של עמותה 
אחרת. אולם גם אותן עמותות שמודעות לחשיבות 
המדידה ומעוניינות להציבה גבוה בסולם העדיפויות 
סיבות:  מכמה  רצונן  את  לממש  מתקשות  בארגון 
שנית,  ויקרה.  מורכבת  המדידה  פעולת  ראשית, 
רב,  זמן  ביטוי  לידי  באה  הדברים,  מטבע  מנהיגות, 
ההכשרה;  מסלול  סיום  ממועד  מאוד,  רב  לעתים 
מחזיקי  כל  מצד  רוח  אורך  מחייבים  אלה  זמן  פערי 
של  ביטוייה  שלישית,  בנמצא.  תמיד  שאינו  העניין, 
ובהקשר  במצב  תלויים  וכה  רבים  כה  מנהיגות 
בזמן  אחדים,  של  הופעתם  אם  לקבוע  שקשה  עד 
מומחים  הצלחה.  על  מעידה  נעדרים,  שאחרים 
תכניות  של  והערכה  שמדידה  מסכימים  שונים 
לפיתוח מנהיגות היא משימה מורכבת וקשה, ובכל 
נשימה, כמו  והערכה,  “מדידה  קובעים:  הם   זאת 

אינה עומדת לבחירה”.25

התוצאות  הן  מעטות  מנהיגות  פיתוח  בתחום 
את  ולהוכיח  בהן  להיתלות  שניתן  המוחשיות 
אם  אבל  בודדת,  לפעילות  שלהן  הישיר  הקשר 
דיו  מבוסס  דבר  לומר  ניתן  יחד,  כולן  את  מחברים 
על מידת הצלחת התכנית. השאלה החשובה שכל 
זו:  בדיוק  היא  עצמה  את  לשאול  חייבת  עמותה 
ביחס עומדים  אנחנו  היכן  מצליחים?  אנחנו   האם 

לכוונותינו המקוריות?

עוקבות  הן  כי  העידו  שנסקרו  העמותות  מרבית 
את  ומתעדות  שלהן  המנהיגות  תכניות  בוגרי  אחר 
התפתחותם בהתאם ליעדים שנקבעו. חלקן עושות 
זאת באופן שיטתי ומובנה, כחלק בלתי נפרד מתכנית 
אקראי  במעקב  מסתפקות  רובן  ואילו  ההכשרה, 
תחנתו  עד  המעקב  את  ממשיכות  חלקן  וחלקי; 
מאבדות  רובן  ואילו  כמנהיג  הבוגר  של  האחרונה 
קשר עם רוב הבוגרים עד מהרה. משיחות עם נציגי 
שהעמותות  הדוח  עורכי  למדים  בתחום  עמותות 
ובליווי  התכנית  בהמשכיות  החשיבות  את  מבינות 
והן  הגבוהות,  העלויות  למרות  בוגריה,  של  מובנה 
שסיימו  לאחר  גם  הבוגרים  את  ומלוות   ממשיכות 

שירות צבאי או לימודים אקדמאיים.

הפעולה  אופן  את  הדוח  עורכי  כשניתחו  זאת,  עם 
שבודדות  נמצא  בתחום  הפעילים  הגורמים  של 
תוצאות  את  ומעריכות  שמודדות  העמותות 
פעולותיהן, כלומר את השינוי שחוללה ההשתתפות 
בתכנית בחיי משתתפיה ובסביבתם. כתוצאה מכך, 
ממש  של  עדויות  להציג  יכולות  אינן  העמותות  רוב 
והמשקיעים  זמן,  לאורך  המוטבים  על  להשפעתן 
את  לתקף  היכולת  את  מחמיצים  החברתיים 
שינוי  חוללה  השקעתם  אם  וללמוד  החלטותיהם 
ואם “זה עובד באמת”. תמונת מצב זו אינה שונה מזו 
של תחומי פעולה אחרים במגזר השלישי בישראל, 

והיא משקפת כשל שוק שנדון לא מעט בספרות.23 

למדוד  מתקשים  או  מתנגדים  כך  כל  רבים  מדוע 
תכניות לפיתוח מנהיגות?

לישראל  ייחודיות  ואינן  רבות  להתנגדות  הסיבות 
ועדת  הגישה  ב-2010  המנהיגות.  לתחום  או  דווקא 
את  הנדיב  יד  קרן  שמינתה  לאומית  בין  מומחים 
במטרה  בישראל  שערכה  לימודי  מסיור  מסקנותיה 
לעמוד על טיבן של מדידה והערכה במגזר השלישי 
הסיבות  על  הוועדה  חברי  עמדו  היתר  בין  בארץ.24  
בישראל.  והערכה  מדידה  הטמעת  שמעכבות 
מקצועיים  במעריכים  מחסור  הממצאים:  עיקרי 
היעדר  הערכה;  מחקרי  לאיכות  אשר  וספקנות 
נתונים או נגישות לנתונים רלוונטיים ושימוש מועט 
נטייה  מידע;  לאיסוף  מתקדמות  בטכנולוגיות 
לחשיבה אינטואיטיבית המונעת בידי רגשות וחשש 
של  גבוהה  מעלות  חשש  עסקית”;  “שפה  מחדירת 

העסקת מעריך חיצוני וחשש מממצאים שליליים.

לעתים עמותות נמנעות מהשקעת מאמץ במדידת 
מצד  דרישה  היעדר  מודעות,  חוסר  בגלל  תוצאות 
בין  ההבדלים  של  חלקית  הבנה  או  עניין  מחזיקי 

עמותות מודדות תוצאות:

רבים  משאבים  משקיעה  יוניסטרים  עמותת 
חברה  פעילותה.  תוצאות  אחר  במעקב 
מחקרי  לערוך  לעמותה  מסייעת  חיצונית  
התכניות  של  מקצועיים  והערכה  מדידה 
השונות ולבחון באמצעותם שינויים באמונות, 
אלה  החניכים.  של  ובהתנהגות  בעמדות 
והנתונים  שונות  זמן  בנקודות  נבדקות 
שמסייע  ניהולי  לכלי  מעובדים  שמתועדים 
לכל  האישית  ההכשרה  תכנית  את  להתאים 
קבוצות,  של  התפתחותם  את  ולנתח  חניך 
ליעדים.  בהתאם  כולה  התכנית  ושל  מרכזים 
להערכת  מדדים  במגוון  משתמשת  העמותה 
אמונת  וביניהם:  הקצר,  בטווח  השינוי 
אישי,  שינוי  להובלת  יכולת  ביכולותיו,  החניך 
אחרים,  ולהוביל  להשפיע  יכולת  שאפתנות, 

מנהיגות, חזון חברתי ורגישות חברתית.

יש תוצאות?
על מדידה והערכה

של תכניות לפיתוח מנהיגות
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.Collins & Holton (2004( וכן ,)23. ראו, למשל טברסקי ועמיתים )2010
24. טברסקי ועמיתים )2010(.

.Martineau (2004(; Hannum & Martineau )2007( ,25. ראו, למשל
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אחר  המעקב  עיבודם,  הנתונים,  איסוף  תהליך 
בעיקרו  הוא  העניין  מחזיקי  בפני  והצגתן  תוצאות 
תהליך מעגלי ואין סופי, המזין עצמו כל הזמן: ממצא 
שבעקבותיהם  שיפור,  או  שינוי  על  להחלטה  מביא 

מוגדרים מחדש מדדי ההצלחה וחוזר חלילה.

תהליך למידה ומדידה בעמותה

תועלת של מדידה והערכה של תוצאות 
והשפעה חברתית

מדידה לשם הערכה של תכניות היא מורכבת ויקרה 
אבל ניתן להפיק ממנה תועלת רבה:

להעריך  מאפשרת  מדידה   – ותיקוף  למידה   .1
נקודות  בשתי  עמותה  באותה  מסוימת  פעילות 
זמן וכך ללמוד על שיפור שחל או על נסיגה, כמו 
גם ללמוד אם התכנית משיגה את מטרותיה ואם 

חוללה את השינוי הרצוי. 

מדידת   – המשאבים  השקעת  הצדקת   .2
להשקעה  טעם  היה  אם  מלמדת  התכנית 
את  להצדיק  ומאפשרת  בה,  שהושקעה  הכספית 
נכונה, הייתה  שהיא  ולוודא  המשאבים   הקצאת 

מתאימה וכדאית.26  

להחליט  מסייעת  המדידה   – לקחים  הפקת   .3
אם להמשיך את התכנית ובאיזו מתכונת, וללמוד 
שנבחרה;  המתכונת  את  ולשפר  להוסיף  כיצד 
להחליט האם לשנות סדרי עדיפויות, האם לסגור 
 תכנית או לפתוח עוד קבוצה, האם לשנות את אופן

הכשרת הצוות. 

של  שיטתי  איסוף   – עניין  מחזיקי  מול  מנוף   .4
נתונים ומדידת תוצאות מייצרים עדויות להצלחה 
ולהשפעת התכנית על המוטבים באופן שמאפשר 
יתרונותיה  את  להציג  עצמה,  לבדל  לעמותה 
היא  שלהן  והתמיכה  הלגיטימציה  את  ולהגדיל 
זוכה ממחזיקי עניין שונים: לקוחות פוטנציאליים, 
מתנדבים,  ומשפחותיהם,  עמיתיהם  מוטבים, 
פוטנציאליים  ומשקיעים  רגולטורים  עובדים, 
ידע שמסייע  גוף  ובפועל. מדידת תוצאות מייצרת 
השוואה  מאפשר  שהוא  כיוון  ההחלטות  למקבלי 

בין עמותות דומות. 

כמה  המציעים  ידע  גופי  התפתחו  בעולם 
והשפעה  תוצאות  למדידת  דרכים  וכמה 
,)Social Impact( ארגונים  של   חברתית 
Social Return On Investment  - מ   החל 
חברתית( השקעה  על  תשואה   ;SROI( 

 Public Value Score Card-וכלה ב EvaluLEAD-עבור ב 
)PVSC; ניקוד מאוזן של הערך החברתי(. אמנם אין 
עדיין הסכמה על הדרך הטובה ביותר, אך הגישות 
וגישות  למעשה  הלכה  מיושמות  כבר  הקיימות 

חדשות מתפרסמות תדיר.27

עמותות מודדות תוצאות:

משאבים  הקצה  רוטשילד  שגרירי  ארגון 
כך  לשם  ומינה  והערכה,  למדידה  מיוחדים 
הפיילוט  בשלב  כבר  מלאה  במשרה  חוקרת 
שבו נמצאת התכנית. מנהלת תחום הערכה 
הערכת  ועל  למידה  על  אמונה  ומדידה 
קבלת  לטובת  מידע  עיבוד  ועל  התכנית 
הערכת  על  גם  כמו  ניהוליות,  החלטות 
נמדדים  היתר  בין  התכנית.  בוגרי  הצלחת 
המשתתפים,  של  המנהיגות  פוטנציאל 
התפתחות  עמדות,  שינויי  מסוגלות,  תחושת 
אישית, מאפיינים אישיותיים רלוונטיים, מידת 

רכישת מיומנויות וביטויי ערכים בזהותם.

הגדרת
מדדים

להצלחה

שיפור
הפעילות
בהתאם
לניתוח

ניתוח
התוצאות

איסוף
נתונים

.Conger & Kanungo (1998( .26
 Olsen, S. and :2(  בקטלוג של  קרן רוקפלר( :וכן ,http://www.midot.org.il/באתר מידות: כלים-לאפקטיביות )27. להרחבה על כלי מדידת השפעה מהעולם ראו: )1 

 Galimidi,  B. (2008(: Catalog of Approaches to Impact Measurement, Social Venture Technology Group, with the support of The Rockefeller Foundation      
.http://trasi.foundationcenter.org/index.php TRASI 3( באתר(       

.http://www.socialevaluator.eu Social e-valuator 4( באתר(      

http://www.midot.org.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.midot.org.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
http://trasi.foundationcenter.org/index.php
http://www.socialevaluator.eu
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תוצאות  שהשיגה  ועד  שלה  הפעולה  מודל  את 
המודל  בכלל.  החברה  ועל  מוטביה  על  והשפיעה 
מפרק לגורמים את התשומות, הפעילויות שנבחרו, 
כדי  הזמן.  טווחי  בשלושת  והתוצאות  התפוקות 
ולמדוד  להגדיר  יש  הארוך  בטווח  תוצאות  למדוד 
קודם תפוקות ותוצאות מיידיות, אך מנקודת מבטה 
של מידות – התוצאות ארוכות הטווח מספקות את 

העניין הרב יותר וגם המורכב יותר למדידה.

במסגרת הכנת הדוח ערכה מידות מפגש עבודה, בין 
היתר במטרה לגבש יחד עם נציגי עמותות הפועלות 
בתחום שורה של מדדי תוצאה שניתן לאמץ ולהטמיע 
בתכניות לפיתוח מנהיגות, את המפגש ניהלה עבור 
גישת המודל  הוצגה  בן משה. במפגש  ליאת  מידות 
הלוגי, שמציעה מעין מפת דרכים לניתוח האופן שבו 
המודל  מטרותיה.  את  להשיג  העמותה  מתכוונת 
מתייחס לתהליך שעוברת העמותה מרגע שקבעה 

התרשים תורגם ועובד על ידי מידות (המקור: התכנית לפיתוח והערכה של אוניברסיטת וויסקונסין, ארה“ב)

תשומותפעילותתפוקותתוצאות והשפעה

קצרבינוניארוך

מה אנחנו
מייצרים?

קמפיינים
שירותים
מוצרים
סדנאות
חוגים

מפגשים
אירועים

חבילות מזון

מה אנחנו
עושים?

סנגור
טיפול
לימוד

הדרכה
הכשרה

ייעוץ
ליווי

פיתוח

מה אנחנו
משקיעים?

מתנדבים
עובדים

כסף
ידע

טכנולוגיה
ציוד

חומרים
זמן

תוצאות
והשפעה

שינוי...
חוקתי
חברתי
כלכלי

דמוגרפי
תרבותי
בריאותי

טווח
בינוני

פעולה
התנהגות
פרקטיקה

קבלת
החלטות
מדיניות

מצב אישי

שינויים
מיידיים

למידה
מודעות
מידע

מיומנות
עמדות
הנעה
ציפיות

 הצעה למדדי תוצאות
 משותפים בתחום

פיתוח מנהיגות

ת
או

צ
תו

די 
מד

 ל
ה

ע
צ

ה

המודל הלוגי



27

ת
או

צ
תו

מדדי 
ה ל

ע
צ

ה

הבוגרים  שספגו  הערכים  של  הביטוי  מידת  ד. 
בתכנית לאחר 8-6 שנים מתום התכנית. 28

זמן,  לאורך  )השפעה  הארוך  בטווח  מדדים 
כעבור שנים מתום התכנית(

חברתית  בעשייה  המעורבים  הבוגרים  שיעור  א. 
קהילתית או בפעולה המשפיעה על רבים אחרים.

ב. שיעור הבוגרים החיים בישראל כ-20 שנה מתום 
ממשיכים  או  בפריפריה,  לחלופין  או  התכנית, 
ליעדי  בהתאם  הקודם,  עיסוקם  בתחום  לפעול 

התכנית.

ג. שיעור הבוגרים שהובילו מיזם חברתי או מהלך 
בעל אופי מנהיגותי.

שפועלים  האנשים  מספר   – המונהגים  מספר  ד. 
בהובלת בוגר התכנית או שהבוגר הפך להם דמות 

לחיקוי.

שיזם  משמעותי  מיזם  של  היעדרו  או  קיומו  ה. 
הבוגר.

האפקטיביות לבחינת  נוספים   מדדים 
של העמותה

נוסף על החובה למדוד את השינוי שחל בחייהם של 
בוגרי התכנית כעדות להשפעת התכנית עליהם, אם 
האפקטיביות  מידת  על  ללמוד  העניין  מחזיקי  ירצו 
את  למדוד  עליהם  יהיה  עצמה,  העמותה  של 
על  אף  ואולי  כולו  התחום  על  שלה  השפעתה 
כאלה  מדדים  הדברים  מטבע  הישראלית.  החברה 
מחייבים  שהם  וייתכן  למדידה,  וקשים  מורכבים  הם 
גוף  של  ומעורבות  עמותות  כמה  בין  פעולה  שיתוף 

מחקרי בעל יכולת ואורך רוח.

של  המוצא  קהילות  ולחיזוק  לשינוי  עדויות  א. 
בוגרי התכנית על פני מדדים שונים )שיעור מסיימי 

בגרות, תעסוקה, השכלה, כוח קנייה וכד’(.

הביקוש  שיעור   – העמותה  של  המוניטין  ב. 
לתכניותיה, באיזו מידה שוכפל המודל שלה על ידי 
 אחרות, כמה מבוגריה נמצאים בעמדות השפעה
לבוגרי בהשוואה  מהלך  הובילו   ו/או 

עמותות אחרות.

תוצאות  למדידת  מדדים  מספר  קובצו  הדיון  בתום 
בטווח הקצר, הבינוני והארוך, שמידות מציעה לאמץ 
ולהטמיע בניהול השוטף של העמותות. חשוב לציין 
של  “מעיין  מעין  אלא  לקדשה,  שיש  תורה  זו  אין  כי 
ואף להציע  מדדים” שניתן לדלות ממנו מה שנחוץ 

ולהוסיף לו מדדים נוספים. 

מדדים בטווח הקצר )מייד בתום התכנית(
א. מידת המוטיבציה של בוגרי התכנית להנהיג.

ב. היקף הידע התיאורטי הרלוונטי שרכשו הבוגרים 
ומידת שליטתם במידע חיוני.

נכונים  להיות  הבוגרים  של  הנכונות  מידת  ג. 
להשפיע בתוך הארגון שהם מובילים או מחוצה לו 

ולהוביל מהלך.

בקרב והעמדות  התפיסות  שינוי  מידת   ד. 
בוגרי התכנית.

ה. מידת השליטה של הבוגרים בכלים ובמיומנויות 
שהעניקה התכנית.

ו. מידת שינוי תפיסת המסוגלות, הביטחון העצמי 
והאמונה ביכולת בקרב בוגרי התכנית.

ז. מידת גיבושה של זהות מנהיגותית.

הבוגר  יכול  שאליהם  העמיתים  קבוצת  היקף  ח. 
להתייחס כאל חבריו לרשת.

מדדים בטווח הבינוני )בנקודת זמן רחוקה יותר, 
כעבור שנה או שנתיים(

שינוי  ומובילים  שפעילים  הבוגרים  שיעור  א. 
שבו  או  התכנית  טרם  עסקו  שבו  בתחום  לטובה 
בריאות,  רווחה,  חינוך,  )למשל  שינוי  לחולל  שאפו 
פוליטיקה, אקדמיה, תרבות, קהילה, מגזר שלישי(.

לבין  התכנית  בוגרי  בין  הפעולה  שיתופי  מספר  ב. 
עצמם, וכן בינם ובין מנהיגים אחרים.

והשפעה  מפתח  בעמדות  הבוגרים  שיעור  ג. 
מיזם  מנהלים  התכנית:  מטרת  את  שתואמות 
בצה”ל  משמעותי  שירות  משרתים  ארגון,  או 
)יש לשים לב – לעתים התפקיד  ובתפקידי פיקוד 
הוא הבוגרים  של  בקריירה  השלישי  או   השני 

המשמעותי ביותר(.

 28. בהקשר זה יש להבחין בין תכניות שמבקשות להנחיל ערכים מסוימים לבוגריהן לצד פיתוח מנהיגותם, ובין תכניות נטולות סדר יום אידיאולוגי שמעוניינות שכל בוגר 
      ידע לברר את ערכיו ואת זהותו בתהליך הבשלתו כמנהיג.
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מידה  באיזו   – העמותה  של  האצבע  טביעת  ג. 
כמנהיגים  התפתחותם  את  בוגריה  מייחסים 
להשתתפותם בתכנית, באיזו מידה מזהים אחרים 
מכל  יותר  שתרמה  כמי  הספציפית  העמותה  את 

למנהיגות זו.

ד. מידת ההשפעה של רשת מנהיגים – באיזו מידה 
המסוגלות  תחושת  את  ברשת  הקשרים  מחזקים 
ואת הביטחון העצמי של המנהיג, באיזו מידה הם 

מגדילים את משאביו וכן הלאה.

ה. שיפור באיכות המנהיגים בתחומי החיים השונים 
– באיזו מידה חל שיפור בתהליכי קבלת החלטות, 
בקבלת  אחרים  של  השיתוף  גבר  מידה  באיזו 
של  בסוגיות  המנהיגים  נתפסים  כיצד  ההחלטות, 
יושר, אומץ, נכונות לשלם  יושרה,  קבלת אחריות, 

מחיר?

אמון במידת  שיפור  חל  מידה  באיזו   ו. 
הציבור במנהיגים?

העבודה  במפגש  הוצג  לו  שדומה  הבא,  התרשים 
שקיימה מידות בהשתתפות נציגי עמותות הפועלות 
בתחום, מבטא דרך לניתוח תכנית לפיתוח מנהיגות 
המודל  גישת  הלוגי”.  “המודל  גישת  על  המבוססת 
הלוגי מסייעת להבין כיצד התערבות חברתית נתונה 
תוביל להשגת תוצאות רצויות. היא גם מציגה באופן 
בהיר את מודל הפעולה הנבחר ומקלה על ההבחנה 
בין תפוקות, תוצאות בטווח המיידי והבינוני, תוצאות 
התרשים  כמובן,   .(Impact( והשפעה  הארוך  בטווח 

אינו בא במקום תכנון סדור של הערכה ומדידה.

היתרונות במדידה משותפת
לקיים  עמותות  ויותר  יותר  מבקשות  לאחרונה 
אחרות  עמותות  עם  משותפים  למידה  תהליכי 
ביטוי  לידי  באה  זו  מגמה  תחום.  באותו  הפועלות 
 ביצירת פלטפורמות משותפות לגיבוש מדדי תוצאות
קולקטיבית  מדידה  או   ,(shared measurement(
לאגם  עמותות  יכולות  כך   .)collective measurement(
משאבים ולמדוד את ההשפעה הכוללת של עמותות 
סבורים  אנחנו  כולה.  החברתית  הסוגיה  על  רבות 
מחזיקי  ומשקיעים  בישראל  עמותות  יעשו  שטוב 

עניין בתחום אם ישתפו פעולה ביצירת מסד כזה.
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תרשים זרימה: רצף פעולות ותוצאות

משתתפים 
רכשו ידע על 

אודות 
מנהיגות,

דרכי 
מנהיגות 
ומונהגים

גידול 
בשיעור 

המחויבות 
והמעורבות 
החברתית

גידול 
בשיעור 

המוטיבציה 
להוביל 
מהלך

גידול 
בנכונות 

לשלם מחיר

בוגרי 
התכנית 
משמשים 
מנהיגים 
פוליטיים, 

עסקיים

בוגרי 
התכנית 
מובילים 

שינוי חברתי

הציבור הולך 
בעקבות 
הבוגרים

שינוי לטובה 
באיכות 

המנהיגים 
בחברה

שיפור פני 
החברה 
ואיכותה

צעירים 
מסיימים את 

התכנית

סדנאות, 
הדמיות, 
התנסויות,
מנטורינג

איתור ומיון 
צעירים 
מועמדים

תכנית לפיתוח מנהיגות העתיד

(1) (2) (3)

(4)

(5ב) (6ב)

(5א) (6א)

(5ג) (6ג)

(8) (9)

פעילות / תפוקותתוצאות טווח בינוניתוצאות ארוכות טווח
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http://iris.thegiin.org IRIS וכן באתר יוזמת http://www.whatworks.org The Outcome Group מקבוצת  The Center for What works 29. ראו באתר הארגון 
.http://www.fsg.org/tabid/191/ArticleId/87/Default.aspx?srpush=true FSG  ובאתר      

* עיבוד של מידות לפי
Adapted from Harry P. Hatry and Mary Kopczynski, Guide to Outcome 
Measurement for the U.S. Department of Education (Washington, D.C.: 
Planning and Evaluation Service, U.S. Department of Education, 
February 1997(.
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העיקריים החסרים אצל רבות מהעמותות הם ליווי 
הבוגרים לאחר סיום התכנית ומעקב אחר תוצאות 

והשפעה חברתית של פעילות העמותה.

 – חברתית  והשפעה  תוצאות  בדיקת   •
מנהיגות  בפיתוח  העוסקת  עמותה  של  הצלחתה 
ולא בשביעות הרצון  נבחנת לא בהיקף פעילותה 
שפעילותה  המוסף  בערך  אלא  המשתתפים,  של 
על  השפעתה  כולו.  ולתחום  למוטביה  מקנה 
הבוגרים ועל סביבתם אינה נבחנת ברגע שבו הם 
מכן.  לאחר  רב  זמן  אלא  התכנית,  את  מסיימים 
פעילותה  תוצאות  את  בודקת  אינה  אשר  עמותה 
או  באפלה  המגשש  כעיוור  כמוה  הארוך,  בטווח 
אינטואיציות  ועל  תחושות  על  הנסמך  כאדם 
תכנית  של  האפקטיביות  מדידת  אמנם,  בלבד. 
אחר  ממושך  מעקב  באמצעות  מנהיגים  לפיתוח 
כל משתתף וכל בוגר היא מורכבת ומאתגרת, אך 
האם ניתן להצדיק השקעה של מיליונים בלעדיה? 

• קידום שיתופי פעולה בתחום – דווקא בתחום 
המנהיגות, שבו מנהלי תכניות מקפידים לעודד את 
מנהיגים  של  רשת  וליזום  פעולה  לשתף  הבוגרים 
עמיתים )networking(, קיים שיעור נמוך של שיתופי 
העמותות  יטמיעו  אם  הדדית.  ולמידה  פעולה 
ובמיוחד  עמדנו,  שעליהם  החיוניים  התנאים  את 
ההערכה  ומערך  הבוגרים  של  המובנה  הליווי  את 
והמדידה, עלות הכשרת המשתתפים תגדל באופן 
משמעותי. איגום משאבים - למשל באיתור ובמיון, 
בהערכה ומדידה, בלמידה או ביצירת בסיס נתונים 
משותף – יקטין במידה רבה את העלות לעמותה 
הבודדת. ייתכן שעל המשקיעים החברתיים למלא 
את החלל שנוצר ולהוביל שיתופי פעולה בתחום. 

תוצאות  מדדו   - משותפת  השפעה  מדידת   •
ולא של הבוגרים. עשו זאת  והשפעה של הארגון, 
המצרפי  השינוי  על  ולמדו  משותפים  בכוחות 
שחל בתחום. מידות מציעה להקים מסד למדידה 
לכל  שיסייע   )shared measurement( משותפת 
על  המצרפית  השפעתן  את  למדוד  העמותות 
הגבוהות  העלויות  את  יקטין  ובכך  כולו  התחום 
את  ויגדיל  הוודאות  אי  את  יפחית  בכך,  הכרוכות 
לארגוני  כך  כל  החיונית  ההדדית  הלמידה  היקף 

שינוי חברתי.

בדוח זה נסקר ומופה שדה שבו פועלות 61 עמותות 
של  העתיד  מנהיגי  להכשרת  תכניות  המפעילות 
ישראל בעשייה חברתית, בכלכלה, בתעשייה, בחינוך, 
בפוליטיקה ובביטחון. העמותות סווגו לשתי קבוצות 
ודרכי הפעולה שלהן מוינו לשישה סוגי מודלים. בכל 
אחד מהמודלים יש מרכיבים שהולמים את מטרות 
העמותה ועשויים לתמוך בסיכוייה להיות אפקטיבית. 
עורכי הדוח זיהו שמונה תנאים חיוניים שיגדילו את 
תשלב  אם  אפקטיבית  להיות  העמותה  של  סיכוייה 
אותם בתכניותיה להכשרת מנהיגות. נמצא שבכמה 
ניתן  עמותות שפיתוח מנהיגות מצוי בליבת עיסוקן 

למצוא כמעט את כל אותם תנאים חיוניים.

לא  והניתוח  המיפוי  תהליך  בתום  זאת,  כל  למרות 
נמצאה ולו עמותה אחת שיכולה להצביע על תוצאות 
התכנית שהיא מפעילה. אין הכוונה לתוצאות שניתן 
רכישת  רצון,  שביעות   – התכנית  בתום  מייד  לבדוק 
ידע ואפילו שינוי תפיסות ועמדות – אלא להשפעת 
התכנית על בוגריה זמן רב לאחר מכן, לאחר ש”פרשו 
הפכו  האם  עצמאי.  באופן  לפעול  והחלו  כנפיים” 
יוזמה  יזמו  האם  תהליכים?  הניעו  האם  למנהיגים? 
שמופו  מהעמותות  חלק  אחריהם?  אחרים  וסחפו 
פטורות זמנית מבדיקה שכזו, כיוון שהן עדיין בשלב 
ניסיוני או כי מחזור הבוגרים הראשון עדיין לא סיים 
ותק,  את מסלולו, אולם עמותות אחרות כבר צברו 
ובכל זאת אין ברשותן עדויות של ממש על הצלחתן 
לחולל שינוי ולהשפיע על המשתתפים ועל סביבתם. 

אם כן, מה על השחקנים בתחום לעשות כדי להבטיח 
כי התחום כולו יהיה אפקטיבי יותר?

המלצות
עמותה   - האפקטיביות  פוטנציאל  הגברת   •
פיתוח  בתחום  אפקטיבית  להיות  המבקשת 
ומיון  באיתור  מאמצים  שתשקיע  כדאי  המנהיגות 
להנהיג  פוטנציאל  בעלי  מועמדים  של  קפדני 
את  שהוכיחו  כאלה  אפילו  אולי  ומוטיבציה, 
מוקדמת  בהתערבות  ולהוביל;  ליזום  יכולתם 
שלהם  מתמשך  לליווי  ובדאגה  המשתתפים  בחיי 
והן  הן בעזרת מנטור חונך המשמש מודל לחיקוי 
באמצעות רשת עמיתים תומכת; בשילוב התנסות 
של  שיטתית  בהערכה  ולבסוף,  בתכנית;  חווייתית 
עניין  למחזיקי  עליהן  ובדיווח  הפעולה  תוצאות 
המרכיבים  שני  כי  נמצא  מידות  בבדיקת  שונים. 

סיכום ומסקנות:
איך להיות אפקטיביים?
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מנהיגים  ובפיתוח  נשים  במנהיגות  השקעה   •
ההנהגה  בקרב   – מוחלשות  קבוצות  מקרב 
בחסר  ייצוג  קיים  בישראל  השונים  החיים  בתחומי 
לנשים ולקבוצות מיעוט, והחברה הישראלית יוצאת 
בתכניות  מושקעים  רבים  משאבים  מכך.  נפסדת 
זו  רבה.  לב  לתשומת  זוכים  ממילא  שמשתתפיהן 
החמצה מודעת של מאגרי הון אנושי, ידע וכישרון וגם 
של סגנון מנהיגות אחר, וניתן לתקנה על ידי השקעה 
ומנהיגים  נשים  מנהיגות  לפיתוח  ייחודיות  בתכניות 
מקרב קבוצות מוחלשות. למשקיעים מומלץ לייעד 
הזדמנויות  שמעניקות  לעמותות  דווקא  כספם  את 
כל  את  מייחדות  או  מוחלשות  מקבוצות  לצעירים 
תשומת ליבן לפיתוח מנהיגים מקרב קבוצות אלה, 
ולתכניות המעודדות נשים עם פוטנציאל ומוטיבציה 

להנהיג לבחור במנהיגות כמשימת חיים. 

רבים  חברתיים  משקיעים   – בתשתית  השקעה   •
חוטאים בכך שהם מייעדים את תמיכתם לפעילות, 
הניהולית,  לתשתית  משמעותי  נתח  להקצות  מבלי 
קיימות  את  המאפשרת  והטכנולוגית  הפיזית 
מדידתה  את  לממן  ומבלי  זמן  לאורך  הפעילות 
מקורות  יקצו  אם  משקיעים  יעשו  טוב  והערכתה. 

מימון לתשתית בעמותות ובתחום בכלל.
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כך  ב-2012,  רק  מסלולו  את  ישלים  הזינוק  קו  של 
אבל  אפקטיבית,  התכנית  אם  לשפוט  עדיין  שקשה 
מועילים  חברתיים  מיזמים  לזהות  ניתן  עתה  כבר 
נמצאים  כבר  שחלקם  וניכר  המשתתפים  שהפיקו 

בעמדות השפעה, כפי שציפו מהם. 

מוריס  הפילנתרופ  ידי  על  שנוסדה   ,LEAD עמותת 
מעדיפה  שזיהה,  מנהיגות  משבר  רקע  על  קאהן 
להתמקד בהיבט הזהות של המנהיגות ולא בהיבט 
מאוד  שונה  אינו  שלה  המודל  ואולם  ההתנהגותי, 
 LEAD מזה של קו הזינוק. עד כה נמשכה התכנית של
גיל  בסוף  ברובם  היו  והמשתתפים  שנתיים 
העשרה, אך גם שם הבינו את חשיבות 
ומעתה  הבוגרים  בליווי  ההמשכיות 
 .22+ לבני  גם  התכנית  תורחב 
שלושה  כולל  הנוכחי  המודל 
ערכי  בירור  עיקריים:  שלבים 
להנהיג,  המחויבות  והפנמת 
להיות  בחירה  בפני  העמדה 
זהו  יכולות.  ובניית  מנהיג 
שבבסיסו  מורכב  תהליך 
מנהיגות  פשוטה:  נוסחה 
 +  )P( פוטנציאל   =  )L(
הזדמנות   +  )M( מוטיבציה 
של  תפקידה  עיקר   .)O(
בעלי  את  לאתר  העמותה 
יצירת  על  ולהשפיע   PM-ה
ההזדמנות(.  )מרכיב   O-ה
הרגילים  המפגשים  על  נוסף 
בשבע  חלק  המשתתפים  נוטלים 
יומיים- בנות  שנתיות  סדנאות 

למנהיגים  נחשפים  הם  ובהן  שלושה, 
חווייתית,  להתנסות  ועסקיים,  חברתיים 
לעבודה בזוגות ובקבוצה ולהתמודדות עם שינויים; 
את  מחזקים  מיומנויות,  מתרגלים  ידע,  מקבלים 
העתיד.  חיזוי  יכולת  את  ואפילו  המסוגלות  תחושת 
התכנית מסתיימת בכנס בניצנה, ולאחריו הבוגרים 
גמיש  באופן  כי  אם  העמותה,  בחסות  לליווי  זוכים 
כ437   LEAD-ל הבסיסית.  מהתכנית  מובנה  ופחות 
שהקימו  בוגרים  כוללים  ההצלחה  סיפורי  בוגרים; 
מתנ”ס,  מיוחדים,  צרכים  עם  לנוער  נוער  תנועת 
בסומליה הפירטים  בעיית  לפתרון  הזנק   חברת 

ואוניברסיטה ברשת.

מודלים של עמותות 
שנוקטות  העיקריות  הפעולה  דרכי  אפוא  מהן 
ישראל?  עמותות שייעודן פיתוח מנהיגי העתיד של 
שהוצגו  העמותות  בהרחבה  מוצגות  זה  בנספח 
בטבלה שבעמוד 17 לפי סוגי המודלים המגדירים את 
יישובית,   מנהיגות  מודל  מעצב,  מודל  פעולתן:  דרך 
מודל שינוי חברתי, מודל “המסלול למנוסים”, מודל 

יזמי ומודל שטח. 

מודל מעצב

דרי  ד”ר  ייסד  הזינוק”  “קו  עמותת  את 
השדה.  את  היטב  שבחן  לאחר  שלון 

הבולטים  ההיבטים  ראשון,  במבט 
והמייחדים את קו הזינוק הם משך 

המשתתפים:  וגיל  התכנית 
התכנית נפרסת על פני עשר 
מסיימים  וכשבוגריה  שנים 
 ,25 בני  הם  בה  חלקם  את 
רובם כבר סטודנטים לאחר 
שירות  שנת  שהשלימו 
מודל  מלא.  צבאי  ושירות 
מחויבות  על  מצביע  כזה 
המשתתפים  של  עמוקה 

ראייה  ועל  רוח  אורך  ועל 
המתכננים.  של  טווח  ארוכת 

להגדיל  התכנית  מטרת 
העומדות  ההזדמנויות  את 

פוטנציאלים  מנהיגים  בפני 
תרבות  ולעצב  מהפריפריה 

כוללת  התכנית  איכותית.  מנהיגות 
בדמות מקובל  כלי  בעזרת  ומיון   איתור 

שבועיים  מפגשים  המלא”,30  הטווח  “שאלון 
המוקדשים להתפתחות ולצמיחה אישית וקבוצתית 
)במהלך השירות הצבאי מתקיימים המפגשים אחת 
לחודש(, 15 ימי סמינר בשנה, הקניית ידע ומיומנויות, 
עסקי,  ומודל  חזון  בגיבוש  סיוע  ערכי,  זהות  בירור 
ומפגש  זוגי  הצבת מטרות, התנסות והשלמת מיזם 
רב  משקל  מעניקים  הזינוק  בקו  לחיקוי.  מודל  עם 
למדידה והערכה. במרכזו של מערך הערכה ומדידה 
מובנה בולט מדד דינמי הבוחן את השינוי שחל אצל 
הבוגרים ואת השפעת התכנית עליהם בנקודות זמן 
הראשון  המחזור  ו-35.   25  ,18 בגיל   – משמעותיות 

מודל מעצב
בעלי  מאתר  המעצב  המודל 
בראשית  עוד  להנהיג  פוטנציאל 
לסייע להם  ומבקש  שנות העשרה 
בעיצוב ראשוני של זהות מנהיגותם. 
שכן  גדול,  ההימור  הדברים  מטבע 
קשה לדעת מה יהיו סיכויי ההצלחה 
וגם  זמן,  לאורך  המודל  והשפעת 

ההשקעה הנדרשת גבוהה.

נספחים

.Bass & Avolio (1990( .30
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ויזמו קורס מנהיגות ראשון מסוגו להכשרת צעירים 
המיועד  עמותות,  של  מנהל  בוועד  חברים  לשמש 
לבני 24 עד 35 בעלי תואר אקדמי שחיפה היא מרכז 
חייהם. 10 המשתתפים לומדים להבחין בצורכי קהל 
בהנהגת  הגלומים  האתגרים  עם  ולהתמודד  היעד 

ארגון חברתי המשרת ציבור.

מודל שינוי חברתי 

המכון למנהיגות עתיד בישראל הממוקם בשדרות 
מציג תכנית חדשנית המשלבת בין תכנית לימודים 
מעשי  ידע  הקניית  לבין  למחצה  אקדמית 
להכשיר  במאמץ  חווייתית,  והתנסות 
לקאדר  כתשתית  ערכית  מנהיגות 
הלאומי.  במישור  מציאות  משנה 
בני  צעירים  הם  המשתתפים 
25 - 45 בעלי כישורי מנהיגות 
והלימודים נערכים במתכונת 
בתכנית  המרצים  שנתית. 
אינם אנשי אקדמיה ברובם 
מובילים  אך  המכריע, 
העסקי,  הפוליטי,  בתחום 
החברתי  התקשורתי, 
מרכז  עמותת  והביטחוני. 
היטב  מבטאת  מעשה 
השינוי  מודל  עקרונות  את 
מבקשת  העמותה  החברתי. 
בפיתוח  רק  לא  להשקיע 
גם  אלא  צעירים  מנהיגים 
פערים  ובסגירת  השוויון  בקידום 
מעדיפה  היא  זו  מסיבה  חברתיים. 
השונות  לתכניותיה  מועמדים  לגייס 
פריפריה.  ומיישובי  מוחלשות  שכבות  מקרב 
לפי תפיסת העמותה, מנהיגות לא תתפתח במקום 
יש  כן  ועל  פורמלי  בלתי  בחינוך  השקעה  בו  שאין 
ביישובים   - גם בפיתוח מנהיגות   – להשקיע מאמץ 
במרכז  מאמינים  עוד  השקעות.  מהיעדר  שסובלים 
כי מנהיגות אינה עומדת בפני עצמה אלא בהקשר 
של המשימה, וכי מנהיגות עשויה לשמש כלי לניעות 
)מוּביליות( חברתית. במרכז מעשה מלמדים צעירים 
חברתיים.  אקטיביסטים  להיות  וגם  מנהיגים  להיות 
שמאות  עירוניים  מגרעינים  מורכבת  התכנית 
ומשתתפים  שנה  במשך  יום  יום  חבריהם מתנדבים 
וכן ממכינה קדם צבאית  בסדנת מנהיגות שבועית, 

מודל מנהיגות יישובית 

שנתיים,  נמשכת  התכנית  בנגב  מנדל  במרכז  גם 
אולם שם הן המיקוד והמטרה והן קהל היעד שונים: 
המשתתפים אינם בני נוער אלא בוגרים עם השכלה 
אקדמית והכשרה מקצועית, שיש להם חזון מגובש 
גרים.  הם  שבו  היישוב  עתיד  על  להשפיע  וברצונם 
המשתתפים עוסקים רבות בבירור ערכי של זהותם 
ומועשרים  פילוסופיים  בהיבטים  ואפילו  כמנהיגים 
בידע תיאורטי ומעשי ובמיומנויות תקשורת שיסייעו 
פועלת  התכנית  ביישוב.  למנהיגים  להפוך  להם 

מוקדם  ועדיין  שנה  בכל  יישובים  בשלושה 
לאחרונה  תוצאותיה.  את  לנתח 

בנגב  שהמרכז  מנדל,  קרן  יזמה 
ניסיונית  תכנית  ביוזמתה,  הוקם 

מנהיגות  לפיתוח  וראשונית 
הערבי,  במגזר  יישובית 
ותפעל  בטירה  שפועלת 
התכנית  ברהט.  גם  בעתיד 
היעדר  רקע  על  בולטת 
במגזר  מנהיגות  תכניות 

הערבי.

מרכזי   37 פרוסים  בישראל 
ביוזמת  שהוקמו  צעירים 

במסגרת  והג’וינט  המדינה 
בצעירים  הרואה  תפיסה 

ייעודם  בעיה.31  ולא  משאב 
יישובי  את  לחזק  המרכזים  של 

הכוונת  באמצעות  הפריפריה 
צעירים מקומיים לאחר שירות צבאי 

ותעסוקה  השכלה  למסלולי  לאומי  או 
גרים.  הם  שבו  ליישוב  זיקתם  והעצמת 

המרכזים השונים פועלים לפי מודל בסיסי משותף, 
אכן  המרכזים  מרבית  זהה.  אינה  עבודתם  אך 
מתמקדים במתן מידע, הכוון וייעוץ, ועל כן לא נכללו 
הצעירים  אצל  מפתחים  גם  מהם  וכמה  זה,  בדוח 
 – מביניהם  מעטים  רק  אך  תעסוקתית,  מסוגלות 
ובחיפה  הכרמל  בטירת  בדימונה,  המרכזים  ובהם 
משתתפים  בתכנית  מנהיגים.  בהכשרת  עוסקים   -
גיל 40  ומקצועי עד  ניהולי  ניסיון מנהיגותי,  10 בעלי 
שנתיים.  במשך  בשבוע  פעם  בקבוצה  הנפגשים 
בוגרי התכנית נבחנים ביכולתם ליזום ולחולל שינוי 
התמקדו  בחיפה  הצעירים  במרכז  יישובם.  במקום 

מודל מנהיגות יישובית
מודל המנהיגות היישובית מתמקד 
מועמדים  ומגייס  נתון  ביישוב 
מוכחת  ויכולת  ידע  ניסיון,  בעלי 
ידע  בין  משלב  המודל  להוביל. 
להפוך  במטרה  ומעשי  תיאורטי 
היישוב  למנהיגי  המשתתפים  את 

וכך לשנות את פניו.
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31. להרחבה ראו אזרחי, יעקב ועמיתים )2007(.
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כמעט  התכנית  את  הארץ,  ברחבי  ביניים  בחטיבות 
הפעלתה  על  אמונה  נותרה  והשדולה  במלואה 
הצופים  בתנועת  ומצומצמת  ייחודית  במתכונת 
ובבתים חמים שבפיקוח משרד הרווחה. נוסף על כך, 
מרוכזת  תכנית  שנים  כמה  מידי  מפעילה  השדולה 
לקידום נשים מנהיגות בעלות חזון ומוטיבציה להנהיג 
ויכולת מוכחת במישור המקומי. כמה וכמה מבוגרות 
התכנית השתלבו בהנהגה הפוליטית המוניציפלית 
והארצית, אך התכנית אינה זוכה עוד למקום בולט 

בסדר היום של השדולה.

תפקיד משמעותי, בהקשר זה בלבד, הולכת 
נשים,  כוח   – כ”ן  עמותת  ותופסת 
שהחלה להפעיל השנה את תכנית 
במטרה  העתיד”  אל  “מנהיגות 
לסייע לנשים צעירות להתקדם, 
למעגל  ולהצטרף  להתפתח 
הציבורית  ההשפעה 
צפויות  בתכנית  וההנהגה. 
ליטול חלק 130 משתתפות 
וניסיון  מוטיבציה  בעלות 
 10 במשך  שיזכו  מוכח 
מפגשים בני כמה שעות כל 
אחד לידע תיאורטי ומעשי, 
התנסות  מיומנויות,  הקניית 
וחניכה, וייהנו מרשת תומכת 
בעת  ומליווי  בוגרות  של 
התמודדות על תפקיד משפיע.

שגרירי  תכנית  של  מטרתה 
רוטשילד של קרן רוטשילד קיסריה 
ואת  היחסי  היתרון  את  למצות  היא 
הפוטנציאל הגלום בקרב צעירים ישראלים 
רשת  ליצור  גם  כמו  חברתי,  שינוי  של  כשגרירים 
השפעה  מעמדות  הפועלת  רב-תחומית,  מנהיגות 
בחברה הישראלית לצמצום הפערים וקידום אחריות 
לסטודנטים  מיועדת  התכנית  חברתית.  ומעורבות 
בראשית דרכם האקדמית ומציעה ל-105 משתתפיה 
וליווי  אקדמי  סיוע  משמעותית,  לימודים  מלגת 
אישי  פיתוח  דוקטור,  לתואר  ועד  הראשון  מהתואר 
ומקצועי ורכישת כלים מקצועיים ומיומנויות אישיות, 
וניהול  וניסיון מעשי בייזום, הקמה  התמחות מגוונת 
מובילה  חברתית  לרשת  השתייכות  וכן  פרויקטים, 
העסקית.  ובקהילה  החברתי  בעולם  ומשפיעה 

התכנית מלווה מתחילתה בהערכה מעצבת.

)בשיתוף עם אחריי!( וממכינה המציעה שנת שירות 
העמותות  אחת  הוא  מעשה  מרכז  עולים.  לצעירים 
 היחידות בארץ שמפעילות תכנית מנהיגות גם עבור
דומה  העדפה  עתידים  לידידי  ערבים.  צעירים 
מנהיגים  בפיתוח  ההשקעה  ולחשיבות  לפריפריה 
מבוססות  משכבות  באים  שאינם  הארצי  במישור 
עתידים”,  “קדם  תכנית  למעט  הארץ.  במרכז 
מוקדים,  ב-90   18–13 בני   15,000 שמשרתת 
שלוש  ובמצוינות,  לימודי  בתגבור  בעיקר  ועוסקת 
)דחיית  בצה”ל  מנהיגים  לפיתוח  מכוונות  תכניות 

בתפקידי  ושירות  אקדמיים  לימודים  שירות, 
פיקוד(, בתעשייה )מלגות לימודים ומחיה 

עסקי  בתאגיד  מקצועית  והתמחות 
)תכנית  הציבורי  ובשירות  מאמץ( 

ולהכשרת  לטיפוח  שנתית  תלת 
עתידי  וניהול  מנהיגות  דור 

התוצאות  הציבורי(.  לשירות 
על  מצביעות  המיידיות 
 543  – במטרות  עמידה 
בוגרים משולבים בתעשייה, 
בוגרים   126 מבין   75%
תפקידים  ממלאים 
בשירות  משמעותיים 
כי  לקוות  ויש   - הציבורי 

כי  יימצא  הארוך  בטווח  גם 
על  לטובה  השפיע  הארגון 

ועל  השוק  כשל  על  מוטביו, 
תחל  ב-2012  כולה.  החברה 

העמותה להפעיל בשיתוף משרד 
שירות  ונציבות  הממשלה  ראש 

צוערים  “עתידים:  תכנית  את  המדינה 
שבו  שנים   7 בן  מסלול  המקומי”:  לשלטון 

לעמדות  מצטיינים  סטודנטים   30 שנה  בכל  יוכשרו 
ניהול והשפעה בשלטון המקומי.

שדולת הנשים יזמה, פיתחה והפעילה במשך מספר 
מובילים  ונערות  )נערים  נ.מ.ש.  פרויקט  את  שנים 
שינוי( שמטרתו כפולה: לשנות תפיסות אצל בני נוער 
שיסייעו  כלים  בידיהם  ולתת  ושוויון  מגדר  בסוגיות 
יוזמי  בקהילתם.  למנהיגים  להפוך  למשתתפים 
ויתרמו  שינוי  סוכני  יהפכו  שבוגריה  מקווים  התכנית 
בתורם לשינוי תפיסות ועמדות בנושאי מגדר ושוויון 
בחברה כולה. בשנה החולפת אימץ משרד החינוך, 
קבוצות  ב-162  התכנית  להפעלת  שותף  שהיה 

מודל שינוי חברתי
המודל  המנהיגות,  דגל  לצד 
חברתי  שינוי  של  נוסף  דגל  מניף 
מקבלים  המשתתפים  אידיאולוגי. 
כלים ובתורם הופכים סוכני שינוי. 
כישורי  את  למנף  המודל  מטרת 
מנת  על  הבוגרים  של  מנהיגותם 
על  לענות  או  חברתי  עוול  לתקן 

צורך חברתי או על כשל שוק.

ם
חי

פ
ס

נ



35

לקידום  תהליכים  ויובילו  שיניעו  והשפעה  חזון 
מלגת  למשתתפיה  מעניקה  בישראל,  החינוך 
זמנם  את  להקדיש  להם  המאפשרת  חודשית  קיום 
הדרך  ולתכנון  מעמיקה  לחשיבה  ללימוד,  ומרצם 
הם  שבו  בשדה  משמעותיים  שינויים  יחוללו  שבה 
פועלים. מאז 1991 הכשיר בית הספר 262 עמיתים, 
 שמבחר מסיפורי ההצלחה שלהם ניתן לקרוא כאן:  
http://www.mandelfoundation.org/MandelCMS/

.GraduateUnit/GraduatesInTheField

מודל "המסלול למנוסים"
“המסלול  מודל  את  היטב  המשקפת  תכנית 
יגידו  וימים  הינקות  בשלב  עדיין  נמצאת  למנוסים” 
טרי  נצר  היא  סיל   - מעוז  אפקטיבית.  היא  אם 
יזמיה   .13 שייטת  יוצאי  של  “העטלף”  עמותת  של 
האישית  מנהיגותם  את  ולפתח  להעצים  מבקשים 
ובקהיליית  בצה”ל  מיוחדות  יחידות  יוצאי  של 
המודיעין ולכוונם לשירות הציבורי. התכנית מעניקה 
של  אישי  למימוש  ודרך  כלים  משתתפיה  ל-10 
שירתו  אשר   42-30 לבני  מיועדת  התכנית  חזונם. 
והוכיחו  המיוחדות  ביחידות  וכמפקדים  כלוחמים 
בתחום  מנהיגות  יכולת  וניהולית,  אקדמית  מצוינות 
ולקהילה.  לחברה  ותרומה  מעורבות  וכן  עיסוקם 
מפגשי   8 וכוללת  שנה  פני  על  נפרסת  התכנית 
כל אחת, סדנה מרוכזת  יומיים  בנות  ערב, סדנאות 
השתתפות  וכן  בישראל,  אלה  כל  שבוע,  של 
עסקים למנהל  ביה”ס  במסגרת  מנהיגות   בסמינר 

באוניברסיטת הרווארד.

מנדל  מכון  של  חינוכית  למנהיגות  הספר  בית 
מאתר  המכון  מנדל.  קרן  בידי  הוקם  למנהיגות 
ניסיון  אישי,  חזון  בעלי  בוגרים  משתתפים  ובוחר 
זו,  דו-שנתית  תכנית  מוכחת.  הובלה  ויכולת 
בעלי  חינוכיים  מנהיגים  ולטפח  לפתח  שמטרתה 

מודל “המסלול למנוסים”
מודל זה משקף תקווה למנף את 
המנהיגות  יכולת  ואת  כישוריהם 
בעלי  בוגרים  של  המוכחת 
לעמדות  ישירות  ולהביאם  ניסיון 
וזאת  השפעה מרכזיות בתחומם, 
במוסדות  לימודים  באמצעות 
אקדמית  חוץ  הכשרה  אקדמיים, 

ויצירת רשת מנהיגים.

המודל היזמי
מודל זה ייחודי בכך שהוא מכוון את 
משתתפי התכנית להיות מנהיגים 
ומובילים בעולם העסקים, והכלים 
רלוונטיים  מציע  שהוא  היישומיים 

בעיקר לשדה זה.
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עמותת יוניסטרים, שייסד איש העסקים רוני צארום, 
עסקית- מנהיגות  הצמחת  על  דגש  היא  גם  שמה 

אבל  פריפריה,  באזורי  נוער  בני  מקרב  חברתית 
של  והובלה  הקמה  שבמרכזה  ייחודית  במתכונת 
מיזמים עסקיים וחברתיים. בתכנית משתתפים 500 
תלמידי תיכון ב-10 יישובים ומטרתה להכשיר את בני 
חברתית  כלכלית  מציאות  עם  להתמודדות  הנוער 
להצלחה  כלים  הקניית  ידי  על  העסקים,  עולם  של 
והפיכתם למנהיגים עסקיים וחברתיים בקהילותיהם. 
יוניסטרים, כולם אנשי  את בני הנוער מלווים עמיתי 
קשת  מכל  בתחומם  ומצליחים  מומחים  מקצוע, 

המקצועות העסקיים.

http://www.mandelfoundation.org/MandelCMS/GraduateUnit/GraduatesInTheField
http://www.mandelfoundation.org/MandelCMS/GraduateUnit/GraduatesInTheField
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הכשרה  זוהי  הצבאי.  השירות  לקראת  ומנטלית 
גם  ביותר,  אינטנסיבית  אך  יחסית  טווח  קצרת 
שעות   24 של  טוטאלית  הכמעט  המסגרת  בגלל 
במסגרת  המתמשכת  השהות  בגלל  וגם  ביממה 
התכנית,  של  כוחה  גם  היא  זו  מסגרת  קבוצתית. 
המשתתפים  על  להשפיע  מקווים  שיזמיה 
גם ואולי  בצבא  ההנהגה  בשדרת   להשתלב 

מעבר לכך.

כ-50  מחזורים  בשני  לומדים  טיפוסית  במכינה 
גיוס  לפני   18 בגיל  ובנות  בנים  מחזור,  בכל  צעירים 
כזו,  תכנית  עלות  אזרחי.  שירות  או  לצה”ל 
מיליון  חצי  על  עומדת  שנה,  הנמשכת 

עד מיליון ₪ לכל מחזור. 

שמופו  המכינות  הן  אלה 
בדוח זה:

מכינה  אדרת;  קד”צ  מכינה 
מכינה  אלישע;  קד”צ 
פינה;  ראש  אמי”ת  קד”צ 
הלבנון;  ארזי  קד”צ  מכינה 
תל  בינה  קד”צ  מכינה 
בית  קד”צ  מכינה  אביב; 
בית  קד”צ  מכינה  ישראל; 
דוד  בני  קד”צ  מכינה  יתיר; 
ציון  בני  קד”צ  מכינה  עלי; 
גל  קד”צ  מכינה  אביב;  תל 
עליון;  גליל  קד”צ  מכינה  עכו; 
צעירה;  למנהיגות  הנגב  מכינת 
מכינה  פדואל;  חוסן  קד”צ  מכינה 
קד”צ חמדת יהודה; מכינה קד”צ ימין 
אורד; מכינה קד”צ כרם אל; מכינה קד”צ 
כרמי חיל; מכינה קד”צ לוד; מכינה קד”צ לכיש; 
מכינה קד”צ מגן שאול נוקדים; מכינה קד”צ מיצר; 
מכינה קד”צ מנשרים קלו מעגן מיכאל; מכינה קד”צ 
משכיות; מכינה קד”צ נחשון - המדרשה הישראלית 
מכינה  רבין;  ע”ש  קד”צ  מכינה  חברתית;  למנהיגות 
קד”צ עטרת ירושלים; מכינה קד”צ עין פרת; מכינה 
קד”צ עמ”ק בית שאן; מכינה קד”צ עמי-חי; מכינה 
קד”צ עצם; מכינה קד”צ צהלי )לבנות דתיות; מרכז 
קריית  קד”צ  מכינה  יהדות(;  ללימודי  הרצוג  יעקב 
קד”צ  מכינה  יהודה;  קשת  קד”צ  מכינה  מלאכי; 

תל”ם ביפו; מכינה קד”צ תמיר קצרין.

עוד על המכינות ניתן לקרוא באתר משרד החינוך:

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/
mechinot_kdam.

מודל השטח

היטב,  זה  מודל  מייצגת  שינוי  מוביל  נוער  אחריי! 
בתכניות  בשדה.  נערכת  פעילותו  כל  לא  אם  גם 
המגוונות שמפעילה העמותה משתתפים 2,500 בני 
14–25, בעיקר מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. 
מנהיגים,  לפיתוח  דווקא  מכוונות  התכניות  כל  לא 
אבל בכולן יש מרכיב מובנה של מנהיגות, אם כנושא 
העיקרית.  הפעילות  של  לוואי  כערך  ואם  עיסוק 
מחוגי  החל  תכניות,  של  מצרף  מציעה  העמותה 
סיירות לנערים צעירים, עבור בהשלמת בגרות, בשנת 

המתגייסים  ובליווי  לצה”ל  בהכנה  שירות, 
והחיילים וכלה בתכנית לבוגרים ובליווי 

הסדיר.  השירות  מתום  שנים   5 עד 
היא  העמותה  של  הליבה  תכנית 

תכנית הכנה לצה”ל, הנמשכת 
פיזית  הכנה  ומשלבת  שנה  
סדנאות  עם  ומנטלית 
מנהיגות. התכנית מקיפה 80 
קבוצות של בני 18-17 מכל 
פעמיים  הנפגשות  הארץ 
שערכה  בבדיקות  בשבוע. 
ש-64%  נמצא  העמותה 
הבוגרים   14,000 מקרב 
בצה”ל,  כלוחמים  שירתו 

הכנה  קורס  מבוגרי   80%
כי מילאו תפקיד  ציינו  לצה”ל 

כמשמעותי  בעיניהם  הנתפס 
מהבוגרים  ו-85%  בצבא 

אחרי  וללמוד  להמשיך  החליטו 
ההכנה  תכנית  לבוגרי  הצבא. 

תלת  המשך  תכנית  מוצעת  לצה”ל 
שנתית, שמטרתה להופכם לאזרחים תורמים 

סביב  סובבות  השונות  התכניות  בחברה.  ומובילים 
אימוני שדה, התנסות חווייתית, הקניית ידע, למידה 
הבאה  חברתית  תודעה  ופיתוח  לחיקוי  מדמויות 
מכבדת בתעסוקה  בהשכלה,  בעשייה,  ביטוי   לידי 

ובמטען ערכי.

גם 35 המכינות הקדם צבאיות הפועלות ברחבי הארץ 
מייצגות מודל זה. פיתוח מנהיגות מופיע בכולן, אך 
לא באופן זהה: יש מכינות בהן מרכיב זה זוכה לדגש 
יותר, כגון מכינה קד”צ בני ציון תל אביב ונחשון  רב 
ויש  חברתית,  למנהיגות  הישראלית  המדרשה   -
 מכינות שבהן פיתוח המנהיגות אינו אלא ערך מוסף
 18 לבני  מיועדות  המכינות  העיקרית.  לפעילות 
רוב  פי  ועל  בשנה,  הגיוס  את  לדחות  המוכנים 
פיסית  ובהכנה  ערכיים  בהיבטים  מתמקדות  הן 

מודל השטח
מודל זה משלב הכשרת מנהיגים 
עם אימוני שדה ועם הכנה פיזית 
ומנטלית, במטרת ליצור התנסות 
ילמדו  שבה  ומאתגרת  חווייתית 
את  בשרם”  “על  המשתתפים 
החלטות  קבלת  של  משמעותן 

והובלה בתנאי אמת.
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ארגוןתפקידשם
המרכז הבינתחומי בהרצליה ראש היחידה להכשרת מנהליםד"ר טלי איכנולד דביר

קו הזינוקמנכ"ליתקרן אלדר-חלק

)Center for Creative Leadership )CCLסמנכ"ל מחקר, חדשנות ופיתוח מוצריםדייויד ג. אלטמן

)ODCenter for Creative Leadership )CCL  אפריקהורד אסיף

רוחות של שינויאיש עסקים ויזם חברתיאיציק דבש

המכון למנהיגות איכותיתמנכ"לאלי הילמן

 מנהל אזור אפריקה, מנהיגות ללא סטדמן ד. הריסון ה-3
)Center for Creative Leadership )CCLגבולות

חינוך לפסגותמנכ"לד"ר שמואליק ויס

LEADמנכ"לאליאב זכאי

ראש האגף החברתי קהילתי תלמידים איתן טימן
משרד החינוךונוער

קרן תקווהמנהל תכניות בישראלהרב נייתן לאופר

 Cambridge Leadership Associatesמומחהמרטין לינסקי

קרן רוטשילד קיסריהמנהלת תחום הערכה ומדידהד"ר  גילה מלך

מרכז מעשהמנכ"למיקי נבו

כ"ן – כוח נשיםמנכ"ליתיפעת זמיר

עולים ביחד באנדליי וודליימנכ"ליתיפעת עובדיה

קרן גנדירמנכ"ליתד"ר רונית עמית

המרכז למנהיגות איכותיתחוקרפרופ' מיכה פופר

)Center for Creative Leadership )CCLסמנכ"ל ומנהל CCL EMEAרודי פלטניקס

המשרד לפיתוח הנגב והגלילמנהלת תחום צעיריםיפעת קריב

אוניברסיטת בר אילןחוקרת ומייסדת מסלול מגדר בשטחד"ר רונית קרק

קרן אייסףמנכ"לציון רגב

אחריי! נוער מוביל שינוימנכ"לדני רוזנר

סטארט אפ - מרכז הכוונה מידע וייעוץ מנהלתטלי ריינברג-שחורי
לצעירים

מעוז - סילמייסדיאיר שינדל

עצמאיחוקר ופעיל חברתיערן שפיר

רשימת מרואיינים
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ד”ר דניאל שני
פיתוח  ואחראית  סגל  חברת  היא  שני  דניאל  ד”ר 
תכניות בקרן מנדל. במסגרת עבודתה היא מנהלת 
חברתית-חינוכית  למנהיגות  מנדל  תכנית  את 
בנגב  בבאר-שבע רבתי של מרכז מנדל למנהיגות 
לפיתוח  מנדל  קרן  של  הראשונה  התכנית  ואת 
מחזיקה  שני  ד”ר  הערבית.  בחברה  מנהיגות 
ותואר  המדינה  ומדע  בפילוסופיה  ראשון  בתואר 
תל- מאוניברסיטת  פוליטית  בפילוסופיה  שני 

המדינה  במדעי  דוקטור  ותואר  שני  ובתואר  אביב, 
שלה  הדוקטורט  בעבודת  פרינסטון.  מאוניברסיטת 
חקרה ד”ר שני את מקורות ההתעניינות של אזרחים 
בפוליטיקה ואת המוטיבציה למעורבות אזרחית. על 
 Best Dissertation-ב במשותף  זכתה  היא  זה  מחקר 
Award in Political Psychology לשנת 2010 של האגודה 
האקדמית  עבודתה  המדינה.  למדע  האמריקאית 
 ,)Fulbright( פולברייט  קרן  במלגת  גם  אותה  זיכתה 
וילסון  ווודרו  ע”ש  העמיתים  בתכנית  בהשתתפות 
)Woodrow Wilson Scholars(, ובפרס הכנסת על הישגים 
הישראלי  במכון  במחקר  עבדה  בעבר  אקדמיים. 
לדמוקרטיה והקימה את פרויקט מדד הדמוקרטיה. 
בעיתון  חדשות  דסק  כראש  שימשה  כעיתונאית 
“ידיעות אחרונות”, ושירתה ככתבת מפלגות, עורכת 

ומגישת חדשות בגלי צה”ל. 

עדי ניר-שגיא
ומוסמכת  בכירה  פסיכולוגית  היא  ניר-שגיא  עדי 
בית  מנהלת  משמשת  ניר-שגיא  ציבורי.  במנהל 
למנהיגות.  מנדל  במכון  חינוכית  למנהיגות  הספר 
פעילות  שנות  שלוש  לאחר  התמנתה  זה  לתפקיד 
במרכז  תכניות  וכמנהלת  סגל  כחברת  מקצועית 
מנדל למנהיגות בנגב. את התואר השני בפסיכולוגיה 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה  השלימה  חינוכית 
הספר  בבית  ציבורי  במנהל  השני  התואר  ואת 
הרווארד  באוניברסיטת  קנדי  ג’ון  שם  על  לממשל 
כעמיתת קרן וקסנר. ניר-שגיא היא תלמידת מחקר 
באוניברסיטת  לחינוך  במחלקה  דוקטור  לתואר 
שני  תואר  ללימודי  במסלול  ומרצה  בנגב  בן-גוריון 
בפסיכולוגיה של מערכות חינוך במחלקה זו. בעבר 
החינוך  משרד  של  הראשית  כפסיכולוגית  כיהנה 
במועצה  הפסיכולוגי-חינוכי  השירות  וכמנהלת 
כוללים  מומחיותה  תחומי  יהודה.  מטה  אזורית 
התערבות  מערכתיים,  פסיכולוגיים  תהליכים 
פסיכולוגית מערכתית במצבי משבר, הובלת שינויים 

במערכות, מיפוי ובניית תכניות אסטרטגיות.

חברי ועדת ההיגוי של דוח מידות
פרופ’ מיכה פופר

בוגר בפסיכולוגיה  פרופ’ מיכה פופר מחזיק בתואר 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותארים מוסמך 
תל  מאוניברסיטת  ארגונית  בפסיכולוגיה  ודוקטור 
לפסיכולוגיה  המגמה  בראש  עמד  בעבר  אביב. 
לפסיכולוגיה  בחוג  תעסוקתית   – ארגונית 
בית  כמפקד  כיהן  פופר  פרופ’  חיפה.  באוניברסיטת 
מייסדי  עם  ונמנה  בצה”ל  מנהיגות  לפיתוח  הספר 
ומנהליו.  יעקב  בזיכרון  איכותית  למנהיגות  המרכז 
היה מרצה אורח באוניברסיטת סיימון פרייזר בקנדה 
של   )Army Research  Institute( ARI-ב מחקר  ועמית 
כמנהיגים,  מנהלים  על  ספרים  כתב  ארה”ב.  צבא 
ועל  העצמית  הזהות  ואבדן  כריזמטית  מנהיגות  על 
מלמד  כיום  החברה.  פני  את  שמשנים  מנהיגים 
ופיתוח  במנהיגות  ועוסק  חיפה  באוניברסיטת 
יחסי  מנהיגות,  של  פסיכולוגיים  היבטים  מנהיגות, 
ומונהגים, למידה ארגונית ותהליכי למידה  מנהיגים 

.LEAD בארגונים. פרופ’ פופר הוא ממייסדי עמותת

ד”ר רונית קרק
לפסיכולוגיה  בכירה  מרצה  היא  קרק  רונית  ד”ר 
במחלקה  החברתית-ארגונית  במגמה  ארגונית 
לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. ד”ר קרק היא 
ממקימות מסלול “מגדר בשטח: מתיאוריה לעשייה 
באוניברסיטת  מגדר  ללימודי  בתכנית  חברתית” 
מסלול  זהו   - שלו  הראשונה  והמנהלת  בר-אילן, 
תיאוריה  המשלב  אקטיביסטיות  לנשים  שני  לתואר 
דוקטור  תואר  קיבלה  קרק  רונית  ופרקטיקה. 
מהאוניברסיטה העברית וסיימה את לימודי הפוסט-

באן ארבור, ארה”ב.  דוקטורט באוניברסיטת מישיגן 
עבודת  על  לוראל-רקנאטי  פרס  את  קיבלה  היא 
הדוקטורט שלה בתחום של מנהיגות נשים. במחקרה 
וניהול  במנהיגות  השאר,  בין  קרק,  ד”ר  מתמקדת 
מנהיגות  חיובית,  ופסיכולוגיה  מנהיגות  בארגונים, 
משחק  באמצעות  מנהיגות  ובהתפתחות  ומגדר 
)play(. מחקריה בתחום המנהיגות זכו בפרסים שונים 
ד”ר  האקדמית,  עבודתה  לצד  בינלאומיים.  בכנסים 
קרק מייעצת למגוון ארגונים במגזר הציבורי, הפרטי 
המייעצת  בוועדה  חברה  הייתה  קרק  ד”ר  והשלישי. 
ומשמשת  ניהול”  מחדשות  “נשים  הפרויקט  של 
אברהם  קרן  של  לאומי  הבין  המנהל  הוועד  חברת 
להנהלת  ושותפה  בישראל  יהודי-ערבי  לדו-קיום 

מיזם “סטודיו משלך” לנשים אמניות.
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לפיתוח עמותות   מיפוי 
מנהיגות העתיד בישראל
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משך מטרהמודלנוסדהעמותה
התוכנית

תדירות 
המפגשים

זהות 
המשתתפים

מספר 
המשתתפים

פריסה 
גיאוגרפית

 תקציב 
הארגון 
ב-₪ 

תקציב 
ייעודי 

למנהיגות* 

 שיעור 
תמיכת 

הרשויות** 
אתר 

שטח1997אחריי! נוער מוביל שינוי

הכנה לצה"ל 
והכשרת אזרחים 
פעילים ומנהיגים 

אחראיים

פעמיים שנה
12%www.aharai.org.il 11,616,392  20,500,000 ארצית 4,500 בני 18-17בשבוע

Ashoka יזמי2009אשוקה ישראל
הכשרת יזמים 

בעלי הבנה 
לצרכים חברתיים

2 - 3 פעמים כמה חודשים
0%www.Ashoka.org/israel 500,000  500,000 ארצית 350 בני 14 - 26בשבוע

בית ספר מנדל 
למנהיגות חינוכית

מסלול 1992
למנוסים

פיתוח וטיפוח 
מנהיגים 

חינוכיים בעלי 
חזון והשפעה 
שיניעו ויובילו 

תהליכים לקידום 
החינוך בישראל

כל יוםשנתיים

בעלי רקע אקדמי 
משמעותי, ניסיון 
בעשייה, ביזמות 
חינוכית ובניהול

19%www.mandelfoundation.org 19,000,000  19,000,000 ארצית 32 

בלדנא - עמותה 
לצעירים ערבים

שינוי 2001
חברתי

שוויון למיעוט 
הערבי באמצעות 

עידוד נוער 
לפעולה חברתית

אחת לשבוע + שנה
סדנה מרוכזת

ערבים בני 14 
http://momken.orgחסר מידעחסר מידע 640,000 ארצית 230 - 17

דרומה - עידן הנגב 
)"בוחרים מחר"(

מנהיגות 2004
יישובית

חיזוק אוכלוסיית 
הנגב באמצעות 

טיפוח הנהגה 
מקומית

www.daroma.org.ilחסר מידעחסר מידעחסר מידענגב 42 סטודנטים10 ש"ש3 שנים

אורנים - המכללה 
האקדמית לחינוך 
התנועה הקיבוצית 

]המדרשה באורנים[ 
)מנהיגות חברתית(

מסלול 1983
למנוסים

 יצירת גרעין 
מנהיגים מחויב 

שיוביל תהליכים 
חברתיים

www.oranim.ac.ilחסר מידעחסר מידע 100,926,000 טבעון 20 חסר מידע25 מפגשיםשנה

המועצה הציונית 
בישראל )"עלי צמרת"(

מסלול 1998
למנוסים

הכשרת 
עתודה ציונית 
צעירה בחברה 

הישראלית

חצי שנה
פעמיים 

בשבוע + 3 
סופ"ש

www.zionist.org.ilחסר מידעחסר מידע 2,120,000 מקומי 40 בני 22 - 35

המכון למנהיגות עתיד 
בישראל

שינוי 2007
חברתי

מנהיגות ערכית 
כתשתית לקאדר 

משנה מציאות 
במישור הלאומי

שנה

35 מפגשים 
שבועיים + 60 
ימים מלאים 

רצופים

0%www.israeleader.org 800,000  800,000 שדרות 30 בני 25 - 45

המרכז ליוזמות מנהיגות 
CLI2005 שינוי

חברתי

הכשרת מנהיגים 
יהודים שיהפכו 

את העולם 
היהודי לנגיש, 
מחובר ומלהיב

4 - 7 ימי שיא מתמשכת
0%www.roicommunity.orgחסר מידע 2,000,000 ארצית 48 בני 21 - 39בשנה

 מיפוי עמותות לפיתוח
מנהיגות העתיד בישראל

* הערכה
** שיעור תמיכת הממשלה מתוך התקציב המיועד לפיתוח מנהיגות בלבד, ולא מתוך סך תקציב הארגון.

www.aharai.org.il
www.Ashoka.org/israel
www.mandelfoundation.org
http://momken.org
www.daroma.org.il
www.oranim.ac.il
www.zionist.org.il
http://www.israeleader.org
http://www.roicommunity.org
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הכנה לצה"ל 
והכשרת אזרחים 
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אחראיים

פעמיים שנה
12%www.aharai.org.il 11,616,392  20,500,000 ארצית 4,500 בני 18-17בשבוע

Ashoka יזמי2009אשוקה ישראל
הכשרת יזמים 

בעלי הבנה 
לצרכים חברתיים

2 - 3 פעמים כמה חודשים
0%www.Ashoka.org/israel 500,000  500,000 ארצית 350 בני 14 - 26בשבוע

בית ספר מנדל 
למנהיגות חינוכית

מסלול 1992
למנוסים

פיתוח וטיפוח 
מנהיגים 

חינוכיים בעלי 
חזון והשפעה 
שיניעו ויובילו 
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כל יוםשנתיים

בעלי רקע אקדמי 
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בלדנא - עמותה 
לצעירים ערבים

שינוי 2001
חברתי

שוויון למיעוט 
הערבי באמצעות 

עידוד נוער 
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אחת לשבוע + שנה
סדנה מרוכזת

ערבים בני 14 
http://momken.orgחסר מידעחסר מידע 640,000 ארצית 230 - 17
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)"בוחרים מחר"(
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יישובית

חיזוק אוכלוסיית 
הנגב באמצעות 

טיפוח הנהגה 
מקומית

www.daroma.org.ilחסר מידעחסר מידעחסר מידענגב 42 סטודנטים10 ש"ש3 שנים

אורנים - המכללה 
האקדמית לחינוך 
התנועה הקיבוצית 

]המדרשה באורנים[ 
)מנהיגות חברתית(

מסלול 1983
למנוסים

 יצירת גרעין 
מנהיגים מחויב 

שיוביל תהליכים 
חברתיים

www.oranim.ac.ilחסר מידעחסר מידע 100,926,000 טבעון 20 חסר מידע25 מפגשיםשנה

המועצה הציונית 
בישראל )"עלי צמרת"(

מסלול 1998
למנוסים

הכשרת 
עתודה ציונית 
צעירה בחברה 

הישראלית

חצי שנה
פעמיים 

בשבוע + 3 
סופ"ש

www.zionist.org.ilחסר מידעחסר מידע 2,120,000 מקומי 40 בני 22 - 35

המכון למנהיגות עתיד 
בישראל

שינוי 2007
חברתי

מנהיגות ערכית 
כתשתית לקאדר 

משנה מציאות 
במישור הלאומי

שנה

35 מפגשים 
שבועיים + 60 
ימים מלאים 

רצופים

0%www.israeleader.org 800,000  800,000 שדרות 30 בני 25 - 45

המרכז ליוזמות מנהיגות 
CLI2005 שינוי

חברתי

הכשרת מנהיגים 
יהודים שיהפכו 

את העולם 
היהודי לנגיש, 
מחובר ומלהיב

4 - 7 ימי שיא מתמשכת
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www.Ashoka.org/israel
www.mandelfoundation.org
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www.daroma.org.il
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 תקציב 
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ב-₪ 
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ייעודי 

למנהיגות* 

 שיעור 
תמיכת 

הרשויות** 
אתר 

הפורום הצעיר הישראלי 
YIFC - לשיתוף פעולה

שינוי 2003
חברתי

שילוב מנהיגות 
ישראלית במרחב 

המזרח תיכוני 
והאירופאי

פרופסיונלים בני חסר מידעחסר מידע
www.yifc.org.ilחסר מידעחסר מידעחסר מידעחסר מידעחסר מידע24 - 35

שינוי 2002ידידי עתידים
חברתי

קידום צעירים 
מצטיינים 

מהפריפריה 
והפנייתם 

לעמדות מובילות 
בממשל, במשק 

ובצה"ל

1 עד 3 שנים

מפגשים 
שבועיים 
בהתאם 
לתכנית 

האקדמית

0%www.atidim.org.il 15,906,256  34,645,797 ארצית 852 בני 18 - 40

יזמי2002יוניסטרים

שינוי חברתי 
באמצעות 

פעילות יזומה 
להכשרת בני 

נוער מכל הארץ 
למנהיגות עסקית 

ולאזרחות 
מניבה, מעורבת 

ומשפיעה

2 - 3 פעמים 5 שנים
100%www.unistream.co.il 5,300,000  5,300,000 ארצית 500 בני 14 - 18בשבוע

כ"ן – כוח נשים לקידום 
מנהיגות נשים בישראל

שינוי 2000
חברתי

שינוי פני ההנהגה 
הציבורית על ידי 

מילוי השורות 
בנשים משפיעות

נשים עם ניסיון 10 מפגשיםכמה חודשים
www.ken.org.il??????מקומי 130 הובלה מוכח

כפר רעות סדאקה - 
מרכז בינלאומי לחינוך 
לפלורליזם )קומונת 

נמ"שים(

שינוי 1996
חברתי

גיבוש מנהיגות 
חברתית 
ופוליטית

נשים עם ניסיון אחת לשבועחצי שנה
0%friendshipvillage.org.il 750,000  1,000,000 ארצית 150 הובלה מוכח

מנהיגות 1998מהפך תע'ייר
יישובית

הפיכת נשים 
לסוכנות שינוי 

בקהילה, ליוזמות 
ולמנהיגות 

מאבקים ציבוריים

נשים יהודיות חסר מידעחסר מידע
www.mahapach-taghir.orgמזערי 700,000  1,000,000 ארציתחסר מידעוערביות

שינוי 2004מכון ראות
חברתי

הכשרת קאדר 
של אסטרטגים 

לעמדות של 
מנהיגות, 

קבלת החלטות 
והשפעה

שנה + 
הדרכה 
חודשית

כל יום

אנשים צעירים, 
בעלי מחויבות 

לשרת את 
הציבור הישראלי 
ואת העם היהודי, 

0%www.reut-institute.org 350,000  6,300,000 ארצית 31 

* הערכה
** שיעור תמיכת הממשלה מתוך התקציב המיועד לפיתוח מנהיגות בלבד, ולא מתוך סך תקציב הארגון.

http://www.yifc.org.il
http://www.atidim.org.il
http://www.unistream.co.il
http://www.ken.org.il
http://friendshipvillage.org.il
http://www.mahapach-taghir.org
http://www.reut-institute.org
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0%www.atidim.org.il 15,906,256  34,645,797 ארצית 852 בני 18 - 40

יזמי2002יוניסטרים

שינוי חברתי 
באמצעות 

פעילות יזומה 
להכשרת בני 

נוער מכל הארץ 
למנהיגות עסקית 

ולאזרחות 
מניבה, מעורבת 

ומשפיעה

2 - 3 פעמים 5 שנים
100%www.unistream.co.il 5,300,000  5,300,000 ארצית 500 בני 14 - 18בשבוע

כ"ן – כוח נשים לקידום 
מנהיגות נשים בישראל

שינוי 2000
חברתי

שינוי פני ההנהגה 
הציבורית על ידי 

מילוי השורות 
בנשים משפיעות

נשים עם ניסיון 10 מפגשיםכמה חודשים
www.ken.org.il??????מקומי 130 הובלה מוכח

כפר רעות סדאקה - 
מרכז בינלאומי לחינוך 
לפלורליזם )קומונת 

נמ"שים(

שינוי 1996
חברתי

גיבוש מנהיגות 
חברתית 
ופוליטית

נשים עם ניסיון אחת לשבועחצי שנה
0%friendshipvillage.org.il 750,000  1,000,000 ארצית 150 הובלה מוכח

מנהיגות 1998מהפך תע'ייר
יישובית

הפיכת נשים 
לסוכנות שינוי 

בקהילה, ליוזמות 
ולמנהיגות 

מאבקים ציבוריים

נשים יהודיות חסר מידעחסר מידע
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של אסטרטגים 

לעמדות של 
מנהיגות, 

קבלת החלטות 
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התוכנית

תדירות 
המפגשים

זהות 
המשתתפים

מספר 
המשתתפים

פריסה 
גיאוגרפית

 תקציב 
הארגון 
ב-₪ 

תקציב 
ייעודי 

למנהיגות* 

 שיעור 
תמיכת 

הרשויות** 
אתר 

מנהיגות - פיתוח 
מנהיגות צעירה בישראל 

]LEAD[
מעצב1998

שינוי תרבות 
ההנהגה בישראל 
מבחינה ערכית 

ומוסרית, 
באמצעות טיפוח 

דור העתיד

שנתיים 
+ תכנית 

המשך

2 - 3 פעמים 
0%www.lead.org.il 5,250,000  5,250,000 ארצית 650 בני 16 – 30בחודש

מסלול 2011מעוז – סיל
למנוסים

יצירת רשת של 
שנהמנהיגי העתיד

 8 מפגשי 
ערב, חודש 

וחצי לימודים 
בארץ ובחו"ל 

+ סדנאות 
מרוכזות

צעירים מנוסים 
בבנייה1,000,0601,000,0600%מקומי 21 עד גיל 50

מרכז מנדל למנהיגות 
בנגב

מנהיגות 2005
יישובית

הכשרת קבוצת 
מנהיגות מקומית, 

הפועלת על פי 
חזון ומחויבת 

לעיר

אחת לשבועשנתיים
בעלי השכלה 

אקדמית והכשרה 
מקצועית מהנגב

13%www.mlc-negev.org.il 16,000,000  16,000,000 נגב 70 

שינוי 2004מרכז מעשה
חברתי

חיזוק 
המוחלשים, 
אקטיביזם 

חברתי, "סיירת 
חברתית",  קידום 

השוויון

24 שעות שנה
ביממה

צעירים 
מהפריפריה לפני 

שירות צבאי או 
אזרחי 

50%www.maase.org.il 18,000,000  18,000,000 פריפריה 2,200 

מרכז צעירים דימונה 
"יעדים" ***

מנהיגות 2002
יישובית

פרלמנט צעירים: 
לובי לקידום 

נושא הצעירים 
לראש סדר 
העדיפויות 

העירוני

חסר מידעחסר מידעחסר מידעדימונה 20 צעירים בני 35-18חסר מידעחסר מידע
www.hesegim-program.

org.il

עולים ביחד באנדליי 
וודליי

שינוי 2007
חברתי

שילוב מקצועי 
של עולי אתיופיה 
בארגונים בחזית 
המשק הישראלי, 

מתנדבים 
חברתית ופועלים 

כמנהיגים 
בתוך הארגונים 

העסקים בהובלה 
של שינוי 

שנתיים

10 מפגשים 
אחת 

לשבועיים + 
ליווי המשך

אקדמאים 
וסטודנטים 

מצטיינים בני 
30-24 מעולי 

אתיופיה

19%www.olim-beyahad.org.il 130,000  2,500,000 ארצית 80 + 250 בוגרים 

* הערכה
** שיעור תמיכת הממשלה מתוך התקציב המיועד לפיתוח מנהיגות בלבד, ולא מתוך סך תקציב הארגון.

 ,www2.jdc.org.il/category/young-adult-centers :בישראל פועלים כ-40 מרכזי צעירים, לא בכולם דגש דומה על פיתוח מנהיגות. להרחבה ראו ***
.www.kenes-israel.org/content.php?id=18, www.hesegim-program.org.il/?CategoryID=162        

http://www.lead.org.il
http://www.mlc-negev.org.il
http://www.maase.org.il
http://www.hesegim-program.org.il
http://www.hesegim-program.org.il
http://www.olim-beyahad.org.il
www2.jdc.org.il/category/young-adult-centers
www.kenes-israel.org/content.php?id=18
www.hesegim-program.org.il/?CategoryID=162
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למנוסים

יצירת רשת של 
שנהמנהיגי העתיד

 8 מפגשי 
ערב, חודש 

וחצי לימודים 
בארץ ובחו"ל 

+ סדנאות 
מרוכזות

צעירים מנוסים 
בבנייה1,000,0601,000,0600%מקומי 21 עד גיל 50

מרכז מנדל למנהיגות 
בנגב

מנהיגות 2005
יישובית

הכשרת קבוצת 
מנהיגות מקומית, 

הפועלת על פי 
חזון ומחויבת 

לעיר

אחת לשבועשנתיים
בעלי השכלה 

אקדמית והכשרה 
מקצועית מהנגב

13%www.mlc-negev.org.il 16,000,000  16,000,000 נגב 70 

שינוי 2004מרכז מעשה
חברתי

חיזוק 
המוחלשים, 
אקטיביזם 

חברתי, "סיירת 
חברתית",  קידום 

השוויון

24 שעות שנה
ביממה

צעירים 
מהפריפריה לפני 

שירות צבאי או 
אזרחי 

50%www.maase.org.il 18,000,000  18,000,000 פריפריה 2,200 

מרכז צעירים דימונה 
"יעדים" ***

מנהיגות 2002
יישובית

פרלמנט צעירים: 
לובי לקידום 

נושא הצעירים 
לראש סדר 
העדיפויות 

העירוני

חסר מידעחסר מידעחסר מידעדימונה 20 צעירים בני 35-18חסר מידעחסר מידע
www.hesegim-program.

org.il

עולים ביחד באנדליי 
וודליי

שינוי 2007
חברתי

שילוב מקצועי 
של עולי אתיופיה 
בארגונים בחזית 
המשק הישראלי, 

מתנדבים 
חברתית ופועלים 

כמנהיגים 
בתוך הארגונים 

העסקים בהובלה 
של שינוי 

שנתיים

10 מפגשים 
אחת 

לשבועיים + 
ליווי המשך

אקדמאים 
וסטודנטים 

מצטיינים בני 
30-24 מעולי 

אתיופיה

19%www.olim-beyahad.org.il 130,000  2,500,000 ארצית 80 + 250 בוגרים 
ת

תו
מו

ע
פוי 

מי

http://www.lead.org.il
http://www.mlc-negev.org.il
http://www.maase.org.il
http://www.hesegim-program.org.il
http://www.hesegim-program.org.il
http://www.olim-beyahad.org.il
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משך מטרהמודלנוסדהעמותה
התוכנית

תדירות 
המפגשים

זהות 
המשתתפים

מספר 
המשתתפים

פריסה 
גיאוגרפית

 תקציב 
הארגון 
ב-₪ 

תקציב 
ייעודי 

למנהיגות* 

 שיעור 
תמיכת 

הרשויות** 
אתר 

מעצב2002קו הזינוק

יצירת דור 
המנהיגות 
הבא של 

מדינת ישראל, 
באמצעות בניית 
עתודת מנהיגות 

של צעירים 
בעלי פוטנציאל 

מהפריפריה 
החברתית 

והגיאוגרפית

אחת לשבוע10 שנים

 צעירים
בני 25-15 

מהפריפריה 
הגיאוגרפית 
והחברתית

www.zinuk.org.ilמזערי 2,200,000  2,200,000 ארצית 370 

שינוי 1977קרן אייסף
חברתי

קידום 
שוויון הזדמנויות 
בחינוך, הגברת 

הנגישות 
להשכלה 

גבוהה וצמצום 
הפערים בחברה 

הישראלית

15 מפגשיםשנה

סטודנטים 
מהפריפריה 
הגיאוגרפית 

והחברתית עם 
פוטנציאל להנהיג

0%www.isef.org 1,500,000  9,000,000 ארצית 150 

קרן רוטשילד קיסריה 
)ארגון שגרירי רוטשילד(

מסלול 2010
למנוסים

הכשרת סוכני 
שינוי חברתי 
ויצירת רשת 
מנהיגות רב-

תחומית לצמצום 
הפערים ולקידום 
אחריות חברתית

3-2 פעמים 3 שנים
בשבוע

סטודנטים לתואר 
0%www.caesarea.com 5,000,000 חסר מידעארצית 105 ראשון

שינוי 1985שדולת הנשים )נ.מ.ש(
חברתי

שינוי התפיסה 
המגדרית בחברה 

באמצעות 
סוכנות שינוי 

מנהיגות

100%www.iwn.org.il 550,000  3,000,000 ארצית 500 בני 14 - 17שבועי  כמה חודשים

מכינות קדם צבאיות 
****

שטח

הכנה לצה"ל 
והכשרת אזרחים 
פעילים ומנהיגים 

אחראיים

24 שעות שנה
ביממה

בני 18 בדחיית 
חסר מידעחסר מידע 70,000,000 ארצית *3500 שרות

* הערכה.
** שיעור תמיכת הממשלה מתוך התקציב המיועד לפיתוח מנהיגות בלבד, ולא מתוך סך תקציב הארגון.

**** בישראל פועלות 35 מכינות קדם צבאיות. להרחבה ראו בנספח מודלים של עמותות בעמוד 38.

http://www.zinuk.org.il
http://www.isef.org
http://www.caesarea.com
http://www.iwn.org.il
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http://www.zinuk.org.il
http://www.isef.org
http://www.caesarea.com
http://www.iwn.org.il
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ימים יגידו אם הדוח שלפניכם השיג את התוצאות המקוות ואם השפיע על השדה. כך או כך, לא ניתן להמעיט 
ממידת תרומתם של חברי ועדת ההיגוי של הדוח – פרופ’ מיכה פופר, ד”ר רונית קרק, ד”ר דניאל שני ועדי ניר-

שגיא – לגיבוש דמותו של המסמך ולחידוד הסוגיות העיקריות המוצגות בו. הארבעה עשו תפקידם בהתנדבות 
ולא הותירו אבן על אבן בטרם נחה דעתם המקצועית מאיכותו של המסמך. 

תודה מיוחדת לחברת שטראוס שהקצתה בלא תמורה את משרדיה ואת שירותיה לצורך עריכת מפגש עבודה 
מקצועי בהשתתפות נציגי עמותות ומומחים. לסיוע מקצועי משמעותי זכינו מליאת בן משה, יועצת עצמאית 
ובניהולו, כמו גם בעיבוד  ולשעבר האנליסטית הראשית במידות, שסייעה בחשיבה, בהבניית מפגש העבודה 

תוצרי המפגש.

דוח זה לא היה נכתב ומתפרסם בלא תמיכתם של חברי צוות מידות בתהליך. תודתי נתונה למורן ברמן ולגבי 
חרן על הסיוע המשמעותי באיסוף הנתונים ובעיבודם; ללואיז דרורי על רתימת נציגי העמותות ועל ארגון מפגש 
העבודה; לאנליסטים זרי רחימי-פרידמן, אייל לוי ושולי עופר על תפקידם בניהול מפגש העבודה ולשרון לבל 
על חידוד סוגיות בשלבי עריכה אחרונים; לגיא בייגל, מנהל מחלקת אנליזות, על העצות הטובות ועל תובנות 
ייחודיות שסייעו להבנות את הדוח כפי שהוא; ולדובי ארבל, מנכ”ל מידות, על ההכוונה המתמדת ועל הצבת 

האתגר.

תודה לחברת )Center for Creative Leadership )CCL על הדגמה מאירת עיניים של סדנת מנהיגות ועל השיתוף 
להבחי וסייע  שלו  ומהידע  מזמנו  חלק  בתחומו,  שם  בעל  עולמי  מומחה  לינסקי,  מרטין  פרופ’   במידע. 

בין עיקר וטפל. 

תודותיי לעמיתתי, חמוטל לרנר, לא רק על עריכת הלשון המקצועית, אלא גם על העצות המועילות אשר לתוכן 
ולמהות. תודה גם לחברת Survey Monkey על הקצאת הבסיס הטכנולוגי לעריכת סקרים ושאלונים מקוונים. 

נכונותם של פקידי ממשל להציע פרשנות ייחודית ולהציג מידע חיוני אינה מובנת מאליה, ועל תרומתם לגיבוש 
הכתוב בדוח נתונה תודתנו.

ולבסוף, דוח זה לא היה נכתב ללא נכונותם של מתנדבים ואנשי מקצוע בקרנות ובעשרות ארגוני השטח לחלוק 
איתנו מידע, ידע וניסיון שצברו במשך שנים של ניסיונות, שינויים והצלחות. דוח זה מבקש בין היתר לשקף את 
פעילותם הייחודית. תודה מיוחדת שלוחה לאותן עמותות שנציגיהן השתתפו במפגש העבודה שקיימנו במטה 

חברת שטראוס, לעמותות שנענו לסקר המקוון ולעמותות שחלקו איתנו מידע פנימי חיוני.

תודה,

גיא ראביד, אנליסט חברתי בכיר וראש תחום מחקר, מידות

 חשוון התשע"ב, נובמבר 2011.
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הזכויות לתוכן דוח זה שמורות למידות – שיקוף ודירוג מלכ”רים.

 ניתן להדפיס דוח זה לשימוש פרטי, ציבורי או מסחרי, וכן להעתיק, לפרסם, להפיץ,
 לצטט ולתרגם את הדוח ולהנגיש אותו לכל המעוניין בתנאי שיוזכרו
זכויותיה של מידות עליו.

 בכתיבת דוח זה הושקעה עבודה רבה ותוכנו מובא בתום לב ומתוך רצון לקדם את
 התחום ולהיטיב עם העמותות הפועלות בו.
 אם תוכן דוח זה או חלקים ממנו פוגעים, אנו מתנצלים.
אם נפלה טעות, נשמח לקבל תגובות, הערות והצעות לתיקון.
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תל אביב, 2011
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וכן  נוספים במגזר השלישי,  עניין  ובעלי  ומפגשי למידה עם משקיעים חברתיים, מנהלי עמותות  סדנאות 

ראיונות ופרסומים באמצעי התקשורת.

היו מייסדיה  ב-2008.  הציבור  לתועלת  כחברה  פורמלי  באופן  נוסדה   )514108574 ח.פ.  )חל"צ;   מידות 
מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל, אשר נרתמו לרעיון על ידי יזם מידות ומנהלה הראשון, עו"ד צביקה ארן.

אריאב, ירום  הציבורית(,  המועצה  )יו"ר  אהרוני  טליה  )יו"ר(,  בורק  יעקב  מידות:  של  המנהל  הועד   חברי 
ד"ר אורנה דריזין, צבי זיו, אלי חוטר, ד"ר מיכל חמו לוטם, עו"ד דידי לחמן- מסר, אבנר סטפק, טל פריימן, 

רעיה שטראוס בן- דרור )משקיפה(, מאיר שני.

מועצה ציבורית - מידות מלּווה על ידי מועצה ציבורית בראשות גב' טלי אהרוני. במועצה חברים משקיעים 
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