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שלמי תודה

מדריך זה נכתב במקורו על-ידי אניטה בייקר, Ed.D עם קים סאבו .Ph.D, בין השנים 1997 
 Rochester ו-2003, כבסיס להכשרה בהערכה למנכ"לים ולעובדים שעבדו במסגרת

REP( Effectiveness Partnership(.* תוכן המדריך, שעבר שינויים ועדכונים במשך שנות 
 Union-הושפע במידה רבה מעבודתם של מייקל קווין פאטון מ ,REP פעולתה של יוזמת

the United Way of America ,Institute Graduate School, קרן קלוג, ג'יין רייסמן מ"פורום 
ההערכה" ורבים אחרים שתרמו בתבונה מהידע שלהם לספרות ההערכה.

מאז הופעתו הראשונה של המדריך ב-2004, התקיימו פרויקטים שונים בנושאים קרובים 
שהשפיעו על תוכנו. עבודתם המתמשכת של אחד-עשרה שותפים לשעבר ב-REP, מחקר 

 ,)ETHOS – Evaluative Thinking in Organizations Study( החשיבה ההערכתית בארגונים
שנעשתה** בין השנים 2003 ל-2004, סייעו להבהיר ולחדד את הקשר בין הערכת תכניות לבין 

שימוש מוסדי רחב יותר בהערכה. ב-2005 חיברה אניטה בייקר סדרה של מאמרים קצרים 
 בחשיבה הערכתית "Evaluative Thinking Bulletins" שהציגה יישומים ממשייים. יוזמת

BEC – The Building Evaluation Capacity )בניית יכולת הערכה( בתכנית של קרן הרטפורד 
s Nonprofit Support Program׳Hartford Foundation for Public Giving, שהחלה בשנת 

2006, התבססה על חומר מהמדריך המקורי וכן על "הכלי לבחינת חשיבה הערכתית"*** ועל 
המאמרים הקצרים )bulletins(, הייתה למקור השראה לרבות מהפעילויות החדשות.

מהדורה זו של המדריך שיצאה לאור ב-2010, כוללת דוגמאות ופעילויות מעודכנות שמפעילי 
תכניות ללא כוונת רווח ושותפיהם להערכה יכולים להיעזר בהן בבניית מיומנויות הערכה. היא 

כוללת פרק חדש על חשיבה הערכתית ופרק מקורות מעודכן.

למאות המשתתפים בהכשרה שניסיונם, כנותם ותובנותיהם הפכו מדריך זה אף למשמעותי יותר 
ורלוונטי יותר; לכל אנשי המקצוע בתחום ההערכה ולנותני המענקים המוסיפים להתמודד עם 
השאלה כיצד לעשות את ההערכה לחלק חי ונושם של עבודת הארגון, הנמסר במועדו ומביא 

תועלת; לכל מי שתרמו למפעל זה ברוח הלמידה והשותפות – תודה רבה.

לחיי כוחו של המוח הקבוצתי ולמציאת שותפי מחשבה כישרוניים המוכנים להתמודד עם נושאים 
קשים. 

בת' ואניטה

Rochester Effectiveness Partnership )שותפות האפקטיביות של רוצ'סטר( הוקמה על בסיס המחשבה   *
שהערכה משתפת היא כלי ניהול מעשי שיכול לסייע לארגונים לבצע הערכות ולקבל החלטות במועדן לגבי 

תכניותיהם, בהתבסס על מידע משמעותי. השותפות כללה גורמים מממנים, ארגונים ללא כוונת רווח המפעילים 
תכניות ואנשי מקצוע בתחום ההערכה שפעלו יחד כשותפים שווים והפיקו תועלת מהידע, מהמיומנויות ומהניסיון 

של האחרים. מודל ההכשרה הייחודי כלל: הכשרה מקיפה, יסודית, תוך כדי עבודה מעשית בתכנון הערכות 
תכניות ובביצוען, בשילוב עם פרויקט הערכה מודרך, ייחודי לכל ארגון שנמשך שנה שלמה. המודל גם נתן 

למשתתפי ההכשרה הזדמנויות מתמשכות להשתתף בפרויקטים מודרכים של הערכה ובהכשרה מתקדמת, 
 ברשת תמיכה של עמיתים ולהשמיע את קולם בקהילה. ראה באתר האינטרנט של קרן ברונר,

www.brunerfoundation.org – את הסעיף Effectiveness Initiatives )יוזמות של אפקטיביות( למידע נוסף 
על REP ועל פעולות אחרות הקשורות אליו שהתקיימו בחסות קרן ברונר.

חשיבה הערכתית כפי שמגדירים אותה המשתתפים, היא סוג של פרקטיקה רפלקטיבית המשלבת שימוש   **
בנתונים שנאספו באופן שיטתי כדי לאפשר לארגון לקבל החלטות מושכלות ולבצע פעולות אחרות. במילים 

אחרות, חשיבה הערכתית הייתה רחבה יותר מהערכת תכניות בכך שאפשר היה ליישם אותה בתחומים ארגוניים 
רבים )לדוגמה, ייעוד, משאבי אנוש, פיתוח משאבים(. המרכיבים העיקריים של חשיבה הערכתית הם: הצגת 

שאלות מהותיות, זיהוי הנתונים הדרושים למתן תשובות לשאלות, איסוף הנתונים המתאימים בדרכים שיטתיות, 
ניתוח הנתונים ושיתוף אחרים בתוצאות ופיתוח אסטרטגיות פעולה על סמך ממצאי ההערכה.

הכלי לבחינת החשיבה ההערכתית הוא כלי אלקטרוני המיועד לסייע לארגונים לזהות את נקודות החוזק והצרכים   ***
של החשיבה ההערכתית.

חדש!

יסודות בהערכה משתפת יסודות בהערכה משתפת
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מבוא

בת׳ ברונר, 2009

אפשר לשאול מה במדריך הכשרה זה, המוקדש כולו להערכה משתפת של תכניות* ולחשיבה 
הערכתית**, עושה אותו רלוונטי בשנת 2010? חלף יותר מעשור מאז הקמת איגוד ההערכה 
 ,United Way of America האמריקאי, פרסום "מדידת תוצאות תכניות: גישה מעשית", של

 Utilization-Focused“ פרסום מדריך ההערכה של קרן קלוג ופרסום המהדורה השלישית של
Evaluation – The New Century Text״ של מייקל קווין פאטון.

ועם זאת עדיין נעשה שימוש מועט מדי בהערכה, אין מבינים אותה כיאות ואפילו דוחקים אותה 
לשוליים: מרחיקים אותה למחלקות מבודדות, מוסרים את ביצועה למומחים מן החוץ, רואים בה 
עבודה מסורבלת הנשרכת אחר קצב האירועים, בלתי רלבנטית לעולמנו המתנהל בקצב מהיר, 
עבודה שמבצעים אותה למטרות דיווח ונשיאה באחריות )accountability(, שאפשר להחליפה 

ב"למידה בזמן אמתי" וב"לוחות מחוונים". למרות מאמציהם של רבים בתחום, נראה שהפוטנציאל 
הטמון בהערכה לגבי תכנון, שיפור, למידה וקבלת החלטות לא הגיע לכלל מימוש.

ברור שכדי לבצע הערכה או להזמין הערכה נדרשת לפחות היכרות עם מיומנויות מסוימות ובמצב 
האידאלי – שליטה במיומנויות כאלה. לדעת לנסח שאלות חשובות שניתן לענות עליהן, לדעת 
לאסוף ולנתח נתונים באופן שיטתי, לדעת למזג ממצאים ולהציג המלצות – אלה המיומנויות 

החשובות ביותר הניתנות ללמידה. מיומנות אלה הן הצעד החיוני, החשוב הראשון שארגונים 
שרוצים להגשים את ייעודם נדרשים לנקוט.

אבל במיומנויות אלה אין די. הערכה תוכל לתפוס את המקום המרכזי שהיא ראויה לו רק אם 
מיומנויות אלה יהיו לטבע שני, ויהיו טבועות בתרבות ובפרקטיקה של הארגון. יש ליישם אותן 

בכל הפעולות ולא ב"תכנית" בלבד. ארגונים ש"חושבים באופן הערכתי" יודעים כיצד להשיג את 
הנתונים הדרושים להם, יודעים לתרגם אותם לידע ולפעולה, יודעים למסור אותם לאחרים, לנהל, 

לתכנן שיפורים.

מדריך זה נועד לאלה שרוצים ללמוד על הערכה – לאלה שמאמינים שהחלטות מושכלות 
משפרות את העבודה המעשית ושאיסוף נתונים שיטתי הוא בסיס חשוב ביותר לקבלת החלטות 

מושכלות. המדריך נועד לאלה שרוצים להוציא את ההערכה מתחום הפעולה הבלעדי של זירת 
התכניות, ולהעבירה לתחום ההערכה החשיבתית הכלל-ארגונית.

הערכה משתפת של תכניות היא איסוף וניתוח שיטתיים ושקולים של מידע לגבי הפעילויות, המאפיינים   *
והתוצאות של תכניות, לשימושם של אנשים ספציפיים במטרה לצמצם אי-ודאות, לשפר את האפקטיביות 

ולקבל החלטות בנוגע לתכניות אלה - בהשתתפותם של עובדים שהוכשרו בהערכה ומקבלי החלטות בעלי ניסיון 
 Cousins-ו Patton 1982 מעשי הפועלים בשיתוף פעולה בתכנון ההערכה, בביצועה ובשימוש בתוצאות )לפי

.)1988
חשיבה הערכתית היא סוג של פרקטיקה רפלקטיבית המשלבת שימוש בנתונים שנאספו באופן שיטתי כדי   **

לאפשר לארגון לקבל החלטות מושכלות ולבצע פעולות אחרות )לדוגמה, פיתוח/שינוי ייעוד, משאבי אנוש, פיתוח 
.)Baker and Bruner, 2006 משאבים( בנוסף לפיתוח תכניות ולמתן שירותים )לפי

יסודות בהערכה משתפת יסודות בהערכה משתפת
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יסודות בהערכה משתפת

מילות פתיחה למהדורה העברית

קרן ברונר גאה בשותפות שלנו עם קרן רוטשילד קיסריה בתרגום מדריכי ההערכה הללו לשפה העברית 
והנגשתם לקהל הרחב של בעלי עניין במקצועיות ולמידה של בשדה החברתי. אנו גאים להיות חלק 

מהשימוש ההולך וגובר בחשיבה מוכוונת הערכה במגזר החברתי בישראל. 

בת' ברונר – קרן ברונר

 

קרן רוטשילד קיסריה מקדמת חשיבה תוצאתית ושימוש במדידה והערכה ככלי ניהולי בארגונים חברתיים. 
אנו מודים לקרן ברונר על העבודה המקצועית שהושקעה בפיתוח החומרים ושמחים על השותפות 

וההזדמנות להנגיש את הידע לארגונים חברתיים ולבעלי עניין נוספים בשדה החברתי בישראל. תודתנו 
נתונה לדר' גילה מלך על היוזמה להביא חוברת זו לתרגום לשפה העברית, ועל הליווי המקצועי של מלאכת 

התרגום. אנו מאמינים כי זהו עוד שלב בקידום תהליך חשוב של התמקצעות ושימוש במדידה והערכה 
בישראל.

אלי בוך - מנהל פילנתרופיה קרן רוטשילד קיסריה

יסודות בהערכה משתפת



VII COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

כיצד להשתמש במדריך זה

קרן ברונר מאפשרת להשתמש בחומרים אלה לקידום השימוש בהערכה ובמיומנויות חשיבה 
הערכתית במגזר הארגונים ללא כוונת רווח. החומרים מיועדים לשימושם של מנהלים ומנכ"לים 
לבניית מיומנויות שיאפשרו להם להשתתף באופן פעיל בתהליך ההערכה – לבנות את היכולת 

לערוך הערכות משתפות ולהשתמש בממצאים לקבלת החלטות לגבי תכניות; לבנות יכולת 
להזמין הערכות ולהשתמש בהערכות באופן מושכל; להשתמש בחשיבה הערכתית מעבר לרמת 

התכניות. אנו מציעים להשתמש בחומרים ברצף, כיחידה, אבל ייתכן שלעתים יהיה מועיל להוציא 
מתוכו פרקים מסוימים ו/או פעילויות מסוימות לשימושו של אדם מסוים בעל מומחיות מסוימת. 
אנו מקווים שמדריך זה יהיה לכם מקור חשוב בעבודת ההערכה שלכם ואנו מקווים שתשלחו לנו 

משוב על השימוש שעשיתם בו והצעות לעדכונים עתידיים. 

מדריך זה כולל חמישה פרקים. הוא כולל מידע על יסודות בהערכת תכניות, חשיבה 
הערכתית ותכנון הערכה; מודלים לוגיים; איסוף נתוני הערכה ושימוש בהם; תכנון 

רמות פעולה, לוחות זמנים ותקציבים ומסירת דוחות הערכה. לאחר התקציר של 
"כיצד עושים" מובא תוכן עניינים מפורט לכל פרק. בסופו של המדריך יש: הצעות להרחבה 

– "הפצת" ההכשרה בכל רחבי הארגון, מבחן בהערכה ורשימת מקורות מעודכנת בנושא הערכה. 
במדריך זה כלולים גם נספחים מקיפים שאפשר לתלוש אותם ולהשתמש בהם כמקורות, וכן כדי 

לסקור מצגות קצרות של נושאים מיוחדים אחרים שאינם מופיעים בפרקים העיקריים של המדריך. 
לאחר תוכן העניינים יש רשימה מלאה של כל הנספחים. השלמה למדריך הערכה זה המיועדת 

 לגורמים מממנים נמצאת כיום בשלבי הכנה )ראה את אתר האינטרנט של קרן ברונר,
www.brunerfoundation.org(. באתר האינטרנט של קרן ברונר יש גם מדריך משלים 

 Integrate Evaluative Thinking into( לשילוב חשיבה הערכתית בפרקטיקה הארגונית
 Organizational Practice( הקיים רק בפורמט ניתן להורדה.

ב-effectiveness initiatives www.Brunerfoundation.org )יוזמות באפקטיביות( נמצאים 
גם שקפי מצגות פאואר פוינט המיועדים להרחיב את השימוש במדריך ביסודות ההערכה 

.)Participatory Evaluation Essentials( המשתפת

מדריך זה מאורגן באופן שיסייע למשתתף בהכשרה בהערכה להתקדם בתהליך של תכנון הערכה, 
איסוף וניתוח של נתוני הערכה ואפילו כתיבת דוח הערכה. בכל פרק של מדריך זה יש פעילויות 

המספקות הזדמנויות לרכוש ניסיון מעשי בנושאים השונים. בסופו של פרק IV יש פעילות סיכום 
תכנון הערכה הקשורה לאחדות מהפעילויות בפרקים הקודמים. אפשר להשתמש בה כדי לעזור 

למשתתפים בהכשרה לתכנן הערכה שלמה לצורך יישומה בתכניותיהם. כל הפעילויות בפרק 
III יסייעו למשתתפים בהכשרה לתרגל שיטות לאיסוף נתונים ויתנו בידיהם מידע לצורך קבלת 

החלטות על שיטות איסוף נתונים במערכי ההערכה שלהם. במהדורה זו יש פעילויות חדשות 
המיועדות לסייע לארגונים בבחירת גישות לאיסוף נתונים. בפרק V יש ראשי פרקים לדוח הערכה 

וכמה עצות מועילות לגבי כתיבת דוח הערכה שאפשר להשתמש בהן כדי לעזור למשתתפי 
ההכשרה להתכונן לכתיבת דוח הערכה, ולאחר מכן לכתוב דוח מלא תוך שימוש במידע שנאסף 

במהלך יישום המערכים שלהם.

יסודות בהערכה משתפת

חדש!

יסודות בהערכה משתפת
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כל פרק כולל חומרים נוספים )שהופיעו קודם לכן בנספח( שגם בהם אפשר להשתמש לפעילויות 
הכשרה. הנספח גם כולל מודלים לוגיים מלאים לדוגמה, דוגמה של "תאוריית שינוי"; דוגמאות 

של ראיונות ושל פרוטוקול תצפית שאפשר להשתמש בהן בפעילויות הכשרה. חידושים נוספים 
במהדורה זו כוללים רעיונות שארגונים ללא כוונת רווח המפעילים תכניות השתמשו בהם להרחבת 

השפעת ההכשרה אל מעבר לתחום ההערכה.

גם מי שרק רוצים ללמוד יותר על אחד הנושאים הספציפיים, יכולים להשתמש במדריך כמקור 
למידע על נושא כלשהו בהערכה. המדריך כולל גם רשימת מונחים קצרה ובה מונחים שימושיים 

מתחום ההערכה וכן רשימת מקורות בנושא הערכה ובה מקורות מעודכנים רבים – בכתב וברשת 
האינטרנט.

בפרויקט REP ובעבודה שנעשתה בעקבותיו בעיר ניו-יורק )2004-2001( ובהרטפורד קוניטיקט 
)2010-2006(, ערכנו סקירה מקדימה של המידע בסדרה של 10 מפגשי הכשרה מקיפים בני 4-3 

שעות כל אחד. כל מפגש כלל הצגת מידע, פעילויות מעשיות לגבי נושא המפגש, הזדמנויות לדיון 
ולשאלות ושיעורי בית שמשתתפי ההכשרה יכולים להתנסות בהם בעצמם. בסיומם של 10 מפגשי 
ההכשרה, הכינו המשתתפים מערכי הערכה משלהם שאותם יישמו לאחר מכן כחלק מ-REP, או 

במיזמי ההכשרה בעיר ניו יורק או בהרטפורד. למשתתפים בתכניות ההכשרה האלה ניתנו בהמשך 
עוד 10 חודשים של ליווי והדרכה שבהם ביצעו משתתפי ההכשרה בעצמם את ההערכות שתכננו. 

בסיום ההכשרה לעובדי ארגונים ללא כוונת רווח סיכמו המשתתפים את ממצאי ההערכות שתכננו 
וביצעו והציגו אותם לעמיתיהם ולבעלי עניין אחרים מהקהילה. משתתפי ההכשרה בהרטפורד 

הסכימו שההכשרה המוקדמת סייעה להכין אותם לביצוע הערכה איתנה והעניקה להם הזדמנויות 
להגדיל את ההשתתפות בהערכה בתוך ארגוניהם. אנו ממליצים על גישה מעמיקה זו למעוניינים 

בבנייה שיטתית של יכולת הערכה. אולם בין אם אתה משתתף בהכשרה או מדריך, השימוש 
במדריך כדי להתכונן היטב לביצוע הערכה ולבצע אותה, או רק כדי למצוא מידע על נושאים 

הקשורים להערכה, אנו מקווים שהחומרים הנמצאים כאן יתמכו בפעולותיך.

חומרים אלה מיועדים לתועלתו של כל ארגון חברתי ואפשר להשתמש בהם בחלקם 
או בשלמותם בתנאי שיצוין שמקורם בקרן ברונר.

אין למכור או להפיץ אותם בשלמותם או בחלקם למטרות רווח.

יסודות בהערכה משתפתיסודות בהערכה משתפת
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יסודות בהערכה משתפת

הגדרות חשובות
ההיסטוריה של מדע ההערכה קצרה יחסית. מדע זה 

הפך לתחום נפרד במדעי החברה בסוף שנות השישים 
)Patton, 1982(. ישנם סוגים וסיווגים רבים של הערכה 

)evaluation( וכן מונחים רבים הקשורים ליישומה )ראה 
מילון מונחים בנספח(. מדריך זה מתמקד בהערכת 

תכניות משתפת )participatory evaluation(. להלן 
הגדרות מפתח ונקודות הבהרה הנחוצות להתמצאות 

בסעיפים נוספים במדריך זה.

 Working( הגדרת עבודה של הערכת תכניות
Definition of Program Evaluation( הפרקטיקה 

של פעולת ההערכה כוללת איסוף וניתוח שיטתיים 
ושקולים של מידע לגבי הפעילויות, המאפיינים והתוצאות 

של תכניות, לשימושם של אנשים ספציפיים במטרה 
לצמצם אי-ודאות, לשפר את האפקטיביות ולקבל 
 .)Patton 1982 החלטות בנוגע לתכניות אלה )לפי

 Working( הגדרת עבודה של הערכה משתפת
Definition of Participatory Evaluation(. הערכה 

משתפת היא תוצר של שיתוף הפעולה בין אנשי מקצוע 
שעברו הכשרה בתחום הערכה לבין בעלי תפקיד בעלי 
סמכות לקבל החלטות מעשיות בארגון )כלומר, חברים 

בארגון בעלי אחריות על התכנית(. בתהליך ההערכה 
המשתפת לוקחים חלק מעריכים וחברי צוות מנוסים של 
התכנית במטרה לספק הדרכה ולאחר מכן לתכנן, לבצע 

 Cousins,( ולהשתמש בתוצאות של הערכת תכניות
.)1998

בסוף הפרק ניתן למצוא מידע נוסף על הערכה משתפת 
וכיצד להשתמש בתוצרי הערכה חיצונית או לקבל ייעוץ 

בנושא הערכה.

הבהרות בנוגע לאסטרטגיות הערכה
שנים רבות של התנסות בהערכה משתפת מוכיחות 

שלמפעילי התכנית, למעריכים, ולמממנים של תכניות 
יכולה להיות מעורבות משמעותית בהערכת תכניות. 

חשוב להיות מודעים לעובדות הבאות.
כל ההערכות הן חברתיות בחלקן )מכיוון שמעורבים   •

בהן בני אדם(, פוליטיות בחלקן )מכיוון שידע הוא כוח( 
 Herman, Morris, Fitz-Gibbons,( וטכניות רק בחלקן

.)1996
אפשר לאסוף נתוני הערכה בשיטות איכותניות   •

)לדוגמה, תצפיות, ראיונות( ו/או כמותיות )לדוגמה, 
סקרים, ניתוחים סטטיסטיים של הערכות שבוצעו 

בפועל(. למרות חילוקי הדעות הרבים בנוגע 
לאסטרטגיות וסוגי הנתונים הטובים ביותר, כיום נראה 

ששניהם בעלי ערך ואפשר לאסוף ולנתח בקפדנות 
את שניהם.

ישנן דרכים רבות לטפל ברוב צורכי ההערכה. צורכי   •
הערכה שונים דורשים תכנון שונה, סוגי נתונים שונים 

ואסטרטגיות שונות לאיסוף נתונים.

מדריך זה מספק מסגרת למערכי הערכה, בנוסף למידע 
על גישות ספציפיות לאיסוף וניתוח של נתונים ולסיכום 

ממצאי הערכה.
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יסודות בהערכת תכניות  .1 
)EVALUATION BASICS(

פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת
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איסוף חומר רקע על תכנית מסוימת
מדריך זה עוסק בהערכת תכניות. האסטרטגיות וההצעות 
שהוא מכיל נועדו להתמקד בתכנית שיש בה עניין מסוים. 
כדי להתחיל בתהליך הערכת תכניות, חיוני לאסוף חומר 

רקע לגבי התכנית שבה מדובר. לכל הפחות, יש לענות על 
כל אחת מעשר השאלות הבאות לגבי התכנית )או מרכיב 
שלה(. היכן שאפשר, יש להשיג את המידע ממקור ראשון 

מסיכומים )או הצעות( כתובים.
מהן מטרות התכנית?  )1(

באיזה שלב נמצאת התכנית? )חדשה, צומחת,   )2(
בשלה, בשלבי צמצום המעורבות/סיום(

מיהם לקוחות התכנית?  )3(
מיהם חברי הצוות העיקריים של התכנית )וכן, היכן   )4(

שרלוונטי, באיזו מחלקה מתבצעת התכנית(?
אילו אסטרטגיות ספציפיות משמשות להפעלת   )5(

התכנית?
אילו תוצאות אמורים משתתפי התכנית   )6(

להשיג? )כלומר, מה יקרה למשתתפים כתוצאה 
מהשתתפותם?(

האם מתבצעים כרגע מחקרי הערכה נוספים בנוגע   )7(
לתכנית זו? )אם כן, השג תיאור קצר(.

מי מממן את התכנית?  )8(
מהו התקציב הכולל של התכנית?  )9(

מדוע נבחרה תכנית זו להערכה?  )10(

מטרת ההערכה
להערכת תכניות יכולים להיות היבטים שונים, לדוגמה: 

נשיאה באחריות )accountability( ו/או היבט התפתחותי 
ו/או יצירת ידע/ערך אקדמי. בדרך כלל הערכות מתבצעות 
כדי להשיג אחת או שתיים מהמטרות הבאות, או את כולן.

לספק שיפוט  •
לאפשר שיפור  •

לייצר ידע  •

חיוני לציין בקפדנות איזו תכנית )או איזה מרכיב בתכנית( 
יעברו הערכה וכן להגדיר בבירור את הסיבה לביצוע 

ההערכה. יש לעשות זאת בשלבים המוקדמים ביותר של 
תכנון ההערכה, תוך קבלת תשומות מבעלי עניין מרובים 

)ראה מידע נוסף על בעלי עניין בהמשך(.

שאלות הערכה
לאחר שהוגדרה המטרה הבסיסית לביצוע ההערכה, יש 

לציין בבירור את שאלות ההערכה. באופן אידיאלי, שאלות 
אלה ייקבעו על ידי מפעילי התכנית ומעריכים, בהתאם 

למטרת ביצוע ההערכה )ראה דוגמאות לשאלות לפי 
מטרת ההערכה בסוף הפרק.

שאלות הערכה צריכות...
למקד ולהניע את ההערכה )להבהיר מה יוערך ומה לא   •

יוערך(.
להיות מוגדרות בקפידה )וניסוחן מוסכם( לפני ביצוע כל   •

עבודת תכנון אחרת של ההערכה.
לייצג בדרך כלל תת-קבוצה קריטית של מידע רצוי לגבי   •

התכנית במטרה להשיג את מטרת ההערכה.

חשוב שמספר שאלות הערכה יהיה ניתן לניהול. 
המספר המדויק של שאלות הערכה תלוי במטרת 

ההערכה ובמשאבים הזמינים לביצועה, אך מומלץ מאד 
להגביל את ההערכה לשתיים עד חמש שאלות.

 Patton, להלן קריטריונים לשאלות הערכה איכותיות )לפי
:)1997

אפשר להשיג נתונים העונים לשאלות. )בהתייחס   •
ליכולת גישה למידע וכן, במידה פחותה, ליכולת 

המדידה. האסטרטגיות במדריך זה יסייעו למעריכים 
ולמפעילי התכנית ליצור גישות לאיסוף הנתונים. 

הנתונים חייבים להיות זמינים לשימושם של מבצעי 
ההערכה(.

קיימת אפשרות ליותר מתשובה אפשרית אחת לשאלה.   •
כלומר, הממצאים לא נקבעים מראש מתוך ניסוח 

השאלה.
מבצעי ההערכה מעוניינים במידע וזקוקים לו כדי לתת   •

מענה לשאלות, והם יודעים כיצד ייעשה בו שימוש פנימי 
ושימוש חיצוני היכן שרלוונטי.

השאלות עוסקות בהיבטים שאפשר לשנותם לגבי   •
פעילות בתכנית )כלומר, עליהן להתמקד בדברים 

שאפשר לשנות כאשר הממצאים מצביעים על צורך 
בשינוי(.

פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת
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זיהוי בעלי עניין בהערכה ועבודה עמם
בעלי עניין בהערכה )Evaluation stakeholders( הם 
אנשים שיש להם עניין – אינטרס – בממצאי ההערכה. 

)Patton, 1997, עמוד 41(.
בעלי עניין )Stakeholders( כוללים את כל מי שמקבל   •
החלטות בנוגע לתכנית, מעוניין לקבל מידע על תכנית, 

ו/או מעורב בה באופן ישיר או עקיף.
למרבית התכניות יש בעלי עניין מרובים.  •

בדרך כלל, לבעלי עניין יש אינטרסים שונים ולעתים   •
קרובות מנוגדים.

כאשר מדובר בהערכת תכניות, בעלי עניין כוללים בדרך 
כלל נושאי משרה בארגון )לדוגמה, מנכ"ל(, חברי 

צוות התכנית, לקוחות התכנית או המטפלים שלהם 
וכן מממני התכנית. לעתים, בעלי עניין הם גם חברים 

בקהילה או בארגונים אחרים. חיוני שמפעילי התכנית 
והמעריכים יערבו כמה בעלי עניין עיקריים בתהליך 

ההערכה, במיוחד בתכנון. כמו כן, בעלי עניין ממלאים 
בדרך כלל תפקיד חשוב באיסוף, ניתוח ודיווח של נתונים. 
הצעות נוספות כיצד לערב בעלי עניין בהערכה מפורטות 

בסוף הפרק. 

)Evaluation Designs( מערכי הערכה
מערכי הערכה מסייעים בתהליך החשיבה על ההערכה 

ובבנייתה. המערך מבהיר את תכניות ההערכה למעריכים, 
למנהלי הפרויקט ולבעלי עניין נוספים. מערך טוב יכלול 

את הגורמים הבאים:
מידע תמציתי על התכנית שנבחרה ומדוע יש צורך   •

בהערכתה;
השאלות שההערכה תיתן להן מענה;  •

הגישות לאיסוף הנתונים שבהן ייעשה שימוש;  •
האנשים האחראים לביצוע הפעילויות;  •

מועד ביצוע הפעילויות;  •
הגדרת מקבלי התוצרים של ההערכה, ואופן השימוש   •

בהם;
העלות הצפויה של ביצוע ההערכה )היכן שרלוונטי(.  •

בחירת הגישות לאיסוף הנתונים )לדוגמה, סקרים, 
תצפיות, הערכות שבוצעו בפועל( תלויה במטרת ביצוע 

ההערכה, שאלות ההערכה, מסגרת הזמן והמשאבים 
הזמינים. לאחר עיון בכל סעיפי המדריך, אפשר לתכנן 

הערכה מלאה, שאותה יבצע הארגון בעזרת מדריך 
להערכה משתפת )או בעזרת שירותים ספציפיים של 

מומחי הערכה(. עיון במדריך מסייע בבחינת מערכי 
הערכה שפיתחו מומחי הערכה במטרה לענות על צרכי 

הארגון ובעלי עניין.

 Evaluative( חשיבה הערכתית
)Thinking

חשיבה הערכתית היא סוג של פרקטיקה רפלקטיבית 
המשלבת שימוש בנתונים שנאספו באופן שיטתי במטרה 

לבסס את הפעולות של הארגון. המרכיבים העיקריים 
כוללים:

הצגת שאלות משמעותיות ובירור אילו נתונים דרושים   •
למתן מענה לשאלות

איסוף נתונים מתאימים בדרכים שיטתיות  •
ניתוח נתונים ושיתוף בתוצאות  •

פיתוח אסטרטגיות פעולה על פי הממצאים  •

החומרים הנוספים במדריך זה נועדו לסייע לארגון לבנות 
יכולות הערכה, לקדם שימוש אפקטיבי בהערכה ולשמש 

השראה לחשיבה הערכתית.

  Grantmakers for Effective כפי שמגדיר
 GEO(Organizations(, תמהיל נכון של ניהול יציב, 

התנהלות קפדנית ומסירות מתמדת להשגת תוצאות 
מאפשר לארגון למלא את ייעודו. חשיבה הערכתית 

תורמת לכל השלושה ומאפשרת לארגונים לברר באיזו 
מידה הארגון יעיל, מתנהל בקפידה ומסור להשגת 

תוצאות. 

אפשר ליישם חשיבה הערכתית בפונקציות ארגוניות 
רבות והיא אינה ספציפית לתכנית או לתחומי ההערכה. 

למעשה, חשיבה הערכתית צריכה לחדור לכל הפונקציות 
הארגוניות )ראה להלן(.

פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת
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 תחומים נבחרים של יכולות ארגוניות המשופרים
על ידי חשיבה הערכתית

ייעוד  •
תכנון אסטרטגי  •

התנהלות  •
כספים  •

פיתוח תכניות  •
תקשורת ושיווק  •

רכישת טכנולוגיות והדרכה  •
בריתות ושיתופי פעולה  •

פיתוח יוזמות עסקיות  •
קשרי לקוחות  •
פיתוח עובדים  •
משאבי אנוש  •
יצירת מימון  •

הערכה  •
מנהיגות  •

הערה: פרויקטים קודמים של קרן ברונר זיהו אסטרטגיות חשיבה 
הערכתית לתחומים אלה של יכולות ארגוניות. למידע נוסף בנושא 

דרכי הערכה וחיזוק של חשיבה הערכתית בעזרת הכלי הממוכן 
 Evaluative Thinking Assessment( להערכת חשיבה הערכתית

 Tool(, בקר באתר האינטרנט של קרן ברונר בכתובת
.www.Brunerfoundation.org

פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת
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תחילת העבודה

אסוף את המידע שלהלן על ידי ביקור בתכנית שנבחרה, עיון בסיכומים הכתובים ושיחות עם עובדים ולקוחות עיקריים 
בנוגע לתכנית.

תכנון ראשוני

שם הארגון

התכנית שנבחרה או מרכיב התכנית שנבחר

מפעיל התכנית: איש קשר עיקרי

מעריך )אם רלוונטי(

מטרות ביצוע התכנית:  .1

מממני התכנית:  .2

התקציב הכולל של התכנית:  .3

באיזה שלב נמצאת התכנית? חדשה, צומחת, בשלה, בשלבי יציאה משימוש.  .4

מדוע נבחרה תכנית זו להערכה?  .5

האם מתבצעים כרגע מחקרי הערכה נוספים בנוגע לתכנית זו?  .6
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תחילת העבודה )המשך(

מיהם לקוחות התכנית?  .7

מיהם חברי הצוות והמנהלים העיקריים של התכנית?  .8

אילו אסטרטגיות ספציפיות משמשות להפעלת התכנית?  .9

אילו תוצאות אמורים משתתפי התכנית להשיג? )כלומר, מה יקרה למשתתפים כתוצאה מהשתתפותם?(  .10

זהה את בעלי העניין העיקריים של פרויקט זה – קטגוריות ושמות של אנשים. התחל לשוחח עמם על השאלות   .11
שלדעתם חשוב לשאול. ברר מה עוד ידוע להם על התכנית.

על בסיס המידע שבפרק 1 והתשומות מבעלי העניין, רשום לפניך שאלות הערכה שנראה שיתאימו לשימוש   .12
בתכנית. בעזרת הקריטריונים המפורטים בפרק 1, בקש מעמית לעבודה לבדוק את השאלות כדי לוודא שהן עומדות 

בקריטריונים לשאלות הערכה.
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תכנון פגישות של בעלי עניין

מהן מטרות הפגישה?  .1

אילו שאלות יש לשאול כדי לעמוד במטרות?  .2

מי ישתתף בפגישה?  .3

כמה זמן תימשך הפגישה?  .4

כיצד תשיג מידע מבעלי העניין? באיזו גישה תנקוט?   .5

כיצד תתעד את המידע?  .6

מה עוד נחוץ לך מבעלי העניין?  .7

כיצד תספק משוב לאחר פגישת בעלי העניין?  .8
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 הערכה משתפת
גישה המסייעת לארגונים ללא כוונת רווח למדוד הצלחה 

הערכה משתפת: הגדרת עבודה

בעלי העניין העיקריים בתכנית, כגון חברי צוות התכנית ומנהליה, מממנים, ייתכן שאף לקוחות העובדים בשיתוף פעולה עם 
המעריכים לצורך תכנון וביצוע ההערכה ושימוש בתוצאותיה.

חשיבות ההערכה: הלך מחשבה
הערכה היא פונקציה של מנהיגות.  •

הערכה מקיפה היבטים רבים של עבודת הארגון.  •

להערכה יש שימושים פנימיים וחיצוניים כאחד.  •

מאפיינים ייחודיים של הערכה משתפת )Participatory Evaluation( מדובר תמיד בתהליך מעצים.
אוריינטציית הערך של הערכה משתפת לא משתמעת לשתי פנים.  •

המטרה הסופית אינה הערכה של הערך והשווי של תכנית.  •
הערכה משתפת תומכת בתהליך של רפלקציה והערכה מתמשכת.  •

הערכה משתפת היא מעורבת, פרקטית וכוללנית.  •

צעדים חשובים לביצוע הערכה משתפת
צור אווירה המעודדת עבודה בשיתוף פעולה.  •
בחר את המעריכים ואת חברי צוות התכנית.  •

זהה את התכנית שבה ההערכה רצויה או נחוצה.  •
ספק/אפשר הדרכה וסיוע טכני לפרויקט.  •

עבוד בשיתוף פעולה כדי לתכנן את ההערכה, לאסוף את הנתונים ולנתח אותם. השתמש בתוצאות.  •

מדוע כדאי לבצע הערכה משתפת: נקודת מבטו מפעיל התכנית 
ישנן תשובות חשובות שדורשות מענה.  •

ישנם צרכים פנימיים וחיצוניים לאיסוף ולניתוח נתונים באופן שיטתי.  •
ישנו צורך למרב את השימושיות של ממצאי ההערכה.  •

אין מספיק חברי צוות מיומנים לביצוע הערכה בעלת משמעות.  •
יש צורך להבהיר את תהליך ההערכה ולקבל עזרה בביצועה.  •

מדוע כדאי לבצע הערכה משתפת: נקודת מבטו של המעריך
לאנשי השדה יש ידע רב לגבי המשתתפים.  •
אנשי השדה התנסו באופן אישי בתוצאות.  •

לאנשי השדה יש גישה אל משתתפים ותכניות.  •
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דרישות של הערכה משתפת מהארגון/מהתכנית:
חייבת להעריך את ההערכה.  •
חייבת לספק זמן ומשאבים.  •

חברי הצוות שנבחרו צריכים להיות בעלי מוטיבציה, מקושרים ונגישים.  •
חברי הצוות שנבחרו צריכים להיות בעלי רצון ויכולת ללמוד על תכנון ומתודולוגיות של הערכה.  •

דרישות ממעריכים כדי לקיים הערכה משתפת. מעריכים של הערכה משתפת חייבים להיות:
בעלי ידע ומומחיות מספיקים בנושא הערכה.  •

נגישים עבור משתפי הפעולה.  •
בעלי גישה למשאבים.  •

מנוסים בהדרכת מבוגרים/בעלי מיומנויות גבוהות בהוראה או הדרכה.  •
בעלי רצון להשתתף.  •

סובלניים ביחס לליקויים.  •

תפקידי הערכה משתפת עבור חברי צוות התכנית והמעריכים:

מעריכיםחברי צוות התכנית

יספקו הדרכה בתכנון ובמתודולוגיות של הערכה.ישתתפו בהדרכה וייעזרו בהדרכה וסיוע טכני. 

יספקו סיוע טכני למערכי הערכה ולאיסוף נתונים.יתכננו ויבצעו בקפידה את תהליך איסוף הנתונים.

יספקו סיוע טכני לניתוח, דיווח ותכניות לפעולה בעקבות ינתחו בקפידה את הנתונים ויציגו את הממצאים.
הממצאים.

יתמכו במאמצים לנקוט פעולה בעקבות הממצאים.ישתמשו בממצאי ההערכה.

יעודדו שימוש מתמשך וירחיבו את השימוש בהדרכה בנושא 
הערכה.

ימריצו ויתמכו בשימוש מתמשך והרחבת השימוש בהדרכה 
בנושא הערכה.

גישות לאיסוף נתונים* המתאימות עם הערכה משתפת
סקירת רשומות ונתונים מינהליים, הערכות כמותיות.  •

סקרים.  •
ראיונות.  •
תצפיות.  •

* חייבות להיות שגרתיות, קלות לניהול ובנות קיימא.

מה מקבלים כאשר משתמשים בהערכה משתפת?
ידע בנושא תכנון והערכה.  •

מיומנויות הערכה.  •
נתונים שימושיים שנאספו באופן שיטתי, שאפשר לבסס עליהם החלטות.  •

אתגרים בהערכה.  •
פיתוח עובדים מתמשך.  •

*יכולות ארגוניות מוגברות*  •

פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 1  •  יסודות בהערכה משתפת
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בעלי עניין בהערכה ופגישות של בעלי עניין

בעלי עניין בהערכה הם אנשים שיש להם עניין – אינטרס – בממצאי ההערכה. )Patton, 1997, עמוד 41(. בעלי עניין 
כוללים את כל מי שמקבל החלטות בנוגע לתכנית, או מעוניין בקבלת מידע על תכנית. בכל הערכה יש בעלי עניין אפשריים 

מרובים, ולעתים קרובות יש להם אינטרסים שונים ולפעמים אף מנוגדים.

מיהם בעלי עניין בהערכה?

כאמור לעיל, בעלי העניין הם כל מי שיש לו עניין בתכנית, לרבות )אך לא רק(:
הצוות.  •

לקוחות או משתמשי השירות ו/או בני משפחתם או המטפלים שלהם )היכן שרלוונטי(.  •
מממנים.  •

חברי הקהילה.  •

היתרונות של שיתוף בעלי עניין בתכנון וביצוע הערכה
משפר את איכות ההערכה.  •

מספק הזדמנות לבעלי העניין להשמיע את דעתם ולשמוע אחרים.  •
מגביר את הסיכויים שייעשה שימוש בממצאים.  •

מקל על פיתוח תכנית משתפת יותר.  •
מצמצם חששות וחשדות בנוגע להערכה, אם יוצרים אווירה של פתיחות.  •

המשתתפים בתהליך מפתחים רגישות לנקודות המבט המרובות שקיימות בכל תכנית.  •
לעתים קרובות נוצרים רעיונות חדשים בעקבות הדינמיקה של אינטראקציה קבוצתית.  •

לעתים קרובות נוצרת תחושת אחריות משותפת גדולה יותר מהאחריות שחשים אנשים מבודדים.  •
פורום פתוח המורכב מבעלי עניין שונים מקשה על הימנעות מדיון בשאלות קשות או בממצאים שליליים.  •

המעריך מקבל הזדמנות לצפות באופן ישיר באינטראקציות בין בעלי עניין שונים ולהעריך את הקשרים הבינאישיים.  •
באמצעות תהליכים קבוצתיים אפשר לבנות מומנטום שיסייע בצמצום עיכובים או התמודדות עם חסמים הנוצרים עקב   •

עמדות או פעולות של אדם בודד.
בתהליך קבוצתי נוצר לעתים קרובות גיבוש בין המעריכים ובעלי העניין, כך שנמנע מצב מסוג 'המעריך נגד העולם'.  •

הקבוצה עשויה להמשיך לתפקד לאחר סיום ההערכה.  •
לקבוצות הפועלות באופן מתואם יש כוח רב יותר מאשר לאנשים בודדים.  •

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח
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על החברים בקבוצת בעלי עניין שנבחרו:
לייצג קהלים שונים בעלי אינטרסים ועניין בממצאי ההערכה ובשימוש שנעשה בהם  •

להיות בעלי סמכות וכוח להשתמש בממצאי ההערכה בתהליכי קבלת החלטות  •
להאמין שכדאי לבצע את ההערכה ושיש חשיבות לאופן השימוש בתוצאות  •

להיות מוכנים להתחייב להשקיע זמן בתהליך  •

שיקולים שיש להתחשב בהם לפני שמפגישים את בעלי העניין
מהו הגודל הרצוי של קבוצת בעלי העניין?  •

מי חייב להיות חבר בקבוצה? )לדוגמה, מממנים עיקריים, מנכ"ל ו/או אנשי צוות עיקריים, לקוחות(  •
מה אתה צריך לקבל מהם? )לדוגמה, אישורים, תשומות, סיוע, הגנה, תמיכה(  •

תפקידים של בעלי עניין

התחלת פרויקט ההערכה

מיקוד/המשגת הערכה הצגה או פיתוח של מערכי הערכה לרבות מטרת הביצוע, שאלות הערכה, הצגת מודל לוגי,   .1
גישות לאיסוף נתונים, לוחות זמנים, תוצרים )ראה גם סעיפים 1א ו-1ב להלן(.

התייחסות לשיטות ולאפשרויות המדידה חידוד המודלים הלוגיים, לרבות הבהרת התוצאות, הצבעה על מדדים  1א. 
)indicators( וקבלת החלטות בנוגע לאיסוף נתונים ומדידה. הערה: אפשר לחדד את המודלים הלוגיים במושב 

נפרד, או להשתמש בהם כדי ליזום שיחות חשובות על תוצאות, מדדים, איסוף נתונים ומדידה.
בחינת מערך המחקר והכלים, תכניות עבודה ופעולה של הערכה 1ב. 

הכנות לקראת ניתוח נתונים קביעת יעדים לתוצאות, תכנון ניתוח הנתונים וראשי פרקים של דוחות  .2

אמצע הדרך

העברת מידע לבעלי עניין, השגת עזרה הצגת דוחות מצב או עדכוני התקדמות של הערכה  .3

פעילויות להשלמת ההערכה

פירוש נתונים ופיתוח שלבי פעולה מצגות של סיכומי ממצאים, דיונים/פירוש הנתונים, קביעת הפעולות המומלצות  .6
פיתוח תכנית להפצת המסרים שהתקבלו בתכנית ההערכה לגורמים שונים הגדרת התוצרים הנדרשים, יצירת   .7

ראשי פרקים לדוחות, הגדרת סוגי הדוחות, מתכונתם ורשימת מקבלי הדוחות

אפשר לשלב נושאים לדיון בפגישות בהתאם לפרויקט ההערכה בו מדובר. יש לברר מהו המספר המינימלי לפגישות של בעלי עניין המתאים 
לפרויקט. רצוי לפעול לפי העיקרון המנחה של לפחות ארבע פגישות של שעתיים. קבע מי צריך להשתתף בקבוצת בעלי העניין בזמן 

שנושא ההערכה עולה על הפרק. צור תכנית בעלי עניין התואמת לתכנית מסגרת הזמן של ההערכה – אילו סוגי פגישות יתקיימו 
ומתי, לרבות מעורבות אופטימלית ומינימלית.
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מטרות שונות של הערכה דורשות שאלות הערכה שונות

שאלותמטרה

שיפוט

]צורך כלשהו נענה, מטרה כלשהי הושגה, 
סטנדרט כלשהו הושג. חובה לציין מראש את 

הקריטריונים לשיפוט.[

באיזו מידה התכנית הצליחה?

באיזו מידה השיגה התכנית את מטרותיה?

האם יש להמשיך/להפסיק את התכנית?

האם היישום תאם לדרישות?

האם נעשה שימוש הולם בכספים, בהתאם למטרות שלשמם נועדו?

באיזו מידה הושגו התוצאות הרצויות ללקוח?

עידוד שיפור

]שימוש במידע לניטור העבודה המושקעת 
בתכנית ותוצאותיה באופן שוטף לאורך זמן, 

כדי לספק משוב, לשפר את היישום, לכוונן 
את הגישות וכן כדי להבטיח שהמשתתפים 

מתקדמים לעבר התוצאות הרצויות.[

מהם היתרונות והחסרונות של התכנית?

כיצד ובאיזו מידה מתקדמים המשתתפים לעבר התוצאות הרצויות?

אילו סוגים של משתתפים מתקדמים כראוי ואילו אינם מתקדמים כראוי?

אילו סוגים של בעיות יישום נוצרו וכיצד מטפלים בהן?

אילו דברים בלתי צפויים מתרחשים?

כיצד רואים את התכנית חברי צוות התכנית והמשתתפים בה?

היכן ניתן לממש שיפורים ביעילות?

האם צמחו רעיונות חדשים שאפשר לבחון?

יצירת ידע

]שימוש מושגי ולא אינסטרומנטלי בממצאים.[

כיצד פועל המודל של התכנית הלכה למעשה?

באילו סוגים של התערבות נעשה שימוש?

לאילו סוגים של תוצאות אפשר לצפות? כיצד מודדים אותן?

אילו לקחים אפשר להפיק?

על אילו אפשרויות של מדיניות מצביעים הממצאים?
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הבחנה בין הערכה לבין מחקר

הערכת תכניות דומה למחקר, אולם הייעוד שלה שונה והדרישות לגבי הנתונים גם הן שונות. כמו כן ישנם הבדלים מבחינת 
גודל והיקף. ההבדלים החשובים ביניהם מוצגים בטבלה הבאה.

מחקרהערכה

נועדו לקבוע סיבתיות, לבדוק תיאוריות.מוכווני שינוי ופעולה, נועדו לקבוע את ההשפעה.יעדים

מדידות מדויקות מאד.נתונים ראיתיים.נתונים

קבוצות יעד של התכנית או מדגמים של קבוצות יעד מספר משתתפים
)לעתים קטנות מאד(.

בדרך כלל מחקר של מדגמים מאוכלוסיות גדולות 
למדי.

אמת, סיבתיות, יכולת הכללה, תיאוריה.שימושיות, פרקטיות, דיוק, אתיקה.סטנדרטים

בדרך כלל עלויות גבוהות.נעות בין מזערי למשמעותי למדי.עלויות

סיכון גבוה מאד )לדוגמה, חיי אדם או בריאותו(.סיכון נמוך למדי, היקף צר למדי )התכנית(.סיכונים/היקף

מוקד
האם דבר מה מתבצע היטב, לאו דווקא טוב יותר. יש 

להתמקד בתוצאות של המשתתפים )לא במדדים 
קהילתיים כלליים(.

קביעת הטיפולים הטובים ביותר, הפתרונות הטובים 
ביותר וכדומה. יכול לכלול מדדים קהילתיים היכן 

שרלוונטי.

אין לבצע אלא אם ישנה הזדמנות של ממש שימוש
להשתמש בתוצאות.

לעתים מתבצע כאשר אין ודאות בכך שייעשה 
שימוש.
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בניית מודל לוגי לתכנית
מודל לוגי לתכנית הוא תיאור פשוט של האופן שבו תכנית 

אמורה לפעול במטרה להשיג תוצאות למשתתפים. 
תהליך זה מסייע לך לזהות את החזון שלך, את הרציונל 
העומד מאחורי התכנית ואת האופן שבו התכנית תפעל. 

זהו כלי שימושי לתכנון, השגת מימון והערכה של תכניות. 
למרות שישנן גישות רבות לפיתוח מודלים לוגיים, חובה 

לתאר לפחות את הפרטים הבאים לגבי התכנית שבחרת:

תשומות )משאבים, כספים, עובדים/זמן, מתנדבים, 
מתקנים וכדומה(;

פעילויות )כיצד התכנית משתמשת בתשומות לצורך 
מילוי הייעוד, אסטרטגיות, אספקת שירותים(;

תוצאות )שינויים ביחידים או באוכלוסיות במהלך 
ההשתתפות או אחריה(.

סיכום של מודל לוגי לתכנית מסייע:
ליצור 'תמונת מצב' של פעילות התכנית המתייחסת   •
לצרכים, מסופקים אופן הספקת השירותים ומה צפוי 

מבחינת המשתתפים.
לזהות את מרכיבי התכנית העיקריים שיש לעקוב   •

אחריהם.
לשקול את שלבי ההתקדמות של המשתתפים, וליצור   •
תמונה מציאותית של ההישגים שניתן להשיג, לרבות, 
בגרסאות מקיפות יותר של מודלים לוגיים, זיהוי ברור 

של המדדים והיעדים )להלן פרטים נוספים(. 

פיתוח של מודל לוגי הוא דרך מצוינת להפגיש מגוון 
אנשים המעורבים בתכנון התכנית, במטרה ליצור הסכמה 

ביניהם בנוגע לתכנון התכנית והפעלתה.

להלן מתכונת של מודל לוגי פשוט. )בנספח לפרק זה 
נמצאים טפסים בגודל מלא לצורך שכפול, בנוסף לטפסים 

המציעים תכנון מקיף יותר(.

מודלים לוגיים ככלים לתיכון ולהערכה  .2

תוצאות פעילויותתשומות

לבחירתך:

הטמעה של מטרות  *
הבחנה בין טווח קצר, טווח בינוני וטווח   *

ארוך. סימון התוצאות שנועדו למדידה או 
למעקב.

United Way of America מבוסס על

פרק 2  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 2  •  יסודות בהערכה משתפת
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האם יש הבדל בין מודלים לוגיים לבין 
תאוריית שינוי?

מאז ש-United Way of American פרסם לראשונה 
בשנת 1996 את המתכונת הבסיסית של המודל הלוגי, 
פיתחו אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע רבים, דרכים שונות 

לסייע לארגונים לחשוב בצורה לוגית והגיונית על העבודה 
שהם עושים. בנוסף, מושם דגש רב על סיוע לארגונים 
בזיהוי הנחות הפעולה שלהם והסבר הסיבה מדוע הם 

עושים מה שהם עושים – כלומר, הבהרת תאוריית השינוי 
שלהם.

תאוריית השינוי )TOC – Theory of Change( היא 
מסגרת מושגית המסייעת לתאר, במתכונת ברורה ובדרך 

כלל גרפית, כיצד תכניות ואסטרטגיות אמורות להתאים 
לתוצאות הרצויות. מודלים של תאוריית השינוי, שהפכו 

לפופולריים בשנות התשעים, נועדו לקשר בין תוצאות 
לפעילויות במטרה להסביר כיצד ומדוע שינויים רצויים 

צפויים להתרחש )Anderson, 2005(. תאוריית השינוי:
בדרך כלל שימושית יותר לארגון שלם או לאוסף של   •

תכניות/אסטרטגיות במחלקה )או יוזמה(.
נועדה להקיף מאמצים מורכבים. זהו מודל סיבתי   •
המציג את הנחות היסוד ומבהיר תנאים מוקדמים 

הכרחיים שחובה להשיג לפני שניתן לקבל תוצאות 
לטווח ארוך.

לעתים קרובות כוללת מרכיבים שמתארים את ההקשר   •
הפנימי )לדוגמה, ערכים, עקרונות מנחים, הנחות 

לפעולה( בנוסף להקשר חיצוני

המודל הלוגי מציג באופן גרפי מרכיבים ספציפיים יותר 
של התשומות, הפעילויות והתוצאות של תכנית יחידה. 

כאמור לעיל, פיתוח מודל לוגי מסייע לזהות את המרכיבים 
החשובים של התכנית ואת אופן הפעולה הצפוי שלה. זהו 
כלי בעל שימוש נרחב, שבאפשרותו לספק מידע לתכנון, 

השגת מימון והערכה של תכניות.

הבדלים חשובים בין מודלים לוגיים לבין תיאוריות 
שינוי

המונחים 'מודל לוגי' ו'תאוריית שינוי' משמשים לסירוגין 
וקיים בלבול הן בקרב מממנים והן בקרב ארגונים לגבי 

ההבדל ביניהם ומתי ניתן או צריך להשתמש בכל 
אחד מהם. לכן, נציג להלן מידע שיסייע להבהיר את 
הנושא. )החומרים הבאים מבוססים על מפגש בכנס 

American Evaluation Association, של הלן קלארק 
 Aspen-ואנדריאה אנדרסון מ ActKnowledge-מ

 Institute Roundtable on Community Change,
 ).2004

מודלים לוגיים דורשים לזהות את מרכיבי התכנית   •
כך שניתן להבחין במבט חטוף אם התוצאות אינן 

מסונכרנות עם התשומות והפעילויות, אבל הם לא 
מראים מדוע הפעילויות אמורות להפיק תוצאות.

תאוריות שינוי, בנוסף להצגת הפעילויות והתוצאות   •
המוצעות, דורשות גם הצדקות בכל שלב. נדרש פירוט 

ההנחות/ההשערות לגבי מדוע דבר מה יגרום לדבר מה 
אחר.

בעוד שמודלים לוגיים לא תמיד כוללים מדדים )ראה   •
הגדרות של מדדים ואופן השימוש בהם בעמודים 

הבאים(, תיאוריות שינוי דורשות בהירות לגבי המידה 
שבה נדרש להשיג תנאי מוקדם )precondition(, כדי 

שתושג תוצאה מסוימת.
מודלים לוגיים הם תיאוריים ומציגים מרכיבים חשובים   •

וציפיות של תכנית, לעומת תיאוריות שינוי שהן 
הסברתיות וממחישות את נתיבי השינוי הצפויים ואת 

החשיבה הביקורתית שעליה מבוססים תכניות, אוספי 
תכניות או יוזמות. אפשר וצריך להשתמש בהם באופן 

שונה.

פרק 2  •  יסודות בהערכה משתפת
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השתמש בתיאוריות שינוי כאשר עליך...השתמש במודלים לוגיים כאשר עליך...

להציג מצגת מהירה של נושא אותו אפשר להבין בתצוגה   •
פשוטה.

להדגים את התשומות, הפעילויות והתוצאות הבסיסיות של   •
עבודתך ולהנחות את ההערכה בהתאם

לסכם משימה מורכבת יותר בקטגוריות בסיסיות.  •

לתכנן מיזם מורכב עם תכנית קפדנית להצלחה.  •

להעריך את התוצאות המתאימות בזמן הנכון ובסדר הנכון  •

להסביר באופן מדויק יותר מדוע מיזם עבד או לא עבד.  •

 זהירות, הבהרת תאוריית שינוי עלולה לדרוש השקעה גדולהזהירות, מודלים לוגיים הם לעתים פשטניים מדי מכדי לסייע.
של עבודה וזמן.

)Clarke and Anderson, 2004 מבוסס על(

לפיכך, ארגון ללא כוונת רווח או מחלקה במסגרת ארגון 
המאורגנים היטב, עשויים להשתמש בתאוריית שינוי 

כוללת ובמודלים לוגיים נפרדים לכל תכנית. אלה מקשרים 
את התכניות למחלקה או לארגון ואפילו מציגים את האופן 
שבו תכניות אמורות לתרום לשינוי הכולל. תאוריית השינוי 

הכוללת תכלול תשומת לב מיוחדת לשינויים שצריכים 
להתרחש במטרה להשיג תוצאות וכן הנחות בנוגע לסיבה 

לכך שפעילויות מסוימות יגרמו לתוצאות או יתרמו להן. כל 
אחד מהמודלים הלוגיים יספק פרטים נוספים המסכמים 

מרכיבי תכניות שפותחו בתגובה לתיאוריה הבסיסית.

שים לב, בדומה להיבטים רבים של הטרמינולוגיה הקשורה 
להערכה, כך גם המונחים והתהליכים הקשורים לפיתוח תיאוריות 

שינוי ומודלים לוגיים חופפים ולעתים לא חד-משמעיים. יש 
משאבים רבים זמינים באינטרנט ובחומר מודפס שיכולים לסייע 

לארגונים המעוניינים להשתמש במודלים לוגיים ולסכם תיאוריות 
שינוי באופן אפקטיבי. חשיבה הערכתית היא חשיבה לוגית 

המסייעת לתהליכים אלה. כללנו את המבוא הקצר הזה למודלים 
לוגיים במדריך מכיוון שמודלים לוגיים איכותיים ותאוריית השינוי 

המתוארת בבירור תורמים לתכנון איכותי של ההערכה.

פרק 2  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 2  •  יסודות בהערכה משתפת
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דברים חשובים שיש לזכור לגבי מודלים 
לוגיים

לא כל תכנית אפשר לתמצת במתכונת זו. הדרך הטובה   •
ביותר להשתמש במודלים לוגיים היא יחד עם מידע 
תיאורי אחר או כחלק משיחה. רצוי שאחד או שניים 

ממנהלי פרויקט ינסחו באופן תמציתי את המודל הלוגי 
אך ימסרו אותו לבעלי עניין רבים שיבחנו אותו ויסכימו 

על הדברים שיש לכלול בו.
כשמשתמשים במודל לוגי לתכנון תכניות, רצוי להתחיל   •
בתוצאות ולאחר מכן לקבוע אילו פעילויות יתאימו ומה 

התשומות הנדרשות.
קיימות גישות שונות ומתכונות שונות למודלים   •

לוגיים. הדוגמה שבחומרים הנוספים בעמוד 26, היא 
חד-ממדית ומוגבלת לשלושת המאפיינים של תכניות 
)תשומות, פעילויות ותוצאות(. מודלים לוגיים מיוצגים 

פעמים רבות כמחזורים, או בתבניות תלת-ממדיות. 
בדרך-כלל הם כוללים יותר מידע על ההקשר, על 

היעדים, על הצגת בעיות, על הנחות וכו' )ראה דוגמאות 
נוספות של מודלים לוגיים בנספח למדריך זה(.

הקשרים בין תשומות, פעילויות ותוצאות, אינם קשרים   •
של אחד-לאחד, לכן אין חיצים. המודל אמור לתאר כיצד 

סל תשומות יכול לתמוך בסל פעילויות התורמות לסל 
תוצאות שזוהו. רמות אספקת השירותים או ה"תפוקות" 

מוצגות בסעיף העוסק בפעילויות.

טיפים ואזהרות מפני טעויות בתכון 
תוצאות 

אחת המטלות הקשות ביותר לביצוע בהערכה היא 
הבהרת התוצאות הצפויות מתכניתכם וקביעת התוצאות 
)ראה גם את הטבלה המציינת את ההבדלים בין תוצאות, 

מדדים ויעדים )targets( בסוף הפרק(. חשוב לזכור את 
הדגשים הבאים בתכנון הערכת תוצאות.

התוצאות, בייחוד תוצאות ארוכות-טווח, צריכות להיות   •
רק כאלה שאינן חורגות ממטרות התכנית )כלומר, 

אין לתכנן להשיג תוצאות חינוכיות מתכניות תעסוקה 
והכשרה(.

התוצאות צריכות להישאר בגבולות קהל היעד )כלומר,   •
אין לתכנן שינוי בכל רחבי המדינה אם משרתים רק 

חלק קטן של התושבים בשכונה מסוימת(.
כדי לחוות דעה לגבי תכנית )או כדי לקדם שיפור(, אין   •

צורך למדוד את כל המדדים לגבי כל המשתתפים. 
דגימות ומדידות של המדדים העיקריים יכולות לספק 

שפע נתונים לצורך קבלת החלטות.
הימנעו מלדרוש מתכנית כלשהי לשאת באחריות   •
לתוצאות הנתונות למעקב ולהשפעה של מערכת 

אחרת, למעט במקרה שקיימת אינטראקציה 
משמעותית עם אותה מערכת מבחינת השינוי בתוצאות 

)אל תטילו אחריות על תכנית לאחר שעות הלימודים 
לתוצאות של התלמידים בבית הספר, למעט במקרה 
שהתכניות של הפעילות לאחר שעות הלימודים ושל 

בית הספר שלובות אלה באלה(.
אל תצאו מהנחה שכל תת-האוכלוסיות יניבו תוצאות   •

דומות )לדוגמה, תוצאות לגבי בנים עשויות להיות שונות 
מאוד מתוצאות לגבי בנות ייתכן שיהיה צורך להתאים 

את היעדים לתת קבוצות שונות. 
הקפידו למדוד תוצאות לפי לוח זמנים התואם את   •

הציפייה הסבירה באשר למועד השגתן.
הציבו מבעוד מועד יעדים המבוססים על החושים   •

המקצועיים הטובים ביותר, סטנדרטים חיצוניים )כשיש 
כאלה(, ביצועי עבר )כשנקודת ההתחלה או נתונים 
התחלתיים ידועים – לעתים רצוי להמתין עד שיש 
נתונים כאלה(. אל תסכימו ליעדים גבוהים שאינם 

מציאותיים, או נמוכים העלולים להביך.
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תוצאות, מדדים ומטרות
מונחים שונים משמשים לתיאור התוצאות של תכניות, 
הציפיות וכיצד יודעים אם הושגו תוצאות משמעותיות. 

 United לדעתנו, הלקסיקון שלהלן, המבוסס על זה של
Way of America, הוא השימושי ביותר )לקסיקון זה זמין 

גם במתכונת של דף יחיד בנספח(.

תוצאות )Outcomes( הן שינויים בהתנהגות, 
במיומנויות, בידע, בגישות, במצב או בסטטוס. תוצאות 

קשורות לתהליך היסודי של התכנית, הן מציאותיות ובנות 
השגה, נמצאות במסגרת תחום ההשפעה של התכנית 

ומתאימות. התכנית נושאת באחריות לתוצאות.

תוצאות, מדדים ויעדים: בעיות ואזהרות **חשוב לקרוא**

יעדיםמדדיםתוצאות

תוצאות קשורות קשר הדוק לציר הזמן.   •
מועד המדידה משפיע על התוצאות 

המתקבלות.

ככל שהתוצאה מיידית יותר, כך בדרך   •
כלל גדולה יותר השפעתה של התכנית 

על השגתה.

סוג והיקף התוצאות קשורים קשר הדוק   •
לתכנון התכנית. בדרך כלל יש יותר 

מדרך אחת להשיג תוצאה. בדומה לכך, 
שינויים בתכנון התכנית גורמים לעתים 

קרובות לשינויים בתוצאות.

לא תמיד תוצאות חיוביות שיפורים   •
משמעותן שיפור. לעתים מדובר 

בהיעדרותו של דבר מה שלילי; לעתים 
מדובר בהשגת סטנדרט או אבן דרך.

מדדים לא תמיד ילכדו את כל ההיבטים   •
של תוצאה.

אין לפסול מדדים מכיוון שהם נראים   •
פשוטים מדי.

לתוצאות רבות יש יותר ממדד אחד. זהה   •
את אוסף המדדים אשר לדעתך )או אשר 

על פי המוסכם( מציין במידה מספקת 
ובמדויק שמטרה הושגה. השג מראש 

את הסכמתם של בעלי העניין העיקריים 
בנוגע לאוסף המדדים ולרמתם הנדרשת 

כדי שיציינו תוצאות חיוביות.

אם מנסים למדוד מניעה של אירועים   •
שליליים, רצוי לזהות מקטעים 

משמעותיים של זמן לצורך מעקב ובירור 
אם האירוע התרחש או לא.

 performance( יעדים ביצועיים  •
targets( יצוינו מראש )כלומר, יחד עם 
תכנון ההערכה והתכנית(. תהליך הציון 

חייב להגדיר מה אפקטיבי מאד, מספק, 
לא מספק. ודא שקיימת הסכמה לגבי 

ההגדרה של ‘תוצאה חיובית׳.

כאשר חסרים נתונים לגבי ביצועי העבר,   •
ייתכן שרצוי להמתין לנתונים.

יש להיזהר במיוחד בניסוח יעדים   •
מספריים, כך שלא יהיו יותר מדי או 

פחות מדי שאפתניות. כמו כן, על 
היעדים להיות מקובלות על דעתם 

של בעלי העניין העיקריים או של 
המשתמשים במידע.

אם המטרה קביעת היעד מגדירה שינוי   •
בהיקף )כלומר, גידול או הפחתה(, הקפד 

לציין את הרמות ההתחלתיות ומה 
נחשב כחיובי.

ודא המטרה שהגדרת היעדים   •
עולה בקונה אחד עם מסגרות זמן 

משמעותיות בתכנית.

מדדים )Indicators( הם מאפיינים או שינויים ספציפיים 
ניתנים למדידה המייצגים השגת תוצאה. מדדים קשורים 

ישירות לתוצאה ומסייעים להגדיר אותה. מדדים הם 
ספציפיים, ניתנים למדידה וניתנים לצפייה. אפשר לראות, 

לשמוע או לקרוא אותם, והם קשורים באופן הגיוני 
לתוצאה שהם מצביעים על השגתה.

יעדים )Targets( מציינים את הכמות או הרמה של 
השגת תוצאות הצפויה, הרצויה או הדרושה. אפשר 

לקבוע יעדים או רמות השגת תוצאות יחסית לסטנדרטים 
חיצוניים )כאשר אלה זמינים( או הסכמה פנימית )על סמך 

החושים המקצועיים הטובים ביותר, ביצועים בעבר, או 
תכניות דומות(. לתשומת לב: לחלק מהדוגמאות למודלים 

לוגיים בנספח יש מטרות מוטבעות.
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בחינת מודלים לוגיים

ענה על השאלות החשובות הבאות במטרה לברר אם המודל הלוגי שלך יעבוד. אם ניתן, ערב את בעלי העניין בתהליך 
הסקירה וההערכה של המודל הלוגי שלך.

האם המודל הלוגי:  .1
מבחין בבירור בין פעילויות ותוצאות וכן, היכן שרלוונטי, בין תוצאות ראשוניות לתוצאות ארוכות טווח?  •

מבהיר היטב מה יש לעשות וכיצד הוא אמור לסייע למשתתפים?  •
נראה הגיוני?  •

כולל את כל התשומות, הפעילויות והתוצאות החשובות?  •
מציע קשרים הולמים בין תשומות, פעילויות ותוצאות?  •

האם התוצאות המזוהות: 2א. 
הן אלה שהתכנית אחראית להן?  •

מייצגות שינוי משמעותי למשתתפים?  •
שימושיות למנהלי התכנית לצורך זיהוי היתרונות והחסרונות של התכנית?  •

ככל הנראה יהיו מקובלות על ידי מנהלי התכנית ובעלי עניין נוספים כתוצאות מבוססות של התכנית?  •

האם סביר לצפות לכך שהתכנית תוכל להשפיע על התוצאות באופן משמעותי? האם היעדים נראים מציאותיים? 2ב. 

האם הפעילויות: 3א 
מספר מספיקות מבחינת כמות, משך ועוצמה כדי לתרום תרומה משמעותית לתוצאה?  •

בנות ביצוע בהתחשב בתשומות הפרויקט?  •

האם ישנן פעילויות שלכאורה אינן קשורות לתוצאות, או האם סביר להניח שמספר פעילויות חשובות חסרות? 3ב. 

האם נראה שהתשומות מספיקות )הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות( כדי לתמוך בכל הפעילויות?  .4
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פעילויות הדרכה בנושא מודלים לוגיים

1. ערבול המודל הלוגי

הכנה. קח דוגמה כלשהי של מודל לוגי )השתמש באלה שבנספח או במודל שפיתח השירות הארגון המפעיל( ורשום 
כל אחת מהתשומות, הפעילויות והתוצאות בפתק נדבק נפרד. ערבב את המרכיבים/הפתקים הנפרדים וחבר את הסל 

המעורבב לקרטון עבה לצורך חלוקה בין התלמידים המשתתפים בהכשרה. בנוסף ל'חלקים' של המודל הלוגי, הכן שלושה 
גיליונות גדולים – אחד לתשומות, אחד לפעילויות ואחד לתוצאות. תלה את גיליונות 'המודל הלוגי הריק' על הקיר.

פעילות ההרכבה מחדש. חלק את חלקי המודל הלוגי המעורבבים למשתתפים ובקש מהם להרכיב מחדש את המודל 
הלוגי )כלומר, למקם מרכיבים שנראים כתשומות בגיליון 'תשומות', למקם מרכיבי תוצאות בגיליון 'תוצאות' וכדומה(. 

התוצר המוגמר אמור להיראות כמו התרשים שלהלן.

הערכת המודל הלוגי. לאחר שהמודל הלוגי הורכב מחדש, חלק את הגרסה לדוגמה למשתתפים כדי שיעיינו בה וישוו 
אותה לגרסה שיצרו על הקיר. עודד דיון בנוגע ליתרונות ולחסרונות של המודל הלוגי בהתייחס לקריטריוני ההערכה 

שבמדריך.

2. מודלים לוגיים ובעלי עניין

הצג מודל לוגי שהושלם )בעזרת גיליונות נייר ופתקים נדבקים, או תשומות, פעילויות ותוצאות בכתב יד(. בקש מ'בעלי 
העניין' )לדוגמה, חברי צוות התכנית, צוות הפיתוח, חברי הנהלה( לדרג את החשיבות של כל אחת מהתשומות, הפעילויות 

והתוצאות, באמצעות סימן, ציון מספרי או מדבקה צבעונית. כמו כן בקש מהם לדרג את איכות ביצוע העבודה לכל פעילות 
ולכל תוצאה. לאחר מכן עודד דיון בנוגע ליתרונות ולבעיות. כך תיווצר הזדמנות לבעלי עניין מרובים לראות מה צריך לקרות 

בתכנית ולשוחח על כך.
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ת ו מ ו ש תוצאותפעילויותת

מנהל תכנית/
עובדת סוציאלית 

במשרה חלקית.

חוברות הדרכה 
באישור 

ארצי )שתיים 
למדריכים(, 

סרטוני וידאו וכלי 
הוראה נוספים 

)משחקים, 
חוברות הדרכה 

וכדומה(.

כל המשתתפות יירשמו 
)פעם אחת( ויעברו בדיקות 

רפואיות שבועיות קצרות. 
בפיקוח של מנהל תכנית 

MSW ואחות מוסמכת.

שמירה על לחץ 
דם תקין, משקל 

תקין ותזונה 
בריאה במהלך 

השליש האחרון 
של ההיריון 

אצל לפחות 25 
נערות.

לכל הנערות 
המשתתפות 
יש ידע כיצד 

להתמודד באופן 
עצמאי.

אחות מוסמכת 
המשמשת 

כמדריכה 
במשרה חלקית.

שתי קבוצות של 15 נערות 
נוכחות ומשתתפות במשך 3 
חודשים לפני הלידה בשיעורי 

הורות בנושא בריאות 
במהלך ההיריון ובלידה. 

השיעורים מתקיימים במשך 
שעה אחת פעמיים בשבוע 

בתכנית )סה״כ 24 שעות 
הוראה(. השיעורים מנוהלים 

על ידי האחות המוסמכת 
המשמשת כמדריכה.

כל הנערות 
שהקפידו על 
מעקב טרום-
לידה מספק 
)ולא סובלות 

מסיבוכים 
אחרים( יולדות 

תינוקות בריאים 
בסוף החודש 

התשיעי.

בגיל שנה כל 
התינוקות של 

הנערות משיגים 
את אבני הדרך 

המתאימות 
לגילם מבחינת 

התפתחות 
פיזית, מוטורית, 

מילולית 
וחברתית.

התכנית וכל בתי 
הספר התיכוניים 

המשתתפים 
מזהים 30 

נערות הרות 
המתאימות 

להשתתף 
בתכנית

כיתה משותפת 
ייעודית זמינה 

לשיעורי הורות 
בשעות אחר-

הצהריים.

כל הנערות המשתתפות 
מגיעות לקבוצת תמיכה 

במשך שעה וחצי פעם 
בשבוע בתכנית. קבוצת 

התמיכה מטפלת בצרכים 
ההתפתחותיים של 

האמהות; בסיוע מנהל 
תכנית MSW )סה״כ 18 

שעות השתתפות(.

כל הנערות 
המשתתפות 

מפגינות 
יכולת לטפל 

כראוי בילדיהן, 
להזין אותם 
וליצור עמם 

אינטראקציה.

ציוד וידאו

עותקים 
של חומרים 

כתובים ל-50 
משתתפים.

שתי קבוצות של נערות בנות 
+12 והתינוקות שלהן נוכחות 

ומשתתפות בשיעורי הורות 
בנושא תזונה, התפתחות, 
בטיחות וטיפול בגיל הרך. 

השיעורים מתקיימים 
בתכנית פעמיים בשבוע 
במשך שעה, במשך 12 

 חודשים לאחר הלידה
)סה״כ 96 שעות הוראה(. 

השיעורים מנוהלים על 
ידי האחות המוסמכת 
המשמשת כמדריכה.

כל הנערות 
המשתתפות 
לא מזניחות 

את ילדיהן ולא 
מתעללות בהן.
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ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

המטרות של מודל לוגי

כאמור בחוברת העבודה של מודלים לוגיים של Innovation Network )זמינה באינטרנט, ראה מקורות בהמשך(, המודל 
הלוגי הוא כלי רב-תכליתי שיכול לתמוך בפעילויות ניהול רבות. כולל:

תכנון תכניות. המודל הלוגי הוא כלי רב ערך לתכנון ופיתוח של תכניות. המבנה של המודל הלוגי מסייע לך לשקול את   •
אסטרטגיית התכנית שלך – וכך להבהיר היכן אתה נמצא ולאן ברצונך להגיע.

ניהול תכניות. מכיוון שמודל לוגי מקשר בין משאבים, פעילויות ותוצאות, הוא עשוי לשמש בסיס לפיתוח תכנית ניהול   •
מפורטת יותר. בעזרת איסוף נתונים ותכנית הערכה, המודל הלוגי מסייע לבצע מעקב וניטור של הפעילות במטרה לשפר 

את ניהול התוצאות. הוא יכול לשמש בסיס ליצירת תקציבים ותכניות עבודה.

תקשורת. מודל לוגי בנוי היטב מהווה כלי תקשורת רב עוצמה. הוא יכול להציג לבעלי עניין במבט חטוף מה התכנית   •
עושה )פעילויות( ומה היא משיגה )תוצאות(, תוך הדגשת הקשר בין שני אלה.

יצירת קונצנזוס. פיתוח מודל לוגי יוצר הבנה משותפת ומקדם את ההסכמה בקרב בעלי עניין פנימיים וחיצוניים לגבי   •
מהות התכנית, אופן פעולתה ויעדיה.

גיוס משאבים. מודל לוגי איתן מוכיח למממנים שזיהית באופן תכליתי מה התכנית תעשה, מה היא מקווה להשיג ואילו   •
משאבים יידרשו לצורך ביצוע העבודה. כמו כן הוא עשוי לסייע בבנייה וייעול של כתיבת בקשות לקבלת מענקים.

מקורות מידע לגבי מודלים לוגיים

www.innonet.org ,Innovation Network Inc.

www.hfrp.org ,Harvard Family Research Project

www.wkkf.org ,W.K. Kellogg Foundation
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 פתור את חידת התוצאות/מדדים/יעדים.
נסה לשבץ את המרכיבים הבאים בטבלת התוצאות/מדדים ויעדים )ראה בעמוד הבא(.

מספר החודשים שהמשתתפים 
ניהול מקרים במשך 6 חודשיםמיומנויות פיננסיות משופרותמתגוררים בדירות מעבר

70% מהמשתתפים יתמידו במקום 
עבודה שמשלם 8 דולר לשעה במשך 

6 חודשים.
הגברת היכולת לפתור בעיות בעצמךקיום סדנאות פיננסיות

55% מהמבוגרים מדווחים שהם לא המשתתפים פותחים חשבונות בנקשירותי השמה והדרכה
במצב משברי

60% מהמשתתפים נשארים בדירות אספקת מקום מחסה ל-100 לילותרמות הכנסה גבוהות יותר
מעבר במשך 6 חודשים לפחות

שיעור התמדה בתעסוקה במשך רמות הביטחון העצמי של המשתתפים
6 חודשים

50% מהמשתתפים יעלו את הציון 
שלהם במבחן ESL )אנגלית כשפה 

שנייה( ברמה אחת

שיפור הציונים במבחן ESL )אנגלית המשתתפים משיגים עצמאות ויציבותשיעורי ESL )אנגלית כשפה שנייה(
כשפה שנייה(

ל-80% מהמשתתפים יש חשבון בנקידיעה טובה יותר של השפה האנגלית
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חידת תוצאות/מדדים/יעדים

יעדיםמדדיםתוצאותפעילויות
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מודל לוגי של תכנית: ככלי לתיכון

ייעוד: __________________________________________ תכנית: _____________________________________________________ 

תוצאותפעילויותתשומות

United Way of America מבוסס על

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח
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מודל לוגי מורחב של תכנית

ייעוד: __________________________________________ תכנית: _____________________________________________________ 

מקורות נתוניםמדדים/יעדיםתוצאות

United Way of America מבוסס על

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח
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יש ארבעה סוגים עיקריים של שיטות הערכה/גישות 
לאיסוף נתונים שאפשר )וצריך( לשלב ביניהן כדי לטפל 
בשאלות של הערכה ולאפשר קבלת נתונים ממקורות 

רבים. לכל הסוגים יש יתרונות ומגבלות כאחד והם 
מצריכים הכנה מבעוד מועד.

סקירת רשומות ונתונים מנהליים/מסמכים   •
סקרים  •

ראיונות )כולל קבוצות מיקוד(  •
תצפיות  •

הטבלה שלהלן מביאה סיכום קצר של שיטות לאיסוף 
נתוני הערכה. היא תסייע לך לבחור אסטרטגיות ולהתכונן 
לשימוש בהן. הסעיפים הבאים מביאים הסברים מפורטים 

על ההכנות הנדרשות לשימוש בכל אחת מהשיטות 
לאיסוף נתוני הערכה ועל אופן השימוש בשיטות אלה, 
וכן דוגמאות של סיכומי נתונים. ראה גם את החומרים 

הנוספים שבנספח העוסקים בהחלטות לגבי איסוף 
נתונים.

זכור, שימוש בשיטות שונות ובמקורות מרובים של נתונים/
משיבים, שנאספו בנקודות זמן שונות, מחזק את תקפותה של 

ההערכה ומגדיל את התועלת של הממצאים.

זכור, אין הכרח לאסוף נתונים לגבי כל המשתתפים בכל מחזור 
של תכנית. ניתן לעשות שימוש יעיל בממצאים המתקבלים 

ממדגמים )תת-קבוצות( של משתתפים או מאומדנים בנקודת 
זמן )‘תמונת מצב׳( שונות.

סקירות רשומות ונתונים מנהליים
נתונים הנאספים למטרות מינהליות ואחרות, כגון נתוני 

נוכחות, מהווים במקרים רבים נתונים מועילים להערכה. 
לאחר שמעריך, בהערכה משתפת, קובע מה זמין וכיצד 
אפשר להשיג גישה לנתונים, ניתן לסקור נתונים קיימים 

של תכניות או של משתתפים. את הנתונים האלה אפשר 
לקבל ממקורות פנימיים או חיצוניים )ראה רשימה להלן(. 
אפשר לקבל גם נתוני השוואה ונתונים שמקורם בבחינת 

צרכים מוקדמת, עבור מדדים מעניינים. כמו כן אפשר 
להוסיף שאלות הערכה ספציפיות לדרכים שגרתיות 

לניהול הרשומות, וכך אפשר לאסוף את התשובות 
לשאלות אלה כחלק מסקירת הרשומות השגרתית 

)לדוגמה, לטופס הקבלה לתכנית אפשר להוסיף שאלה 
להורים על ערכה של התכנית (. 

מקורות זמינים לנתונים מינהליים לגבי תכניות/
משתתפים

טופסי קבלה.  •
רשימות נוכחות.  •

יומני תכניות )לדוגמה, תיאורי פעילויות יומיות(.  •
טופסי הערכה )לדוגמה, סקרי שביעות רצון לקוחות,   •

בחינות מפגשים(.
 )case management ,case files( תיקים אישיים  •

)אלה עשויים לכלול גם נתונים פנימיים – כגון 
התקדמות לקראת מטרות שנקבעו במסגרת התכנית, 

ונתונים חיצוניים כגון דוחות על הסדרי המגורים, 
התעסוקה או סטטוס הפוריות של משתתפת(.

1. Do uoiu Tage 2. Bau di maro 3. itu ard teger 4. No aren pash 5. Do uoiu Tage 6. Bau di maro 7. itu ard teger

איסוף נתוני הערכה ושימוש בהם  .3
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נתוני יציאה או מעקב.  •
בחינות )אלה עשויות לכלול גם נתונים פנימיים – כגון   •

מדדים של סך הידע המצטבר בסיומו של מחזור, 
ונתונים חיצוניים כגון ציוני מבחנים, גיליונות ציונים; 

ציונים בסולם התנהגותי; תוצאות בדיקות רפואיות או 
בדיקות לגילוי שימוש בחומרים ממכרים(.

נתונים קיימים אחרים לבחינת צרכים או לצורכי 
השוואה

נתוני מפקד אוכלוסין – נמצאים באינטרנט, בספריות או   •
שאפשר לקבלם לפי דרישה מחברות שיווק או הלמ״ס.
נתונים חיוניים אחרים )vital statistics( – גם נתונים   •

אלה נמצאים באינטרנט, בספריות ואפשר לקבלם 
מרשויות ממלכתיות ומקומיות 

נתוני מצב לפי נושאים, לדוגמה, נתונים סטטיסטיים על   •
פשיעה, תוצאות לידות, מעצר בני נוער.

KIDS COUNT – מדדי רווחת ילדים )ארה״ב(.  •
נתוני סקרים לאומיים, לדוגמה NELS )מחקר חינוכי   •

אורכי לאומי(, NLS )סקרי אורך לאומיים(, YRBS )סקר 
התנהגות סיכון של צעירים( )ארה״ב(.

פרופילים קהילתיים.  •
נתוני ביטוח לאומי, אבטלה.  •

סיכום מסקירת רשומות ונתונים מנהליים 

ממצאים מסקירת רשומות ונתונים מנהליים נקבעים 
בדרך-כלל באמצעות ניתוח משני של נתונים. במילים 

אחרות, אנחנו משתמשים בנתונים שנאספו ונותחו 
למטרות אחרות. )לדוגמה, אפשר לאסוף בקביעות נתוני 
נוכחות לגבי תכנית, ולהשתמש בהם כמקור מידע לגבי 
ההתנהלות השגרתיות היומיומיות של התכנית. אפשר 

לערוך סיכום רבעוני או שנתי של אותם נתונים כדי למסור 
מידע על השימוש בתכנית לבעלי עניין שונים, כגון גורמים 

מממנים. מעריך בהערכה משתפת יכול לצרף נתוני 
נוכחות לנתוני הערכה אחרים כדי לקבוע את הקשרים בין 

נוכחות לבין תוצאות אחרות(.

נתוני סקירת רשומות ונתונים מנהליים מוצגים בדרך-כלל 
בטבלאות או מסוכמים בפרופילים או ברשימות נקודות 
כתדירויות או כיחסים או כממוצעים )ראה הטבלאות 

להלן(. הם יכולים להיות תיאוריים )לדוגמה, מסכמים את 
הנתונים הדמוגרפיים של אוכלוסיית יעד ממשית( ו/או 

הערכתיים )לדוגמה, מסכמים את המספר ואת האחוז של 
בוגרי תכנית הכשרה שהתקבלו לעבודה והמשיכו לעבוד, 
מסכמים את הציון הממוצע של אוכלוסיית היעד במבחן 

יכולות שכליות או גופניות(. למידע נוסף על דרכים לסיכום 
נתוני סקירת רשומות ונתונים מנהליים עיין ברשימת 

המקורות בסוף המדריך בסעיף ‘ניתוח נתונים כמותניים׳. 
ראה גם בנספח את הדוגמה של תיאור מתן שירות העושה 

שימוש בנתוני סקירת רשומות ונתונים מנהליים.
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שיטות איסוף נתונים

דוגמאות לשימושיםתיאורשיטה

סקרים

דואר

טלפון

משיב בעל כורחו

סקרים כוללים סדרת שאלות )פריטים( עם אפשרות 
בחירה בין תשובות קבועות מראש. הם יכולים לכלול 

פריטים בודדים או קבוצות של פריטים )סולמות( 
הניתנים לסיכום. סקרים יכולים גם לכלול שאלות 

פתוחות לצורך הבעת דעה או הבהרה. הזנת 
התשובות לשאלות הסקר יכולה להיעשות על-ידי 

המשיב או על-ידי הסוקר.

הכלים נקראים שאלונים, סקרים, טופסי הערכה.

ללמוד על עמדות ותפיסות.

לאסוף הערכות מבוססות דיווח עצמי של שינויים 
בתגובה לתכנית.

לאסוף הערכות של תכניות.

)behavioral reports( לאסוף דיווחים התנהגותיים

לבחון ידע.

לקבוע שינויים לאורך זמן.

ראיונות

מובנים

מובנים למחצה

ראיונות חתך

ראיונות קבוצתיים

קבוצות מיקוד

טלפוני, פנים אל פנים

ראיון הוא שיחה חד-צדדית בין מראיין לבין משיב. 
השאלות קבועות מראש )ברובן(, אבל הן פתוחות. 

המשיבים אמורים לענות תוך שימוש במונחים 
משלהם.

הכלים נקראים פרוטוקולים או מתווה ראיונות או 
מדריכי ראיונות.

ללמוד על עמדות ותפיסות בהתבסס על שפתו של 
המשיב עצמו.

לאסוף הערכות מבוססות דיווח עצמי של שינויים 
בתגובה לתכנית.

לאסוף הערכות של תכניות.

לתעד יישום של תכניות.

לקבוע שינויים לאורך זמן.

תצפיות

תכנית

משתתף

תצפיות נערכות במטרה לראות ולשמוע את 
הנעשה בפעילויות המתקיימות במסגרת התכנית. 
אפשר למקד אותן בתכניות עצמן או במשתתפים 

בתכניות.

הכלים נקראים פרוטוקולים או מדריכים, ולעתים – 
רשימות תיוג.

לתעד יישום תכניות.

לעמוד על רמות מיומנות/יכולות, דרכי פעולה של 
תכנית, התנהגויות במסגרת התכנית.

לקבוע שינויים לאורך זמן.

סקירת רשומות 
ונתונים מנהליים

פנימית

חיצונית

סקירת רשומות ונתונים מנהליים היא קטגוריה 
חובקת-כל הכוללת גישה למידע קיים או למידע 

שנאסף למטרות אחרות. נתוני הערכה מתקבלים 
מסוגים שונים של רשומות של תכניות, ובכללם 

כאלה הנמצאים ברשות גורמים אחרים, לדוגמה 
הציונים בגיליונות הציונים של תלמידים עשויים 

להיות מקור לנתוני הערכה לתכנית המתקיימת 
לאחר שעות הלימודים; נתונים הנאספים כחלק 

מבדיקות לגילוי שימוש בסמים עשויים לשמש 
כחלק מההערכה של תכנית מניעה(.

הכלים נקראים פרוטוקולים.

)behavioral reports( לאסוף דיווחים התנהגותיים

לבחון ידע.

לאמת נתוני דיווח עצמי.

לקבוע שינויים לאורך זמן.

מידע נוסף על קבלת החלטות לגבי איסוף נתונים נמסר בנספח.
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דוגמאות של סיכומי נתונים מסקירות רשומות

טבלה X: נתונים דמוגרפיים של המשתתפים, 12008-2009. פרופילי משתתפים.

 אתר 1
N=95

 אתר 2
N=139

 אתר 3
N=160

 אתר 4
N=106

 סה״כ
N=500

מגדר

51%64%49%55%55%נקבה

49%36%50%45%45%זכר

גזע/מוצא אתני

83%59%89%89%79%אמריקני-אפריקני

8%8%4%2%5%אסיאני/איי האוקיינוס השקט

7%32%7%10%15%היספאני/לטיני

2%1%0%0%1%אחר

כיתה

37%47%22%38%35%גן חובה – כיתה ב׳

54%46%54%50%51%ג׳ – ה׳

9%7%25%13%13%ו׳ – ט׳
הערה: פרופיל זה מייצג אומדן המבוסס על נתונים שנמסרו מהאתרים. הוא אינו משקף את כל השינויים בהרכב האוכלוסייה במהלך השנה, מאחר 

שלא כל האתרים מסרו נתונים מלאים על הצטרפות לתכניות ועל הפסקת ההשתתפות בהן.

טבלה XX: מספר המטרות הממוצע שהושג לפי אינטנסיביות המפגשים2. תוצאות תכנית.

משתתפים באינטנסיביות תחום המטרה
 נמוכה של מפגשים

1 – 9 מפגשים

 משתתפים באינטנסיביות 
 בינונית של מפגשים
10 – 18 מפגשים

משתתפים באינטנסיביות 
 גבוהה של מפגשים
19 מפגשים או יותר

3.75.37.1קריאה

3.86.17.5לשון

2.64.44.7מתמטיקה

1.61.72.1התפתחות אישית

7.511.814.8סה״כ
מספר המטרות המושגות הרצוי הוא 3 בקריאה, 3 במתמטיקה, 3 בלשון, 1 בהתפתחות אישית, 10 בסה״כ.   *

ההבדלים בין השגת המטרות במפגשים באינטנסיביות נמוכה לבין מפגשים באינטנסיביות בינונית/גבוהה היו מובהקים סטטיסטית.  **

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת



31 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

)NCSC( National Center for State Courts דוגמה לפרוטוקול סקירת רשומות ונתונים מנהליים: סיכום איסוף נתוני

שימושים אפשרייםמתינאספו על-ידימרכיבי הנתוניםקטגוריית/טופס נתונים

פרטי התקשרות, נתונים טופס רישום
דמוגרפיים )גיל, מגדר, גזע/

מוצא אתני(.

*כולל חתימת הורה/
אפוטרופוס.

בעת צוות האתר
ההרשמה

לשימוש האתר בלבד.

שפה, גזע/מוצא אתני, בית גיליון נתונים משפחתיים
ספר, הרכב משק הבית, זכאות 

לארוחת צהריים, השתתפות 
אחאים, צרכים מיוחדים, ביטוח, 

תחומי התעניינות.

צוות האתר – 
העתקים שנמסרו 

למעריך.

בעת 
ההרשמה

פרופיל בני הנוער המשתתפים.

הערכת אוכלוסיית היעד.

צוות האתר – מספרי זיהוי.רשימת משתתפים
העתקים שנמסרו 

למעריך.

עדכון קבצים.רבעוני

נוכחות יומית לפי דיווחי הצוות סיכום נוכחות/פעילות
וסיכום פעילויות לפי קטגוריות.

צוות האתר – 
העתקים שנמסרו 

למעריך.

צוות – יומי 
מסירה 

רבעונית 
למעריך

לקבוע את הנוכחות הממוצעת, 
לפי כיתה ומגדר.

לחשב את אינטנסיביות 
התכנית.

דוח תוצאות – משתתפים 
)מדגם אקראי(

דיווח הצוות על פעילות, 
דירוגי תחומי עניין, התנהגות, 

אינטראקציה עם בני נוער, 
אינטראקציה עם מבוגרים, 
מיומנויות אוריינות, הרגלי 

למידה.

פרופיל המשתתפים בנקודת רבעוניצוות האתר
ההתחלה במדדי התוצאה 

השונים; בחינת השינוי במדדי 
התוצאה.

מתן שירותים – דירוג של דוח רבעוני – אתר
אירועים, סדנאות, ייעוץ, קשר 

עם בית הספר.

מתן שירותים ונתונים לגבי רבעוניצוות
ההקשר.
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פעילויות סקירת רשומות ונתונים מנהליים

סכם ממצא אחד שיכול להתקבל מ״טבלה 1״ הבאה:  .1

טבלה 1: התוצאות של משתתפי ההכשרה לעומת המטרות, לפי אתרים

סה״כבוסטוןניו יורק
N%N%N%

188112300המטרה מבחינת מספר הנרשמים

15280.99483.924682.0מספר הנרשמים בפועל

9748145המטרה מבחינת מספר מסיימי ההכשרה

8789.73981.312686.9מספר מסיימי ההכשרה בפועל

8644130המטרה מבחינת ההשמה

4147.72659.16751.5בוגרים שהושמו בפועל )30 יום לאחר ההכשרה(

8396.53784.112092.3בוגרים שהושמו בפועל )180 יום לאחר ההכשרה(

7792.83697.311394.2בוגרים שהושמו בשטח 

פרט את נתוני סקירת הרשומות הקיימים בארגון שלך )או בתכנית שבחרת(.  .2

בנה טבלה ריקה )או “טבלת דמה״( לנתוני סקירת רשומות ונתונים מנהליים שבהם ביכולתך לעשות שימוש, או   .3
שתעשה בהם שימוש בהערכה שתבצע.
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פרוטוקול סקירת רשומות ונתונים מנהליים

שימושים )סמן כל שימוש ב-*(מתינאספים על-ידימרכיבי הנתוניםקטגוריית/טופס נתונים
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 Survey Design( תכנון הסקר והפצתו
)and Administration

סקרים כוללים סדרת שאלות )פריטים( עם אפשרות 
בחירה בין תשובות קבועות מראש. הם יכולים לכלול 

פריטים נפרדים או קבוצות של פריטים )סולמות( הניתנות 
לסיכום. סקרים יכולים גם לכלול שאלות פתוחות לצורך 

הבעת דעה או הבהרה. העונים על שאלות הסקרים 
נקראים “משיבים״. הזנת התשובות לשאלות הסקר 

יכולה להיעשות על-ידי המשיב או על-ידי הסוקר. הכלים 
 ,)survey( סקרים ,)questionnaires( נקראים שאלונים

.)assessment forms( טופסי הערכה

סקרים מניבים תוצאות מועילות כשהם: ממוקדים 
היטב; משמשים לקבלת נתונים שקשה להשיגם בדרכים 
אחרות; מתבצעים יחד עם אסטרטגיות אחרות )לדוגמה 

לפני ואחרי קבוצות מיקוד, ראיונות או תצפיות(. אפשר 
להשתמש בסקרים לאיסוף נתונים ממשיבים רבים, 

אבל השימוש המיטבי בהם הוא כשהם כוללים מספר 
קטן יחסית של שאלות. נתוני סקרים יכולים להיות 

איכותניים )מדדי דעות, עמדות, דירוגים(, אבל סקרים 
גם יכולים לשמש לבדיקת מידת התמצאות בתכנים 

ולאיסוף מדדי דיווח עצמי לגבי התרחשות אירועים )כגון 
כמה פעמים עישנו המשיבים סיגריות בחודש האחרון או 
באילו התנהגויות סיכון היו מעורבים(. ניתוחים כמותניים 

משמשים במקרים רבים לסיכום תשובות על שאלות 
סקרים )לדוגמה %x המשיבים שהשיבו “כן״ על השאלה(.

יתרונות הסקרים

אפשר להשתמש בסקרים לבחינת רעיונות או שאלות   •
לגבי תכנית.

סקרים מספקים מידע על מספר גדול ומגוון רחב של   •
משיבים, כולל כאלה שאיתם יש למעריך קשר מועט 

ביותר או אין לו כל קשר )לדוגמה, הורים של תלמידים 
שמוריהם קיבלו הכשרה במסגרת תכנית שאתם 

מעריכים(.
את נתוני הסקרים ניתן לנתח תוך שימוש בשגרות   •

פשוטות וברורות יחסית. אפשר להיעזר אמנם 
במחשבים, אבל הם אינם נדרשים.

תוצאות סקרים יכולות להיות משכנעות מאוד. הן   •
מובנות לציבור רחב וקל למדי להציג אותן.

סקרים אפשר לערוך ולנתח במהירות, בייחוד אם יש   •
בנמצא כלים מתוקפים )שנבחנו בעבר(, הסקר מתמקד 
בנושא צר, ומספר המשיבים נמוך למדי )פחות מ-500(.

חסרונות הסקרים

הכנת סקרים היא עניין מורכב שדורש זמן רב.  •
קשה להשתמש בשאלות רחבות-היקף ובתשובות   •

פתוחות.
ניתוח התוצאות והצגתן עשויים להצריך עבודה רבה.  •

שימושים עיקריים של סקרים

סקרים נמצאים בשימוש נרחב בהערכת תכניות. פעמים 
רבות השימוש בהם לא נעשה בצורה מיטבית. להלן 

רשימה של דרכים מקובלות לשימוש בסקרים לאיסוף 
נתוני הערכה.

בחינת צרכים )needs assessments( מגלה את   •
מצב העניינים בהווה: מה פועל היטב ומה לא, מה רוצים 

המשתתפים או מה הם צריכים וכו׳.
סקרי בחינת פעילויות ושביעות רצון לקוחות   •

מעניקים למשתתפים, לצוות, למנהלי התכנית 
ולמפתחי התכנית הזדמנויות לדרג פעילויות )לדוגמה, 
סדנה, תכנית הכשרה( מבחינת התועלת, האיכות וכו׳. 

הם גם מעניקים לבעלי עניין הזדמנות לדרג תכנית 
באופן כללי או לדרג את מרכיבי התכנית או את צוותה.

מדדי ידע, עמדות או התנהגות בדיווח עצמי   •
כשמדובר במדידה חד פעמית נעשית בדרך-כלל 

השוואה ביניהם לבין סטנדרט קבוע מראש )כגון מספר 
התשובות הנכונות או התשובות של קבוצת השוואה(. 

כשמטרת הסקר היא לבחון שינויים בידע, בעמדות ו/
או בהתנהגויות, מתבקשים המשתתפים במקרים רבים 

לענות על שאלון הסקר יותר מפעם אחת. כך אפשר 
להשוות בין מדדים בנקודת ההתחלה לבין מדדים 

המתקבלים בהמשך.

הכנת שאלון סקר

קשה להכין סקרים טובים. להלן מספר הצעות להכנת 
סקרים, שלב אחר שלב. בבואך לבחון כלי סקר מוכן, יש 

להתייחס לסעיפים 2 עד 4 להלן.

זהה את הנושאים העיקריים שברצונך לבדוק או לבחון   .1
באמצעות הסקר. סקור את הספרות הקיימת, כולל 
מקורות שיש לגביהם זכויות יוצרים, כדי לקבוע אם 
יש בנמצא סקרים טובים או פריטים שכבר קיימים 

למדידת הנושאים העיקריים.
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עבד את הנושאים העיקריים האלה לשאלות וזכור   .2
שעליך:

לנסח את השאלה במונחים מדויקים ביותר,   •
ולהשתמש בשפה המתאימה לאוכלוסיית היעד.

לשאול שאלות רבות כדי לכסות את הנושא במידה   •
מספקת.

להימנע מ׳שלילה כפולה׳.  •
להימנע מלשאול שאלות רבות בשאלה אחת.  •

לוודא שקטגוריות התשובה תואמות את השאלה,   •
שהן ממצות ושאינן חופפות.

לקבוע אילו נתונים אחרים דרושים למטרות ניתוח.   .3
]נתונים דמוגרפיים, נתוני רקע אחרים, פרטי 

התקשרות[.

לקבוע את סדר השאלות ואת מתכונתן ולהקפיד   .4
לכלול הנחיות למתן התשובות.

לבקש מאחרים, כולל נציגים של קבוצת היעד, לבדוק   .5
את כלי הסקר.

סוגי סקרים

יש סוגים שונים של סקרים. סוג הסקר שמעריך בהערכה 
משתפת עורך, תלוי בסוג המידע הנאסף )בייחוד עד כמה 

הוא רגיש(, במידת הגישה לאוכלוסיית המשיבים ובמשך 
הזמן העומד לרשות עורכי הסקר להשלמת ביצועו. להלן 

מספר סוגים עיקריים של גישות לעריכת סקרים.
סקרים באמצעות הדואר – מופצים למשיבים בדואר.   •

חייבים לשאת כתובות מדויקות ולכלול הוראות 
להחזרתם ועליכם לנהל מעקב פעיל ומעקב מתמשך. 

שיעורי התגובה נמוכים בדרך-כלל )גם כשיש תמריצים(.
סקרים אלקטרוניים – משלוח סקרים ואיסוף נתונים   •

באמצעות אתר אינטרנט. קיימת כיום טכנולוגיה פשוטה 
למטרה זו )מקצתה חינמית(. יש לוודא שלמשיבים יש 
גישה לאינטרנט, חייב להיות אתר מארח שהמשיבים 

הרצויים יכולים לזהותו ולהשתמש בו וחייבת להיות 
כתובת דוא״ל עדכנית.

סקרים טלפוניים – נערכים באמצעות הטלפון. שיעורי   •
התגובה טובים בדרך כלל בהשוואה לשיעורי התגובה 

בסקרים באמצעות הדואר, אבל סקרים אלה הם 
דורשים עבודה רבה יותר ולאוכלוסיית היעד חייבים 

להיות מספרי טלפון. על עורכי הסקרים להיות בעלי 
הכשרה מתאימה לביצוע הסקר. 

סקרים מופצים או נערכים באירוע כלשהו עם “קהל   •
שבוי״. שיעורי המשיבים גבוהים בהרבה בדרך-כלל, אבל 

יש לנקוט זהירות כשאוספים מידע רגיש. אפשר לערוך 
סקרים בעל-פה שבהם אין מגבילים את המשיבים 

לתשובות כתובות. כך למשל, משתתפי סקר יכולים 
לציין את תשובותיהם תוך שימוש בנקודות, בכרטיסיות, 
אפילו בסוכריות )ראה גם פעילות בסעיף זה(. על עורכי 
הסקרים להיות בעלי הכשרה מתאימה לביצוע הסקר. 

תכנון הפצת הסקר: דברים שיש לחשוב עליהם 

מיהי/מיהן קבוצ)ו(ת היעד שלך והיכן היא/הן   • 
נמצא)ו(ת? האם נדרש סיוע מיוחד כלשהו כדי לענות 

על שאלות הסקר )לדוגמה, תרגום, מישהו שיקרא אותן 
באוזניהם(?

איזה סוג סקר מתאים ביותר לשימוש בקבוצת היעד   •
שלך?

באיזו תכיפות ייערכו הסקרים? פעם בשנה, פעם אחת   •
בלבד? האם הסקרים ייערכו במבנה של “לפני ואחרי״?

האם יהיו בעילום שם )ללא שימוש במידע מזהה,   •
anonymous( או חסויים )המידע המזהה מקודד, 

?)confidential

כמה זמן יידרש כדי להשיב על השאלון?  •
באיזו אסטרטגיית איסוף נתונים ספציפית ייעשה שימוש   •

– היכן ייערכו הסקרים, על-ידי מי, כיצד ומתי? האם 
יוצעו תמריצים למילוי הסקרים?

כיצד תעקוב אחר מי שמקבל סקר ואחר מי שעונה על   •
שאלות הסקר? כיצד תספק הזדמנויות שיאפשרו לכל 

חברי קבוצת הסקר לענות עליו?
האם תשתמש בהסכמה אקטיבית או פסיבית? הסכמתו   •

של מי נדרשת/רצויה?
כיצד תשמור את המידע המתקבל וכיצד תשמור על   •

חסיונו?
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הערות לגבי דגימה ומידת הייצוגיות 
)Representativeness(

פעמים רבות הסקר אינו מופץ לכל אחד מהמשתתפים 
בפעילות, אלא רק למשתתפים נבחרים. הקבוצה הנבחרת 

נקראת מדגם. אם קבוצת המשתתפים שלך גדולה, 
מומלץ לבחור במדגם של משיבים, אבל עליך להיות 

מסוגל לענות על השאלות הבאות: כיצד תאתר מדגם של 
משיבים? כמה משיבים דרושים לקבלת תוצאות תקפות? 

כיצד תגדיר את ייצוגיות המדגם וכיצד תבטיח אותה? 
להלן כמה דברים שיש לעשות:

הגדר את אוכלוסיית היעד שברצונך לבדוק. המונח   •
‘אוכלוסייה׳ מתייחס לכל המשיבים או הנשאלים 

שאפשר לשתף בסקר. יש להגדיר את האוכלוסייה 
במדויק.

החלט אם עליך לנסות לכלול את כל חברי האוכלוסייה   •
)ִמפקד, census( או לבחור מדגם מתוכה.

בחר תת-קבוצה קטנה של אוכלוסייה המייצגת את כל   •
האוכלוסייה. משתמשים בדגימה כמעט תמיד, למעט 

במקרים שהאוכלוסייה קטנה מאוד )פחות מ-200(.

דרכים לבחירת המדגם

יש כמה דרכים לבחירת מדגם. הדרכים המקובלות ביותר 
כוללות דגימה אקראית, דגימת שכבות, מדגמי נוחות 

ומדגמים מכוונים(.

 Simple Random( דגימה אקראית פשוטה  •
Sampling( דומה לשליפת שמות מתוך כובע. 

לאחר שקובעים את מספר המשיבים הרצוי בוחרים 
בהם באופן שרירותי מתוך רשימה אקראית של כלל 

האוכלוסייה. לכל אחד מהאנשים שברשימה יש סיכוי 
זהה להיבחר להשתתפות במדגם.

דגימת שכבות )Stratified Samples( נערכת   •
כשכמה מאפיינים חשובים של האוכלוסייה ידועים לפני 

איסוף הנתונים. נעשה בדרך-כלל כשהמשתתפים 
מייצגים אזורים גיאוגרפיים רבים או כשהייצוג המגדרי 

אינו פרופורציונלי.
מדגמי נוחות )Convenience Samples( הם   •

מדגמים שמשתתפים בהם משיבים שקל ליצור אתם 
קשר לצורך השתתפות בסקר. אף שתשובותיהם יכולות 

למסור מידע מועיל וניתן לסכם אותן, אין להקיש מהן 
על כלל האוכלוסייה.

מדגמים מכוונים )Purposeful Samples( כוללים   •
מקרים עתירי-מידע. הם יכולים לכלול מקרי קיצון או 

מקרים חריגים, דגימה לצורך השגת שונות מירבית 
)maximum variation sampling(, מקרים טיפוסיים, 

מקרים קריטיים )כאלה שיכולים לחזק טענה באופן 
דרמטי( ואפשרויות שונות אחרות.

קביעת גודל מדגם: כמה “כללי אצבע״

ככל שהמדגם גדול יותר )יחסית לגודל האוכלוסייה(, כך   •
קטנה יותר הטעות בהכללת התשובות על האוכלוסייה 
כולה. )ראה בנספח את הטבלה שתסייע לך לקבוע מה 

צריך להיות גודל המדגם שלך ולראות את היחסים בין 
גודל מדגמים לבין טעויות דגימה(.

כשהמדגם גדול יחסית, הוספת מקרים כמעט שאינה   •
מגדילה את הדיוק.

כדי לקבוע את מספר המשיבים הדרוש, עיין בטבלת   •
הסתברויות ובחר במדגמים הסתברותיים )ראו נספח( 
או השתמש בנוסחה שלהלן לקביעת גודל המדגם לרווח 

 בר-סמך של 95% עם טעות דגימה של 5%:
n=385/(1+(385/N)

ניתוח נתונים מסקרים
ניתוח בסיסי של סקר אפשר לבצע באופן ידני, באמצעות 

תוכנת גיליון אלקטרוני )כגון אקסל( הנמצאת בשוק 
ובאמצעות תוכנה מיוחדת )כגון SPSS(. יש אמנם 

ניתוחים מורכבים למדי, המצריכים מומחיות רבה בניהול 
קבצים ובסטטיסטיקה, אבל יש ניתוחים בסיסיים רבים 
שחברי צוות התכנית ובעלי עניין אחרים המשתתפים 
בהערכה )כולל בני נוער המשתתפים בתכנית( יכולים 
לבצע בעצמם. להלן מדריך מועיל לניתוח בסיסי של 

סקרים. )עיין גם במקורות המופיעים בביבליוגרפיה בסעיף 
ניתוח נתונים כמותני(.

הגדר תכנית לניתוח הנתונים   .1

לפני שאתה מפיץ את הסקר, עליך להגדיר תכנית ניתוח 
או אסטרטגיית ניתוח לאופן הניתוח וההצגה של הנתונים. 

 )response rate( כדאי גם לקבוע מהו שיעור ההשבה
הרצוי. תכנית הניתוח מפרטת:

כיצד קשורים הסקר או פריטי השאלון לשאלות   •
ההערכה.

אילו הליכים ישמשו לניתוח הנתונים.  •
כיצד יסוכמו התוצאות.  •
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)response rate( חשב את שיעור ההשבה  .2

שיעור ההשבה )response rate( הוא אותו חלק של כל 
שאלוני הסקר שהוחזרו. מחשבים אותו על-ידי חלוקת 

מספר שאלוני הסקר שהוחזרו במספר הכולל של 
שאלונים שנמסרו למשיבים. את שיעורי ההשבה הרצוי 

יש לקבוע עוד לפני הניתוח, ויש לנקוט אמצעי זהירות כדי 
להשיג שיעור משיבים גדול ככל האפשר ולצמצם ככל 

 non-response( האפשר את ההטיה עקב אי-היענות
bias(. הטיה של אי היענות עלולה להגביל במידה רבה 

את יכולתך לפרש את נתוני הסקר ולהשתמש בהם. 
אפשר להשתמש בנתונים מסקרים ששיעורי המשיבים 

בהם נמוכים יחסית, כל עוד מנתחי הנתונים מבהירים 
שהנתונים מייצגים רק קבוצה נבחרת של משיבים, ושלא 

נעשתה הכללה של ממצאים אלה על אחרים.

בצע ניתוחים בסיסיים של סקרים   .3

הכן טבלאות שכיחויות וקבע את שיעור ההשבה   •
)response rate שנבחר בכל תשובה;

חשב ממוצעים או קבע התפלגויות )טווחים, ערכי   •
מינימום-מקסימום(;

חלק את הנתונים לתת-קבוצות )לדוגמה, גברים לעומת   •
נשים, צעירים לעומת מבוגרים(;

סכם ציונים בסולם )scale scores( וחשב את הממוצע   •
או את ההתפלגויות של הסולם לגבי כל קבוצה.

לדוגמה: נתוני סקר תלמידים.

להלן הניתוחים שיבוצעו בנתוני סקר התלמידים:

ייעשה חישוב של אחוזי התלמידים שהחלו לעשן   •
לאחרונה.

תיעשה השוואה בין אחוז הבנים המעשנים לבין אחוז   •
הבנות המעשנות.

גיל התחלת השימוש באלכוהול יחושב מתוך תשובות   •
התלמידים.

שאלות שבהן מתבקשים התלמידים לדרג פעולות   •
למניעת עישון ינותחו רק לגבי התלמידים שידווחו שלא 

עישנו מעולם.
תיקבע התפלגות הציונים בסולם הסיכויים להתמכרות.  •
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דוגמאות לסיכום נתוני סקרים של תלמידים והוריהם

טבלה 1: תפיסותיהם של בני נוער והורים לגבי השפעת התכנית

אחוז המשיבים – בני נוער והורים – 
שציינו שתכנית PRG בהחלט עזרה 

להם.

 אתר 1
 בני נוער
N=51

 אתר 1
 הורים
N=58

 אתר 2
 בני נוער
N=58

 אתר 2
 הורים
N=61

 אתר 3
 בני נוער
N=59

 אתר 3
 הורים
N=48

 סה״כ
 בני נוער
N=168

 סה״כ
 הורים

N=167

%%%%%%%%

פיתוח מיומנויות אקדמיות 

65%72%57%61%36%44%52%60%מתמטיקה

82867882818880%85%כתיבה 

94938689859488%92%ריכוז

לא ישים77%לא ישים79לא ישים78לא ישים73עבודת צוות

53645769767762%70%לימודים

למידת דברים חדשים

97929493%95% 949393על מוזיקה 

97929489%95% 889386על ציור ורישום

929491%95% 94938697הצגה 

להצליח יותר בבית הספר

65367234761971%30%ללמוד דרכי ביטוי-עצמי

53787279567761%78%לקבל ציונים טובים יותר 

9486%95% 8894869785להרגיש יותר בטוח בעצמי

למנוע בעיות 

82577274714475%59%לחשוב על העתיד

41577174564457%59%לקבל החלטות טובות יותר

73947879767776%84%להימנע ממצבי סיכון 

הערה: בני הנוער שהשתתפו בסקר היו מקרב הקבוצות הבוגרות בלבד באתרים והיו רק כאלה שנכחו במקום ביום שבו נערך הסקר. גם בסקרים 
שנערכו בקרב הורים השתתפו רק כאלה שהיו זמינים.
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פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

פעילויות הכשרה בנושא סקרים

סקרים חלופיים  .1

עיפרון ונייר אינם המתכונת היחידה לעריכת סקרים, 
בייחוד אם קבוצת המשיבים אינה מסוגלת למלא סקרים 
בכתב או שאיננה זמינה להשתתפות בסקר בכתב. להלן 

דוגמאות לדרכים חלופיות לעריכת סקרים, תוך שימוש 
בחומרים נפוצים וזמינים. אפשר לערוך אותם באופנים 

שונים.

סקר “סוכריות״. בסקר “סוכריות״ המשתתפים   )1(
משתמשים בסוכריות כדי להשיב על שאלות בעילום 
שם. השימוש באסטרטגיה זו מחייב לערוך סקר קצר 
ופשוט יחסית, אבל זה סקר שונה ומעניין. הסוכריות 

השונות מייצגות תשובות אפשריות שונות. כך למשל, 
סוכרייה ורודה = מעולה, סוכרייה צהובה = טוב, 

סוכרייה כתומה = בסדר וסוכרייה אדומה = לא טוב. 
המשיבים מקבלים חפיסות שלמות של סוכריות 

לצורך תשובותיהם. שאלות הסקר, וקודי התשובות, 
נמצאים ליד דליים או קערות שלתוכם מטילים את 

הסוכריות במענה על השאלות. גם הניתוח פשוט 
מאוד – פשוט סופרים כמה סוכריות מכל צבע הוטלו 

לכל תשובה. כלי הסקר יכול להיות דומה לדוגמה 
המוצגת כאן.

כיצד תדרג את התכנית בכללה?

= מעולה

= טובה מאוד

= בסדר

= לא כל-כך טובה

עד כמה הייתה חשובה לך הגישה למומחה בעל 
הכשרה מדי יום?

= חשובה מאוד

= חשובה במידה מסוימת

= לא חשובה

= אין לי דעה

מדבקות עגולות קטנות. סקרים אלה דומים לסקרי   )2(
הסוכריות, למעט העובדה שאת התשובות מציינים 

במדבקות עגולות קטנות שאותן אפשר לרכוש 
ברוב החנויות למכשירי כתיבה. שאלות הסקרים 

האלה נכתבות בדרך-כלל על גיליונות גדולים, עם 
מקום פנוי מתחת לכל שאלה שבו יכולים המשיבים 

להדביק את המדבקות לציון תשובותיהם. גם במקרה 
זה המשיבים יכולים לראות את הניתוח )כלומר כמה 

משיבים ענו על כל שאלה ומה היו התשובות(, ולענות 
בעילום שם. כמו כן אם יש שאלות שבהן התשובות 

מגוונות במיוחד )לדוגמה חלקן חיובית, חלקן לא( 
מנחה ההכשרה יכול ליזום דיון על ההבדלים. סקר 

בעזרת מדבקות יכול גם לכלול שאלות פתוחות 
שהמשיבים יכולים לענות עליהן בכתב.

כרטיסיות. אפשר לענות על שאלות סקרים גם   )3(
בעזרת כרטיסיות צבעוניות. גם כאן, צבע הכרטיסייה 

מציין את התשובה הנבחרת )לדוגמה, כרטיסייה 
אדומה תציין שהתשובה היא מעולה, כרטיסייה 

צהובה – טוב, כרטיסייה כחולה – בסדר או סביר 
וכרטיסייה ירוקה – גרוע(. המשיבים יכולים לענות 

על סקר בעל-פה בהרמת הכרטיסיות בתשובה 
לשאלות, ועורך הסקר יכול לספור את הכרטיסיות 
לפי צבעיהן. סקר כזה אינו אנונימי לחלוטין, מאחר 

שהמשיבים יכולים לראות כיצד אחרים משיבים לפני 
שהם מחליטים מה לענות, אבל הוא נותן משוב מהיר 

וחלופי. אפשר לשאול שאולות רבות, ועורך הסקר 
יכול אפילו לשנות את קטגוריות התשובות לשאלות 

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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שונות, לפי הצורך, בתנאי שהוא מבהיר בכל פעם את 
התשובות ואת הקשר ביניהן לבין התשובות.

וריאציה על סקר באמצעות כרטיסיות יכולה להיות 
הצגת שאלה יחידה, שהתשובה עליה ניתנת בכתב. 

ייתכן למשל שבסיומו של מפגש ההכשרה, מנחה 
ההכשרה ירצה לשאול את המשתתפים מה מידת 

התועלת שהפיקו מהמפגש. אם המפגש היה מועיל 
מאוד הם יתבקשו להשאיר את הכרטיסייה הירוקה 

בצאתם, אם ההשתתפות הייתה מועילה רק במידה 
מסוימת, הם יתבקשו להשאיר את הכרטיסייה 

הצהובה ואם לא הועילה להם כלל, הם יתבקשו 
להשאיר את הכרטיסייה האדומה בצאתם. אפשר 

גם לבקש מהמשיבים להבהיר את הדירוג שלהם על 
הכרטיסייה או להעלות על הכתב, על גבי הכרטיסייה 

שהם משאירים בצאתם, נושאים אחרים או שאלות 
אחרות. 

סקרים אנושיים. צורה אחרת של סקר חלופי   )4(
עושה שימוש ישיר במשתתפים בתשובתם. בסקרים 
אנושיים, המשיבים מתבקשים לציין את תשובותיהם 

על-ידי התמקמות באזור מסוים בחדר )לדוגמה, 
הפינה הימנית של החדר מיועדת לאלה הסבורים 

שהתכנית הייתה אפקטיבית מאוד, הפינה השמאלית 
מיועדת למי שסבורים שהתכנית הייתה אפקטיבית 

במידה מסוימת ומרכז החדר מיועד למי שסבורים 
שהתכנית לא הייתה אפקטיבית כלל(. אפשר גם 

להשתמש בעמידה ובישיבה כדרכים לציון הסכמה 
עם אמירות מסוימות ב״סקר״. סקרים כאלה מוגבלים 

במידת מה למשיבים שאין להם בעיות ניידות 
ולסקרים בעלי מבנה פשוט יחסית, אבל הם מעניקים 

חלופה מעניינת לסקר בכתב, בייחוד אם המשיבים 
שמחים על ההזדמנות להתנועע בחדר.

“פשלות״ בסקרים  .2

בעמוד הבא מובאת דוגמה לסקר שיש בו שגיאות 
רבות בקידוד ובעיצוב. שכפל את הסקר ובקש 

מהמשתתפים בהכשרה לקבוע היכן נמצאות השגיאות. 
השתמש בהנחיות לבניית סקר בסעיף הקודם כתזכורת 
להכנת סקרים באופן הטוב ביותר. פעילות זו גם מובילה 

תמיד לדיון על חשיבות השפה. רבים מה״מונחים״ בסקר 
זה )לדוגמה, הקטגוריות שנבחרו לזיהוי גזע/מוצא אתני, 
או מדדים כגון התלהבות, אמון( מצריכים הגדרה נוספת. 

אפשר גם לדון ברמת הקריאה ובהתאמתה של השפה 
למשתתפים תוך שימוש בדוגמה זו.

סקרים טלפוניים וסקרים אלקטרוניים   .3

בנספח מובא מידע נוסף על אופן הכנתם ועריכתם של 
סקרים טלפוניים או של סקרים אלקטרוניים או מבוססי-

אינטרנט.

פעילויות הכשרה בנושא סקרים )המשך(
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SOAR – תכנית אמנויות המתקיימת לאחר שעות הלימודים: סקר הורים

הסקר שלהלן עובד על-פי סקר אמיתי של תכנית במטרה להראות כמה פגמים נפוצים בסקרים ולאפשר למי שלומדים 
לבצע הערכה לבחון את מבנה הסקר. סקור/בחן סקר זה וראה אם תוכל למצוא את השגיאות. חשוב כיצד היית מכין סקר 

כזה טוב יותר. חשוב על סקרים אחרים בארגון שלך ושאל את עצמך אם יש בהם פגמים דומים.

הוראות: ענה על השאלות הבאות ועזור לנו ללמוד על תכנית האמנויות המתקיימת לאחר שעות הלימודים SOAR. ברצוננו לדעת מה 
אתה חושב. תודה על עזרתך.

________________________________ התאריך היום:  אתר: ______________________________________  

מה התיאור המתאים לך ביותר?  .1
 שחור  היספאני

 אסיאני  לבן
 רב-גזעי/גזע מעורב

האם היית ממליץ על תכנית זו לחבר או לקרוב משפחה?  .2
 לא  אולי  כן בהחלט

באיזו מידה התלהב/ה בנך/בתך ממה שלמד/ה בתכנית זו? 4א' 
 התלהב  התלהב במידה מסוימת  לא התלהב

האם בנך/בתך ניסה/ניסתה בבית אחת מהשיטות שלמד/ה בתכנית? 4ב' 
 לא ממש  לפעמים  כן, לעתים קרובות

מה הייתה מידת שביעות רצונך מ: )בחר תשובה אחת לכל פריט(  .5

גבוההסבירהנמוכה

א. הפעילויות שעמדו לרשות ילד)י(ך

ב. יחס הצוות לילד)י(ך

ג. המשמעת בתכנית

האם אתה חושב שהפעילויות בתכנית האמנויות SOAR המתקיימת לאחר שעות הלימודים עוזרות לילד)י(ך...  .6

איני יודעלאבמידה מסוימתכן בהחלט

א. להתרכז טוב יותר

ב. לעבוד טוב יותר עם בני נוער אחרים

ג. ללמוד על רישום או ציור

ד. ללמוד על מוזיקה 

ה. ללמוד על הופעה דרמטית

ו. ללמוד דרכים חדשות לבטא את עצמו/ה 

ז. לקבל ציונים טובים יותר בבית הספר

ח. להרגיש בטוח יותר בעצמו כתלמיד

ט. לרכוש חברים

י. להשתמש באמנות כדי להירגע וליהנות

אנא כתוב כאן כל הצעה שיש לך לשיפור תכנית זו.  .7

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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תכנון הפצת הסקר: דברים שיש לחשוב עליהם 

מיהי/מיהן קבוצ)ו(ת היעד שלך והיכן היא/הן נמצא)ו(ת? האם נדרש סיוע מיוחד כלשהו כדי לענות על שאלות הסקר   .1
)לדוגמה, תרגום, מישהו שיקרא אותן באוזניהם(?

איזה סוג סקר מתאים ביותר לשימוש בקבוצת היעד שלך?  .2

באיזו תכיפות ייערכו הסקרים? פעם בשנה, פעם אחת בלבד? האם הסקרים ייערכו במבנה של "לפני ואחרי"?  .3

?)confidential ,( או חסויים )המידע המזהה מקודדanonymous האם יהיו בעילום שם )ללא שימוש במידע מזהה  .4

כמה זמן יידרש כדי להשיב על השאלון?  .5

באיזו אסטרטגיית איסוף נתונים ספציפית ייעשה שימוש – היכן ייערכו הסקרים, על-ידי מי, כיצד ומתי? האם יוצעו   .6
תמריצים למילוי הסקרים?

כיצד תעקוב אחר מי שמקבל סקר ואחר מי שעונה על שאלות הסקר? כיצד תספק הזדמנויות שיאפשרו לכל חברי   .7
קבוצת הסקר לענות עליו?

האם תשתמש בהסכמה אקטיבית או פסיבית? הסכמתו של מי נדרשת/רצויה?  .8

כיצד תשמור את המידע המתקבל וכיצד תשמור על חסיונו?  .9

הכנת פורמט הקלדה לסקר שלך )מלא כמה שלבים להלן(

.1

.2

.3

.4

.5

ראה גם את התכנית לעריכת סקר בנספח.

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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כמה סקרים ואילו סוגי סקרים דרושים לך?

תרחיש 1: עליך לפנות למדגם של לקוחות קודמים שהשתתפו בתכניות ההכשרה שלך במשך השנים. בסך הכול היו 327 
משתתפים וכולם מתגוררים עדיין בסביבה הקרובה. כמה סקרים עליך להפיץ ואילו סוגי סקרים דרושים לך? לאילו דברים 

נוספים יהיה עליך לשים לב בעת הדגימה?

תרחיש 2: ברצונך לדעת באיזו מידה מוכנים משתתפי תכנית הדיור הזמני )דיור המעבר( שלכם לחיים בדיור לא-מסובסד. 
בתכנית שלך יש רק 29 משתתפים. עליך לשאול אותם שאלות על משפחות המוצא שלהם, על תכניות שעשו, על שירותי 

ייעוץ וצרכים, על בריאות ומיניות ועל התקדמות בהשכלה. כמה סקרים עליך לערוך ואילו סוגי סקרים דרושים לך?

תרחיש 3: סמינר בנושא קניית בית שערכת ל-120 מתושבי השכונה הסתיים זה עתה, וברצונך לדעת אם הם למדו די על 
זכאות למשכנתאות, כיצד להימנע מעיקול וכיצד להישמר ממלווים נצלנים. כמה סקרים עליך להפיץ ואילו סוגי סקרים 

דרושים לך?
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)interviews( ראיונות
ראיון הוא שיחה חד-צדדית בין מראיין לבין משיב. השאלות 
קבועות מראש )ברובן(, אבל הן פתוחות. המשיבים אמורים 

לענות תוך שימוש במושגים? משלהם.

המטרה של עריכת ראיונות היא להיכנס לנקודת המבט של 
האחר וכך להבין את המשמעות והמורכבות של תצפיות או 

של דברים שאי-אפשר לראותם. בדרך זו יכול המראיין לקבל 
מידע על רגשות, מחשבות, כוונות והתנהגויות שהתרחשו 
בנקודת זמן קודמת כלשהי )או כאלה הצופות פני עתיד( 
וללמוד כיצד אנשים קושרים משמעויות לחוויות שעברו.

החלטות מתודולוגיות

מעריכים בהערכה משתפת חייבים לקבל את ההחלטות 
המתודולוגיות הבאות לפני שהם מתחילים באיסוף נתונים 

באמצעות ראיונות.

מה סוג הראיון שעליך לערוך?  .1
בלתי מובנה )Unstructured( )ראיונות בלתי   •

פורמליים informal interviews(: השאלות נובעות 
מההקשר המידי. נושאי השאלות, נוסח השאלות או 

סדר השאלות אינם נקבעים מראש.
מובנה למחצה )Semi-structured(: הנושאים   •

והבעיות שיועלו מוגדרים מראש בצורת מתווה כללי; 
המראיין מחליט על סדר השאלות ועל נוסח השאלות 

עם התקדמות הראיון.
מובנה )Structured( )ראיון מובנה פתוח   •

standardized open-ended interview(; הנוסח 
המדויק וסדר השאלות נקבעים מראש; כל המשיבים 

נשאלים את אותן שאלות באותו סדר.
 structured ראיונות חתך )מובנים או בלתי-מובנים  •

or unstructured(: ראיונות קצרים מאוד )שאלה 
אחת עד 5 שאלות( המופנות למשתתפים שבאים או 

הולכים לאירועים שיש בהם עניין.

מה עליך לשאול, כיצד תנסח את השאלות ובאיזה סדר   .2
תשאל אותן? באיזו מסגרת זמן תשתמש )עבר, הווה, 

עתיד, מעורב(?

מה מידת הפירוט שתרצה לקבל וכמה זמן יימשכו   .3
הראיונות?

מי יהיו המשיבים? כמה ראיונות תערוך, באיזה לוח   .4
זמנים?

האם הראיונות ייערכו פנים אל פנים, באתר עצמו או   .5
מחוצה לו, בטלפון?

כיצד לערוך ולתעד את הראיונות שלך 

לפני הראיון  .1
הבהר את מטרת ביצוע הראיונות  •

פרט את ההחלטות המתודולוגיות  •
בחר את המשיבים הפוטנציאליים – הדגימה היא   •

בדרך-כלל מכוונת, לא אקראית )ראו נקודה קודמת(
אסוף מידע רקע על המשיבים שלך )אם הדבר   •

אפשרי(
הכן מדריך לעריכת הראיון )Protocol( )למעט   •

במקרה של ראיון בלתי-פורמלי(

במהלך הראיון )ראה גם הצעות לעריכת ראיון באופן   .2
אפקטיבי בעמוד הבא(

 )Protocol( השתמש במדריך לעריכת הראיון  •
לתיעוד התשובות )הקלט אותן אם הדבר מתאים 

ואפשרי(.
השתמש בשאלות הבהרה והמשך לפי הצורך   •

להשגת עומק ופירוט התשובות.
שאל כל שאלה בנפרד.  •

שאל שאלות ברורות ופתוחות באמת.  •

לאחר הראיון  .3
סקור את התשובות לשאלות הראיון, הבהר דברים   •

שרשמת לעצמך אם צריך. ]תעתק/שקלט אם 
אפשרי[.

תעד תצפיות והערות על הראיון )כשהדבר אפשרי(,   •
הערך את התוצאות וקבע אם יש צורך במעקב 

)לדוגמה, המראיין יכול לציין שהמשיב נראה מהסס 
להשלים את הראיון או שהראיון היה חפוז, שהיו 

הפרעות במהלכו או שהיה יסודי מאוד(.
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 הצעות לעריכת ראיון אפקטיבי
)Patton 1987 על-פי(

בחר את סוג הראיון )או את שילוב הסוגים( המתאים   .1
ביותר למטרות ההערכה. מסור למרואיין באופן ברור 
איזה מידע ברצונך לקבל, הסבר את חשיבות המידע 

הזה ואמור לו מהו מהלך הראיון.

זכור לשאול שאלות נפרדות ולהשתמש בשפה ברורה   .2
ומתאימה. בדוק )או סכם( מדי פעם כדי לוודא שאתה 

שומע ומתעד את תשובות המרואיין במדויק. הימנע 
מהצגת שאלות מנחות.

האזן בקשב והגב בהתאם כדי שהמרואיין ידע שאתה   .3
שומע את דבריו.

הבן את ההבדל בין ראיון עומק לבין חקירה. מעריכים   .4
איכותניים מקיימים ראיונות עומק; חוקרי משטרה 

ופקידי שומה מנהלים חקירות.

זהה מצב שבו המשיב אינו עונה בבירור על השאלה   .5
ולחץ לקבל תשובה מלאה.

שמור על ניטרליות לגבי תוכנן של שאלות. )אתה   .6
נמצא שם כדי לאסוף מידע לא כדי לחרוץ משפט על 

אותו אדם(.

צפה במרואיין במהלך הראיון. היה ער וגלה רגישות   .7
להשפעת השאלות השונות על המרואיין ולאופן שבו 

הוא עונה עליהן.

שלוט על התנהלות הראיון.  .8

התייחס למרואיין בכבוד. זכור שהתבוננות בחוויותיו   .9
של אדם אחר היא זכות ואחריות.

התאמן בעריכת ראיונות. פתח את מיומנויותיך.  .10

ראיון אינו שיחה. אל תקטע את דברי המרואיין )אלא   .11
אם עליך להחזיר את השליטה בראיון לידיך או לקדם 
את הראיון( ואל תחלוק אתו את דעותיך על השאלות 

או על תשובותיו. עליך לשאול את כל השאלות 
שבפרוטוקול שלך ועליך להציג אותן בסדר הגיוני.

ניתוח נתוני ראיונות ומסירת ממצאים

ניתוח נתוני ראיונות בדומה לניתוח סקרים, דורש זמן 
וחשיבה מקדימה. הצעדים הבאים, צריכים להנחות 

פעולות לסיכום ממצאי ראיונות, לכל הפחות.

קרא/סקור את קבוצות הראיונות שהושלמו. תעד   .1
סיכומים כלליים, לדוגמה, לרוב המשיבים הייתה דעה 

חיובית על התכנית, לרובם הייתה דעה שלילית, היו 
תגובות מעורבות וכו׳.

כשהדבר מתאים, קודד את התשובות )לדוגמה,   .2
תשובה זו היא דוגמה להתנהגות הרצויה לאחר 

החשיפה לתכנית, או המשיב מזדהה כעובד מסוג 
.)________

סכם את הנתונים המקודדים )לדוגמה, רוב המרואיינים   .3
ציינו ש...., או בקרב המרואיינים הייתה הסכמה מועטת 

ביותר(.

הבא ציטוטים להמחשת ממצאים עיקריים.  .4
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דוגמאות לסיכומי ראיונות

 הסיכומים הבאים נלקחו מתוך פרויקט הערכה שרוב הנתונים נאספו בו בדרך של ראיונות.
התוצאות מוצגות ברשימות נקודות של ממצאים עם דוגמאות.

נערכו ראיונות מובנים עם כל 8 חברי מועצת המנהלים. אפשר לקבל את הפרוטוקולים לפי בקשה.

כל המרואיינים זיהו נקודות חוזק רבות של האגודה המקצועית )Professional Association(, כולל מחויבות לנושאים הבאים:   •
שביעות רצון החברים, תכנון איכותי, מסירת מידע מדויק במועדו, יצירת קשרים עם הקהילה והסדרת מקום ניטרלי המשרה אווירה 

טובה שבו יכולים החברים להתכנס. חברי מועצת המנהלים גם מנו את הנקודות שלהלן כנקודות חוזק של האגודה המקצועית:
מגוון חברים, ויחד עם זאת שוויון באפשרות הביטוי,   —

הבנה עמוקה של חברים במלכ״רים   —
סיוע לחברים בודדים בתפקידם  —

חברי מועצת המנהלים גם זיהו שלוש חולשות עיקריות: היעדר תכנון בעבור חברים ותיקים; מתח בנוגע לתפקיד האגודה   •
המקצועית )כלומר, אם עליה להיות רק ארגון המשרת את חבריו או האם היא יכולה גם למלא תפקיד של תמיכה בקהילה(; ואי-

יציבות כספית פוטנציאלית עקב המבנה הנוכחי של מסי החבר והאובדן האפשרי של חברים מתאגידים. לגבי חולשות האגודה 
המקצועית היו חילוקי דעות ברורים, בייחוד לגבי הכיוון: מספר מחברי מועצת המנהלים תיארו את ההתמקדות הנוכחית כרחבה 

מדי ואחרים ציינו שהיא שמרנית מדי. כמו כן, היו חברים במועצת המנהלים שהביעו דאגה בנושאים שונים:
תפיסה מתמשכת “מועדון סגור״;  —

עובדים במשרות חלקיות מאלצים את האגודה לתמרן בין קדימויות;  —
הארגון נראה כארגון לא מקצועי, שצמח מהשטח )grassroot( בייחוד בכל הקשור לתקשורת שגם אותה צריך לשפר,  —

יש התמקדות רבה מדי בתהליך.  —

כל חברי מועצת המנהלים הסכימו על כך שכיום הארגון יציב ומנוהל היטב, וקשוב מאוד לחברים. הייתה להם דעה חיובית במיוחד   •
על פעולותיה של המנכ״לית. עם זאת, בין חברי מועצת המנהלים היו מי שדעתם לא הייתה נוחה מכך שההיענות והיציבות הכוללת 

של הארגון תלויים במנכ״לית הנוכחית. בין ההערות הספציפיות לגבי היציבות וההיענות לחברים הושמעו הדברים האלה:
מערכות הניהול הדרושות קיימות בארגון.  —

אגודה מקצועית משיגה נראות טובה בייחוד באמצעות פרויקטים מיוחדים וסיקור בעיתונות.  —
תכניות שיוזמים החברים הן אפקטיביות במיוחד מבחינת היענות החברים.  —

כל חברי מועצת המנהלים מסכימים שהמנכ״לית הנוכחית היא מנהלת טובה ושמועצת המנהלים ובייחוד יושב הראש הם אנשים   •
בעלי ידע ופעילים. ההערות הספציפיות כללו את הדברים שלהלן.

)המנכ״לית( היא מנהיגה טובה. אינני מסכים תמיד עם רעיונותיה, אבל היא דחקה בנו לחשוב על מטרות.  —
מועצת המנהלים היא העוגן, המצפון של הארגון.  —

)מועצת המנהלים( אחראית לפילנתרופיה המגוונת בקהילה. יושב הראש הוא מנהיג חזק ודינמי מאוד, שיש לו סדר יום והוא יוביל   —
את הארגון למקום כלשהו.

עם זאת, מספר חברי מועצת המנהלים מוטרדים מכך שמועצת המנהלים אינה מגוונת דיה )כוללת קהילות בצבעי עור שונים(,   •
שהיא לא התמזגה מיזוג מלא ושהשירות שהיא מתבקשת לתת הוא של ייעוץ בלבד.

רוב חברי מועצת המנהלים הסכימו שרמת המעורבות של החברים הייתה סבירה, בהתחשב בקהילה, אבל רובם גם זיהו כמה   •
חסרים חשובים. בייחוד ציינו שחסרים להם )כאן מפורטים שמות של סוגים מסוימים של ארגונים( .................... אולם באופן כללי, 

חברי מועצת המנהלים ציינו שהפעולות לגיוס חברים ולשימורם היו אפקטיביות.

חברי מועצת המנהלים תיארו את האגודה המקצועית כטובה בגיוס )סוג מסוים של חברים בארגון( אבל הכירו בכך שיש כיום קשיים   •
בגיוס )סוגים אחרים של חברים בארגון(. חברים שונים העלו את הרעיון שפרסומים משופרים עשויים לסייע ושייתכן שחשוב להגדיל 
את מספר החברים מקרב )סוגי ארגונים( קטנים יותר. רוב חברי מועצת המנהלים גם ציינו שהאגודה המקצועית הייתה אפקטיבית 
בשימור חברים והביעו דעה חיובית במיוחד לגבי פעולות שנעשו באחרונה לשימור חברים, אבל הם גם הכירו בצורך לפתח תכניות 

מיוחדות לחברים ותיקים.

תוצאות אלה הן תוצאות של מחקר אימפקט של אגודה מקצועית )1999(. בחינה זו נערכה תוך שימוש בארבע גישות ליבה לאיסוף נתונים: סקרים 
בקרב חברים ולא-חברים, ראיונות עם כל חברי מועצת המנהלים ומדגם של key informants מקורות מידע מובילים נוספים )אמצעי תקשורת 

ונציגי ארגונים מממנים – ציבוריים ופרטיים וארגונים ללא כוונת רווח(.
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קבוצות מיקוד להערכה: סוג מיוחד של ראיון

המעריכים שאלו את רעיון קבוצות המיקוד מאנשי 
מקצוע בתחום השיווק. למטרות הערכה, קבוצות מיקוד 

מתנהלות בדרך-כלל עם מדריך מובנה למחצה או עם 
רשימת נושאים )מוקדים(. המשיבים מתבקשים לדון 

בנושאים, והמראיין מנחה את הדיון, מתעד אותו ולאחר 
מכן מנתח אותו. )לא אחת קורה ששני מעריכים בהערכה 
משתפת מתבקשים להנחות ולתעד את תוצאות הדיונים 

בקבוצות מיקוד(. לפניך הנחיות מוצעות לאיסוף נתונים 
אפקטיבי בקבוצות מיקוד.

1. גייס את משתתפי קבוצות המיקוד בקפידה. לשם כך 
יהיה עליך:

בחירה שיטתית של משתתפים.  •
גיוס של 5 עד 10 משתתפים לקבוצה.  •

בחירת סוגים דומים של אנשים, אבל לא חברים קרובים.  •
הפעלת 3 עד 4 קבוצות לכל נושא.  •

2. דאג להכין סביבת פגישות נאותה
מקום ניטרלי, ישיבה במעגל.  •

חומרים לתיעוד תשובות )כגון בלוק כתיבה גדול על לוח,   •
כך שהמשיבים יוכלו לראות את רשימותיו של המנחה, 

ו/או רשמי קול לשמירת התשובות עצמן. אם רוצים 
להקליט את הדיונים בקבוצת מיקוד, יש לקבל את 

רשותם של המשתתפים לעשות זאת.

3. קח מנחה מיומן. להלן הכישורים הדרושים למנחה 
מיומן.

בעל הכשרה, בקי בנושא, נראה דומה למשתתפים.  •
פותח באופן בוטח ונמרץ הכולל הקדמת פני   •

המשתתפים, סקירה כללית של המפגש וכללי 
השתתפות.

משתמש בשאלות קבועות מראש, בהפסקות ובשאלות   •
הבהרה )כגון “אנא הסבר ביתר הרחבה״(.

נעזר באדם נוסף המטפל בצד הלוגיסטי ורושם הערות.  •
יוצר סביבה מתירנית, שולט בתגובה מילוליות ולא-  •

מילוליות כלפי משתתפים.
שולט באופן סמוי בקבוצה )מכוון את התנהלותם   •

של מומחים, של דוברים שתלטניים, של משתתפים 
ביישנים, של אנשים המאריכים בדיבור וסוטים מהנושא(.
מסכים ב-3 שלבים – מסכם ומאשר, מזכיר את המטרה   •

ומבקש מידע חסר, מודה למשתתפים.

4. ערוך ניתוח נאות של הנתונים, ומסור את הממצאים 
במדויק.

השתמש בניתוח שיטתי דומה לאופן הניתוח של נתוני   •
ראיונות.

סכם את המגמות שזוהו על-ידי משתתפי קבוצת   •
המיקוד ומבהיר היכן הייתה הסכמה והיכן הייתה 

אי-הסכמה בין המשתתפים. במידת הצורך מקודד את 
הדיונים הנובעים מכל קבוצת מיקוד ולאחר מכן מסכם 

את הממצאים המקודדים.
השתמש במובאות )ציטוטים( מדיוני קבוצת המיקוד   •

להבהרת נקודות בסיכומים ולהבאת דוגמאות.

מקורות נוספים לגבי קבוצות מיקוד נמצאים בנספח.
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פעילות ראיונות

כשהדבר מתאים, השתמש בפרוטוקול הבא כדי לאפשר למשתתפי ההכשרה לתרגל איסוף שיטתי של נתוני ראיונות. )אם 
קבוצת משתתפי ההכשרה אינה מורכבת ממנהלי תכניות, שנה את נוסח השאלות לפי הצורך(. בחר קבוצה אחת מתוך 

משתתפי ההכשרה שתשמש בתחילה כ״מראיינים״. האחרים יהיו “משיבים״. לאחר שמשתתפי ההכשרה יערכו את הראיון 
וישתמשו בפרוטוקול לתיעוד התשובות, הם יכולים: )1( להתחלף בתפקידים כך שהמשיבים יהיו עכשיו המראיינים; )2( 

להכין פרוטוקולים קצרים משלהם לעריכת ראיון, ולנסות שוב את הפעילות; )3( לסכם את ממצאי פעילות הראיונות.

ספר לי משהו על עצמך ועל הרקע שלך. כיצד הגעת לתפקיד של מנהל תכנית ב________________________   .1
)שאלת המשך לגבי: ניסיון רלוונטי, הכשרה מקצועית, קביעות(

מיהם מממני התכנית שלך ומהם דורשים מהארגון שלך בכל הנוגע להערכה? )שאלת המשך לגבי דרישות, תכנון/אישור   .2
הערכה, זיהוי תוצאות או מדדים(

מה סוג הבעיות שיש שלך עם המממנים בכל הנוגע להערכה?  .3

בנוסף לפעילות זו, על משתתפי ההכשרה להכין פרוטוקולי ראיונות משלהם ולתרגל עריכת ראיונות עם סוגים רבים של משיבים תוך שימוש 
בפרוטוקולים שהכינו. תוכל לבקש למשל ממשתתפים בהכשרה לראיין מנהל תכנית, חבר צוות קו ומשתתף מאותה תכנית על היבט כלשהו 

של האפקטיביות שלה, או על חסמים כלשהם שיש בה.

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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פעילות: ניתוח נתוני ראיון

השתמש בדוגמאות לראיונות המובאות בנספח למדריך זה )או בתשובות אחרות של ראיונות שיש בידך(, ובקש ממשתתפי 
ההכשרה לבצע את פעילות הניתוח הפשוטה שלהלן.

קרא/סקור את קבוצות הראיונות שהושלמו. תעד את הסיכומים הכלליים שלך על תכנית SOAR )לדוגמה, לרוב   .1
המשיבים הייתה דעה חיובית על התכנית, לרובם הייתה דעה שלילית, היו תגובות מעורבות וכו׳(.

.SOAR כתוב שניים-שלושה ציטוטים עיקריים כדי להבהיר את משפטי הסיכום הכלליים לגבי פרויקט  .2

חפש את הדברים הבאים וקודד אותם.  ציין אם התשובות לשאלות 5ג', 6א', 6ב', 7ב', הן חיוביות )+( או שליליות )-(   .3
 תעד אם המשיב הביא דוגמה למידת חשיבותו של הפרויקט לבית הספר )כתוב כן או לא; אם כן, הדגש את הדוגמה 

בקו תחתי(;  תעד אם המשיב הביא דוגמה לעזרה שנתן הפרויקט לתלמידים בלימודיהם )כתוב כן או לא; אם כן, 
הדגש את הדוגמה בקו תחתי(. כתוב להלן משפט)י( סיכום אחד או יותר על הנתונים המקודדים.

סכם את התשובות על המנהלת של תכנית זו )מה אמרו המשיבים על תפקידה(?  .4
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)Observations( תצפיות
תצפיות נערכות במטרה לראות ולשמוע את הנעשה 

 Patton, בפעילויות המתקיימות במסגרת תכנית )ראה גם
1980(. אפשר למקד אותן בתכניות בכללן או במשתתפים 

בתכניות. המטרה של עריכת תצפיות היא לתאר את 
התכנית באופן יסודי ומדוקדק, ובפירוט מספיק כדי 

שהמשתמשים בדוח התצפית ידעו מה התרחש וכיצד. 
תצפיות דורשות התבוננות והאזנה. נקודת חוזק מיוחדת 

של תצפיות היא שהנתונים נאספים בשטח, במקום שבו 
מתקיימת הפעולה, כשהיא מתרחשת. יתרונות אחרים 

כוללים את הדברים הבאים:
צופה מיומן ]מי שהוכשר לערוך תצפיות[ מיטיב להבין   •

את ההקשר של התכנית.
צופה מיומן ]מי שהוכשר מתנסה באופן בלתי אמצעי   •

בתכנית[, יכול לראות דברים מכלי ראשון במקום לצרף 
יחד תמונה שלמה מתיאורים של אחרים, מתגובות של 

אחרים וכו׳.
למי שהוכשר לערוך תצפיות יש הזדמנות: לראות דברים   •

שבדרך-כלל עשויים לחמוק מעיניהם של משתתפים 
בתכנית; ללמוד על דברים שמשתתפי התכנית אינם 

רוצים או אינם מסוגלים לדבר עליהם בראיון. 
תצפיות מאפשרות לעורך אותן להתרשם מדברים שהם   •
מעבר לתפיסות הסלקטיביות של אחרים ולהציג נקודות 

ראות רבות. 
הרשמים וההרגשות של הצופה הופכים לחלק מנתוני   •
התצפית והידע, והניסיון הישיר של הצופה יכול לשמש 
כמקור עזר לבחינת התכנית שמדובר בה ]יש להפריד 
לגמרי בין תגובותיו של הצופה לבין הנתונים שנאספו 

בה[.

למרבה הצער, תהליך עריכת התצפית, בדומה לסוגים 
אחרים של איסוף נתונים, משפיע לעתים על הפעולות 
הרגילות של התכנית. המעריך בהערכה משתפת חייב 
להיות מסוגל לעקוב אחר ההשפעות ולהביאן בחשבון 

בעת ניתוח הנתונים.

 Methodological( החלטות מתודולוגיות
)Decisions

מעריכים בהערכה משתפת חייבים לקבל את ההחלטות 
המתודולוגיות הבאות לפני שהם מתחילים לאסוף נתונים 

באמצעות תצפיות.

על מה יש לצפות/ לבצע תצפית וכיצד תבנה את   .1
מדריך התצפית שלך? ובייחוד, במה תתמקד התצפית, 

באדם או באירוע או במסגרת?
כיצד תבחר מה לראות )כלומר מהי שיטת הדגימה   .2

שלך(?
האם תבקש ממשתתפי התכנית לערוך לך פעילות   .3

מיוחדת? או שפשוט תשתתף במפגש רגיל, או 
שתעשה את שני הדברים.

האם נוכחותך תהיה ידועה, או שתגיע ללא הודעה   .4
מוקדמת? מי צריך לדעת? באיזו מידה תחשוף את 

מטרת התצפית שלך?
מה מידת הפירוט שתרצה להשיג )האם תצפית לפי   .5

רשימת תיוג )checklist( יכולה לסייע לך לעשות 
זאת(?

מה יהיה משך התצפיות ובאיזו תדירות יתקיימו?  .6

כיצד לערוך ולתעד את התצפיות שלך

לפני התצפית  .1
הבהר את מטרת התצפית.  •

פרט את ההחלטות המתודולוגיות שקיבלת.  •
אסוף מידע רקע על הנושא )אם אפשרי/נחוץ(.  •

הכן פרוטוקול ספציפי שינחה אותך במהלך התצפית   •
)ראה דוגמה בעמוד הבא, ראה דוגמה לרשימת תיוג 

לתצפית בנספח(.

במהלך התצפית  .2
השתמש במדריך להנחיית התצפית ולתיעוד נתוני   •

התצפית.
תאר את מה שאתה רואה )הפרד את התרשמויותיך   •

מתיאורי האירועים עצמם(.
ברר אם המפגש שצפית בו היה מפגש “אופייני״.  •

לאחר התצפית  .3
קרא את ההערות שרשמת לעצמך במהלך התצפית   •

והוסף הבהרות לפי הצורך. הקפד להבהיר קיצורים 
שהשתמשת בהם ולהרחיב בפרטים במקרה הצורך. 

]תעתק אם ניתן או מתאים[.
הערך את תוצאות התצפית )לדוגמה, דעתו של   •
הצופה אם המפגש התנהל כהלכה, אם הנושא 

המרכזי נדון כיאות או אם היו חסמים כלשהו 
שהפריעו לתצפית( ולאחר מכן קבע אם דרוש 

המשך מעקב.

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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דוגמה למדריך תצפית תכנית/מפגש

שם התכנית: ___________________________________   שם הצופה: ___________________________________
תאריך: ________________   שעת התחלת התצפית: _________________   שעת סיום התצפית: _________________

לפני התחלת התצפית, תאר בקצרה במס' 1 להלן, במה בכוונתך לצפות והסבר מדוע בחרת בדבר זה.

נושא התצפית.  .1 
ממש עם תחילת התצפית, תאר את הסביבה שבה נערכת התצפית. הקפד לציין כל שינוי בסביבה עם התקדמות התצפית.

תאר את סביבת התכנית )הצבע, הגודל, הצורה, מספר השולחנות, מספר החלונות, ריהוט או ציוד בחדר המפגש, טמפרטורה,   .2
רמת רעש(.

תאר כיצד המפגש מתחיל )מי נוכח, הבא את דברי הפתיחה בדיוק כפי שנאמרו(.  .3

תאר את השתלשלות האירועים במרווחי זמן קבועים )לדוגמה, כל 51 דקות במפגש של שעה(.  .4

תאר את האינטראקציות המתרחשות במהלך התצפית. )היה ער במיוחד לאינטראקציות הנוגעות לנושא המרכזי של   .5
ההערכה – כלומר, מי שאתה צופה בו או מה שאתה צופה בו(.

בין מי למי מתקיימת האינטראקציה? שקול את האפשרות לקבוע מראש מספר קודים לסעיף זה, כגון אלה. 5א'.  
מבוגרים עם מבוגרים בני נוער עם בני נוער  בני נוער עם מבוגרים 

בנים עם בנים בנים עם בנות  בנות עם בנות 
בני נוער המגיעים מרקעים שונים מבחינת גזע/מוצא אתני

כיצד מתנהלת האינטראקציה ביניהם? תאר בעזרת דוגמאות. 5ב'.  

האם יש שינויים בדפוסי האינטראקציה במהלך התצפיות. 5ג'.  

תאר כיצד מתקבלות החלטות במשך תקופת התצפית.  .6

מי מקבל החלטות? )גם כאן השתמש בקודים קבועים מראש כגון אלה המפורטים להלן, כשהדבר מתאים(. 6א'. 
בני נוער בלבד בעיקר מבוגרים  מבוגרים בלבד 

בעיקר בני נוער בני נוער ומבוגרים 

כיצד נמסרות ההחלטות? )לדוגמה, בכתב, בע"פ(. 6ב'. 

תעד דוגמאות להחלטות המתקבלות במהלך התצפית. )הקפד לתעד מי מקבל את ההחלטה(. 6ג'. 

תאר תקשורת לא-מילולית )כיצד מקבלים המשתתפים תשומת לב? עד כמה הם מתנועעים בעצבנות, מתהלכים בחדר(.  .7 
כיצד המשתתפים: לבושים, מבטאים חיבה, ממקמים את עצמם פיזית במקום המפגש?

תאר את פעילויות התכנית ואת התנהגויות המשתתפים. )8א' בני נוער ו-8ב' מבוגרים(.  .8

כיצד ענו המשתתפים או הגיבו על המתרחש בתכנית במהלך התצפית? מה היה, בהערכה גסה, חלקם של המשתתפים   .9
שהשתתפו באופן פעיל במתרחש )חלקם, רובם, כולם(?

כיצד מסתיימת התכנית? )מהם הסימנים לכך שהפעילות מסתיימת? מי נוכח, מה נאמר, כיצד מגיבים המשתתפים, כיצד   .10
מתקשר סיום פעילות זו לפעילויות אחרות?(
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דיווח נתונים מתצפיות

סיכום נתוני תצפית הוא משימה לא קלה, אבל חשיבותו 
רבה. אם הוא נעשה כיאות, התוצאות באמת יכולות לסייע 

לבעלי עניין לדעת יותר על המתרחש בפועל בתכנית 
העוברת הערכה. השלבים המפורטים להלן נחוצים לניתוח 

פשוט של תצפית.

נסח משפטי סיכום לגבי מגמות בתצפיותיך )לדוגמה:   .1
"בכל פעם שביקרנו בתכנית עסקו רוב הילדים 

בפעילות לפיתוח אוריינות כגון קריאה, תיאור סיפור 
שקראו כתבו, תרגול קריאה בקול"(.

כלול 'קטעים' או מובאות ישירות מתוך ההערות   .2
שרשמת בשטח כדי לתאר נקודות בצורה מסוכמת.

דוגמאות להערות על תצפית

הערות מפורטות וקונקרטיותהערות לא ברורות ומכלילות מדי

הלקוחה החדשה הייתה לא רגועה בעת שהמתינה 
לראיון הקבלה. היא הרבתה להתנועע באי-שקט 

ונראתה עצבנית.

הלקוחה ישבה מתוחה ונוקשה על כיסא ליד שולחן פקידת הקבלה. היא לקחה 
בידה כתב עת ורפרפה בו מבלי לקרוא בו ממש. היא הניחה את כתב העת, 
התבוננה בשעונה, משכה את חצאיתה כלפי מטה ושבה והרימה את כתב 
העת. הפעם לא הביטה כלל בכתב העת. היא הניחה אותו, הוציאה סיגריה 

והתחילה לעשן. מזווית עינה עקבה אחר פקידת הקבלה ולאחר מכן העבירה 
את מבטה למטה אל כתב העת ולאחר מכן שבה והרימה את מבטה אל 

שניים-שלושה אנשים אחרים שהמתינו בחדר. עיניה נעו במהירות מהאנשים 
אל כתב העת אל הסיגריה אל האנשים אל כתב העת. היא נמנעה מקשר עין. 

כשקראו בשמה, היא זינקה כאילו נבהלה.

הלקוחה הייתה עוינת למדי כלפי אשת הצוות. היא 
נראתה כעוסה מאוד לגבי המצב, צרחה על אשת 

הצוות ועזבה בחופזה.

כשאשת הצוות אמרה לה שאינה יכולה לעשות את מה שרצתה לעשות, 
הלקוחה החלה לצרוח על אשת הצוות, אמרה לה שהיא )אשת הצוות( “איננה 
יכולה לנהל )לה( את החיים״. שהיא )אשת הצוות( “רק רוצה לעשות שרירים״. 
לאחר מכן צרחה שהייתה רוצה “לכסח לה את הצורה״. היא הניפה אגרוף אל 

מול פניה ושעטה אל מחוץ לחדר, כשאשת הצוות נותרת לעמוד במקומה בפה 
פעור, נדהמת.

הנער היה נרגש מאוד וניכר שהרגיש הקלה לאחר 
שמצא דרך לטפל בבעיה משפחתית שהטרידה 

אותו ומנעה ממנו להשתתף באופן מלא בפעילויות 
הקבוצה. הוא השתמש במיומנויות טובות לקבלת 

החלטות שהקבוצה עסקה בהן, ווידא שכל מי 
שחשוב לו ידע הכול על כך.

טוני הגיע היום לתכנית בריצה. הוא הגיע בזמן ובפעם הראשונה מזה זמן מה 
נראה מחייך. הוא ישב עם קבוצת חברים וניהל אתם שיחה קצרה לפני תחילת 

הפעילויות. כמה מהנערים ברכו אותו לשלום בתנועות “כיף״ וטפחו בעליצות 
על גבו. הוא המשיך לחייך במשך כל תרגילי הפתיחה וכשהגיעה שעת שיתוף 

הקבוצה בחוויות אישיות, הוא התנדב להיות הראשון. הוא סיפר לקבוצה על 
מכתב שכתב לבת-זוגו לשעבר של אביו, ולאחר מכן קרא חלק ממנו בקול 

באוזני כולם. ]במכתב הסביר לה כי לא טלפן אליה מתוך כבוד לאביו, וגם 
אמר שהיה עצוב משום שנפרדו. הוא גם אמר שהוא עדיין רוצה לשוחח אתה 
ושהחליט שיוכל לשמור איתה על קשר ידידותי גם אם אביו סיים את מערכת 
היחסים שלו אתה[. חלק מחברי הקבוצה אמרו שלדעתם טיפל היטב במצב 

והביעו תקווה שישמע ממנה במהרה. בתגובה אמר טוני שהיה לו קשה מאוד 
לכתוב את המכתב, אבל הוא שמח שעשה זאת ושהוא כבר מרגיש יותר טוב. 

כשמדריכת הקבוצה אמרה לו עד כמה היא גאה בו וכמה חשוב לשמור על 
מערכות יחסים חיוביות ולקבל החלטות באופן עצמאי, טוני זרח מאושר. לאחר 

מכן במשך כל פעילות השיתוף הוא חייך, טפף קלות בכף רגלו, השמיע דברי 
עידוד או משוב והתבונן בריכוז בכל אחד מהדוברים. לעתים תכופות בדק את 

הכיס האחורי של מכנסיו כדי לוודא שהמכתב עדיין שם.

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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בוחן תצפיות

נכון/לא נכון

תצפיות דורשות התבוננות והאזנה. לא נכוןנכון1. 

כשצופים, אין צורך לרשום הערות. לא נכוןנכון2. 

בחירת מוקד התצפית צריכה להיעשות לאחר שהתצפית החלה ולאחר שהצופה המיומן התוודע למושא   .3
לא נכוןנכוןהתצפית.

על הצופה המיומן לכלול את תפיסותיו והרגשותיו בהערות על התצפית. לא נכוןנכון4. 

יש ליידע את מושאי התצפית מראש לגבי התכניות לעריכת התצפית, וכשהדבר אפשרי, יש לערוך מפגש   .5
לא נכוןנכוןמיוחד רק לצורך התצפית. 

בחירה מרובה

במה תוכל להתמקד במהלך תצפית? )סמן את כל התשובות המתאימות(   .6
 הסביבה 

 משתתפים ספציפיים בתכניות או באירועים 
 אינטראקציות בין משתתפים 
 קבלת החלטות מתן שירותים 
 פרקטיקות נאותות/מבטיחות 

 כל המתרחש

צופים מיומנים מארגנים ומתעדים את תצפיותיהם תוך שימוש ב)סמן את כל התשובות המתאימות(   .7
 רשימת תיוג  כלי

 מדריך  פרוטוקול

איזו פעילות מהפעילויות שלהלן מהווה שימוש מקובל של תצפית? )סמן את כל התשובות המתאימות(  .8
 תיעוד של יישום תכניות

 עמידה על רמות מיומנות/יכולות
 צפייה בפרקטיקות של תכניות או התנהגויות בתכניות

 קביעת שינויים לאורך זמן
 קביעת שינויים בעמדות בדיווח עצמי

 בחינת ידע

אילו מהנושאים הבאים מקשים על עריכת תצפיות טובות?  .9
 הבדלים תרבותיים עשויים להתפרש בצורה לא נכונה

 צופים שונים עשויים לתעד תצפיות באותו אדם/מקום/אירוע באופן שונה ביותר
 יש לחזור על תצפיות פעמים רבות כדי להפיק מהן נתונים בעלי תוקף

 קשה לסכם ממצאי תצפיות
 גישה למושאי התצפית

מה הסיבה החשובה ביותר לעריכת תצפית?  .10
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כוח משימה קהילתי בנושא רווחת ילדים יתכנס   .1
אחת לחודש במהלך שנת 2005. כוח המשימה כלל 

23 חברים ביניהם חברים בקהילה, מפעילי תכניות 
חברתיות, ספקי שירותים רפואיים, פקידים של השלטון 

המקומי ופקידי ממשל. לכוח המשימה המלא יש 
שלוש ועדות משנה – ועדה מנהלת ובה 2 נציגים מכל 

קטגוריית חברים, ועדת פיתוח משאבים וועדת גיוס 
חברים.

)Observation Scenarios( תרחישי תצפיות

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

שאלות מנחות: כיצד ובאיזו מידה מבקש כוח 
המשימה מהקהילה למסור לו מידע וכיצד ובאיזו 

מידה הוא עושה בו שימוש?

 מדוע לצפות בלוחמתי לצפות? )בחר 3(מדוע לצפות? )השלם(במה לצפות? )בחר 3(
זמנים כזה? )השלם(

 best( פרקטיקות נאותות  •
)practices

שני חברי קהילה במועצת המנהלים  •
אינטראקציה בין חברי הקהילה לבין   •

אחרים

התנהגותם של ראשי מועצת   •
המנהלים

מדריך פגישות של מועצת   •
המנהלים

השתלשלות האירועים בפגישות של   •
מועצת המנהלים

קבלת החלטות פורמלית ובלתי   •
פורמלית בפגישות של מועצת 

המנהלים

ארגון חדר הישיבות של מועצת   •
המנהלים

תקשורת לא-מילולית  •
היענות לפגישה  •

יישוב/ניהול מחלוקות  •

בכל פגישה של מועצת המנהלים   •
המלאה

בכמחצית מכל פגישות מועצת   •
המנהלים המלאה

בפגישה אחת של מועצת המנהלים   •
המלאה בכל רבעון.

בפגישות נבחרות של מועצת   •
המנהלים המלאה

בכל הפגישות או בפגישות נבחרות   •
של הוועדה המנהלת

בכל הפגישות או בפגישות נבחרות   •
של ועדת פיתוח המשאבים

בכל הפגישות או בפגישות נבחרות   •
של ועדת גיוס החברים

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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תרחישי תצפיות )Observation Scenarios( )המשך(

במהלך הרבעון הראשון של שנת הכספים   .2
החדשה, מקצה ועדה קהילתית מענקים מכספי 

ציבור לתכניות המתקיימות לאחר שעות 
הלימודים בקהילה. הוועדה הקהילתית מונה 15 

חברים בהם: נציגי הקהילה, מפעילי תכניות, מפעילי 
תכניות חינוכיות בחינוך היסודי והעל-תיכוני ובחינוך 

גבוה, פקידים של השלטון המקומי ופקידי ממשל. 
הוועד המנהל של הוועדה יסכם את ההצעות למענקים 

ויבחן את ההצעות.

שאלות מנחות:

באיזו מידה הוועדה הקהילתית הוגנת ואפקטיבית   1
בבואה לבחור מי הם הגורמים שפעילותם לגבי ניהול 

התכנית נראית מבטיחה ולכן ראויים לקבל את 
המענק?

באיזו מידה היו הפעולות לצמצום המחלוקות בנושא   .2
מתן המענקים אפקטיביות?

 מדוע לצפות בלוחמתי לצפות?)בחר 1 או 2(מדוע? )השלם(במה לצפות? )בחר 3(
זמנים כזה? )השלם(

חברי מועצה נבחרים  •
אינטראקציה בין חברי מועצה שונים  •

התנהגותם של מנהיגי המועצה  •
מדריכים של פגישות המועצה  •

השתלשלות האירועים בפגישות   •
המועצה

קבלת החלטות פורמלית ובלתי   •
פורמלית בפגישות המועצה

ארגון חדר הישיבות  •
תקשורת לא-מילולית  •
יישוב/ניהול מחלוקות  •

בכל פגישות המועצה  •
בכמחצית מפגישות המועצה  •

בפגישת מועצה אחת  •
בפגישות מועצה נבחרות  •

בכל פגישות הוועדה המנהלת  •
בפגישות נבחרות של הוועדה   •

המנהלת



56COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

)Observation Activity( פעילות תצפית

תצפית בשלבים. הכן או זהה תרחיש שיציג את מאפייני 
התכנית שתשמש כמושא התצפית. מאפיינים אלה יכולים 

להיות נקודות חוזק או אתגרים או שילוב של השניים.
בקש מאנשי הצוות או מחלק מהמשתתפים בהכשרה   .1

ללמוד את נושא התרחיש ואת תרגיל התצפית, 
ולהתכונן להציג את התרחיש במשחק תפקידים 

בפני הצופים. אם אתה משתמש בתרחיש אמיתי, 
בקר בתכנית מראש כדי להביא את פעילות התצפית 

לידיעת בעלי העניין.
בקש מהצופים להכין מדריך תצפית קצר או מסור   .2

להם מדריך שהוכן מראש.
נהל את משחק התפקידים או ערוך ביקור בתכנית   .3

שנבחרה באופן שיאפשר להשלים את התצפיות תוך 
שימוש במדריך.

סכם את ממצאי התצפית.  .4
בקש מהמשתתפים בהכשרה לחלוק את ממצאיהם   .5

והכן רשימת אסטרטגיות של תצפיות שיש לבצע לפני 
התצפיות, במהלכן ולאחריהן או הוסף אסטרטגיות 

לרשימה קיימת.

כדי להיטיב להבין כיצד פועלות תצפיות הערכה, בקש 
ממשתתפי ההכשרה לבצע את הפעולות הבאות:

להכין מדריך לתצפית בנושא פגישה קרובה של אנשי   .1
הצוות או אחד המפגשים של המשתתפים בתכנית.

לערוך מספר תצפיות )לדוגמה, 3( של פעילויות   .2
הקשורות לתכנית )כגון פגישות צוות, מפגשי 

משתתפים בתכנית וכו'(.

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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קבלת החלטות מתודולוגיות: תרגילים נוספים

ציין על-ידי סימון  בעמודה המתאימה, מתי תוכל להשתמש בשיטות איסוף הנתונים שלהלן.  .1

סקירת רשומות תצפיותראיונותסקרים
ונתונים מינהליים

)behavioral reports( לאסוף דיווחים התנהגותיים

לתעד יישום תכניות

לבחון ידע

לאסוף הערכות בדיווח עצמי לגבי שינויים בתגובה של 
משתתפים לתכנית 

לאמת נתונים שהתקבלו בדיווח עצמי

לבחון עמדות ותפיסות

לעמוד על רמות מיומנות/יכולות, פרקטיקות של 
תכנית, התנהגויות במסגרת תכנית

לאסוף הערכות על תכניות

לקבוע שינויים לאורך זמן

לבחון עמדות ותפיסות תוך שימוש בשפתו של המשיב 
עצמו

לתעד מאפייני משתתפים

מתי עליך להימנע משימוש בכל אחת מהגישות לאיסוף הנתונים? השלם לפחות מקרה אחד של אי-שימוש לכל גישה.  .2

ראיונותסקרים

סקירת רשומות ונתונים מינהלייםתצפיות
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איסוף נתוני סקירת רשומות ונתונים מינהליים

המעריך המקומי שלך מתכנן לאסוף נתונים שונים על 35 משתתפי התכנית שלך – תכנית למניעת השמנת יתר בילדות 
המוקדמת. אילו מהמקורות הבאים יכול להיות לדעתך מקור טוב ואיזה סוג מידע אתה עשוי לאסוף?

אילו נתונים תוכל לאסוף?כן או לא

קובץ פרטי קשר למקרה חירום של 
המשתתף

טופס ההרשמה של המשתתף

טופס ויתור על סודיות רפואית של 
המשתתף

טופס בריאות של המשתתף )כניסה(

טופס בריאות של המשתתף )מעקב(

BMI יומן שקילה שבועי + בדיקת

יומן פעילות שבועי

יומן תזונה

הערות לגבי המקרה

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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שימוש בסקרים, בראיונות

ציין )הקף את הגישה המתאימה( לגבי כל אחד מהפריטים הבאים אם עליך להשתמש בראיון או בסקר. אם השימוש בכל 
אחד מהם יהיה טוב באותה מידה – הקף את שניהם.

ברצונך לאפשר למשיב לענות על השאלות במילותיו שלו. סקרראיון1. 

יש לך קבוצה גדולה וברצונך לשמוע את דבריהם של משיבים רבים. סקרראיון2. 

ברצונך לאסוף נתונים על שינויי עמדות. סקרראיון3. 

דרושים לך פרטים על מידע אישי ביותר. סקרראיון4. 

ברצונך לאסוף נתונים על שינויים שחלו עם הזמן אצל משתתפים לשעבר. סקרראיון5. 

תאר מצב אחד שבו יהיה עליך להשתמש בסקר ולא בראיון.  .6

תאר מצב אחד שבו תעדיף להשתמש בראיון ולא בסקר.  .7
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 Documenting( תיעוד מתן שירותים
Service Delivery( והערכת הטמעה 

 Assessing( ויישום של תכנית
)Implementation

הגדרה ובחינה של יישום/מתן שירותים

כדי ליישם אסטרטגיות שתוכננו מראש יש לפעול לפי 
תכנית. כדי לבחון יישום ו/או ביצוע של תכנית, עליך 

להיות מסוגל לתאר במדויק כיצד פועלת התכנית הלכה 
למעשה. ייתכן גם שתרצה לקבוע אם התיאור בפועל 

מתאים לתכנון המקורי. בהערכת תוצאות, חשוב לתעד 
את הפעילות של התכנית ו/או לבחון את יישומה, כדי 

שניתן יהיה לבחון את הקשר בין תוצאות התכנית לבין 
השירותים שהיא מספקת. 

איסוף נתונים לגבי הטמעת תכנית/תיעוד גישות 
תכנית

בחינת ההטמעה כוללת שימוש בכל הגישות לאיסוף נתוני 
הערכה המתוארות במדריך זה. להלן פירוט הפעולות 

שיש לבצע כדי לתאר במדויק יישום תכנית/מתן שירותים 
במסגרת תכנית.

סקירת מסמכים )תיאורי תכניות, הצעות(  •
עריכת תצפיות )לקבוע נאמנות למקור ואיכות(  •

עריכת ראיונות )שאל על המאפיינים המופיעים ברשימה   •
להלן(

איסוף נתונים בדיווח עצמי )בניית סקרים או דוחות   •
פעילות, איסוף או בדיקת יומנים, רישומי השתתפות(

התמקדות בנושאים הבאים בעת איסוף נתוני יישום/
תיעוד גישות תכניות:

מידע רקע ומידע לגבי ההקשר של התכנית  •
מקור התכנית  —

מאפייני האתרים בהם התכנית מופעלת? )מאפיינים   —
דמוגרפיים, היקף ההשתתפות(

כיצד נקבע הצורך בתכנית  —
רקע היסטורי של התכנית  —

רקע, כישורים ופעילויות של צוות התכנית  —
מאפיינים מינהליים )כולל מימון תקציביים כשהדבר   —

מתאים(

מאפיינים חיוניים של התכנית  •
קבוצת יעד  —

פעילויות, לוח זמנים, ארגון  —
תדירות/משך  —

חסמים או בעיות הקשורים ליישום  •

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפתפרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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תיעוד מתן שירותים: חלק I, תכנון

שם הארגון: _______________________________________________________   תאריך: ___________________

שם התכנית: _______________________________________________________________________________
הערות:

אילו מסמכים של התכנית עליך לסקור?  .1

אילו תצפיות בפעילויות התכנית עליך לערוך? )הקפד לציין כמה, באיזו תכיפות, ובמידת האפשר תאריכים(.  .2

עם מי עליך לשוחח על יישום התכנית? מה תשאל? )השלם את הטבלה הבאה(  .3

מה עליך לשאול?עם מי עליך לשוחח?

כיצד מגייסים משתתפים לתכנית זו?

האם שיעור ההתמדה של משתתפים בתכנית גדול דיו? כיצד 
מגדירים שימור משתתפים?

כיצד ניתנים השירותים?

מהי אוכלוסיית היעד של המשתתפים?

כיצד מבוצע מעקב אחר מידע בתכנית זו? מה זמין?

האם יש נתונים אחרים שעליך לבחון?  .4
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II תיעוד מתן שירותים: חלק

שם הארגון: _______________________________________________________   תאריך: ___________________

שם התכנית: _______________________________________________________________________________
הערות:

אילו מסמכים של התכנית בחנת? )צרף כאן מסמכים רלוונטיים(  .1

אילו תצפיות בפעילויות התכנית ערכת? )הקפד לציין, כמה תצפיות נערכו ומתי נערכו(.  .2

עם מי שוחחת על מתן שירותים? )שמות ותארים(  .3

כיצד מגייסים משתתפים לתכנית זו? היו בעיות או חששות?  .4

כיצד מוגדרת התמדה משתתפים בתכנית? בעיות כלשהן?  .5

מהי אוכלוסיית היעד של המשתתפים? מי המשתתפים בפועל? אם רלוונטי, מדוע יש הבדלים?  .6

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת
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תכנית הפצת הסקר

מי יהיו הנסקרים? )תאר את השיטה לבחירת המדגם שלך בצדו האחר של דף זה( 1א. 

מקוםתוארשם

 ***סך הכול***

_________ כמה סקרים תפיץ בסך הכול?   1ב'. 

_________ כמה אתה מצפה )או מתכנן לפעול כדי( לקבל בחזרה?  1ג'. 

מה שיעור המשיבים הצפוי/הרצוי שלך? _________ 1ד'. 

מה תעשה כדי להבטיח שתשיג את השיעור שאתה מצפה לו, מה תעשה אם לא תגיע אליו? 1ה'. 

מי יכין את הסקרים?  .2

היכן ובאיזה פורמט נמצאים פרטי ההתקשרות?  .3

מי יפיץ את הסקרים?  .4

כיצד יימסרו הסקרים לנמענים?    דואר בין-משרדי    דוא"ל    פקס    דואר    טלפון  .5

אחר:  

מתי ייאספו הנתונים?  .6

הסקרים יישלחו עד: __________________ הסקרים יוחזרו עד: _________  

כיצד ייאספו הסקרים מהמשיבים?  .7

אילו פעולות מעקב יבוצעו?  .8

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח
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לפרטים נוספים על ניתוח נתונים, ראה פרק 5.
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מה צריך להיות גודל המדגם שלך?

מספר המשתתפים בתכנית הוא שיקבע אם לכלול את 
כולם בהערכה או לבחור במדגם, כלומר קבוצה קטנה 

יותר שתוכל לייצג את כל האחרים ושעל פיה ניתן לבצע 
.)generalization( הכללה

המדגם צריך להיות גדול ככל שהתכנית יכולה להרשות   •
לעצמה במונחים של זמן וכסף. ככל שהמדגם גדול 

יותר )לעומת גודל האוכלוסייה(, כך קטנה יותר הטעות 
בהכללת התשובות על כלל האוכלוסייה – כלומר, על כל 

המקרים או המשתתפים בתכנית.
כלל אצבע ראשון: אם האוכלוסייה מונה פחות מ-100   •

משתתפים, כלול את כולם )והשתדל להגיע לשיעור 
משיבים של 80%(; אם האוכלוסייה מונה יותר מ-100 

משתתפים, בחר מדגם הסתברותי )לשיטות דגימה – 
עיין במדריך(.

מדגמים הסתברותיים מאפשרים לחשב את מידת   •
הסטייה של מאפייני המדגם ממאפייני האוכלוסייה. 

טעות דגימה )sampling error( היא המונח המגדיר 
את הפער שבין התוצאות שהתקבלו מהמדגם לבין 

התוצאות שהיו מתקבלות אילו היו הנתונים נאספים 
מכלל האוכלוסייה.

בעת בחירת המדגם משתדלים להקטין את טעות   •
הדגימה ולהבטיח שהתוצאות מהימנות. כלל אצבע שני: 
מדד מקובל להערכת תכניות הוא רמת ביטחון של 95% 

עם טעות דגימה של ±5%. פירוש הדבר הוא שההנחה 
היא שב-95% מהזמן, הפער בין תוצאות המדגם לבין 
התוצאות שהיו מתקבלות אילו הנתונים היו נאספים 

מכלל האוכלוסייה, לא יעלה על 5%.
הגודל המוחלט של המדגם ולא היחס בין גודל המדגם   •

לגודל האוכלוסייה הוא המשפיע על טעות הדגימה 
))Comer and Welch, 1988, עמ' 192(. נעשה 

חישוב של גודל מדגמים המתאימים לגדלים שונים של 
אוכלוסיות ולשיעורים שונים של טעויות דגימה )ראה 

בעמוד הבא(. אם ברצונך בדיוק רב יותר, השתמש 
בחישוב הבא )לביטחון של 95%, טעות של 5%(.

N=385 ÷ ((1+ (385/N))

 לדוגמה: אם ידוע לך שהאוכלוסייה מונה 472 חברים,
הרי שכדי להבטיח ביטחון של 95% עם טעות של לא יותר 

 מ-5% יידרש מדגם של 212 מתוכם.
385 ÷ ))1+ )385/472(( = 212

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם



65 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

פרק 3  •  יסודות בהערכה משתפת

65 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

קשר בין גודל מדגם לבין טעות דגימה
גודל מדגמים )n( עם ביטחון של 95%, עם טעות דגימה של 3%, 5% ו-10%

)N( גודל האוכלוסייה
טעות דגימה

±3%±5%±10%

1009280 )80%(49

250203152 )61%(70

500341217 )43%(81

750441254 )34%(85

1,000516278 )28%(88

2,500748333 )13%(93

5,000880357 ) 7%(94

10,000964370 ) 4%(95

25,0001,023378 ) 2%(96

50,0001,045381 )<1%(96

100,0001,056383 )<1%(96

1,000,0001,066384 )<1%(96

100,000,0001,067384 )<1%(96
A Field-Guide to Outcomes-Based Program Evaluation ,2000 ,Reisman לפי

כפי שנראה לעיל, כשהמדגם גדול יחסית, הוספת   •
מקרים כמעט שאינה מגדילה את הדיוק.

ככל שהאוכלוסייה גדולה יותר, הגודל הכולל של המדגם   •
ָקֵטן באותו יחס מבלי להשפיע על הטעות.

כשהאוכלוסייה קטנה, דרוש חלק גדול יחסי שלה כדי   •
לקבל שיעורי טעות סבירים.

יחס סטנדרטי )לדוגמה, 33%(, לא יתאים לגישת דגימה   •
לאוכלוסיות בגדלים שונים.

כלל אצבע שלישי: יש לבחור תמיד מדגם גדול   •
מהמתוכנן כי יהיו מי שיסרבו להשתתף. לשם כך, עליך 
לאמוד את שיעור הסירוב ולהביא אותו בחשבון בחישוב 

שלך. מדגם כולל = )1 פחות שיעור הסירוב( ÷ גודל 
המדגם הרצוי
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סקרים טלפוניים

השלבים לעריכת סקר טלפוניבעריכת סקר טלפוני יש לשים לב לנושאים הבאים: 

מהן שאלות ההערכה הכוללת וכיצד משתלב הסקר הטלפוני   •
במערך ההערכה הכולל?

מיהם המשיבים והיכן הם נמצאים, ומה מצב פרטי ההתקשרות   •
שלהם?

האם נדרש תרגום כדי לאפשר למשיבים לענות?  •

האם נדרש לפצל את השאלונים לפי סוגי משיבים, כדי לאפשר   •
למשיבים לענות? 

מי יערוך את הסקר ומה צורכי ההכשרה של עורכי הסקר? כיצד   •
יטופל הגיוס?

היכן יימצאו הטלפונים וכיצד יכוסו העלויות?  •

מי יכין את כלי הסקר ואת נוסח השאלות )במקרה הצורך(?  •

כיצד יתועדו הנתונים הקשורים למאמצי יצירת הקשר עם   •
המשיבים?

כיצד יתועדו התשובות?  •

כיצד ינוהלו ויאוחסנו התשובות?   •

קבע את שיטת הדגימה )אם מתאים( והכן בסיס נתונים של   •
פרטי התקשרות.

הכן יומני פניות טלפוניות )ראה להלן(.  •

הכן מדריכים להפצת הסקר )עם נוסח שאלות והפניות בין   •
שאלות, כנדרש(.

הכן תכנית לניתוח הנתונים.  •

הדרך את עורכי הסקר הטלפוני והבהר להם את הכלים,   •
ההפניות בין שאלות, והבהר למה מצפים מהם בסופו של דבר.

ערוך סקר טלפוני – הכן בסיס נתונים לניהול נתוני התשובות   •
על שאלות הסקר.

הזן את הנתונים וחשב את שיעורי המשיבים )קבע אם יש צורך   •
בפניות חוזרות(.

נתח את הנתונים לפי התכנית.  •

סכם את הממצאים העיקריים ושלב אותם בתוצאות ההערכה.  •
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סקר טלפוני: יומן פניות טלפוניות

 שם המשיב
)שם משפחה, שם פרטי(

הערותניסיון 3*ניסיון 2*ניסיון 1* מספר טלפוןאחר אחר

* הזן את הנתונים ואת קודי התוצאות )1 = אין תשובה, 2 = טעות במספר, 3 = האדם אינו נמצא עוד במספר זה, 4 = האדם שפניתי אליו לא היה 
יכול לדבר 5 = האדם שפניתי אליו סירב להשתתף בסקר 6 = האדם שפניתי אליו קבע זמן חלופי לשיחה – רשום בהערות; 7 = הסקר נערך(.

דוגמה לנוסח לסקר טלפוני

שלום, שמי ___________ מ-NPCL .ABLCO שכרה את שירותינו לערוך סקרי מעקב עם אנשים שהשתתפו בסדנאות 
הכשרה לפיתוח אבהות, בהנחיית פ' ווילסון ו/או נ' ואן.

מטרת ראיון מעקב זה היא ללמוד באיזו מידה הועילו סדנאות האבהות למשתתפים בהן; לשמוע את הקולות ואת נקודות הראות 
של אנשים כמוך שהשתתפו בסדנאות. אשאל אותך שאלות לגבי השימוש בתכנית הלימודים בנושא האבהות שהכינה NPCL. הראיון 

אמור להימשך כ-20 עד 30 דקות. האם נוח לך לשוחח כעת? )אם לא, קבע זמן שיהיה נוח יותר לך ולמשיב(.

לפני שנתחיל, ברצוני להבטיח לך שתשובותיך יישמרו בסודיות מוחלטת. התשובות לא יתוארו בפני אף אחד ולא ייוודעו לאף אחד 
מלבד צוות ההערכה ב-ABLCO. תשובותיך יצורפו לתשובות כל משתתפי הסקר האחרים. הדוח שתציג ABLCO לגבי ראיון זה יציג 

רק את הממצאים הכוללים.

השתתפותך בראיון תיעשה מרצונך החופשי. אם אינך מעוניין להשתתף, הדבר לא ישפיע על השתתפותך בסדנאות ובפעילויות 
של NPCL בעתיד. תוכל גם לא לענות על שאלות שאינך מרגיש בנוח לענות עליהן. אם תהיה שאלה כלשהי שלא תרצה לענות 

עליה, אמור פשוט "עבור לשאלה הבאה" ואני אמשיך לשאלה הבאה. הבחירה נתונה לחלוטין בידיך. האם יש לך שאלות?

יופי, בוא נתחיל.
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פרויקט לפיתוח אוריינות לאחר שעות הלימודים: דוגמה לסיכום תצפית

אתר ____________   מקום _________________________________________________   תאריך: ____________

צופה ____________________________________   מטרת הביקור: ____________________________________
תיאור הפעילות: 

מתקני התכנית/ציוד התכנית

במקום להלן, הבא תיאור קצר של אתר התכנית כולל גודל המבנה )שטח במ"ר, מספר חדרים(, סידור הרהיטים, תכונות 
מאפיינות.

....................................................................     לא    כן האם אתר התכנית נגיש לכל המשתתפים הפוטנציאליים? 

האם יש באתר אזור שבו יכולים המשתתפים לבלות יחד בין הפעילויות המאורגנות? .......................     לא    כן

...................................................................................................     לא    כן האם עבודות המשתתפים מוצגת באתר? 

.................................................................................................     לא    כן האם יש צורכי תחזוקה שלא קיבלו מענה? 

לא רלוונטימעולהטובסבירגרועדרג את התכונות הבאות של הסביבה הפיזית של האתר.

 באיזו מידה המבנה הפיזי נעים לעין )נראה שנצבע לאחרונה,
תאורה טובה וכו׳( ....................................................................................................

מצב הריהוט, התאמתו לתכליתו וכמות הריהוט ..............................................

 יכולת לקיים פעילויות של קבוצות גדולות וקבוצות קטנות בעת
ובעונה אחת .............................................................................................................

................................................................................. זמינות אזורי למידה עצמית 

זמינות אזורי קריאה עם מקומות ישיבה נוחים .................................................

זמינות מחשבים לשימוש המשתתפים ..............................................................

אפשרות הגישה לאינטרנט שיש למשתתפים ..................................................

זמינות ספרים או חומרי קריאה אחרים ..............................................................

........................... זמינות חומרי יצירה לשימושם של משתתפים בפרויקטים 

................................................................................ מידת האטרקטיביות לילדים 

..................................................................................... הדירוג הכולל של המתקן 
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)Engagement in Effective Practice( השימוש בפעילויות ובפרקטיקות מועילות

תיאור/דוגמאותמספר המשתתפים )הקף אחד(פרקטיקה

לא ישיםרובםחלקםאף אחדקריאה עצמאית

לא ישיםרובםחלקםאף אחדקריאה בזוגות/קבוצות דיון

לא ישיםרובםחלקםאף אחדמשחק דרמטי

לא ישיםרובםחלקםאף אחדכתיבה עצמאית

לא ישיםרובםחלקםאף אחדהוראת קריאה

 פרויקט מבוסס-נושא
)Theme-Based Project(

לא ישיםרובםחלקםאף אחד

לא ישיםרובםחלקםאף אחדאחר: ________________________

מעולהטובסבירגרועדירוג כולל של המפגש )הקף אחד(:
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קבלת החלטות על איסוף נתונים

החלטותחסרונותיתרונותשיטה

סקרים

)מקצתם ניתנים 
לרכישה או שאפשר 
לפתח כלים ייחודיים(

קל לכמת ולסכם תוצאות; הדרך 
המהירה והזולה ביותר לאסוף 

נתונים חדשים באופן מדויק, שימושי 
למדגמים גדולים, מדידות חוזרות, 

השוואה בין יחידות ולנורמות/יעדים; 
טוב לבחינת גישות ותפיסות – יכולים 

גם לאסוף דיווחים התנהגותיים 
)behavioral reports( מסוימים.

קשה לקבל נתונים על התנהגות, 
ההקשר משפיע על ההתנהגות 
)ייחוס(. לא מתאימים לנושאים 

עדינים, רגישים. סקרים אינם אישיים 
וקשה לבנות אותם. יש להתמודד עם 

אתגרי שפה והפצה; יש להתמודד עם 
אי-קבלת תשובות, תשובות מוטות או 

לא תקפות, פרשנות-יתר במדגמים 
קטנים. 

מי משתתף בסקר )דגימה(?

כיצד תישמר הסודיות?

תוקף של הערכות עצמיות?

מהם דפוסי הרצייה 
 ?)Desirability(

צורך במדידות חוזרות – 
באילו מרווחי זמן?

ראיונות

)מובנים, מובנים 
למחצה, ראיונות 

חתך(

מכסים בקלות נושאים רבים 
ומאפיינים רבים; ניתנים להתאמה 

לפני הראיון או במהלכו; מאפשרים 
לגלות אמפתיה, לבנות אמון; מידע 
עשיר; מאפשרים להבין את נקודות 
הראות והפרשנויות של המשיבים. 
טובים לבחינת עמדות ותפיסות – 

יכולים גם לאסוף דיווחים התנהגותיים.

יקרים, בעיות דגימה בתכניות גדולות; 
הטיות משיב ומראיין; תשובות שאינן 

ניתנות להשוואה; ניתוח התשובות 
לשאלות פתוחות ופירושן גוזלים 
זמן. לעריכתם יש צורך בהכשרה 

ובמדריכים.

מי המרואיינים )דגימה(?

כיצד תישמר הסודיות?

תוקף של הערכות עצמיות?

מהם דפוסי הרצייה 
 ?)Desirability(

צורך במדידות חוזרות – 
באילו מרווחי זמן?

תצפיות

)משתתפים 
במהלך מפגשים 

בתכנית, משתתפים 
במסגרות אחרות(

נתונים עשירים על נושאים קשים 
למדידה )לדוגמה, פרקטיקות בפועל, 

התנהגויות(. נתונים התנהגותיים 
שאינם תלויים בתיאורים ודיווחים 

עצמיים, בהרגשות, בדעות; נתונים 
על השפעות של מצב, הקשר. טובות 

לבדיקת יישום תכניות ושינויים 
התנהגותיים מסוימים. 

מגבלות גישה )עיתוי, מרחק, התנגדות 
להפרעה של הצופה, סודיות, בטיחות(; 

עלות גבוהה, גוזלות זמן, הטיה של 
הצופה, מהימנות נמוכה בין צופים; 

עלולות להשפיע על התנהגות 
האנשים הנצפים; קשות לניתוח, 
לפירוש, לדיווח הנתונים; עלולות 

להיראות לא מדעיות. עריכתן מחייבת 
הכשרה ומדריכים.

מי יהיו מושאי התצפית?

כמה, ובאילו רמות?

צורך במדידות חוזרות – 
באילו מרווחי זמן?

סקירת רשומות 
ונתונים מינהליים 

)לדוגמה, רשומות 
תכניות, רשומות בתי 

ספר, רשומות ניהול 
מקרים(

לא תגובתיים; במקרים רבים ניתנת 
לכימות; מדידות חוזרות מצביעות על 

שינוי; מהימנות של מדדים מוכרים 
או מתוקננים )לדוגמה, משקל לידה, 

אירועי מעצר, תוצאות בדיקות סמים, 
תוצאות בחינה של אנשי צוות או 

הורים(; במקרים רבים זו דרך זולה 
יותר ומהירה יותר מאיסוף נתונים 

חדשים; יכולה לכלול נתונים ממקורות 
בלתי תלויים אחרים. טובה לקביעת 

סטטוס )התנהגותי(. 

בעיות של גישה, של אחזור מידע, של 
ניתוח עשויות להגדיל את העלויות 

ואת דרישות הזמן; תקפות ואמינות 
המקורות והמדדים עשויות להיות 

נמוכות. את ההגדרות יש לקבוע לפני 
השימוש, במקרים רבים הן נקבעות 

על-ידי גורם חיצוני, אינן ניתנות 
להתאמה אישית; ניתוח הנתונים צריך 

להיעשות בהקשר המתאים; נתונים 
מוגבלים על נושאים רבים.

אילו רשומות?

כיצד אפשר לקבל גישה?

צורך במדידות חוזרות – 
באילו מרווחי זמן?
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קבלת החלטות על איסוף נתונים – שיקולים אחרים

התאמה תרבותיתמשאבים נדרשים מהימנות )reliability(תוקף )validity(שיטה

נמוךסקרים

אין אפשרות להבהיר.

במקרים רבים המשתתפים 
בוחרים תשובות שונות 

מאלה המובאות בפניהם.

ייתכן שמשתתפים לא ירצו 
לדווח על התנהגות פרטית.

ייתכן שהמשתתפים לא 
יהיו מודעים לפעולותיהם, 

להתנהגויותיהם או 
לעמדותיהם.

גבוהה

אופן ביצוע הסקר זהה לגבי 
כל המשתתפים.

אפשרויות המענה הקבועות 
מראש מספקות טווח אחיד 

של תשובות.

לאוסף הנתונים אין כמעט 
אפשרות להשפיע על 

התוצאות.

חסכוניים

הפצה המונית.

העלויות תלויות במספר 
דברי הדואר הנשלחים, 

בשימוש בטלפון או בדואר, 
בתמריצים.

משתנה

מתאים במיוחד לאוכלוסיות 
משכילות, ילידי הארץ 
ממעמד הביניים. גרוע 

למהגרים ולפליטים.

גבוה ראיונות

אפשר להבהיר שאלות 
ולנסות לקבל תשובות 

מעמיקות יותר.

אינטראקציה אישית יכולה 
ליצור קשר שיאפשר שיחה 

פתוחה.

קבוצות מיקוד יכולות 
לטפח דיון ושיתוף.

קבוצות מיקוד יכולות 
להבהיר נקודות ראות 

אישיות באמצעות דו-שיח 
עם אחרים.

נמוכה

ראיונות הם ייחודיים 
מאחר שהם מבוססים על 
דברי המשיבים; יש להניח 

שהשאלות משתנות מראיון 
לראיון.

עלות בינונית 

ראיונות אישיים: עלות 
בינונית.

קבוצת מיקוד: עלות נמוכה 
עד בינונית.

חזקה

ראיונות מותאמים אישית 
טובים במקרים שדיווח 

בכתב נתפס כמאיים או 
פולשני, או כשההתנהגות 
או העמדה המדווחת היא 

בעייתית.

קבוצות מיקוד פועלות 
היטב כשדעת הקבוצה היא 

הנורמה התרבותית.

גבוהתצפיות

הצופים יכולים לצפות 
ישירות בהתנהגות שאי-
אפשר לקבל עליה דיווח 

מדויק בדרכים אחרות.

הצופים יכולים לצפות 
ישירות בהתנהגויות 

שלגביהן יש סטנדרטים 
שנקבעו על-ידי אנשי 

מקצוע או מוסדות.

בינונית

לצופים דרושים מדריכים 
מובנים לקידוד תצפיותיהם 

)מדריכים פחות מובנים 
פוגעים במהימנות מאחר 

שצופים שונים עשויים 
להגיע למסקנות שונות.

עלות בינונית – יקרה

תצפית בהתנהגויות דורשת 
זמן. אפשר לקצר את משך 

הזמן הנדרש על-ידי שימוש 
ב״צופים טבעיים״.

בינונית

הבדלים תרבותיים 
בהתנהגות עשויים 

להתפרש בצורה לא נכונה.

סקירת 
רשומות 
ונתונים 

מינהליים

נמוך עד בינוני

מיועדת לתיעוד, יש לנקוט 
זהירות בעת שימוש בשיטה 

זו למדידת תוצאות.

נמוכה עד גבוהה

הדבר תלוי בקיומם של 
תקנים לניהול רשומות. 

חסכוניים

נתונים הם חלק מתהליך 
מתן השירותים והם 

כבר קיימים בדרך-כלל. 
)השימוש מצריך תכנון 

מראש(. בעיות של גישה, 
סודיות.

משתנה

תלויה במתן השירותים, 
בהתאמת התכנית. הטיה 
בזמינות הנתונים עלולה 
לגרום לייצוג יתר או ייצוג 

חסר של קבוצות מסוימות.



לצורך תכנון ופיתוח אפקטיביים של מערכי הערכה, 
מעריכים בהערכה משתפת חייבים להיות מסוגלים לתכנן 

כמה זמן יידרש לביצוע תהליכי הערכה, מתי יתבצעו 
משימות איסוף הנתונים וניתוחם )כולל הכנה(, מי ישתתף 

בהערכה ומה תהיה עלותה. פרק זה של המדריך מביא 
הנחיות ברורות להצלחה בכל ההיבטים האלה, ודוגמה 

לתקציב וללוח זמנים של משימה בפרויקט הערכה 
היפותטי.

תכנון היקפי המאמץ
היקפי המאמץ המתוכננים מוצגות במקרים רבים בצורה 
תמציתית בטבלה או בגיליון עבודה אלקטרוני. כדי לאמוד 
את כמות העבודה ואת משך הזמן שיידרשו לפרויקט של 

הערכה:

מנה את כל משימות ההערכה, קבע מי ינהל כל משימה   •
)האם תזדקק לעזרה מצד עמית לעבודה או מצדם חברי 

צוות התכנית? אם כן, מה רמות ההכשרה שלהם ועד 
כמה הם זמינים(, השתמש ברשימה הבאה כדי לאמוד 
את משך הזמן שיידרש להשלמת כל משימה ביחידות 

של ימים או חצאי ימים.

היקפים )EFFORT(, לוחות זמנים   .4
 )BUDGETS( ותקציבים )TIMELINES(

להערכה

אמידת היקפי זמן נדרשים

כל יום של איסוף נתונים מצריך יום של ניתוח נתונים.  •
ביקורים באתר מצריכים זמן הכנה השווה בערך למחצית   •

הזמן המתוכנן באתר, בייחוד בביקורים הראשונים.

כתיבה היא אחת הפעילויות הדורשות זמן רב, אם יש לך   •
הרבה תוצרים כתובים, דאג לכלול הרבה מאוד זמן לניתוח 

נתונים ולהכנת סיכומים בכתב.

מאחר שבהערכה משתפת נדרשת סקירה על-ידי   •
משתמשים/בעלי עניין עיקריים במידע וייתכן שגם הכשרה 

כלשהי של אנשי צוות, דאג להביא בחשבון את הדברים 
האלה באומדני היקפי הזמן הנדרשים. הבא בחשבון את 

הזמן הנדרש לסקירת מדריכים והצעות, וכן לטיוטת דיווח 
ולשיתוף בממצאים ראשוניים ובממצאים סופיים.

תכנן לפתח תוצרים שונים כשהדבר נחוץ )תמציות   •
מנהלים, תדריכים, הערות למצגות( והעתקים רבים לכל 

המשתמשים העיקריים במידע ולכל בעלי העניין העיקריים.

הקפד לכלול גם זמן גמיש )יום או יומיים( בתכניות של   •
היקף המאמץ לניהול הכללי של הפרויקט ולאירועים 

בלתי מתוכננים, כמו כן תכנן להיות זמין להתייעצויות 
ולאינטראקציות כלליות עם משתמשים/בעלי עניין עיקריים 

במידע – הם ירצו את שירותיך ויזדקקו להם.

אם אומדני היקף המאמץ שלך גבוהים מדי, הוצא מהתכנית 
משימות שלמות ואת הימים הקשורים אליהן, אל תגרע רק 

ימים בהנחה שתצליח להשלים את החסר במקום כלשהו. נהג 
בחסכנות אבל במידה סבירה, יהיה עליך לחיות עם התכניות 

לאורך זמן.
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חשב את העלויות הכוללות של העבודה על-ידי   .2
הכפלת סכומי היקפי המאמץ )LOL( בתעריפי 'אנשי 

הצוות'.

אמוד עלויות ישירות אחרות, כגון שכפול, עלויות   .3
דואר/מסירה, שימוש בטלפון ושימוש במתקנים )גם 
כאן יש יועצים המעדיפים לכלול את העלויות האלה 

בתעריפים היומיים שלהם מבלי לפרט אותן(.

אמוד עלויות נסיעות )רכבות, מוניות או תחבורה   .4
יבשתית או אווירית לצורך הגעה לאתר שבו יש לאסוף 

נתונים או לפגישות(.

ערוך סיכום ביניים של העלויות הישירות כולל עבודה   .5
)הטבות נלוות, כשיש(, הוצאות ישירות אחרות ונסיעות.

אמוד את ההוצאות העקיפות הנוספות )תקורה(,   .6
כשיש, כאחוז מתוך העלויות הישירות.

הוסף כל תשלום אחר )רווח( כשמתאים.  .7

סכם את כל תחזיות העלויות כדי לקבוע את העלות   .8
הכוללת של הפרויקט.

הערה: אם תחזיות העלויות גבוהות מהתקציב העומד   
לרשותך, אל תצמצם עלויות מבלי לצמצם גם את 

המשימות הקשורות אליהן.

קבע לוח זמנים לתשלומים, מערכת חיוב ותוצרים )ודא   .9
שיש הבנה ברורה לגבי כיצד ומתי יבוצעו התשלומים(.

צעדים לתכנון לוחות זמנים
קבע תאריכים להיקף המאמץ שלך, כשאתה מתחיל   .1

מהסוף – הדרישות הכוללות של לוח הזמנים ומתקדם 
אל ההתחלה.

ודא שיש התאמה בין מספר הימים הדרושים למשימה   .2
לבין המועד האחרון להשלמת המשימה ושהדבר 

בר-ביצוע.

בדוק וודא שלוח השנה שלך תואם את לוח השנה   .3
של התכנית, כלומר, אל תתכנן לאסוף כמות נתונים 
גדולה או לקיים פגישה בתאריכים סמוכים לחופשות 

של התכנית, אל תצפה לערוך ראיונות או תצפיות רק 
בין 9:00 בבוקר ל-5:00 אחה"צ, תכניות רבות פועלות 

לפי לוחות זמנים אחרים.

 צעדים לתכנון תקציבים
)הבא זאת בחשבון בעת הזמנת הערכה חיצונית(

קבע תעריפים לכל 'איש צוות' בפרויקט; )שים לב   .1
שבניהול הערכה על-ידי מעריך אחד אין צורך לתכנן 
הטבות או הוצאות תקורה, התעריף היומי כולל את 

העלויות האלה, אולם במקרה שנעזרים בצוות הערכה 
משתפת או בעמיתים אחרים, ייתכן שיהיה צורך בחלק 

מהעלויות האלה, או שהן יסופקו בעין; ודא שהדבר 
יובהר(.
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לוח זמנים להערכה/היקף המאמץ/תקציב: דוגמה

I שלב ,Beehives הצעה לתכנית עבודה ולתקציב להערכת פרויקט 
צוות עובדים/עזרהמוגש ל: One Economy מוגש על-ידי: .Evaluation Inc אוקטובר 2009

מנהל לוח זמנים23 באוקטובר 2009
הפרויקט

צוות 
הפרויקט

עוזר 
מינהלי

סיוע 
סה״כללקוחות

0.5עד 24/10דיונים על דגימה ועל דרכי הפצה *

0.5עד 29/10איתור תוכנה מתאימה

תכנון טיוטת כלי הסקר

 הכנת הטיוטה עם שאלות למשתמשי
Beehive, Money and Jobs

1עד 27/10

E. Banfield/T. Burns ראה עד 27/10סקירה עם
לעיל

One Economy עד 27/10סקירה עם איש מצוות

עד 27/10ועידה לגבי תיקונים/עריכת פיילוט

טיפול בתמריצים לעידוד מענה לסקר

פגישה/שיחת טלפון עם בעלי עניין של OE, אחרים לגבי 
0.25עד 31/10אפשרויות תמריצים

 OE-0.25עד 31/10עריכת תכנית של אפשרויות תמריצים, שליחה ל

השקת סקר דמה 

0.5עד 27/10עריכת פגישה טלפונית עם כריס ווילי בנושא אסטרטגיה

1עד 28/10המרת הסקר הכתוב לפורמט אלקטרוני

0.5עד 29/10סקירה והוספת הערות לסקר הדמה האלקטרוני

10/29 – השקת סקר דמה וקבלת משוב
11/510.5

תיקון כלי הסקר וביצוע שימוש ניסיוני )פיילוט(

0.5עד 4/11בחינת הפורמט האלקטרוני והשלמתו

0.5עד 5/11השגת רשימת משיבים לשימוש הניסיוני בסקר

0.50.5עד 6/11השקת הסקר הניסיוני
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I שלב ,Beehives הצעה לתכנית עבודה ולתקציב להערכת פרויקט 
צוות עובדים/עזרהמוגש ל: One Economy מוגש על-ידי: .Evaluation Inc אוקטובר 2009

מנהל לוח זמנים23 באוקטובר 2009
הפרויקט

צוות 
הפרויקט

עוזר 
מינהלי

סיוע 
סה״כללקוחות

סיום הסקר הניסיוני, הפקת דוח סיכום כולל תיקונים 
10.5עד 14/11מוצעים

השקת סקר ל-30 יום

1עד 17/11הכנסת תיקונים אחרונים בנוסח הסקר, השקה

0.25עד 17/11הכנת תכנית ניתוח, השגת אישורים 

0.25עד 21/11קביעת גישה למעקב השבה 

0.52כנדרשבחינת התנהלות האתר

1.51ב-1/12ביצוע מעקב השבה 

הכנת סיכום תוצאות הסקר 

1עד 17/12שימוש בנתוני הסקר האלקטרוני

0.50.5עד 18/12המרת נתונים לפי הצורך

11עד 22/12ניתוח נתונים לפי התכנית

2עד 23/12הפקת סיכום תוצאות 

תקציב הכנת דוח סקר ותמצית מנהלים
נפרד

22מתמשךפגישות צוות/ניהול צוות

1592סה״כ עובדים

120$ 400$ 650$תעריפים יומיים

9,750$3,600$240$13,590$עלות כוללת של עובדים

250$נסיעות )2 נסיעות לפילדלפיה, נסיעה אחת לוושינגטון(

עלויות ישירות אחרות )שכפול, דואר, טלפון, מחשבים 100 
300$דולר לחודש(

750$עלויות ספקים )שירות סקרים, אירוח אתר אינטרנט(

2000$תמריצים

**OTP 3300$סיכום ביניים

16,890$סה״כ
* כל הנתונים מבוססים על גישת לדגימת מפקד תושבים, עם 3,000 שמות

**=מלבד כוח אדם

לוח זמנים להערכה/היקף המאמץ/תקציב: דוגמה )המשך(

פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת

75 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם



מערך הערכה )Evaluation Design(: מדריך תכנון

מה נושא ההערכה שלך ומדוע בחרת בו? )שבץ מובאה מתיאור התכנית(  .1

כיצד ניתנים השירותים העיקריים בתכנית שבחרת בה )או ברכיב של התכנית( – )ראה מובאה לעיל(  .2

מהן שאלות ההערכה שלך? )זכור בין 2 ל-5 שאלות – לא ניתן להסתדר עם יותר מ-5(.  .3

אילו אסטרטגיות יינקטו לצורך איסוף הנתונים? )השלם את הטבלה המצורפת ואת התכנית לניהול איסוף נתונים(.  .4

מתי יתבצעו איסוף נתוני ההערכה והפעילויות האחרות ומי יערוך את פעילויות ההערכה? )השלם כאן את טבלת היקף   .5
המאמץ ולוח הזמנים(.

כמה תעלה ההערכה? )אופציונלי – תקציב(  .6

מהם התוצרים המוצעים של ההערכה )לדוגמה, דוח הערכה, תמצית מנהלים, טבלאות, שלבי פעולה, מצגת וכו'(?  .7 
מי יקבל אותם, כיצד ייעשה בהם שימוש?
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 פעילות תכנון ההערכה, המשך:
השלם טבלה זו של גישות לאיסוף נתונים

מס' שאלת 
מתי?מה המוקד?מי?הערכה

סקרים

ראיונות

תצפיות

סקירת רשומות ונתונים מינהליים

הקפד לציין היכן נמצאות הרשומות 
כיצד תיגש אליהן ואילו נתונים 

ספציפיים תאסוף

אחר
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מהי תכנית ניהול איסוף הנתונים שלך?

האם עליך לפתח כלים?  .1

סקרים:

ראיונות:

תצפיות:

סקירת רשומות ונתונים מינהליים:

האם עליך לקבל אישורים? אם כן, הבהר אילו דברים מצריכים אישור.  .2

הבהר )אם יש צורך בכך( כיצד תטפל בדברים האלה:  .3

הכשרה באיסוף נתונים

השגת אישורים

אחסון נתונים/חיסיון מידע 

הזנת נתונים

קבלת סיוע בניתוח הנתונים
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ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

כלי לבחינת הצעה להערכת תכנית

במה להתעניין או על מה לשאולרכיב/תוכן התכנית

תיאור התכנית שנבחרה

פסקה או רשימה המתארת כיצד פועלת התכנית, כולל:

גישות בסיסיות למתן שירותים.  •

מי מקבל שירות, מתי ולמשך כמה זמן.  •

כמה זמן פועלת התכנית )חדשה או בשלה(.  •

כיצד פותחה )חדשה או מועתקת(.  •

אילו אנשי צוות עוסקים בה.  •

מה מיועדת התכנית להשיג )כלומר תוצאות של התכנית ושל   •
המשתתפים(.

- עלויות.

- מודל לוגי מצורף.

- הרציונל של הבחירה בתכנית זו. 

- מידע היסטורי לגבי פיתוח התכנית.

האם מבנה התכנית סביר )כלומר האם הגישות למתן שירותים   •
סבירות, האם הן מוצעות בהיקפים גדולים מספיק(? אם אין 

לך מושג אם מבנה התכנית נראה סביר, פשוט בדוק אם היא 
נראית מורכבת מדי או פשוטה מדי ואם היא נראית כהתערבות 

חזקה יחסית. אם לא, בקש הבהרה.

האם יש צורך להעריך את התכנית שנבחרה? האם ההערכה   •
מיועדת למטרות פנימיות או חיצוניות או גם לאלה וגם לאלה?

האם התוצאות שהתכנית טוענת שהשיגה הן התוצאות   •
הנכונות – אלה החשובות לך ושלדעתך לתכנית יש השפעה 

עליהן.

האם היו בעיות ביישום התכנית?  •

שאלות הערכה עיקריות

לעתים מוצגות כשאלות עיקריות ושאלות משנה

האם יש יותר משתיים או שלוש שאלות עיקריות? )האם הן   •
נשאלת באופן שהתשובות לא יהיו מתבקשות מאליהן?(

האם יהיו בנמצא נתונים שיאפשרו לברר את השאלות?  •

האם אלה השאלות שבעלי עניין עיקריים רוצים לברר?  •

האם הארגון יכול לשנות את חלקי התכנית שלגביהם   •
מתבצעת ההערכה אם הממצאים יראו שעליו לעשות כן?

האם בעלי עניין יכולים להשפיע על בחירת השאלות שיישאלו?  •

גישות לאיסוף נתונים ותכניות לניתוח נתונים

רשימה או תיאור של שיטות נבחרות, עם מי ישתמשו בהן ובאיזו 
תכיפות.

רציונל לבחירתן של שיטות מסוימות  •

תיאורים של כלים ספציפיים  •

האם התכנית מטפלת בשאלות ההערכה העיקריות?  •

האם יש מספר שיטות לאיסוף נתונים?  •

האם הנתונים נאספים בנקודות רבות בזמן וממשיבים/יעדים   •
רבים?

האם הגישות הנבחרות סבירות?  •

האם לצוות ההערכה המוצע יש המיומנויות המתאימות ליישום   •
הגישות המוצעות?

האם יש תכנית חלופית למקרה שיהיו בעיות גישה, בעיות בלוח   •
הזמנים או עיכובים?

האם לבעלי עניין יש תפקיד באיסוף ו/או בניתוח הנתונים?  •

האם תכנית הניתוח מטפלת בכל הנתונים השונים? האם סביר   •
שיהיו ממצאים שיענו על שאלות ההערכה?
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ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

כלי לבחינת הצעה להערכת תכנית )המשך(

במה להתעניין או על מה לשאולרכיב/תוכן התכנית

לוח זמנים ותקציב

תחזיות לפי משימות ללוח הזמנים של פרויקט ההערכה ולעלויות 
פרויקט ההערכה.

החלטה לגבי הסדרי התשלום במסגרת התקציב  •

האם נראה שדי בלוח הזמנים המוצע להשלמת ביצוע כל   •
גישות איסוף הנתונים, ניתוח הנתונים והדיווח? )אם אינך בטוח, 
שאל את המעריך או את מדריך ההערכה אם יהיה די זמן וכיצד 

הגיעו לתאריכים ולפרקי הזמן המוצעים(.

האם הזמן שהוקצה לבעלי תפקידים מרכזיים ארוך דיו   •
להשלמת משימות הפרויקט?

האם נראה שדי בלוח הזמנים המוצע להשלמת ביצוע כל   •
גישות איסוף הנתונים, ניתוח הנתונים והדיווח? )אם אינך בטוח, 
שאל את המעריך או את מדריך ההערכה אם יהיה די זמן וכיצד 

הגיעו לתאריכים ולפרקי הזמן המוצעים(.

האם הזמן שהוקצה לבעלי תפקידים מרכזיים ארוך דיו   •
להשלמת משימות הפרויקט?

האם לוח הזמנים המוצע מתאים ללוח הזמנים של התכנית?  •

האם לוח הזמנים המוצע מתאים לצורכי קבלת ההחלטות של   •
בעלי העניין?

האם התקציב מפרט את הקשר בין משימות לעלויות?לוח זמנים ותקציב )המשך(  •

האם התקציב מפרט עלויות עבודה, עלויות נסיעות, עלויות   •
ישירות אחרות )כולל חומרים, דואר, טלפון, מחשבים וכו׳( 

ועלויות עקיפות )תקורה(, ומבחין ביניהן?

האם תעריפי העבודה ברורים ונאותים, האם יש גמישות כלשהי   •
בפריטי העלויות?

האם השורה התחתונה נמצאת בתוך טווח המחירים הרצוי?  •

האם די בעלויות המוצעות לכיסוי הוצאות אפשריות הקשורות   •
לתכנית העבודה ולתוצרים?

האם התוצרים המוצעים רצויים? האם סביר להניח שיהיו תוצרים  •
ידידותיים לשימוש?

האם יש תכניות לקבלת תוצרי ביניים או תוצרים ראשוניים?  •

האם יש תכניות לגרסאות מרובות של תוצרים?  •

האם אפשר יהיה לקבל את התוצרים לפי לוח זמנים רצוי?  •

האם למממן יש תפקיד בפיתוח התוצרים?  •
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ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

כלי לבחינת הצעה להערכת תכנית )המשך(

במה להתעניין או על מה לשאולרכיב/תוכן התכנית

איוש תפקידים בתכנית

תיאור האנשים שיבצעו כל אחת מהמשימות  •

תיאור הכישורים של בעלי תפקידים מרכזיים  •

תיאור ניהול פרויקט ההערכה המוצע )כולל איש קשר ממונה   •
ואנשי קשר מרכזיים אחרים(

פעמים רבות נכללות כאן גם הצהרות אחרות על היכולת   *
הארגונית

האם לאנשי הצוות שמדובר בהם יש כישורים מתאימים לביצוע   •
העבודה?

האם על בעלי הכישורים המתאימים הוטל לבצע חלקים   •
משמעותיים של העבודה?

האם אנשי הצוות המוצעים ביצעו סוגי עבודה דומים בעבר?   •
האם הם מביאים אתם ניסיון מועיל?

האם יש פיקוח נרחב על עובדים זוטרים יותר?  •

האם יש תיאור של גישה ברורה לניהול הפרויקט? האם יש   •
תכניות לניהול תחלופת עובדים או שינויים בגיוס עובדים?
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ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

)COMMISSIONING EVALUATION( הזמנת הערכה

מה צריך לחפש אצל מעריך

ידע בסיסי של התחום המרכזי המיועד להערכה  •

ניסיון בהערכת תכניות )בייחוד בארגונים ללא כוונת רווח(  •

המלצות טובות )ממקורות שאתה סומך עליהם(  •

התאמה מבחינת הסגנון האישי והגישה )ככל הנראה הדבר החשוב ביותר(  •

לפני שאתה מזמין הערכה

שוחח עם כמה עמיתים שאתה סומך עליהם על הניסיון שהיה להם. במידת האפשר, שוחח גם עם מקבלי מענקים   •
ועם מעריך מקצועי. אסוף עצות מקצועיות וקבע אם הן רלוונטיות לפרויקט שלך.

חשוב כיצד תיגש למציאת מעריכים. האם פנייה למקור אחד תתאים לפרויקט שלך, או שתהליך תחרותי יהיה   •
מתאים יותר ומועיל יותר? לכל אחת מהגישות יש מעלות. אם אתה רוצה להשתמש בגישה תחרותית או נדרש לעשות כן, 

קבע כמה רחבה צריכה התחרות להיות. )קבע תשובות לשאלות אלה(.

האם גישה של הזמנת מועמדים תביא את התוצאות הרצויות או שאתה רוצה לקיים תחרות פתוחה?  —

האם יש מגבלות גיאוגרפיות או יתרונות גיאוגרפיים?  —

האם יש דרישות מיסוי או דרישות עסקיות )עם כוונת רווח/ללא כוונת רווח, חברה פרטית, יחיד, מוסד אוניברסיטאי או   —
מחלקה אוניברסיטאית וכו'(?

באילו מקורות תשתמש כדי למסור למעריכים מידע על הפרויקט שלך ולעניין מציעים )לדוגמה, בקשות להצעות   —
המוצגות באתר האינטרנט שלך, בפרסומים בכתב, באתרים של ארגוני תשתית(?

קבע את הגישה המתאימה לקבלת הצעות. תוכל לעשות זאת באמצעות מכתב הצעה או בתהליך של ראיונות   •
בלבד, או בקשה להצעות מחיר/כישורים או קול קורא. תהיה החלטתך אשר תהיה, ודא שהבקשה מפורטת דיה, שהיא 

מביאה מידע מדויק על הצרכים שלך, אבל אינה מפורטת עד כדי כך שהמעריך או בעלי עניין אחרים לא יוכלו להשפיע על 
המשך הדרך.

קבע את לוח הזמנים למציאת מעריכים. אם תערוך תהליך הצעה מלא, תחרותי, יהיה עליך לקבוע את רצף הפעולות   •
להודעה על התחרות, לפרסום הבקשה בפועל )בקשה להצעות או בקשה להצעות מחיר(, לעריכת כינוס של מציעים או 
למתן תשובות לבקשות להבהרות, לאיסוף התשובות, לבחירה ביניהן )כולל תחרויות אפשריות של "טוב ביותר וסופי" או 
ראיונות/מצגות מוזמנים( ולהודעה למשתתפים. זכור שנדרש זמן להכנת תשובות טובות, בייחוד כאלה המוגשות בכתב 

או מוצגות בפגישה – דאג לתת לספקים הפוטנציאליים די זמן.

קבע את מתכונת התשובה. האם ברצונך לקבל תשובה בכתב או תשובה בעל-פה, או שילוב של השתיים? אילו   •
קטגוריות מידע דרושות ואילו חומרים נוספים יוכלו לסייע. )תמיד מועיל להביא שאלות ספציפיות שיש בהן עניין, ראה 

להלן ופרמטרים לתשובות(.

קבע מי ישתתף בבחירה וכיצד. האם תידרש חוות דעת חיצונית/ מקצועית לבחירת המעריכים? כיצד תטפל בחוות   •
דעות רבות )סותרות(? אם תקיים ראיון, מי צריך להשתתף בו? איזה תפקיד יכולים/צריכים חברי צוות התכנית ומנהיגי 

התכנית למלא?
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הזמנת הערכה )COMMISSIONING EVALUATION( )המשך(

ם י פ ס ו נ ם  י ר מ ו ח

שאלות שיש לשאול את המעריכים )בבקשות להצעות, בבקשות להצעות מחיר/כישורים או בראיונות(

מה עליך לדעת כדי לתכנן הערכה מתאימה לתכנית/ליוזמה זו? )על המעריך לדעת לפחות מה מטרת הזמנת   •
העבודה, וכן פרטים על השירותים הניתנים או על מבנה ארגוני אחר, וכן להכיר את היקף הפרויקט כולל מסגרת זמן, 

התקציב המשוער של התכנית וגודל אוכלוסיית היעד. מעריך נבון גם יבקש חומרי רקע אחרים ואולי אפילו ביקור מקדים(.

אילו שאלות הערכה ינחו את פעולתך? )ייתכן שכדאי לערוך שיחה מקדימה על תוצאות ומדדים, או לציין משימה   •
שלמה שבה המעריך פועל יחד עם צוות התכנית לצורך הבהרת תוצאות, מסגרות זמן, מדדים והנחות חשובות ובעיות 

הקשר הקשורות לשירותים הניתנים(.

אילו גישות תנקוט כדי לענות על שאלות ההערכה? )ציין במדויק כיצד: תאסוף ותנתח נתונים הנוגעים לצוות   •
התכנית, מדוע יש היגיון בגישה זו או מדוע היא מקובלת, האם יש כלים סטנדרטיים כלשהם ומדוע נבחרו(.

כיצד תטפל בבעיות נפוצות? )לדוגמה, כיצד ישפיע יישום גרוע של הפרויקט על מערכי ההערכה שלך, אילו מדדי   •
תוצאות יתאימו אם התכנית אינה מיושמת כיאות? כיצד תדווח על כך לבעלי עניין?( מה תעשה כדי להבטיח את הנגישות 

לנבדקים ואת חיסיון התשובות?

לפי איזה לוח זמנים תפעל ההערכה? )ציין בטבלה או בצורה של לוח שנה, את משימות ההערכה העיקריות   •
שיושלמו(.

מי ינהל את העבודה ואיזה ניסיון יש להם בתחומים רלוונטיים נוספים? )ציין את בעלי התפקידים המרכזיים והבהר   •
את רמת מעורבותם – צרף קורות חיים והצהרת יכולת עם תיאורים של פרויקטים דומים אחרים. הקפד לקבל הנחיות 

ספציפיות במקרים שמומלץ לערוך סקירות באינטרנט. שאל לגבי פיקוח אם בהערכה ישתתפו מעריכים רבים – מי בסופו 
של דבר אחראי לאיסוף נתונים ולניתוחם, לאימות הדיוק ולמסירת התוצאות? כשמדובר ביוזמות המתקיימות באתרים 

רבים, האם מעריכים מקומיים ישתתפו בהערכה? כיצד יוכשרו מעריכים אלה ואנשי צוות אחרים לביצוע פעילויות הערכה 
ספציפיות?(

כיצד ומתי יימסרו ממצאי ההערכה אילו תוצרים יפותחו? )התעניין במוצרים מרובים כשהדבר מתאים( האם   •
תועלתם של תוצרי הערכה מרובים אכן תהיה גדולה יותר? כיצד צפויים מנהלי תכנית להשתמש במידע שיתקבל 

באמצעות ההערכה?

כיצד ייעשה שימוש במשאבי ההערכה להשלמת עבודה זו, כולל זמנם של אנשי המקצוע, נסיעות, עלויות   •
ישירות אחרות, עלויות עקיפות. )הקפד לבקש תקציב ספציפי למשימה(.

גורמים המספקים שירותי הערכה

יועצי הערכה עצמאיים  •

חברות ייעוץ בנושא הערכה  •

אוניברסיטאות עם תכניות ללימודי מוסמך הכוללות הכשרה בהערכת תכניות או פרויקטים של הערכת תכניות  •

זכור, אין לראות את ההערכה כתחרות עם משאבי התכנית. את ההערכה אפשר לממן כחלק מהתכנית )שימוש בכספי התכנית( או כפרויקט 
נפרד )שימוש במימון ייעודי או במימון נוסף(. כלל אצבע מקובל הוא להקצות להערכה 10% – 20% מעלות התכנית.

פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת
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הזמנת הערכה )COMMISSIONING EVALUATION( )המשך(

דברים שיש להימנע מהם בעבודה על פרויקטים של הערכה
להסכים לתכנית הערכה שאינך מבין.  •

להסכים להערכה בה התשלום אינו קשור לתוצרים.  •
להסכים להערכה בלוח זמנים שאינו מתאים לתכנית.  •

להשתמש במערך הערכה מורכב מדי או במערך הערכה שהפיתוח שלו אינו כולל מעורבות מספקת של בעלי עניין.  •
להשתמש בנתונים שנאספו למטרות אחרות כתחליף להערכת תכנית.  •

להניח שצריך תמיד למדוד תוצאות.  •
לכפות הערכה של תוצאות שאינן מתאימות או שהן חורגות מתחום התכנית.  •

כיצד אתה ממשיך לקבל מידע על סטטוס ההערכה לאחר שהסכמת לתמוך בה?

דוחות תקופתיים או דוחות במחצית הדרך

לבקש שהמעריך ימסור דוחות סטטוס לגבי:

פעילויות הערכה שהתבצעו.  •

כל בעיה באיסוף נתונים או בפיתוח כלים שהמעריך נתקל בה.  •

כל שינוי מוצע בלוח הזמנים של איסוף הנתונים או בגישות איסוף הנתונים.  •

ממצאים ראשוניים כשהדבר מתאים.  •

דוחות סטטוס אלה צריכים להימסר לפי לוח זמנים קבוע התואם את צורכי המממן ואת לוח הזמנים של ההערכה. השווה 
כל דוח סטטוס לפעילויות המוצעות וללוח הזמנים המוצע. התכונן לבקש הבהרות אם היו בעיות כלשהן )לדוגמה, לוח 

זמנים, גישה(.

הערה: אל תבקש ממעריכים למלא דוחות סטטוס אלא אם יש מחויבות אמיתית לקרוא אותם. תן דעתך לכך שהכנת דוחות כאלה גוזלת זמן 
ועולה כסף.

סיכום הפרויקט

בקש דוח סטטוס סופי או הכלל אותו כחלק מדוח ההערכה הסופי. השווה בין מה שנעשה בפועל לבין מה שהוצע. הנח 
שיהיו הבדלים מאחר שלא כל המשימות מתנהלות לפי התחזיות.

מה אמורה להיות עלות ההערכה?

כלל האצבע הוא שהערכת תכנית אמורה לעלות כ-10% ל-20% מעלות הפעלת התכנית. ברוב המקרים מרכיבי העלות 
העיקריים של ההערכה הם עבודה, בייחוד של מעריכים בכירים ותקורה. אפשר לברר מהם התעריפים המקובלים לשעת/

יום עבודה של מעריכים בכירים בישראל.

אפשר לקבוע עלויות בשתי דרכים:

לתכנן הערכה מתאימה ולאחר מכן לחשב את העלויות הקשורות למשימות. או  .1
לקבל מהמזמין סכום כללי כלשהו, ולהציע את המערך הטוב ביותר על סמך סכום זה.   .2

פרק 5  •  יסודות בהערכה משתפת פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת
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הפרק האחרון במדריך הערכה בסיסי זה לארגונים ללא 
כוונת רווח ולשותפיהם להערכה, כולל מספר עצות 

כלליות על ניתוח נתונים ומספר עצות ספציפיות על 
כתיבת דוחות הערכה. אף שבמקרים רבים מכינים תוצרים 

אחרים כגון סקירות ממצאים, תמציות מנהלים ומצגות 
פאואר פוינט, דוח ההערכה הוא עדיין הכלי המקובל ביותר 

למסירת ממצאי הערכה.

השלמת ניתוח הנתונים
בפרק III הוצגו גישות ספציפיות לניתוח נתונים לסקירות 

רשומות, לסקרים, לראיונות ולתצפיות: איסוף נתוני 
הערכה ושימוש בהם. העצות הבאות אינן ספציפיות 

לגישות מסוימות.

הדברים החשובים ביותר שיש לזכור לגבי ניתוח 
נתונים

לפני שאתה ניגש לניתוח הנתונים – הכן תכנית.  .1
הגדר מה נחשב "טוב דיו" )כלומר, הבהר יעדים וכיצד   •

תחליט אם התוצאות טובות/חיוביות, שליליות או 
ניטרליות(.

ציין מה תעשה בכל סוג של ממצאים, כולל מתי   •
תצרף יחד קטגוריות וכיצד תציג תוצאות )לדוגמה, 

כמספרים, כאחוזים או כקטגוריות(.

הבהר כיצד תטפל בנתונים חסרים.  •
הכן טבלאות דמה, רשימות וסיכומים לנתונים שניתחת   .2

– התייעץ עם אחרים לפני שאתה מכין את הדוח.

זהה את הממצאים החשובים ביותר בנתונים שלך,   .3
סכם אותם ולאחר מכן השתמש בתוצאות הספציפיות 

)לדוגמה, טבלה או רשימה של נתונים( להבהרת 
סיכום הממצאים. הממצאים החשובים ביותר הם אלה 

שנותנים מענה לשאלות ההערכה שלך. גם מספר 
הממצאים העיקריים, בדומה לשאלות ההערכה, צריך 
להיות מוגבל/ממוקד )כלומר, בדרך-כלל בין 3 ל-10 

ממצאים הם העיקריים(.
הצג את הניתוח שלך באופן מסודר, תכליתי וברור.  .4

דברים שיש להימנע מהם בעת ניתוח נתונים
לכלול שיעורי משיבים ובעיות מתודולוגיות כחלק   .1

מהממצאים שלך.
למסור דיווח גם במספרים וגם באחוזים, אלא אם צורת   .2

נתונים אחת דרושה להבהרת האחרת.
לפרט, במשפט או בטבלה, את כל התשובות   .3

האפשריות לכל שאלה בסקר בסדר הופעתן בסקר. 
]הימנע מלעשות זאת גם שמדובר בנתוני ראיונות[

למסור את התוצאות שלך במידה מופרזת של דיוק –   .4
כשמדווחים באחוזים אפשר בדרך-כלל פשוט לעגל 

למספר השלם הקרוב ביותר.
להרגיש חייב להציג את התוצאות בסדר שבו הן   .5

מופיעות בסקר או במדריך הראיון. על מנתח הנתונים 
לסדר את הדברים בדרך הטובה ביותר להבהרת 

הממצאים – אינך חייב להציג דברים בסדר שבו שאלת 
אותם.

לכלול צעדי פעולה או מסקנות שאינם עולים בבירור   .6
מהממצאים שלך.

פרק 5  •  יסודות בהערכה משתפת

הכנת דוחות ההערכה  .5

פרק 4  •  יסודות בהערכה משתפת
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הכנת דוחות הערכה
)התחל את התהליך במהלך איסוף הנתונים(

הדבר הקשה ביותר הוא להתחיל.

את הדברים הבאים יש לעשות כדי להתחיל בתהליך 
כתיבת דוח ההערכה.

קבע את הצרכים והמטרות של דוח ההערכה ואת   .1
הקהלים שאליהם הוא מיועד. )זכור כאן את בעלי 
העניין העיקריים שלך. כיצד עליך לדווח ללקוחות, 

לצוות התכנית, לגורמים מממנים, לאחרים?(
הכן ראשי פרקים לדוח )הקפד לכלול בו את הדברים   .2

הבאים(
תיאור הפרויקט א. 

הסבר ברור על שאלות ההערכה ועל מטרת  ב. 
ההערכה

תיאור של השיטות שבהן נעשה שימוש בפועל  ג. 
לאיסוף הנתונים

סיכום הממצאים העיקריים )כולל טבלאות, גרפים,  ד. 
סיפורים קצרים, ציטוטים וכו'(

דיון בממצאים העיקריים או הסבר על משמעותם ה. 
צעדי פעולה מוצעים ו. 

הצעדים הבאים )לתכנית ולהערכה( ז. 
נושאים להמשך בחינה )קצוות לא סגורים( ח. 
קבע אילו מתכונות דיווח יידרשו )מסמך כתוב,   .3

מסמך אלקטרוני, חומרים למצגת בכתב או למצגת 
אלקטרונית, תמציות מנהלים, דוחות לצרכנים וכו'( 

והכן לוח זמנים להפקת הדוח עם מטלות כתיבה 
ותכנית הפצה.

חלוק עם בעלי העניין העיקריים את ראשי הפרקים   .4
של הדוח, את רשימת הקהלים ואת מתכונות הדיווח 

המוצעות, את לוח הזמנים המוצע ואת תכנית ההפצה.
תקן את ראשי הפרקים של הדוח ואת כל תכניות   .5

הדיווח האחרות כך שהדוח יכלול את ההצעות 
העיקריות של בעלי העניין.

רק דבר אחד קשה יותר מלהתחיל את הדוח, והוא 
לסיים אותו.

עשה את הדברים הבאים כדי לבצע את העבודה.

)תן דעתך לכך שייתכן שיהיה צורך לחזור ולציין את הפריטים 
ברשימה זו או לשכפל אותם בהתאם להחלטות לגבי הקהלים 

והצרכים(

אסוף את כל החלקים והכן את טיוטת הדוח הראשונה.  .1
חלוק את הטיוטה עם בעלי העניין המתאימים.  .2

הכנס תיקונים כנדרש.  .3
השלם את הכנת הדוח והצג אותו בהתאם לתכנית   .4

ההפצה.
התחל בתכנון פעולות עתידיות לפי הצורך.  .5

דברים חשובים שיש לזכור לגבי כתיבת 
דוח

פעל בהתאם לראשי הפרקים לכתיבת דוח המובאים   •
לעיל. הרגש חופשי לנהוג גמישות לגבי הסדר, אבל אל 

תשמיט פרקים שלמים )ראה גם את הנספח(.
הכן ראשי פרקים פנימיים משלך כולל מי אחראי   •

לאילו סעיפים. דאג להשאיר זמן לבעלי עניין לעזור לך 
בעריכה/הכנסת תיקונים.

נהג חסכנות בהחלטותיך לגבי מה לכלול בדוח שלך. כל   •
המקצר – משפר.

הימנע משימוש מופרז בז'רגון.  •
קרא את הדברים שכתבת – אם אינך מבין אותם, רבים   •

הסיכויים שגם אחרים לא יצליחו להבין אותם. חשוב 
במונחים פשוטים, מה אתה מנסה לומר, ולאחר מכן 
כתוב זאת. השתמש במשפטים שלמים ובמוסכמות 

לשוניות מקובלות. תוכל להיעזר בנקודות אך הגבל את 
השינויים בסגנון ממשפטים שלמים לנקודות. הקפד 

לכתוב באופן שיאפשר לקורא לעקוב אחר דרך החשיבה 
שלך.

אפשרויות עיצוב המסמך באות לעזרתך. השתמש   •
בכותרות ובסעיפים כדי לעזור לקורא לדעת מה קורה 

בדוח שלך. היה עקבי מבחינת מיקום הכותרות ומראה 
הכותרות )ממורכזות, מודגשות, עם קו תחתי, כותרות 

צדדיות וכו'(. מספר את העמודים. אם אתה מכין טיוטה 
– כדאי להשתמש ברווח כפול.
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השתמש בטבלאות ובגרפים להמחשת הממצאים.   •
יש לתת כותרות, תוויות ומקרא או הערות שוליים לכל 

הטבלאות והגרפים, כדי שאפשר יהיה להציג אותם 
בנפרד )ראה גם את הנספח(.

השתמש בציטוטים ובתיאורים קצרים של אירועים   •
מהערות שרשמת בשטח כדי להמחיש את הממצאים. 

זכור שציטוטים יש להביא בין מירכאות ולייחס אותם 
למי שאמר אותם )או לציין את סוג האדם שאמר אותם, 
לדוגמה, משתתף( או למי שכתב אותם. אם אתה מציג 

הערות שרשמת לעצמך בשטח, הקפד לציין שמדובר 
בהערות שלך והבא אותן בהקשר המתאים.

היה עקבי בשימוש בשפה, בסימני פיסוק וכו'. דוחות   •
הערכה יש לכתוב בדרך-כלל בזמן עבר – דווח רק 
על מה שעשית בפועל ועל מה שמצאת. הסעיפים 

העוסקים בצעדי פעולה או ב"נושאים להמשך בדיקה" 
יכולים לכלול התייחסויות לפעולות עתידיות.

אל תכניס נושאים חדשים לדוח שלך בפרקים   •
האחרונים. אל תשתמש בדוח כדי להסביר מדוע שינית 

את המערך שלך, מה לא עשית ומה צריך לקרות 
בתכנית ללא קשר לממצאים המוצגים בדוח.

 תמצת...תמצת...תמצת...
תמצת...תמצת...תמצת..

הערה על המלצות/צעדי פעולה מועילים 
ומעשיים

הפרק האחרון של דוחות הערכה רבים הוא צעדי הפעולה 
המומלצים. את ההמלצות צריכים להכין בתשומת 

לב רבה, בעלי תפקידים בתכנית והשותפים בהערכה 
המשתפת. להלן רשימת עצות לכתיבת המלצות מועילות 

ומעשיות.
את אופיו ותכנו של הדוח הסופי, כולל אופן הטיפול   •

בהמלצות, יש לקבוע בתחילת ההערכה ולבחון אותו מדי 
פעם בהמשך.

ההמלצות צריכות להיגזר מממצאי ההערכה ולהתבסס   •
עליהם.

יש לעשות הבחנה בין המלצות על נושאים עיקריים או   •
מרכזיים לבין נושאים חשובים פחות.

כדאי להציע מספר אפשרויות כשהדבר ישים.  •
התמקד בפעולות הנמצאות בשליטתם של מי שאמורים   •

להשתמש בהערכה, וגלה רגישות פוליטית.
נסח את ההמלצות באופן שקול ומדוד.  •

השאר לקבוצת היעד זמן לתגובה על ההמלצות. תכנן   •
מעקב.

הערה אחרונה לגבי הרחבת מאמצי 
ההכשרה להערכה בארגונים

כעת, לאחר שהצוות שלך סיים את הכנת מערכי ההערכה 
ואת כל פרקי המדריך, אל תשכח לחלוק את נושא פיתוח 
יכולת ההערכה עם אחרים בארגונך. בעמוד הבא מובאת 

רשימה של גישות שיתוף.
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תכנון השיתוף

שם הארגון: _________________________________________________________________________

הערותגישות שיתוףמתוכנןמתקיים 

קיום הערכה בארגון לפרויקטים נוספים, ולא רק לפרוייקט בו 
התבצעה ההכשרה לבניית יכולות הערכה.

הכנת פרק בנושא דרישות מהערכה לקולות קוראים של 
הארגון שלך.

סקירת חומרי הערכה או כלי הערכה בפרויקט שאינו בתהליך 
הערכה משתפת.

עריכת מפגש)י( הערכה כללי)ים( לאנשי צוות בשטח.

עריכת מפגש)י( הערכה כללי)ים( לאנשי צוות אחרים בארגון.

שיתוף אנשי צוות בנוסף לאלה המשתתפים באיסוף נתונים 
)לדוגמה, סקרים, ראיונות, תצפיות, סקירת רשומות ונתונים 

מנהליים( במסגרת בניית יכולות הערכה.

שיתוף אנשי צוות בנוסף לאלה המשתתפים באיסוף נתונים 
מלבד המשתתפים בתכנון )לדוגמה, פיתוח כלים, קביעת לוח 

זמנים( של במסגרת בניית יכולות הערכה.

שיתוף אנשי צוות )או חברים במועצת המנהלים( מלבד 
המשתתפים בתכנון )לדוגמה, פיתוח כלים, קביעת לוח זמנים( 

של במסגרת בניית יכולות הערכה.

שיתוף אנשי צוות מלבד המשתתפים בפיתוח צעדי פעולה 
הקשורים לבניית יכולות הערכה.
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הצעות לראשי פרקים לדוח ההערכה

מבוא  .I
מבוא על הארגון ו/או על התכנית )ייעוד, מטרות ופעילויות עיקריות(. א. 

מטרת הבדיקה. ב. 
מדוע נערכת ההערכה. ג. 

שאלות הערכה  .II
שאלות ברורות ומדויקות העולות בקנה אחד עם ייעוד התכנית ועם מטרותיה. א. 

אם יש מספר שאלות הערכה, סדר אותן בקטגוריות )לדוגמה, מתן שירות, תוצאות מבחינת צוות עובדי התכנית,  ב. 
תוצאות מבחינת המשתתפים, השפעות התכנית(.

שיטות/גישות לאיסוף נתונים  .III
תיאור השיטות הנבחרות )במלל או בצורת טבלה( – תיאור של הדברים שקרו בפועל במהלך איסוף הנתונים, לא של  א. 

מה שהמעריך תכנן לעשות או ניסה לעשות.
הקשר בין השאלות לבין הגישות לאיסוף נתונים )בדרך-כלל מוצג כטבלה(. *ב. 

רציונל איסוף הנתונים – הסבר מדוע נבחרו השיטות כולל הבהרה לגבי השימוש באיסוף משתף של נתונים. *ג. 
משיבים ונתונים חסרים – תיאור של אוכלוסיות היעד לגבי כל פעילות איסוף נתונים כולל מדוע נבחרו ואם חסרים  *ד. 

נתונים כלשהם.
קשיים באיסוף נתונים. *ה. 

תיאור יעדי הניתוח )אפשר לטפל בזה גם בסעיף הממצאים(. *ו. 

שים לב שבסעיפים ב' – ו', אפשר לטפל כחלק מתיאור השיטות הנבחרות

ממצאי ההערכה  .IV
סיכומי תוצאות איסוף הנתונים וניתוח הנתונים. א. 

תשובות על שאלות ההערכה )כשאפשרי(. ב. 
השוואה בין ממצאים ליעדים. ג. 

מסקנות  .V
סיכום הממצאים העיקריים. א. 

ניתוח סופי או פרשנות )רלוונטיות, נקודות חוזק/חולשה(. ב. 
צעדי פעולה/המלצות – מה ייעשה בדוח, מה אפשר/או צריך לעשות לגבי התכנית. ג. 

נושאים להמשך בירור )נושאים תלויים ועומדים שעלו מן ההערכה(. ד. 
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מחשבות על טבלאות ונתונים

I. טבלאות

טבלאות מאורגנות כסדרות של שורות וטורים, השלב   •
הראשון בבניית טבלה הוא קביעת מספר השורות 

ומספר הטורים הדרושים )ראה גם את המסגרת להלן(. 
התיבות הנפרדות או ה"תאים" של הטבלה, מכילות את 

המידע שברצונך להציג.
לכל טבלה צריכים להיות מספר טבלה וכותרת )היה   •

עקבי(. במידת האפשר, השתמש בכותרת לתיאור תוכן 
הטבלה )לדוגמה, טבלה 1: אחוז המשיבים המסכימים 

עם כל פריט בסולם שביעות רצון הלקוחות(.

לכל שורה ולכל טור חייבת להיות כותרת ברורה   •
המתארת את הנתונים המוצגים )אחוזים, מספרים(. 
אינך צריך להראות כל דבר, אבל הקורא צריך להיות 

מסוגל לחשב בעצמו את מה שאתה מציג. הסבר את 
תוכן הטבלה בעזרת הערות שוליים, לפי הצורך.

השתמש בשורות ובהצללות להדגשה נוספת של   •
הנתונים המוצגים בטבלה.

טבלה 2:
FLS שימוש באתרים על-ידי משיבים של ארגון

N=111% המשיבים לסקר של ארגון FLS ש...

מקיימים תכנית אוריינות למשפחה אחת באתר 
37%אחד

מקיימים תכנית אוריינות למשפחה אחת באתרים 
20%רבים

מקיימים תכנית אוריינות למשפחות רבות באתר 
21%אחד

מקיימים תכנית אוריינות למשפחות רבות 
21%באתרים רבים

N = המספר הכולל של הסוכנויות שהשיבו

טבלה 3:
*FLS פיזור גיאוגרפי של המשיבים באתר

% המשיבים הרובע בעיר ניו יורק
FLS לסקר של

% הפניות 
המקוריות

28%22%ברונקס

22%25%ברוקלין

39%32%מנהטן

10%17%קווינס

1%3%סטטן איילנד

605 )100%(156 )100%(סה״כ

טבלה 4ב':
אחוז המשיבים ל-FLS שהציעו כל סוג של שירות, לפי רבעים

)N=28( ברונקס)N=25( ברוקלין)N=41( מנהטן)N=15( קווינס

50%54%55%33%חינוך לגיל הרך

31%34%50%13%השכלה להורים

36%69%50%47%השכלה למבוגרים

38%46%47%27%פעילויות הורים/ילדים

12%26%18%0כל ארבעת השירותים 
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מחשבות על טבלאות ונתונים )המשך(

II. כמה סוגים נפוצים של טבלאות )המשך(

טבלה 2:
ממצאים עיקריים לגבי התקדמות התכנית, 2002

א. האם האתרים השיגו את יעדיהם ל-2002אתר

אתר 1 השיג את כל יעדיו ל-2002. בחטיבת הביניים נפתחה תכנית לאחר שעות הלימודים והשירותים החלו אתר 1
לפעול באביב 2002. בנוסף, נערכו שמונה פורומים )תכניות לבניית יכולת ניהול( שהגיעו ל-50 ארגונים קהילתיים 

שונים. ועדת ההיגוי תרמה לפיתוח ולפעולות של המעבדה ושל סדרת מפגשי ההכשרה כאחד.

אתר 2 )החדש ביותר( השיג את אחד מיעדיו ועשה כברת דרך נכבדה להשגת היעד האחר. המשוב אתר 2
שהתקבל מ-700 תלמידים, 60 מורים וכ-65 הורים משני בתי הספר שנבחרו, סוכם. ניתוח המשוב שביצעו 

תלמידי מתמטיקה בכיתה ח׳ הראה צורך ברור בתכניות לאחר שעות הלימודים )בייחוד באתר חטיבת הביניים( 
ובתחומי עניין מסוימים )אמנות, תיאטרון, ספורט(. בנוסף לקבלת משוב מתלמידים, מורים והורים, השתתפו חברי 

צוות מרכזיים מהאתר בהכשרה לקראת התכנית שהתקיימה באתר ומחוצה לו. תהליך פיתוח הבקשה לקבלת 
הצעות נדחה מעט, ולכן לא נבחר ארגון קהילתי. הבקשות לקבלת הצעות הושלמו בסופו של סמסטר הסתיו 

והופצו בינואר 2003(. בשל העיכוב בבחירת ארגון קהילתי, התכנון הניסיוני ו״הבתים הפתוחים״ לא יצאו לפועל.

האתר של ניו יורק )המפותח ביותר( השיג את כל שלושת יעדי היישום לשנת 2002. זוהו שישה )6( אתר 3 
ארגונים מבוססי קהילה חדשים וחוזרים שסיפקו שירותים לתלמידים ולצוות החינוכי של חטיבת הביניים ושל בית 
הספר היסודי הפועלים באתר. באשר למטרת ההכשרה של האתר, התקיימו בו שישה מפגשי “בית פתוח״ שבהם 

למדו מורים, הורים ואמנים על ה״תכנית״ וניתנה להם הזדמנות לצפות בקבוצות שהשתתפו בפעילויות לאחר 
שעות הלימודים. כמו כן התקיימה סדרת מפגשי הדרכה לאנשי מקצוע ולמורים שהשתתפו ב״מעבדה״.

אתר 4 השיג את יעדיו, אבל נתקל בחסמים חמורים. נמצאה מתאמת שמילאה תפקיד זה במהלך סמסטר אתר 4
אביב 2002. אולם בהמשך התברר שהיא אינה מתאימה לתיאור התפקיד, בייחוד לאור הבעיות הארגוניות. 

ההכנות באתר לא התנהלו כפי שצריך והתברר שבית הספר, שהתקיימו בו שלוש תכניות אחרות לשעות אחר 
הלימודים בעת שה״מעבדה״ החלה לפעול, אינו האתר האידיאלי למודל. למרות בעיות אלה, התקיים מפגש 

אוריינטציה מקיף למפעילי תכניות מטעם הארגון מבוסס הקהילה ולמורים בבית הספר, חמישה )5( ארגונים 
מבוססי קהילה שונים וכמה מחברי צוות בית הספר נבחרו לתת את השירותים בשמונה )8( תחומי מיקוד שונים 

ותכנית חלוץ מוגבלת )שהשתתפות בה הייתה מועטה ביותר( החלה לפעול.

טבלה 7א':
תשובות של עורכי דין ועורכות דין על פריטים בסולם שוויון מגדרי לפי מגדר

 הצהרות שוויון
% המסכימים עם המשפט הבא לגבי החברות/המשרדים* שלהם......

 עורכת דין
 N=212

 עורך דין
N=174

הבדלים )%(

לגברים ולנשים יש סיכויי קידום זהים  66%88%22ה. 

לגברים ולנשים יש אותו סיכוי להופיע בבית משפט.  89%96%7ו. 

האפשרות להשתכר שכר גבוה זהה לגבי גברים ונשים. 65%91%26ז. 

לגברים ונשים יש סיכויים שווים לקשר ישיר עם לקוחות.  85%97%12ח. 

לגברים ולנשים יש אותה אפשרות גישה למנהלים בכירים. 85%96%11י. 

לגברים ולנשים יש הזדמנויות שוות להשתתף בפעילויות מחוץ למשרד, כגון בילוי  ט. 
69%96%27באירועי ספורט או באירועים חברתיים. 

* כל הפריטים למעט הראשון מתייחסים ברוב המקרים רק למי שעובדים במשרדים פרטיים או בסביבות של ייעוץ משפטי בתוך ארגונים.
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מחשבות על טבלאות ונתונים )המשך(

II. כמה סוגים נפוצים של טבלאות )המשך(

טבלה 1ב':
נתונים דמוגרפיים של משתתפים בסקר, לפי סביבת עבודה

נתונים דמוגרפיים לפי סביבת עבודה
משפטיציבוריבתוך הארגוןפרטי

 נשים
n= 117

 גברים
n=100

 נשים
n=59

 גברים
n=47

 נשים
n=134

 גברים
n=91

 נשים
n=37

 גברים
n=43

4%26%2%29%10%21%32%56%הקבוצה המבוגרת ביותר )+54(

46%18%22%13%26%18%3%2%הקבוצה הצעירה ביותר )> 35(

20%14%11%12%17%8%15%12%מיעוטים*

20%9%24%6%24%16%5%7%יחיד

62%83%64%92%60%73%76%88%נשוי

12%5%7%2%9%8%10%5%פרוד גרוש

14%6%7%0%7%4%24%2%חיים יחד**

1%3%2%6%5%6%0%11%מגורים לבעלי מוגבלות 
* כולל אמריקנים-אפריקנים, אמריקנים אסיאנים, היספאנים ואלה המזדהים כאחרים

** כולל מי שחיים עם אנשים בני אותו מין או בני המין השני. הסדרי מגורים מסתכמים ביותר מ-100% בשל טעויות עיגול ומספר דיווחים כפולים

טבלה 1:
מעורבות שותפים 2002-2001

ארגון
תכניות

AFSGTKALS&S
 

SMART
PEERTCBWPWP

ה, קתקתה, קתארגון 1

קתה, קתה, קתהה, קתארגון 2

ה, קתארגון 3

ה, קתהה, קתהה, קתארגון 4

ה, קתה, קתה, קתארגון 6

ההקתקתארגון 7

ה = השתתפה בהכשרה, קת = קיום תכנית

פרק 5  •  יסודות בהערכה משתפת
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מחשבות על טבלאות ונתונים )המשך(

III. שימוש בגרפים להצגת תוצאות

תרשימי עוגה )מראים הרכב/פירוט(

הרכב משפחות שבריריות בתכנית צוות הורות

> ילד אחד,
אם אחרת

> ילד אחד,
אותה אם

ילד אחד

תרשים קווי )מראה שינוי לאורך זמן(

חלקם של התלמידים שעברו מבחן מיומנויות

100%

80%

60%

40%

20%

0%

96    97        98           99

בתי ספר הנמצאים
SURR במסגרת

אחר

גרף עמודות )מראה התפלגויות בתוך תת-קבוצות(

סטטוס היציאה של משתתפות תכנית לנפגעות אלימות 
במשפחה

100%

80%

60%

40%

20%

0%
,24–18

ללא ילדים
,24–18

עם ילדים
,25+

ללא ילדים
,25+

עם ילדים

אין גידול, יציאה לא מתוכננת

אין גידול, יציאה מתוכננת

גידול + יציאה לא מתוכננת

גידול + יציאה לא מתוכננת
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מבחן בהערכה:

לגבי הדברים הבאים: בחר את המונח הנכון ממחסן המונחים )נקודה 1 לכל שאלה(

מדדים מהימנים מדדיםתוצאות

מדדים תקפיםנתוני ייחוס/נקודות מידוד יעדים 

נתוני ביצועים המשמשים למטרות השוואה.  .1

ניתן לקבל אותם בתנאים דומים.  .2
מאפיינים ניתנים לצפייה ולמדידה של שינויים המייצגים מרכיבים של תוצאה   .3

מסוימת.
שינויים בידע, בעמדות, בהתנהגויות, במצב או בסטטוס המתרחשים במהלך   .4

תכניות ו/או לאחריהן.

מודדים במדויק את מה שהם אמורים למדוד.  .5

השלם

ציין ארבע גישות עיקריות לאיסוף נתוני הערכת תכניות. )4 נקודות(  .6

ציין 3 דרכים שבהן אפשר לקבוע יעדים להשגת תוצאות. )3 נקודות(  .7

_________________________   __________________________   __________________________

ציין ארבע קטגוריות של בעלי עניין בהערכת תכניות. )4 נקודות(  .8

ציין לפחות שני קריטריונים לשאלות הערכה. )2 נקודות(  .9

10. מדוע מועיל להשתמש במודלים לוגיים בהערכת תכניות? )2 נקודות(

נכון/לא נכון )2 נקודות לכל שאלה(

סקרים מתאימים במיוחד כשיש לך קבוצות קטנות שאתן יש לך קשר קבוע.  .11

הגורמים המממנים הם בעלי העניין העיקריים בעבודת ההערכה.  .12

בחירת מדגם של 30% היא כלל אצבע טוב להבטחת מידת הייצוגיות.  .13

הערכת תכניות מתמקדת במקרים רבים בסיבתיות.  .14

אפשר להשתמש בהערכת תכניות כדי לסייע בשיפור תכניות.  .15
16.  ביצוע חיתוכים של תשובות לתתי קבוצות )cross tabulations( הוא גישה מקובלת שמשתמשים בה בעת 

ניתוח נתוני ראיונות.

בעלי עניין יכולים להשתתף בחלקים רבים של פרויקטים של הערכת תכניות.  .17

כדי לבצע הערכה של תכנית המעריך חייב להיות מומחה בתחום.  .18

נתונים כמותניים תמיד טובים יותר מנתונים איכותניים.  .19

פרויקט הערכה אחד מניב פעמים רבות דוחות רבים.  .20

מבחן בהערכה )מפתח תשובות(  •  יסודות בהערכה משתפתמבחן בהערכה  •  יסודות בהערכה משתפת



95 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

מבחן בהערכה )מפתח תשובות(  •  יסודות בהערכה משתפתמבחן בהערכה  •  יסודות בהערכה משתפת

מבחן בהערכה )מפתח תשובות(

לגבי הדברים הבאים: בחר את המונח הנכון ממחסן המונחים )נקודה 1 לכל שאלה(

מדדים מהימנים מדדיםתוצאות

מדדים תקפיםנתוני ייחוס/נקודות מידוד יעדים 

נתוני ביצועים המשמשים למטרות השוואה. נתוני ייחוס/נקודות מידוד1. 

ניתן לקבל אותם בתנאים דומים. מדדים מהימנים2. 

מאפיינים ניתנים לצפייה ולמדידה של שינויים המייצגים מרכיבים של תוצאה   .3
מדדיםמסוימת.

שינויים בידע, בעמדות, בהתנהגויות, במצב או בסטטוס המתרחשים במהלך   .4
תוצאותתכניות ו/או לאחריהן.

מודדים במדויק את מה שהם אמורים למדוד. מדדים תקפים5. 

השלם

ציין ארבע גישות עיקריות לאיסוף נתוני הערכת תכניות. )4 נקודות(  .6
סקרים, ראיונות, תצפיות, סקירת רשומות ונתונים מינהליים

ציין 3 דרכים שבהן אפשר לקבוע יעדים להשגת תוצאות. )3 נקודות(  .7
_________________________   __________________________   __________________________

ביצועי עבר, חוש מקצועי טוב, סטנדרטים חיצוניים כשהדבר אפשרי

ציין ארבע קטגוריות של בעלי עניין בהערכת תכניות. )4 נקודות(  .8
צוות העובדים, משתתפים ראשוניים או משניים, הגורמים המממנים, מנהלים/מנכ"ל

ציין לפחות שני קריטריונים לשאלות הערכה. )2 נקודות(  .9
אפשר לקבל נתונים כדי לענות על השאלה, יותר מתשובה אפשרית אחת לשאלה, תשובה רצויה או דרושה, מכוונת 

להיבטים ניתנים לשינויים של תכנית

10. מדוע מועיל להשתמש במודלים לוגיים בהערכת תכניות? )2 נקודות(
הם מבהירים את השירותים שיינתנו )פעילויות(, מה אמור לקרות לתכניות ולמשתתפים )תוצאות( והם מבהירים מדדים 

ויעדים

נכון/לא נכון )2 נקודות לכל שאלה(
סקרים מתאימים במיוחד כשיש לך קבוצות קטנות שאתן יש לך קשר קבוע.ל  .11
הגורמים המממנים הם בעלי העניין העיקריים בעבודת ההערכה.ל  .12
בחירת מדגם של 30% היא כלל אצבע טוב להבטחת מידת הייצוגיות.ל  .13
הערכת תכניות מתמקדת במקרים רבים בסיבתיות.ל  .14
אפשר להשתמש בהערכת תכניות כדי לסייע בשיפור תכניות.נ  .15

ל
ביצוע חיתוכים של תשובות לתתי קבוצות )cross tabulations( הוא גישה מקובלת שמשתמשים בה בעת   .16

ניתוח נתוני ראיונות.
בעלי עניין יכולים להשתתף בחלקים רבים של פרויקטים של הערכת תכניות.נ  .17
כדי לבצע הערכה של תכנית המעריך חייב להיות מומחה בתחום.ל  .18
נתונים כמותניים תמיד טובים יותר מנתונים איכותניים.ל  .19
פרויקט הערכה אחד מניב פעמים רבות דוחות רבים.נ  .20
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מונחים שימושיים בהערכה
אקסטרפולציה )Extrapolation( - השערות זהירות 

על מידת הישימות של ממצאים למצבים אחרים 
בתנאים דומים, אבל לא זהים. אקסטרפולציות הן 
הגיוניות, שקולות ומוכוונות-בעיות ולא אמפיריות, 

סטטיסטיות והסתברותיות בלבד.

בחינה )Assessment( - היא מילה נרדפת ל”הערכה”, 
אם כי במקרים רבים משמשת לתיאור מבחן או מיני-

מחקר.

בחינות צרכים )Needs Assessments( - קובעות 
אם שירותים קיימים עונים על צרכים, היכן יש פערים 

בשירותים והיכן יש משאבים זמינים. בחינות כאלה 
מתקיימות במקרים רבים לפני התחלת הערכה או 

בתגובה על ממצאי הערכה.

בקרה )Compliance/Monitoring( - סוג של הערכה 
שבה שאלות ההערכה מתמקדות בציות לנהלים 

מוגדרים מראש.

הכללה )Generalize( - לייחס תכונות על-סמך 
השתייכות לקבוצה או להקיש על קבוצות או תכניות 
על סמן התוצאות של מדגם או של תת-קבוצה של 

חברים.

 - )Summative Evaluation( הערכה מסכמת
מיועדת לקבוע את האפקטיביות המהותית של תכנית. 
חשובה במיוחד לצורך קבלת החלטות על סיום תכנית, 

המשכה או הארכתה.

 - )Formative Evaluations( הערכה מעצבת
מתמקדות בדרכים לשיפור ולתגבור תכניות ונערכות 

בשלבים המוקדמים או המתקדמים של תכנית.

הקצאה אקראית )Random Assignment( - שיטה 
המאפשרת למפעילי תכניות לחלק את המשתתפים 

באופן אקראי בין קבוצת הטיפול )אלה המקבלים 
שירותים( לבין קבוצת ביקורת )אלה שאינם מקבלים 

שירותים(.

טריאנגולציה )Triangulation( - פריטי מידע רבים 
המתקבלים על-ידי איסוף סוגים שונים של נתונים 

על אותו נושא, או על-ידי שימוש בעובדים שונים 
לביצוע אותן משימות; או על-ידי שימוש בשיטות רבות 

לקבלת נתונים ושימוש בנקודות ראות רבות לניתוח 
המידע.

יעדים )Objectives( - משהו שפועלים או חותרים 
להשגתו, שאפשר לראותו או למדוד אותו.  

תוצאות )Outcomes( - תוצאות של משתתפים 
במהלך השתתפותם בתכנית ו/או לאחריה.

מדדים )Indicators( - מאפיינים ניתנים לצפייה 
ולמדידה של שינויים המייצגים מרכיבים של תוצאה 

)משקל לידה תקין למשל הוא מדד לתוצאה של תינוק 
בריא(.

מדדים מהימנים )Reliable Measures( - שניתן 
לקבלם שוב בתנאים דומים.

מדדים תקפים )Valid Measures( - מודדים במדויק 
את מה שהם אמורים למדוד. )אזהרה, קשה לבחון 

זאת(. לגבי רוב המשתנים החברתיים וההתנהגותיים 
לא קיימים סטנדרטים מוסכמים של בדיקה(.

מחקר )Research( - במדעי החברה הוא איסוף 
שיטתי של מידע המבוצע כדי לגלות ידע חדש, לבחון 

תיאוריות, לקבוע אמתות אוניברסליות ולערוך הכללות 
מעבר לזמן ולמרחב.

מטרות )Goals( - תנאים )רחבים בדרך-כלל( שתכניות 
פועלות להשגתם )לדוגמה, לקדם רווחה אישית(.

נתוני ייחוס/נקודות מידוד )Benchmarks( - נתוני 
ביצועים קיימים המשמשים למטרות השוואה. אפשר 
לזהות אותם מתוך נתונים קודמים של התכנית שלך 

עצמה או יחסית לביצועים בתחום.

נתונים איכותניים )Qualitative Data( - כוללים 
תיאור מפורט של מצבים, אירועים, אנשים, 

אינטראקציות והתנהגויות שנצפו; ציטוטים ישירים 
של אנשים על חוויותיהם, עמדותיהם, אמונותיהם 

ומחשבותיהם ומובאות או קטעים שלמים ממסמכים, 
מהתכתבויות, מרשומים ומהיסטוריה של מקרים. 

שיטות איסוף נתונים איכותניים מאפשרות למעריך 
לבחון נושאים נבחרים באופן מעמיק ומפורט ובדרך-

כלל להפיק שפע של נתונים מפורטים על מספר קטן 
בהרבה של אנשים ומקרים.

מונחים שימושיים בהערכה  •  יסודות בהערכה משתפתמונחים שימושיים בהערכה  •  יסודות בהערכה משתפת
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נתונים כמותניים )Quantitative Data( - מתקבלים 
משאלונים, ממבחנים, מכלים מתוקננים של תצפיות 

ומרשומות של תכניות. שיטות איסוף נתונים כמותניים 
מאפשרות לפרק את המורכבויות של העולם לחלקים 
ולתת להם ערכים מספריים. לקבלת נתונים כמותניים 

יש צורך לחלק את מושא ההתעניינות לקטגוריות 
בדרכים המאפשרות ספירה.

קבוצות ביקורת )Control Groups( - אנשים שאינם 
משתתפים בתכנית ויכלו להשתתף בה, מוגדרים 

כקבוצת ביקורת כשנעשה שימוש במערך ניסויי )רצוי 
בתכנית שיש בה הרשמת יתר(. קבוצת הטיפול/הניסוי 

)treatment( משתתפת בתכנית וקבוצת הביקורת, 
אף שהיא מתאימה להשתתף בתכנית ובעלת נתונים 
דומים, אינה / משתתפת בתכנית. לאחר מכן נערכת 

השוואה בין תוצאות קבוצת הטיפול לבין תוצאות 
קבוצת הביקורת כדי לקבוע את תרומת התכנית 

לתוצאות.

אזהרה – השוואות יש לערוך בזהירות רבה.

קבוצות השוואה )Comparison Groups( - אנשים 
שאינם משתתפים בתכנית, דומים למשתתפים 

ומוגדרים כקבוצת ייחוס להשוואה )לדוגמה, אנשים 
באתרים שונים(.

תוצרים )Outputs( - תוצרי הפעילות של תכנית 
)לדוגמה, מספר המפגשים שהתקיימו, מספר 

המשתתפים בתכנית(.
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מקורות בנושא הערכה
Cousins, J. B., and Whitmore, E. (1998). 

“Conceptualizing participatory evaluation.״ 
In E. Whitmore (ed.). Participatory Evaluation 
Approaches, New Directions in Evaluation. 
No. 80. (pp. 5–23). San Francisco: Jossey 
Bass.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research 
and Evaluation Methods, 3rd Edition (Sage 
Publications)

Patton, M. Q. (2008) Utilization-Focused 
Evaluation: 4th Edition (Sage Publications) 

ספרים כלליים בנושא הערכה

הספרים הבאים מספקים הוראות טובות ומדריכים 
מעשיים בנושא הערכה )הספרים המסומנים בכוכבית 

מומלצים במיוחד(.

Community Impact Evaluation, by N. Litchfield 
(University College, London Press — UCL 
Press, 1996)

Empowerment Evaluation: Knowledge 
and Tools for Self-assessment and 
Accountability, by D. M. Fetterman, 
S. Kaftarian, and A. Wandersman (Sage 
Publications,1996)

Empowerment Evaluation: Principles in 
Practice, by D. M. Fetterman and A. 
Wandersman (Sage Publications, 2004)

Evaluation, 2nd Edition, by Carol H. Weiss 
(Prentice Hall, 1997)

Evaluation: A Systematic Approach, 7th Edition, 
by Peter Rossi and Howard Freeman (Sage 
Publications, 2004) (Textbook)

Evaluation for the 21st Century, by Eleanor 
Chelimsky and William R. Shadish (Sage 
Publications, 1997) (A reader)

Evaluation Strategies for Communicating 
and Reporting: Enhancing Learning in 
Organizations, by R. Torres, H. Preskill and 
M. Piontek (Sage Publications, 2004)

Evaluator׳s Handbook, by Joan L. Herman, 
L. L. Morris, and Carol Taylor Fitz-Gibbon 
(Sage Publications, 1987) (Very basic)

*Handbook of Practical Program Evaluation, 
by Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, and 
Kathryn E. Newcomer, eds., 2nd Edition 
(Jossey-Bass, 2004) (A reader)

Impact Analysis for Program Evaluation, by 
Lawrence Mohr (Sage Publications, 1995)

*Program Evaluation: Alternative Approaches 
and Practical Guidelines, by B. R. Worthen, 
J. R. Sanders, and J. Fitzpatrick (Addison, 
Wesley, Longman, 2003) (Textbook)

Practical Guide to Program Evaluation 
Planning: Theory and Case Examples, by 
D. J. Holden, and M. A. Zimmerman (Sage 
Publications, 2009)

*Program Evaluation: Methods and Case 
Studies, 7th Edition, by E. J. Posavac and 
R. G. Carey (Prentice Hall Humanities/Social 
Sciences, 2006)

The Logic Model Guidebook: Better Strategies 
for Great Results, L. Knowlton and 
C. Phillips (Sage Publications, 2009) 

What Counts as Credible Evidence in Applied 
Research and Evaluation Practice? 
Donaldson, S. I., Christie, C. A., and Melvin, 
W. M., eds. (Sage Publications, 2009)

מקורות  •  יסודות בהערכה משתפתמקורות  •  יסודות בהערכה משתפת
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ספרי הדרכה בנושא הערכה

A Field Guide to Outcome-Based Program 
Evaluation, by Jane Reisman, 1994. The 
Evaluation Forum, 1932 First Avenue, Suite 
403, Seattle, Washington 98101 
(206) 269-0171 

Assess for Success: Needs Assessment and 
Evaluation Guide, Girls Incorporated. 30 
East 33rd Street, New York, NY 10016 
(212) 689-3700

Evaluator׳s Handbook, by Joan L. Herman, 
L. L. Morris, and Carol Taylor Fitz-Gibbon 
(Sage Publications, 1987) (Very basic)

How to Manage and Analyze Data for 
Outcomes-Based Evaluation, by Marc 
Bolan, Kimberly Francis, and Jane Reisman, 
2000. The Evaluation Forum, 1932 First 
Avenue, Suite 403, Seattle, Washington 
98101

Key Steps in Outcomes Management, 2003. 
The Urban Institute Press, 2100 M Street, 
Washington, D.C., 20037

Measuring Program Outcomes: A Practical 
Approach (The United Way)

Outcomes for Success! 2000 Edition. The 
Evaluation Forum, 1932 First Avenue, Suite 
403, Seattle, Washington 98101

Performance Measurement, by Harry Hatry, 
1999. The Urban Institute Press, 2100 M 
Street, Washington, D.C., 20037

The Managers Guide to Program Evaluation by 
Paul Mattessich. (Wilder Research Center, 
2003)

W.K. Kellogg Foundation: Evaluation 
Handbook. 1998. One Michigan Avenue 
East, Battle Creek, MI 49017-4058. 
(616) 968-1611

קבוצות מיקוד

Morgan, David L., ed., 1993, Successful Focus 
Groups: Advancing the State of the Art. 
Sage Focus Edition 

Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., and Rook, 
D. 2007. Focus Groups: Theory and Practice 
2nd ed. Applied Social Research Methods 
Series, Volume 20

ניתוח נתונים כמותניים

Fitz-Gibbon, C. T., and Morris, L. L. 1987. How 
to Analyze Data. Newbury Park, Californa: 
Sage Publications

Morris, L. L., Fitz-Gibbon, C. T., and Lindheim, 
E. 1987. How to Measure Performance and 
Use Tests. Newbury Park, Californa: Sage 
Publications

Welch, S., and Comer, J. 2006. Quantitative  
Methods for Public Administration: 
Techniques and Applications. Chicago: 
Dorsey Press

Wright, D. B. 1997. Understanding Statistics: 
An Introduction for the Social Sciences. 
Newbury Park, California: Sage Publications
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אתרי אינטרנט בנושא הערכה

רשת האינטרנט היא מקום מעולה למציאת מידע 
בנושא הערכה. להלן רשימת אתרי אינטרנט המציעים 

מגוון של מידע ומקורות בנושא הערכה. ברבים מהם 
יש קישורים לאתרים אחרים הקשורים להערכה:

אתרים כלליים

http://www.eval.org

עמוד הבית של האיגוד האמריקני להערכה 
)American Evaluation Association(, איגוד 

מקצועי בינלאומי של מעריכים העוסק ביישום 
ובבחינה של הערכת תכניות, הערכה משתפת, 

הערכת כוח אדם, טכנולוגיה וצורות רבות אחרות 
של הערכה. בעמוד ההערכה המשתפת יש קישורים 

למדריכים המסבירים כיצד לבצע הערכות שונות.

http://www.evaluationcanada.ca/site.cgi?s=1

 La Société( עמוד הבית של האיגוד הקנדי להערכה
évaluation׳Canadienne D(, שפעולותיו מוקדשות 
לקידום ההערכה בעבור הארגונים החברים בו והציבור 

 Dévouée à l׳avancement de l׳évaluation(
.)pour le bien de ses membres et du public

http://www.civicpartnerships.org

 Center for( ייעודו של המרכז לשותפויות אזרחיות
Civic Partnerships( הוא להעניק תמיכה למנהיגים 
ולמנהלים לבניית קהילות בריאות יותר וארגונים ללא 
כוונת רווח אפקטיביים יותר. זה ארגון תמיכה המחזק 

יחידים, ארגונים ללא כוונת רווח וקהילות באמצעות 
סיוע ופיתוח מנהיגות ועל-ידי טיפוח מעורבות 

קהילתית. האתר כולל פרק נרחב של מקורות הכולל 
כלים רבים לזיהוי מדדים ומידע על מודלים לוגיים ועל 

תיאוריות של שינוי.

http://www.cyfernet.org

מידע מעשי, מבוסס מחקרים מאוניברסיטאות 
מובילות. CYFERnet מיועד לשימושם של מי 

שזקוקים למידע מקיף על ילדים, בני נוער או משפחה, 
כולל: מחנכים, חוקרים, הורים, צוות עובדים ארגונים 

המטפלים בבני נוער, חברי קהילה, ספקי שירותי אנוש 
ושירותי בריאות, סטודנטים, מעצבי מדיניות, בני נוער, 

 CYFERnet אמצעי תקשורת. פרק ההערכה של
כולל כלים שתוכל להשתמש בהם להערכת תכניות 

מבוססות-קהילה; מידע על דרכים לשמירה על 
תכניות קהילתיות ובחינות של תמיכה ארגונית 

לעבודה בתחומים של ילדים, בני נוער ומשפחות.

http://www.ericae.net

"מסלקה" על בחינה והערכה המביאה קישורים רבים 
הקשורים לחינוך לצורך בחינה והערכה.

http://www.geofunders.org/

נותני מענקים לארגונים אפקטיביים היא קואליציה של 
נותני מענקים שכל פעולותיה מיועדות לבניית ארגונים 

ללא כוונת רווח חזקים ואפקטיביים.

http://www.hfrp.org/evaluation/the-evaluation-
exchange

 The ,Harvard Family Research Project
 The Evaluation .Evaluation Exchange

Exchange הוא כתב-עת יחיד במינו המכיל לקחים 
חדשים וגישות חדשות להערכת תכניות ומדיניות, 

בייחוד כאלה המתמקדות בילדים, במשפחות 
ובקהילות. מאז הופיע לראשונה ב-1995, כמקור 

 The Evaluation היה ,HFRP מידע חשוב באתר של
Exchange לכוח חשוב, מוכר בכל רחבי ארה"ב בסיוע 

לעיצוב הידע והעבודה המעשית בתחום ההערכה.

מקורות  •  יסודות בהערכה משתפתמקורות  •  יסודות בהערכה משתפת
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http://www.liveunited.org/outcomes/

 The United Way׳s Resource Network on
Outcome Measurement: מדריך למקורות 

למדידת תוצאות תכניות לארגונים בתחומי הבריאות, 
שירותי האנוש ושירותים לבני נוער ולמשפחות. את 

 Measuring Program Outcomes: המדריך שלהם
A Practical Approach )מדידת תוצאות תכניות: 

גישה מעשית(, אפשר להזמין כאן.

http://www.innonet.org/

.InnoNet( Innovation Network, Inc( הוא 
ארגון שפעולותיו מוקדשות לסיוע לארגונים קטנים 
עד בינוניים ללא כוונת רווח להגשים בהצלחה את 

ייעודיהם. האתר של ארגון זה נועד לספק את הכלים, 
ההדרכה, המסגרת ליצירת תכניות מפורטות לתכניות, 

להערכה ולגיוס כספים.

http://www.theoryofchange.org/

 The Theory of Change האתר האינטראקטיבי
)התיאוריה של השינוי( נבנה ומנוהל על-ידי 

ActKnowledge – ארגון למחקר פעולה הפועל 
יחד עם ארגונים קהילתיים, ארגונים ללא כוונת 

רווח, קרנות ורשויות ממשלתיות במטרה לחולל 
שינוי חברתי בארגונים מסורתיים ובסביבות 

מסורתיות. אנו עובדים עם ארגונים אלה כשותפים 
בתהליך המיועד ליצור ידע מחולל שינוי באמצעות 
פעולת גומלין של למידה ופעולה. היכנס גם לאתר 

www.theoryofchange.org/documents/
TOCOlayoutandprintingexamples.pdf

http://www.wmich.edu/evalctr/

המרכז להערכה )the Evaluation Center( השוכן 
 Western Michigan( באוניברסיטת מערב מישיגן

University(, הוא יחידת מחקר ופיתוח המספקת 
מנהיגות ברמה הארצית והבינלאומית לקידום העבודה 

העיונית והמעשית בתחום ההערכה, כפי שהיא 
מיושמת בחינוך ובשירותי אנוש.
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מודל לוגי של תכנית דוגמה

תכנית: תכנית הסברה לנערות אימהות

ייעוד: להדריך נערות אימהות בחודש ה-6 להריונן כדי שיילדו תינוקות בריאים שהתפתחותם תהיה בריאה.

תוצאות פעילויותתשומות
התחלתיות

תוצאות בשלב 
בטווח הארוךביניים

מנהלת התכנית 
– עובדת 

סוציאלית 
במשרה חלקית.

אחות מוסמכת 
המשמשת 

כמדריכה 
במשרה חלקית.

חוברות הדרכה 
שקיבלו אישור 

ממלכתי )שתיים 
למדריכים(, 

סרטוני וידאו וכלי 
הוראה נוספים 

)משחקים, 
חוברות הדרכה 

וכדומה(.

התכנית וכל בתי 
הספר התיכוניים 

המשתתפים 
מזהים 30 

נערות הרות 
המתאימות 

להשתתף 
בתכנית.

כיתה משותפת 
ייעודית זמינה 

לשיעורי הורות 
בשעות אחר-

הצהריים.

ציוד וידאו

עותקים 
של חומרים 

כתובים ל-50 
משתתפות.

כל המשתתפות נרשמות )פעם אחת( ועוברות 
בדיקות רפואיות שבועיות קצרות. בפיקוח של 

העובדת סוציאלית המוסמכת המנהלת את 
התכנית ואחות מוסמכת.

שתי קבוצות של 15 נערות נוכחות ומשתתפות 
במשך 3 חודשים לפני הלידה בשיעורי הורות 

העוסקים בבריאות במהלך ההיריון ובלידה. 
השיעורים מתקיימים בתכנית במשך שעה 

אחת פעמיים בשבוע )סה״כ 24 שעות הדרכה(. 
השיעורים מנוהלים על ידי אחות מוסמכת 

המשמשת כמדריכה.

כל הנערות המשתתפות מגיעות לקבוצת 
תמיכה במשך שעה וחצי פעם בשבוע 

בתכנית. קבוצת התמיכה מטפלת בצרכים 
ההתפתחותיים של האמהות; בסיוע העובדת 
הסוציאלית המנהלת את התכנית )סה״כ 18 

שעות השתתפות(.

שתי קבוצות של נערות בנות +12 והתינוקות 
שלהן נוכחות ומשתתפות בשיעורי הורות בנושא 

תזונה, התפתחות, בטיחות וטיפול בגיל הרך. 
השיעורים מתקיימים בתכנית פעמיים בשבוע 
במשך שעה, במשך 12 חודשים לאחר הלידה 
)סה״כ 96 שעות הוראה(. השיעורים מנוהלים 

על ידי אחות מוסמכת המשמשת כמדריכה.

כל הנערות המשתתפות בתכנית ותינוקותיהן 
משתתפים בקבוצת תמיכה/משחק במשך 

שעה וחצי פעם בשבוע בתכנית. קבוצת 
התמיכה מונחית על-ידי העובדת הסוציאלית 

המנהלת את התכנית )סה״כ 72 שעות 
השתתפות(.

אחות מוסמכת והעובדת הסוציאלית המנהלת 
את התכנית עורכות ביקור בית אחד של שעה 

אחת אצל כל משתתפת פעם בחודש מחודש 1 
ועד חודש 12. הן מציעות להשתמש במיומנויות 

הורות לפי הצורך ומקיימות מעקב אחר האם 
והתינוק לגבי הבריאות, הבטיחות וההתפתחות.

לכל 30 הנערות 
יש ידע לגבי תזונה 

בהיריון, בריאות 
ולידה.

כל 30 הנערות 
גילו יכולת לבטא 

רגשות וצרכים לגבי 
האימהות הקרבה 

ובאה.

כל 30 הנערות 
ציינו לפחות מטרה 

התפתחותית 
אחת לגבי 

עצמן )לדוגמה, 
לסיים בית ספר 

תיכון, להגיע 
לחיים עצמאיים, 

להתכונן להכשרה 
על-תיכונית(.

לכל הנערות 
האימהות 

המשתתפות 
בתכנית יש 

ידע לגבי טיפול 
נאות, האכלה 
ואינטראקציה 

חברתית עם 
תינוקות.

כל האימהות 
הנערות 

המשתתפות דיווחו 
על תחושה של 

קשר עם התינוקות 
ועם אנשים 

משמעותיים 
אחרים )בתוך 

הקבוצה ומחוצה 
לה(. 

שמירה על לחץ 
דם תקין, משקל 

תקין ותזונה בריאה 
במהלך השליש 

האחרון של ההיריון 
אצל לפחות 25 

נערות.

כל הנערות 
שהקפידו על 
מעקב טרום-

לידה מספק )ולא 
סובלות מסיבוכים 

אחרים( יולדות 
תינוקות בריאים 

בסוף החודש 
התשיעי.

לכל הנערות 
המשתתפות 

יודעות כיצד לנהל 
חיים עצמאיים.

כל הנערות 
המשתתפות 

מפגינות יכולת 
לטפל כראוי 

בילדיהן, להזין 
אותם וליצור עמם 

אינטראקציה.

כל הנערות 
המשתתפות לא 

מזניחות את ילדיהן 
ולא מתעללות 

בהם.

בגיל שנה כל 
התינוקות של 

הנערות משיגים 
את אבני הדרך 

המתאימות 
לגילם מבחינת 

התפתחות פיזית, 
מוטורית, מילולית 

וחברתית. 

כל האימהות 
המשתתפות 

מתקדמות 
מבחינת מטרות 

ההתפתחות שלהן 
)עד לחודש ה-12 
של ההשתתפות(.

הערה: לפי מודל זה ניתן לקיים בו-זמנית רק 2 קבוצות של נערות באותו מצב )בחודש ה-6 להיריון(. אפשר לקיים קבוצות נוספות, אבל לכולן 
יידרשו אותן תשומות ואותן פעילויות. נערות אינן יכולות להצטרף לקבוצה קיימת לאחר שהחלה לפעול.

)*שים לב שדוגמאות אלה הן למטרות הכשרה, שהמשתתפים בה נספח: דוגמאות של מודלים לוגיים
אמורים לקבוע את נקודות החוזק ואת המגבלות שלהן(

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת
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נספח  •  יסודות בהערכה משתפת

מודל לוגי של תכנית דוגמה

תכנית לפיתוח אבהות: 30 משתתפים/מחזור, המטרה 3 מחזורים/שנה: לחזק משפחות שבריריות על-ידי תמיכה בפיתוח 
אבהות חיובית

תוצאותפעילויותתשומות

מפגשי הכשרה שבועיים בנושא אבהות מנהל הפרויקט )רבע משרה(.
תוך שימוש בתכנית לימודים לפיתוח 

אבהות, בהנחיית המאמן בפיתוח אבהות 
)1.5 שעות/בשבוע/16 שבועות(

המשתתפים יהיו אבות טובים יותר 
לילדיהם.

שני מנהלי מקרים בנושא פיתוח אבהות 
במשרה מלאה )התפקידים כוללים הנחיה 

משותפת של מפגשי הכשרה בפיתוח 
אבהות, קבוצות תמיכה של עמיתים, 

פגישות אישיות שבועיות(.

מפגשים שבועיים של קבוצות תמיכה של 
עמיתים בהנחיה משותפת של משתתף 

ומאמן בפיתוח אבהות )1.5 שעות/
בשבוע/16 שבועות(.

המשתתפים יכירו באבהותם על כל 
הילדים.

מומחה תעסוקה אחד במשרה חלקית 
)איש צוות או עובד מן החוץ )חצי משרה(.

מפגשים חצי-חודשיים בנושא הורות 
משותפת בהנחיית יועץ משפחתי )שעה 

 אחת, פעם בשבועיים, 16 שבועות –
8 שעות בסך הכול(.

המשתתפים ישיגו אבני דרך בהתפתחות 
האישית.

יועץ משפחתי אחד במשרה חלקית )חצי 
משרה(.

 פעילויות חברתיות חודשיות למשפחות
)3 שעות/חודש, 4 חודשים – 12 שעות 

בסך הכול(.

המשתתפים יכלכלו את עצמם ואת 
ילדיהם.

תכנית לימוד לפיתוח אבהות – 3 
רכזי מדריכים ו-100 חוברות עבודה 

למשתתפים.

מפגשי ניהול מקרים שבועיים )עד שעה 
אחת( לבחינה, סקירת מטרות, תכנון, 

 תכניות לתמיכה בהתפתחות הילד
)1 שעה/שבוע, 16 שבועות(.

*משפחות המשתתפים יהיו למשפחות 
יציבות.

הכשרה בפיתוח אבהות לכל צוות התכנית 
)חברים ומנהל הפרויקט( )1/מחזור(.

מפגשי הדרכה יומיים בתעסוקה עצמאית 
 או השכלה באתר או באמצעות הפניה
)20 שעות/שבוע, 4 – 16 שבועות כפי 

שיידרש(.

150,000 דולר לעלויות הפרויקט )שעות 
עובדים, עלויות ישירות אחרות, פיתוח 

מקצועי, הערכה(.

פגישות שבועיות עם מומחה לתעסוקה 
)סיוע בהשמה בעבודה, השמה בפיקוח לפי 

הצורך, 30 דקות/4 – 16 שבועות(.

פגישה קבוצתית אחת )1( ופגישה 180,000 דולר מלגות )אופציונלי(.
עצמאית אחת עם מנהל מקרים ועם 

מומחה לתמיכה בילדים )שעה וחצי כל 
אחת(.

סקירת מקרים/פגישות צוות חצי-חודשיות 
עם מנהל הפרויקט, עם מנהלי מקרים, 
עם מומחה תעסוקה, עם יועץ לתמיכה 

במשפחה.

נספח  •  יסודות בהערכה משתפת

)*שים לב שדוגמאות אלה הן למטרות הכשרה, שהמשתתפים בה נספח: דוגמאות של מודלים לוגיים
אמורים לקבוע את נקודות החוזק ואת המגבלות שלהן(
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תכנית לפיתוח אבהות – מדדים ואמצעים

אמצעים/מקורותמדדים/יעדיםתוצאות

המשתתפים יכירו באבהותם על כל 
הילדים.

האבהות תיקבע לפני הפגישה עם 
המומחה לתמיכה בילדים.

סקירת מסמכים, MIS )מערכת לניהול 
מידע( בנושא דמי מזונות.

המשתתפים יהיו אבות טובים יותר 
לילדיהם.

למשתתפים יהיה ידע בנושא התפתחות 
הילד ותפקידי האב.

סקרים, ראיונות, מבחנים לפני/אחרי.

המשתתפים יטפלו בחסמים העומדים 
בפני הסדרי הראייה של ילדיהם.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים יפתחו יחסים חיוביים עם 
ילדיהם וישמרו על יחסים אלה.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים יפתחו יחסים חיוביים עם 
האם/האימהות של ילדיהם וישמרו על 

יחסים אלה.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים יהיו שותפים פעילים יותר 
בקבלת החלטות חשובות לגבי ילדיהם.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים ישיגו אבני דרך בהתפתחות 
האישית.

המשתתפים יזהו בעיות בתחום הבריאות 
וינקטו צעדים ראשונים לטיפול בהן.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים ישיגו את רוב מטרות תכנית 
המקרה או הטיפול ויעלו את שביעות הרצון 

העצמית בעזרת פיתוח אישי.

.MIS סקרים, ראיונות, ניתוח של

המשתתפים יכלכלו את עצמם ואת 
ילדיהם.

המשתתפים יכינו תכנית לתשלומי מזונות 
קבועים וסבירים, יטפלו בפיגורים בתשלומי 

מזונות ובתשלום קנסות/היטלים אחרים 
ובהסדרי מגורים קבועים ו/או עצמאיים.

סקרים, ראיונות, ניתוח של MIS, סקירת 
תכניות, סקירת מסמכים – MIS של דמי 

מזונות.

המשתתפים יתחילו לפעול למציאת 
תעסוקה במשרה מלאה בשכר המאפשר 

קיום.

סקרים, ראיונות, סקירת מסמכים – נתוני 
שכר.

*משפחות המשתתפים יהיו למשפחות 
יציבות.

המשתתפים יגדילו את תשלום המזונות או 
ימשיכו לשלם את אותו התשלום.

סקרים, ראיונות, ניתוח של MIS, סקירת 
תכניות, סקירת מסמכים – MIS של דמי 

מזונות.

המשתתפים לא יביאו עוד ילדים לעולם 
מחוץ למסגרת הנישואים.

סקרי מעקב, ראיונות מעקב.

)*שים לב שדוגמאות אלה הן למטרות הכשרה, שהמשתתפים בה נספח: דוגמאות של מודלים לוגיים
אמורים לקבוע את נקודות החוזק ואת המגבלות שלהן(

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת
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מודל לוגי של תכנית דוגמה

SOAR Afterschool Program :תכנית

ייעוד: לתת ל-25 תלמידי כיתות ג'-ה' שעות הוראה והזדמנויות העשרה לשיפור מיומנויות האוריינות.

תוצאות התחלתיות/בשלב פעילויותתשומות
תוצאות בטווח הארוךביניים

שני חברי צוות המועסקים 
במשרה חלקית בתכנית לאחר 

שעות הלימודים, כולל מורה/
יועץ אחד בעל רקע בחינוך 

ועוזר הדרכה בעל מיומנויות 
הקשורות לאמנות.

רבע ממשרתה של מנהלת 
התכנית מטעם הארגון לתיאום 
הפעילויות/פיקוח עליהן ולסיוע 

בפיתוח משאבים.

תקציב הפרויקט 40,000 דולר.

2 מחשבים עם גישה 
לאינטרנט.

1 מדפסת, 1 סורק.

אפשרות שימוש ברכב של 
הארגון ליציאה לטיולים.

חומרי יצירה )נייר, צבע, חומר, 
מכחולים, מרקרים, עפרונות 

צבעוניים(.

מקום ייעודי למפגשים ולמצגות 
של התכנית המתקיימת לאחר 
שעות הלימודים, ציוד אורקולי 

למצגות.

הפסקת אוכל מ-3:00 עד 
.3:30

בדיקת שיעורי בית מ-3:30 עד 
4:30 )פרק זמן שבו התלמידים 

אמורים למלא מטלות קשות 
שבהן דרושה להם עזרה כל יום.

פרויקטי נושא מבוססי אוריינות 
מ-4:30 עד 6:00 – כל יום. 

ארבעה פרויקטי נושא מבוססי 
אוריינות יושלמו בכל שנה. 

הנושאים נבחרים על-ידי בני 
הנוער, ואנשי הצוות מטילים 

את פעילויות הקריאה, הכתיבה 
והמחקר הקשורות אליהם 

)כולל שימוש באינטרנט( על 
צוותים של בני הנוער.

סיורים למוזיאונים, לפארקים 
או למתקנים אחרים באזור 

נערכים לצורך חיזוק הפעילויות 
הקבוצתיות במסגרת 

הפרויקטים – 2 סיורים/רבעון.

המשתתפים מכינים מצגות 
ותצוגות של תוצרים ושל 

למידה ומציגים אותן להורים 
בסיומו של כל פרויקט נושא 

ברבעון. 

כל המשתתפים* יגלו עניין 
רב יותר בקריאה, בכתיבה 

ובשימוש במידע, וירחיבו 
את הידע שלהם בארבעת 

הנושאים.

לפחות 80% מהמשתתפים* 
יהיו יותר בטוחים בעצמם לגבי 
קריאה, כתיבה ומציאת מידע.

לפחות 80% מהמשתתפים 
יפתחו מיומנויות למידה 

טובות כולל מיומנויות של 
הכנת שיעורי בית וישמרו על 

מיומנויות קיימות.

כל המשתתפים יגלו יכולת 
למזג מידע, לארגן מידע ולהציג 

מידע על-ידי שיתוף הורים 
וחברי קהילה אחרים בתוצאות 

העבודה שביצעה קבוצתם 
במסגרת הפרויקט ארוך הטווח 

שהשתתפו בו.

*משתתפים מוגדרים כמי 
שהשתתפו ב-95% לפחות 
מכל המפגשים במהלך כל 

שנת התכנית.

לפחות 75% מהמשתתפים 
הזקוקים לשיפור ישפרו את 

הישגיהם בקריאה בבית הספר.

לפחות מחצית המשתתפים 
יוכלו למסור רעיונות בכתב 

באופן אפקטיבי.

כל המשתתפים יהיו מסוגלים 
לזהות גישות למציאת מידע, 

לשימוש במידע ולשיתוף 
אחרים במידע.

)*שים לב שדוגמאות אלה הן למטרות הכשרה, שהמשתתפים בה נספח: דוגמאות של מודלים לוגיים
אמורים לקבוע את נקודות החוזק ואת המגבלות שלהן(
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תיאור )narrative( מסכם: פרויקט סופרוומן

פרויקט סופרוומן הוקם כשיתוף פעולה בין מפעיל תכניות לשירותים חברתיים, עמותה להכשרה 
תעסוקתית ומפעיל מקלט )עמותה( לנשים שהיו קורבנות אלימות במשפחה. מטרת הקבוצה הייתה 

לעזור לנשים להגיע לסוג תעסוקה שיאפשר להן להיחלץ ממעגל העוני, לא להזדקק לסיוע כספי ציבורי 
ולהעניק להן יציבות ואפשרות לניידות כלפי מעלה. הקבוצה בחרה מקומות עבודה בתחומי החשמל, 

השרברבות, הנגרות ותחזוקת הבניינים מאחר שבתחומים אלה אפשר היה להתחיל לעבוד ללא ניסיון, 
היה סיכוי להצטרף לאיגוד מקצועי והיו הזדמנויות לקידום בשכר המאפשר קיום.

בהתבסס על ההנחות שנשים יכולות ללמוד מיומנויות לא מסורתיות ושאפשר יהיה למצוא מעסיקים 
שיקבלו אותן לעבודה, מטרת הפרויקט הייתה לספק לאוכלוסייה זו את ההכשרה והתמיכה הדרושות 
לה כדי להצטרף לכוח העבודה ולהישאר בו. הקבוצה סברה שרוב הנשים שיוכשרו במסגרת התכנית 

יהיו אימהות יחידניות שחוו התעללות ויזדקקו לייעוץ נפשי-רגשי, בייחוד בקשר להערכה-עצמית נמוכה 
ולמיומנויות התמודדות לקויות. לקבוצה גם היה ברור שאפילו נשים שחייהן יציבים למדי, עוברות מפעם 

לפעם משברים המצריכים עזרה מעשית או תמיכה נפשית. אחדות מהנשים שלא עבדו בעבר, קיבלו 
במסגרת הקבוצה הכשרה במיומנויות לא-מסורתיות, הכשרה בציפיות ממקום העבודה ותמיכה נפשית 

אינטנסיבית.

לפי המשאבים שהיו לקבוצה הוחלט שהקבוצה תוכל לסייע בחלק מהמשברים, בפינויים מדיור או 
בהופעות בבתי משפט למשל, אבל לא תוכל להיות אחראית לייצוב מלא של חייהן של המשתתפות. 

הדבר הכתיב את תהליך המיון שנערך והבטיח שנשים חדשות המצטרפות לתכנית כבר פתרו את 
הבעיות הקשות כגון דיור, שימוש בחומרים ממכרים או טיפול במשפחות אומנה.
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הערכת תכנית SOAR, שפעלה לאחר שעות הלימודים

ראיון עם חברים אחרים בצוות בית הספר, אביב 2008

תפקידו של המרואיין: עוזר המנהלתמראיין: א"ב תאריך: 19/3/08אתר: ה

 .SOAR תאר את הקשר בין צוות בית הספר לבין 5ג'. 
כיצד רואה הצוות את הפרויקט וכיצד הוא משתמש 

בו?

הקשר בסדר, יכול להיות יותר טוב. יש כמה מורים שממש 
סומכים על צוות התכנית, מעבירים את הדברים שהם 
עובדים עליהם ומבקשים מהם לחזק את מה שקורה 

בשיעורים שלהם. יש גם אחרים שמתעלמים מהם לגמרי 
ויש גם אחדים שאינם רוצים אותם בכלל בסביבה מאחר 
שהם אינם רוצים שמישהו אחר ישתמש בחדרי הכיתות 

שלהם.

במה חשיבותם של פרויקטים כמו SOAR לבית  6א'. 
הספר?

זו הזדמנות של ממש לילדים, לילדים שלנו, לקבל העשרה 
ולהיות במקום בטוח עם חברים. זה מוצא חן בעיני ההורים 

וגם גורם להם להיות מרוצים יותר מבית הספר.

לקהילה בכלל? 6ב'. 

רוב ההורים שמתגוררים כאן בסביבה עובדים בשעות 
שלאחר הלימודים. הם רוצים שיהיה לילדיהם מקום 

בטוח, מישהו שיוכל לעזור לילדים בהכנת שיעורי בית וכו'. 
מבחינת הקהילה, אני חושב שזה גורם לנו להיראות טובים 

ולשלוח מסר חיובי שאנחנו עושים שימוש מועיל בשעות 
שלאחר הלימודים ושומרים על ביטחון הילדים.

על אילו תוצאות )בטווח הארוך ובטווח הבינוני כאחד(  7א'. 
אמורה תכנית SOAR ובייחוד החלקים העוסקים 

בפיתוח אוריינות ובהעשרה להשפיע?

הם עוזרים לילדים להכין שיעורים ועוזרים להם לראות 
את הקשרים בין אמנות למוזיקה לדרמה לאוריינות. 

הם עוזרים לילדים לחשוש פחות מלמידה ונותנים להם 
מיומנויות ספציפיות מסוימות המביאות תועלת בכיתה.

כיצד היית מעריך את התקדמותם? )ברר: אילו  7ב'. 
תוצאות ספציפיות השיגו בני הנוער המשתתפים – 

קבל דוגמאות(

המנהלת שלהם נהדרת, רוב אנשי הצוות טובים ומי 
שמכין את תכנית הלימודים עושה בדיוק את מה שצריך. 
המנהלת הצליחה להביא את הילדים האלה לעבודה על 
כמה מיזמים רציניים. הם נהנים עד כדי כך שאינם שמים 
לב כמה הם לומדים או מתי היא מצליחה להגניב פנימה 

תרגול ואימון.

האם לדעתך השתתפות בתכנית עוזרת בלימודים   .8
בבית הספר? אם כן, כיצד, אם לא, מה ההבדל 
ביניהם? )ברר: האם הפעילויות האלה נחשבות 

לפעילויות נפרדות לחלוטין מבית הספר/החינוך 
הפורמלי, קבל דוגמאות ספציפיות(

בהחלט, משלוש סיבות. ראשית, הילדים מקבלים 
הזדמנויות של ממש לעבוד על מיומנויות של בית הספר 

מכמה זוויות שונות. אנשי הצוות יודעים במה עוסקים 
הילדים בכיתות כך שהם מחזקים את הדברים האלה. 

שנית, הילדים נהנים ומפתחים חברויות טובות, עם ילדים 
שייתכן אחרת לא היו מבלים בחברתם. הם מצפים לבוא 
לבית הספר ולפגוש את חבריהם. ושלישית, כולם רוצים 

מאוד להרשים את המנהלת ולכן הם משתדלים ככל 
יכולתם להראות לה את הציונים הגבוהים שהם מקבלים, 

והם לא רוצים לעשות בעיות מחשש שימנעו מהם 
להשתתף בפעילות כלשהי בתכנית לאחר הלימודים.

נספח: ראיונות לדוגמה

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת
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הערכת תכנית SOAR, שפעלה לאחר שעות הלימודים

ראיון עם חברים אחרים בצוות בית הספר, אביב 2008

תפקידו של המרואיין: מורהמראיין: א"ב תאריך: 19/3/08אתר: ה

נספח: ראיונות לדוגמה

 .SOAR תאר את הקשר בין צוות בית הספר לבין 5ג'. 
כיצד רואה הצוות את הפרויקט וכיצד הוא משתמש 

בו?

הקשר בסדר, יכול להיות יותר טוב. יש כמה מורים שממש 
סומכים על צוות התכנית, מעבירים את הדברים שהם 
עובדים עליהם ומבקשים מהם לחזק את מה שקורה 

בשיעורים שלהם. יש גם אחרים שמתעלמים מהם לגמרי 
ויש גם אחדים שאינם רוצים אותם בכלל בסביבה מאחר 
שהם אינם רוצים שמישהו אחר ישתמש בחדרי הכיתות 

שלהם.

במה חשיבותם של פרויקטים כמו SOAR לבית  6א'. 
הספר?

זו הזדמנות של ממש לילדים, לילדים שלנו, לקבל העשרה 
ולהיות במקום בטוח עם חברים. זה מוצא חן בעיני ההורים 

וגם גורם להם להיות מרוצים יותר מבית הספר.

לקהילה בכלל? 6ב'. 

רוב ההורים שמתגוררים כאן בסביבה עובדים בשעות 
שלאחר הלימודים. הם רוצים שיהיה לילדיהם מקום 

בטוח, מישהו שיוכל לעזור לילדים בהכנת שיעורי בית וכו'. 
מבחינת הקהילה, אני חושב שזה גורם לנו להיראות טובים 

ולשלוח מסר חיובי שאנחנו עושים שימוש מועיל בשעות 
שלאחר הלימודים ושומרים על ביטחון הילדים.

על אילו תוצאות )בטווח הארוך ובטווח הבינוני כאחד(  7א'. 
אמורה תכנית SOAR ובייחוד החלקים העוסקים 

בפיתוח אוריינות ובהעשרה להשפיע?

הם עוזרים לילדים להכין שיעורים ועוזרים להם לראות 
את הקשרים בין אמנות למוזיקה לדרמה לאוריינות. 

הם עוזרים לילדים לחשוש פחות מלמידה ונותנים להם 
מיומנויות ספציפיות מסוימות המביאות תועלת בכיתה.

כיצד היית מעריך את התקדמותם? )ברר: אילו  7ב'. 
תוצאות ספציפיות השיגו בני הנוער המשתתפים – 

קבל דוגמאות(

המנהלת שלהם נהדרת, רוב אנשי הצוות טובים ומי 
שמכין את תכנית הלימודים עושה בדיוק את מה שצריך. 
המנהלת הצליחה להביא את הילדים האלה לעבודה על 
כמה מיזמים רציניים. הם נהנים עד כדי כך שאינם שמים 
לב כמה הם לומדים או מתי היא מצליחה להגניב פנימה 

תרגול ואימון.

האם לדעתך השתתפות בתכנית עוזרת בלימודים   .8
בבית הספר? אם כן, כיצד, אם לא, מה ההבדל 
ביניהם? )ברר: האם הפעילויות האלה נחשבות 

לפעילויות נפרדות לחלוטין מבית הספר/החינוך 
הפורמלי, קבל דוגמאות ספציפיות(

בהחלט, משלוש סיבות. ראשית, הילדים מקבלים 
הזדמנויות של ממש לעבוד על מיומנויות של בית הספר 

מכמה זוויות שונות. אנשי הצוות יודעים במה עוסקים 
הילדים בכיתות כך שהם מחזקים את הדברים האלה. 

שנית, הילדים נהנים ומפתחים חברויות טובות, עם ילדים 
שייתכן אחרת לא היו מבלים בחברתם. הם מצפים לבוא 
לבית הספר ולפגוש את חבריהם. ושלישית, כולם רוצים 

מאוד להרשים את המנהלת ולכן הם משתדלים ככל 
יכולתם להראות לה את הציונים הגבוהים שהם מקבלים, 

והם לא רוצים לעשות בעיות מחשש שימנעו מהם 
להשתתף בפעילות כלשהי בתכנית לאחר הלימודים.

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת
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נספח: ראיונות לדוגמה

הערכת תכנית SOAR, שפעלה לאחר שעות הלימודים

ראיון עם חברים אחרים בצוות בית הספר, אביב 2008

תפקידו של המרואיין: מורהמראיין: א"ב תאריך: 19/3/08אתר: ה

 .SOAR תארי את הקשר בין צוות בית הספר לבין 5ג'. 
כיצד רואה הצוות את הפרויקט וכיצד הוא משתמש 

בו?

אני לא יודעת מה באמת קורה ב-SOAR. הם הזמינו 
אותו לפגישות ושלחו לי חומרים, אבל לא היה לי זמן 

לכך. המנהלת באה לכאן לדבר אתי, אבל הייתי עסוקה 
ולא פגשתי אותה. ימי העבודה שלי ארוכים ויש לי ילדים 
קטנים ולכן אני צריכה למהר הביתה. אני יודעת שהרבה 

מורים אחרים סבורים שזו תכנית טובה. הם השתמשו 
כמה פעמים בחדר הכיתה שלי והשאירו אותו מסודר 

מאוד.

במה חשיבותם של פרויקטים כמו SOAR לבית  6א'. 
הספר?

אני לא יודעת. אני חושבת שזה עוזר לילדים שיש מישהו 
שעוזר להם עם שיעורי הבית ומשגיח עליהם כשהוריהם 

עובדים.

לקהילה בכלל? 6ב'. 

יש כאן הרבה הורים עובדים. לילדים דרוש מקום בטוח 
שיוכלו להימצא בו לאחר שעות הלימודים. וגם דרוש להם 

מישהו שיעזור להם בהכנת שיעורי הבית. לרוב ההורים לא 
אכפת משיעורי הבית או שאינם יודעים כיצד לעזור להם. 

משום כך נראה לי שטוב שיש שהתכנית פועלת פה.

על אילו תוצאות )בטווח הארוך ובטווח הבינוני כאחד(  7א. 
אמורה תכנית SOAR ובייחוד החלקים העוסקים 

בפיתוח אוריינות ובהעשרה להשפיע?

שוב, אינני יודעת. אני חושבת שהם עוזרים לילדים להכין 
את כל שיעורי הבית, לפחות ציוניהם על שיעורי הבית 

יותר טובים.

כיצד היית מעריכה את התקדמותם? )ברר: אילו  7ב. 
תוצאות ספציפיות השיגו בני הנוער המשתתפים – 

קבל דוגמאות(

בכיתה שלי יש כמה ילדים שמשתתפים בתכנית. הם 
אוהבים אותה ואני חייבת לומר שהם מתנהגים יפה 

מאוד. הם תמיד מכינים את שיעורי הבית והם מצליחים 
בלימודים. הם גם משחקים יחד ואף פעם לא היו לי בעיות 

אתם.

האם לדעתך השתתפות בתכנית עוזרת בלימודים   .8
בבית הספר? אם כן, כיצד, אם לא, מה ההבדל 
ביניהם? )ברר: האם הפעילויות האלה נחשבות 

לפעילויות נפרדות לחלוטין מבית הספר/החינוך 
הפורמלי, קבל דוגמאות ספציפיות(

כפי שאמרתי קודם, היא עוזרת להם להכין את שיעורי 
הבית. אני חושבת שהיה טוב אילו יכלו להשתתף בה יותר 

ילדים.

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת
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נספח: ראיונות לדוגמה

הערכת תכנית SOAR, שפעלה לאחר שעות הלימודים

ראיון עם חברים אחרים בצוות בית הספר, אביב 2008

תפקידו של המרואיין: מורהמראיין: א"ב תאריך: 19/3/08אתר: ה

 .SOAR תארי את הקשר בין צוות בית הספר לבין 5ג'. 
כיצד רואה הצוות את הפרויקט וכיצד הוא משתמש 

בו?

רובנו שמחים מאוד שהתכנית מתקיימת פה. הייתי 
מכניסה את הילדים שלי לתכנית אילו היו צעירים יותר. 

עליי לומר שגם אני הייתי ספקנית. הרבה תכניות נפתחו 
ונסגרו כאן ויש לנו תכניות אחרות המתקיימות לאחר 

שעות הלימודים המתמקדות רק בתיקון. אבל המנהלת 
גרמה לי להאמין בתכנית. היא פנתה אליי מאחר שכמה 
מהתלמידים שלי משתתפים בתכנית. אני חושבת שהיא 

עושה את זה עם כל המורים. היא הסדירה פגישות 
קבועות בינינו לבין הצוות שלה והפגישות האלה יעילות 

ואפקטיביות מאוד. אנחנו גם מיידעים אותם לגבי תכנית 
הלימודים ואירועים בבית הספר, חגים וכו'. היא תכננה 

מראש את כל השנה והם עושים דברים נהדרים. מה 
שנוגע למורים אחרים, מעטים מתעלמים מהתכנית, 

אבל לא שמעתי תלונות מהסוג ששמענו בעבר על ילדים 
שמלכלכים את החדרים או מבזבזים את זמנם, או על כך 
שחברי צוות התכנית המתקיימת לאחר שעות הלימודים 

אינם בקיאים בחומר. יש לה הרבה אנשים מהקהילה 
ואנשים מתחומים שונים שאינם תמיד בעלי השכלה 

מסורתית, אבל הם חכמים מאוד. היא גם עושה הרבה 
לפיתוח צוות העובדים כדי שיהיו מעודכנים בכל הקשור 

לפיתוח אוריינות ולעבודה עם בני נוער. וחוץ מזה הם 
פשוט אנשים נחמדים.

במה חשיבותם של פרויקטים כמו SOAR לבית  6א'. 
הספר?

הדבר העיקרי הוא שהפרויקט מחזק את מה שאנחנו 
עושים ושהוא יוצר אצל הילדים קשר חיובי לבית הספר. 

וגם העזרה בשיעורי הבית. הילדים גם רוכשים שם חברים 
טובים ועושים דברים מעשירים במקום סתם לבלות יחד 
בצפייה בטלוויזיה. כשהילדים שמחים ויצרניים עבודתנו 

קלה יותר.

לקהילה בכלל? 6ב'. 

התכנית מספקת מקום בטוח ומשתתפים בה לא מעט 
ילדים שאחרת היו נשארים ללא פיקוח של מבוגר. אנחנו 
יכולים להתפאר בכך שבבית הספר שלנו משמש אותנו 
לדברים נוספים מלבד לימודים מ-9 עד 3. אני גם חושב 

שהם מקיימים גם פעילויות של שירות לקהילה.

על אילו תוצאות )בטווח הארוך ובטווח הבינוני כאחד(  7א. 
אמורה תכנית SOAR ובייחוד החלקים העוסקים 

בפיתוח אוריינות ובהעשרה להשפיע?

הם פועלים כדי לעזור לילדים לפתח ביטחון ביכולתם 
ללמוד לימודים עיוניים ומיומנויות חברתיות טובות 

להצלחה בכל סביבת לימודים עיוניים. הם גם עוזרים 
לילדים לראות כמה כיף ללמוד ולהיות חלק מקבוצה.

כיצד היית מעריכה את התקדמותם? )ברר: אילו  7ב. 
תוצאות ספציפיות השיגו בני הנוער המשתתפים – 

קבל דוגמאות(

שוב, אינני יכולה לומר שזה מספיק. המנהלת באמת 
יודעת מה היא עושה. הילדים שלומדים בכיתתי 

ומשתתפים בתכנית בטוחים יותר בעצמם, קשורים יותר 
זה לזה ואינם מפחדים מעבודה קשה או מנושאים חדשים. 

הם גם משתדלים מאוד ורוצים מאוד להראות למנהלת 
את העבודה שלהם. הם גאים בכך שהם משתתפים 

בתכנית.

האם לדעתך השתתפות בתכנית עוזרת בלימודים   .8
בבית הספר? אם כן, כיצד, אם לא, מה ההבדל 
ביניהם? )ברר: האם הפעילויות האלה נחשבות 

לפעילויות נפרדות לחלוטין מבית הספר/החינוך 
הפורמלי, קבל דוגמאות ספציפיות(

בהחלט, מכל הסיבות שציינתי לעיל. יש להם שם הרבה 
הזדמנויות שאינני יכולים לתת להם בחדר הכיתה הרגיל. 

כך הייתי עושה דברים אילו היה לי יותר זמן.

נספח  •  יסודות בהערכה משתפתנספח  •  יסודות בהערכה משתפת



113 COPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהםCOPYRIGHT ©2010, THE BRUNER FOUNDATION   •   מדריך של קרן ברונר לארגונים ללא כוונת רווח ושותפי הערכה שלהם

טופס הסכמה מרצון של הורים להשתתפות ילדם

להורה או לאפוטרופוס שלום:

תכנית ____________________ היא חלק מפרויקט גדול יותר לבחינת תוצאות של בני נוער בתכניות לבני נוער. 
אנו עורכים בחינה קצרה של התכניות שלנו כדי לברר אילו מהדברים המתקיימים בהן מוצאים חן בעיני צעירים ואם הם 
]מעניינים, מאתגרים, מועילים ומהנים[. ברצוננו גם לדעת אילו שינויים מתחוללים אצל בני הנוער כשהם מתבגרים ואם 

הדברים שהם עושים בתכנית תורמים לשינויים האלה ואם כן, כיצד. אנחנו מעוניינים במיוחד להגיע להבנה טובה יותר 
של ]מיומנויות תקשורת )לדוגמה, לבטא את עצמך, להקשיב לאחרים, למסור מידע(, מיומנויות קבלת החלטות ופתרון 

בעיות )לדוגמה, בחינת אפשרויות, הבנת תוצאות( וכיצד בני נוער מקיימים אינטראקציות עם צעירים אחרים ועם מבוגרים 
)לדוגמה, התייחסות מתוך כבוד להבדלים, בניית יחסי חברות/מערכות יחסים בריאים[.

____________________ )התנדב( נבחר לייצג בני נוער המשתתפים בתכנית וישתתף בסדרה של קבוצות מיקוד 
לבחינת התכנית עם בני נוער אחרים. כמו כן נצפה בו כשהוא משתתף בפעילויות התכנית ונשוחח אתו על החוויות 

בתכנית[. כל תשובותיו והערות ספציפיות לגבי התצפית יישמרו בסודיות מוחלטת.

בחתימתך אתה מאשר ש _______________________________________ יכול להשתתף בבחינה של תכנית זו.

אני מסכים ש ___________________________________________________________ ישתתף בבחינה זו.
)שם הנער(

_________________________________________________________________________________
)שמך – בכתב ברור(

________________________________________  ________________________________________
)התאריך היום( )חתימתך( 

מה קרבתך לנער ששמו מופיע לעיל? )הקף אחד(

אחר: ________________________________________ אפוטרופוס חוקי  אב  אם 

לאחר שמלאת טופס זה, בקש מילדך לקחת אותו לתכנית ולמסור אותו שם. תודה על עזרתך!

אם יהיו לך שאלות או חששות התקשר ל________________________________________________ בתכנית.

_________________________________________________________________________________
)מנהל התכנית(

נספח: טופסי הסכמה, דוגמאות
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טופס הסכמה מרצון למשתתף 

ל_________________________ שלום:

כידוע לך, תכנית ____________________ היא חלק מפרויקט גדול יותר לבחינת תוצאות של בני נוער בתכניות לבני 
נוער. אנו עורכים את הבחינה הקצרה של התכניות שלנו כדי לברר אילו מהדברים המתקיימים בהן מוצאים חן בעיני צעירים 

ואם הם ]מעניינים, מאתגרים, מועילים ומהנים[. ברצוננו גם לדעת אילו שינויים מתחוללים אצל בני נוער כשהם מתבגרים 
ואם הדברים שהם עושים בתכנית תורמים לשינויים האלה ואם כן, כיצד. אנחנו מעוניינים במיוחד להגיע להבנה טובה יותר 

של ]מיומנויות תקשורת )לדוגמה, לבטא את עצמך, להקשיב לאחרים, למסור מידע(, מיומנויות קבלת החלטות ופתרון 
בעיות )לדוגמה, בחינת אפשרויות, הבנת תוצאות( וכיצד בני נוער מקיימים אינטראקציות עם צעירים אחרים ועם מבוגרים 

)לדוגמה, התייחסות מתוך כבוד להבדלים, בניית יחסי חברות/מערכות יחסים בריאים[.

בחתימתי להלן, אני מאשר שהסכמתי לייצג בני נוער המשתתפים בתכנית זו ושאני יודע שאשתתף בסדרה של קבוצות 
מיקוד לבחינת התכנית עם בני נוער אחרים וגם בתצפיות ובראיונות על חוויותיי בתכנית[. אני מבין שכל התשובות שאתן 

והערות ספציפיות על התצפיות יישמרו בסודיות מוחלטת.

_________________________________________________________________________________
)שמך – בכתב ברור(

________________________________________  ________________________________________
)התאריך היום( )חתימתך( 

לאחר שתמלא טופס זה, תן אותו ___________________________________________________________.

תודה על עזרתך!

אם יהיו לך שאלות או חששות התקשר ל________________________________________________ בתכנית.
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טופס הסכמה מרצון של הורים – סירוב 

להורה שלום:

____________________ לומד בתכנית המתקיימת לאחר שעות הלימודים. הדבר יעזור לנו להבין את התועלת של 
התכנית לתלמידים ולמשפחות. תוצאות סקירה זו גם יסייעו לשפר את התכנית ותכניות דומות לה.

במהלך הסקירה נרצה לסקור נתונים שונים הקשורים לבית הספר, לגבי כל התלמידים בשכבה של ילדך. הדבר כולל שיעורי 
נוכחות, השלמת תכנית לימודים במקצועות שונים, ציונים וציוני מבחנים מתוקננים.

כמו כן נערוך סקר בקרב כל התלמידים המשתתפים. נשאל אותם על לימודיהם בבית הספר ועל חוויותיהם בתכנית. יהיו 
שאלות שיעסקו בנושאים רגישים כמו התנהגות אישית ורגשות. ילדך אינו חייב לענות על שאלות שאינו רוצה לענות עליהן.

תשובותיו של ילדך יהיו חסויות. לא נחלוק אותן עם בית הספר. לא נמסור אותן בנפרד או בצירוף שם המשיב.

השתתפותו של ילדך היא מרצונו החופשי. אולם אנו מקווים שתרשה לו להשתתף בסקירה זו. זה יעזור לנו ללמוד יותר 
על שירותים טובים לבני נוער.

אם תרצה שילדך ישתתף בסקר אינך צריך לעשות דבר. אם אינך רוצה שילדך ישתתף בסקר, חתום על טופס זה. החזר 
אותו למשרד התכנית בהקדם האפשרי. אם לא נשמע ממך, נניח שנתת את הסכמתך להשתתפות ילדך בסקירה.

אם יש לך שאלות לגבי סקירה זו או לגבי טופס הסכמה זה, טלפן אליי במס' _______________________________.

תודה על עזרתך בעבודה חשובה זו.

בכבוד רב,

שם המעריך

_________________________________________________________________________________

 אם אינך רוצה שילדך ישתתף בסקר, סמן את הקו להלן והחזר טופס זה לתכנית של ילדך בשבוע הקרוב. 
)אם לא נשמע ממך, נניח שאתה מרשה לילדך להשתתף בבחינה(.

 אינני רוצה שילדי ישתתף בבחינה.

________________________________________  ________________________________________
)תאריך לידה( )שם הנער - בכתב ברור( 

________________________________________  ________________________________________
)תאריך( )שם ההורה/האפוטרופוס( 
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הסכמה להשתתף בהערכה/מחקר

להורה או לאפוטרופוס שלום:

תכנית ____________________ מעריכה בקביעות את התוצאות של בני נוער המשתתפים בתכניות לבני נוער. 
בתקופה שילדך רשום בתכנית, ברצוננו לבחון את התכניות שלנו כדי לראות אילו מהדברים המתקיימים בהן מוצאים חן 

בעיני צעירים וכיצד משפיעים דברים אלה על המשתתפים. ברצוננו גם לדעת אילו שינויים מתחוללים אצל בני הנוער 
כשהם מתבגרים ואם הדברים שהם עושים בתכנית תורמים לשינויים האלה ואם כן, כיצד. אנחנו מעוניינים במיוחד להגיע 
להבנה טובה יותר של ]מיומנויות תקשורת )לדוגמה, לבטא את עצמך, להקשיב לאחרים, למסור מידע(, מיומנויות קבלת 

החלטות ופתרון בעיות )לדוגמה, בחינת אפשרויות, הבנת תוצאות( וכיצד בני נוער מקיימים אינטראקציות עם צעירים 
אחרים ועם מבוגרים )לדוגמה, התייחסות מתוך כבוד להבדלים, בניית יחסי חברות/מערכות יחסים בריאים[.

ייתכן שבמהלך הפעולות הרגילות שלנו, הקבוצה של ילדך תהיה מושא לתצפיות הנערכות במסגרת התכנית וייתכן שילדך 
יתבקש להשיב על שאלות בסקרים או בראיונות. כל התשובות האישיות שלו והערות ספציפיות של התצפית הקשורות 
אליו יישמרו בסודיות מוחלטת, ואתה רשאי/ת לערוך בירורים ישירים יותר על כל פעילות הערכה שתיקבע לקבוצה של 

ילדך. בחתימתך להלן, אתה מסכים שילדך ישתתף בכל הפעילויות הרגילות של ההערכה או בבחינות הנערכות במסגרת 
הפעולות הרגילות של תכנית.

אני מסכים ש _______________________________________________________________ ישתתף בכל.
)שם הנער(

הערכה רגילה של _____________________________________________________________________.
)שם התכנית(

_________________________________________________________________________________
)שמך – בכתב ברור(

________________________________________  ________________________________________
)התאריך היום( )חתימתך( 

מה קרבתך לנער ששמו מופיע לעיל? )הקף אחד(

אחר: ________________________________________ אפוטרופוס חוקי  אב  אם 

אם יהיו לך שאלות או חששות התקשר ל________________________________________________ בתכנית.

_________________________________________________________________________________
)מנהל התכנית(
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