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 פרויקטיםארגונים ודרוג רוחבי של : כלי
 

 מטרת הכלי

, להציע מימדים להשוואה בין פרויקטים לצורך קבלת החלטה מיטבית בבחירת הפרויקטים להשקעה

 מנהלת הקרן יכולה להציג המלצה ,מהתהליךכתוצאה . ושיטה להערכת הפרויקטים על פי מימדים אלו

בצורה המאפשרת ,  בהשקעה בכל אחד מהפרויקטיםמבוססת נתונים לגבי ההזדמנויות והסיכונים

 . להשוות בין הפרויקטים השונים

התבססות על מימדים אחידים  היא כוללת  : שהכלי מציע אחידה לכל סבב מענקים ולכל קרןהשיטה

ועל שקלול המימדים עד להגעה לציון , המשמשים לשיפוט מידע שנאסף בצורה סדורה, וקבועים מראש

הערך המרכזי של הכלי הוא בכך . ט וארגון מועמדים בצורה שתאפשר השוואה ביניהםסופי לכל פרויק
, על פי אותם מימדים ומשקלות, שכל הפרויקטים המועמדים להשקעה זוכים להתייחסות אחידה

ויכולים להשוות ביניהם בצורה , מתגברים על ההבדלים באופי ובתוכן הפרויקטיםובצורה זו 
  .מסודרת

 מבוססים על חקירה וניסיון מקרנות -) מימדי ההערכה והשיקולים בכל מימד(צים המימדים המומל

אך הם ניתנים לשינוי בהתאם לצרכים וההעדפות של כל ארגון ובהתאם , וארגונים רבים בארץ ובעולם

 .  למידת ההעמקה שמעוניינים לנקוט

 
 מימדי השיפוט 

 . קט המוצע ולארגון המציע את הפרוייקטלביצוע השיפוט הוגדרו מספר מימדים המתייחסים לפרוי

 מימדים להערכת הארגון   מימדים להערכת הפרויקט
 ומהות רציונל ·
 רלוונטיות ·
 ועקביות בהירות ·
  תקציב ·
 להציג תוצאות יכולת ·
 של הקרן נוספים שיקולים ·

 )פתוח(

 אנשים · 
 הארגון מאפייני ·
 יעד אוכלוסיות ·
 לסביבה התאמה ·
 תוצאות ·
 ותשתיות מערכות ·
 תקציב ·

 

אלו . לקחת בחשבון כאשר מבצעים שיפוט של המימדכדאי אותם , עבור כל מימד הוגדרו מספר שיקולים

  .בסוף קובץ זהמוצגים 

 . לפני שמתחילים לבצע את הדרוג בפעם הראשונה בנית לדוגמההת מומלץ לסקור את
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 שלבים ביישום הכלי 

, ידי האקסל-נדגיש כי כל החישובים נערכים אוטומטית על. השימוש בכלי מתבצע באמצעות תוכנת אקסל

 . ונדרשת התמצאות בסיסית בלבד בתוכנה
פירוט והסברים לגבי ביצוע  -משכו בה.  התרשים הבא מתאר את שלבי העבודה בביצוע הדרוג הרוחבי

 . כל שלב

 

 

 בנפרד מועמד מנתונים גולמיים להמלצה עבור כל : כל מועמד בנפרד. א

o  ופרויקטבדיקת עומק של ארגוןהשיפוט מתבצע על סמך המידע שנאסף על ידי הקרן בשלב  . 

o 5-6ומציע , הכלי ממליץ באילו מקורות מידע להשתמש, לצורך ביצוע ההערכה בכל מימד 

 . שיקולים מרכזיים

o  פרויקט והארגון המציע אותו(שמבצעת השיפוט תתמקד בכל פעם במועמד אחד מומלץ( ,

 . להשלמת ההערכה וההמלצה לפני המעבר למועמד הבא )שעתייםכ(ן רצוף פרק זמקדיש תו

o  חלש "השיפוט של כל מימד מורכב מסיכום מילולי מתומצת והערכה מספרית על סולם בטווח

 . המלצה אינטגרטיבית המבוססת על כל מימדי ההערכה מתבצעת בהמשך". טוב מאד - - -מאד

o יחד . ע השיפוט תורמים למהימנות ותוקף השיפוטיםההבניה והשיטתיות באיסוף המידע ובביצו

, אינטואיציה והבנה של מבצעי השיפוט, בביצוע ההערכה יש מקום גדול להתרשמות, עם זאת

מורכבת או כשיש , במצבים בהם מדובר בהשקעה גדולה, לכן. אך גם להטיות אישיות וטעויות
ות נציגמספר יינות בין מומלץ שהשיפוט והדרוג יתבצעו במסגרת התד, אי ודאות רבה

 . ותוך התבססות מרבית על מידע מקיף שנאסף בשלב בדיקת העומק, בקרןונציגים 

דרוג כל פרויקט וארגון על  .1
פי המידע שנאסף בבדיקת 

מימדי בהתאם ל, העומק
 )מילולי ומספרי(ההערכה 

המלצה מסכמת לגבי  .2
 בפרוייקט כדאיות ההשקעה

 הספציפי

 
הגדרת המשקל היחסי 
 שהקרן מייחסת לכל מימד

 ציון הכלי מחשב, הערכה
ל פרויקט כמשוקלל ל

 וארגון

כל מועמד בנפרד. א תוצאה. ג  שקלול כל המועמדים. ב   

הכלי מציג את 
ים הציונ

המשוקללים של 
כל הפרויקטים 

והארגונים מוצגים 
בטבלה אחת עם 
, המלצה מילולית
לצורך החלטה 
 לגבי מתן תמיכה

http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=135
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 לדרוג רוחבי של פרויקטים , מהמלצות לגבי כל פרויקט בנפרד: שקלול כל המועמדים. ב

o  ההחלטות בקרן לבטא את ותהדרך עבור מקבלהיא מתן משקל למימדי ההערכה השונים 

מה מנבא ", "מה זה פרויקט עם פוטנציאל טוב"ינטואיציות שלהם לגבי השקפותיהם והא

בקרן בה , לדוגמה. כמו גם את הערכים שהקרן רוצה להדגיש בסבב מענקים מסוים, "הצלחה

 המציע את הפרוייקט יותר מאשר לארגוןמאמינים שהחלטה לגבי השקעה צריכה להתייחס 

. בהשוואה למימדי ההערכה של הפרוייקט, ארגון יינתן משקל כפול למימדי ה-לפרויקט הספציפי

מידת ההתאמה של הפרויקט ההצלחה תלויה בעיקר ב, בקרן המאמינה שבתחום מסוים
 . יינתן משקל רב במיוחד למימד הערכה זה, הלסביב

o מתעדכנים הדרוגים של כל הפרויקטים , עם הגדרת המשקלות עבור מימדי ההערכה השונים

 .  ליצירת תמונה רוחבית שלמה של המועמדים להשקעה,יבאופן אוטומטוהארגונים 

 

 דרוג רוחבי של מועמדים להשקעה : התוצאה . ג

o  טבלה מתומצתת של הערכות כל  תמתקבלהאקסל ובתוכנת הדרוג משוקלל באופן אוטומטי

 . סיכום ההמלצה של מנהלת הקרן לגבי כדאיות ההשקעהיחד עם , ו לצד זו זות מוצג,הפרויקטים

 
 ? מה צריך לעשות? הכלי בנויכיצד 

עיקר העבודה מתבצע בגיליון הראשון עבור כל מועמד . בנוי כקובץ אקסל עם ארבעה גיליונותהכלי 

ומשם המידע זורם לגיליונות הבאים עם פעולות מצומצמות נוספות שעל , )פרויקט והארגון המציע אותו(

 . לבצעהמדרגת 
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 רק בשטחים המסומנים בצהוב יש לבצע את הדירוג –אקסלבכל גיליון 
 

 תוצאה פעולות שיש לבצע שם הגיליון
בדיקת ארגון . 1

 רחב  -ופרוייקט 
להכניס ציון מספרי והמלצה מילולית לגבי 

על פי השיקולים , כל מימד הערכה
 השונים 

הערכה : עבור כל פרויקט וארגון
מילולית ומספרית על פי המימדים 

 הקבועים מראש
בדיקת ארגון . 2
 מתומצת -פרוייקטו

לכתוב המלצה כוללת לגבי תמיכה 
 בפרוייקט 

תמצית : עבור כל פרויקט וארגון
ההערכות המילוליות והמספריות לכל 

והמלצה מסכמת לגבי השקעה , מימד
 בפרוייקט 

דרוג ארגונים . 3
 רחב  - ופרויקטים

לייחס משקולת מתאימה לכל מימד 
 לפי העדפות הקרן , הערכה

: צגים זה לצד זהכל המועמדים מו
ציון משוקלל , ציונים בכל המימדים

 הפרוייקט ובסך הכל , עבור הארגון
דרוג ארגונים . 4

- ופרויקטים
 מתומצת

מתבצע (אין צורך לבצע שום פעולה 
 )אוטומטית על פי מידע מגיליונות קודמים

: כל המועמדים מוצגים זה לצד זה
לפרוייקט , ציונים משוקללים לארגון

ותמצית המלצת מנהלת , ובסך הכל
 הקרן

 
בצירוף , )או כל שילוב אחר (4 ו 2ליון ימנהלת הקרן יכולה להביא את הסיכומים מג, בסיום העבודה

 . לדיון הוועד המנהל לגבי חלוקת המענקים, כרטיסי הפרוייקט של המועמדים הסופיים
 

 סיכום 

בדיקה והערכה של ,  בתהליך איתורממצה ומסכם את כל עבודת הקרן" דרוג רוחבי של פרויקטים"הכלי 

 לעיבוד המידע הנאסף לגבי שיטה סדורהחשיבותו הגדולה בכך שמציע . פרויקטים מועמדים להשקעה

היתרונות והמעלות , כתוצאה מכך. המאפשרת התייחסות בתנאים אחידים לכל המועמדים, הפרויקטים

מקומם של . עולים בצורה מפורשת וגלויה, כמו גם חסרונותיו וסיכונים הכרוכים בביצועו, של כל פרויקט

 . אנושיות מצטמצם" נקודות עיוורות"הטיות ו

הכלי מאפשר דרגות חופש רבות מבחינת רמת ההעמקה ומבחינת השיקולים , בתוך השיטה הסדורה

 . שכל קרן רוצה לשים עליהם דגש בשעת הערכת הפרויקטים המועמדים
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 1מימדים ושיקולים בהערכת הארגון

 שיקולים בהערכת המימד מדהמי
 מדגימים מנהיגות איכותית ל וועד מנהל"מנכ
 וועד מנהל מסוגלים להוביל את הארגון לצמיחה ומיצוי ההשפעה ל"מנכ

  וועד מנהל מביאים כישורים ויכולות המתאימים לתכנים בהם הארגון עוסק מנהל
  עובדים עם מטרות הארגון הזדהות והבנה עמוקה של

  ומתנדבים מוטיבציה גבוהה של עובדים

אנשים 
 בארגון

  מיישם מדיניות ברורה של פיתוח מקצועי אישי וצוותי ארגון
  תקציב ופעולות, יעדים ,תכנון, עקביות בין חזון

  למוטבים ולסביבה החברתית, לעובדים ארגון מדגיש כבוד
 משרדי, עמותות אחרות, קרנות(ולה עם גורמים רלוונטים בסביבה פועל בשיתופי פע ארגון

 )ממשלה ועוד
  לקידום התחום בכללותו חולק מידע ושואף לתרום

  הפקת לקחים ולמידה, מובילות, מצוינות, שאפתנות: שם דגש על ניהול

ני ימאפי
 הארגון

ת תוצאו(בארגון  אוסף מידע ולומד באופן מובנה לגבי היבטים חשובים לקבלת החלטות
 )ועוד מתעדכן במחקר וגישות מקובלות, למידה מארגונים אחרים, הפעילות

 מוגדרות בצורה מדויקת האוכלוסיות שהארגון משרת
 מוגדרות בצורה מפורטת האוכלוסיות שהארגון משרת

  משרת מובחנות מאוכלוסיות אחרות האוכלוסיות שהארגון
  להארגון משרת פלח אוכלוסיה גדו

אוכלוסיות 
 יעד

   השנים הבאות5- המוגדרות כיעד הארגון צפויות לגדול ב האוכלוסיות
  מהותי, אמיתי, עוסק בצורך קיים

 מציג מענה ייחודי ומנומק לצורך
 הארגונים העוסקים באותו צורך בולט ומוביל יחסית לשאר

  לשינויים בסביבה גמיש ומסוגל להתאים עצמו
 וזוכה לשיתוף פעולה) מוסדות, שותפים, לקוחות (ם הסביבהפועל בדיאלוג ע

התאמה 
 לסביבה

  ימשיך להיות מרכזי בשנים הקרובות, מתייחס הצורך אליו
תוך התייחסות להישגים בטווחי זמן שונים , מוגדרים במונחים תוצאתיים מטרות ויעדי הארגון

 )ארוך בינוני, קצר(
  מבצע מדידה שוטפת של השגת היעדים

  שמשיג את יעדיו באמצעות נתונים ומידע אמינים סוגל להוכיחמ
  להוכיח שמשיג את יעדיו על פי מגוון מקורות מידע שנאספו ושיטות מדידה מסוגל

 תוצאות

 לארגון לכך שהארגון משיג תוצאות טובות עדויות טובות ממקורות חיצוניים
מערכות   אפשרו לעובדים לעשות עבודה מצוינתבארגון תשתיות תקשורת ומחשוב נחוצות שי יש
  שיאפשרו לעובדים לעשות עבודה מצוינת) מקום, משרדים(בארגון תשתיות פיזיות  יש

                                                        
 ניתנת לשינוי בגוף הכלי,  הצעה המבוססת על חקירה וניסיון של מגוון קרנות 1
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  בארגון תשתיות תכנון ופיתוח ידע שיאפשרו לעובדים לעשות עבודה מצוינת יש
 בארגון תשתיות הערכה ובקרה שיאפשרו לעובדים לעשות עבודה מצוינת יש

 ותשתיות

 רגון תשתיות ניהול ידע שיאפשרו לעובדים לעשות עבודה מצוינתבא יש
 נתוני התקציב מפורטים ובהירים

 )תמחור/ יחידת שרות ללקוח עלות(ניהול יעיל של התקציב 
 מקורות תקציב מגוונים

  משאבים קיימים יכולת לגייס משאבים ולנצל
  ידההשקעה בביסוס הארגון ולמ תקציב רב שנתי מבטא

 תקציב

 וודאות לגבי המשך התמיכות ממקורות שונים, שנים תקציב יציב לאורך
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 2מימדים ושיקולים בהערכת הפרוייקט

 שיקולים בהערכת המימד המימד
 הצורך עליו עונה הפרוייקט מבטאת הבנה עמוקה ונכונה של הבעיה הגדרת

  עה עליהן תוביל לשינוי משמעותי במצבשהשפ, מתמקד באוכלוסיות יעד אסטרטגיות הפרוייקט
 היסוד לגבי מקורות הבעיה והסיבות לשימורה נכונות ומתאימות לגישות מחקריות הנחות

  ופרקטיות עדכניות
רציונל 
 ומהות

מה  "סיון עדכניים לגבייבהיר ומתאים לידע ונ, שהפרויקט מציע לטיפול בבעיה סביר הרציונל
  בארץ ובעולם" עובד

  רלוונטי לצרכים והמגבלות העיקריים של אוכלוסיות היעד המוגדרות טהפרוייק
פעולות גורמים  (גישות הפעולה של הפרוייקט מתאימות לסביבה בה הוא מתעתד לפעול

 )'וכו שינויים צפויים בסביבה, ת יעדיממלכתיים ואחרים עם אותה אוכלוסי
ויוכל ליהנות מהתשתיות  ן המציעהפרוייקט מהווה חלק טבעי מהפעילות הכללית של הארגו

 הקיימות בארגון

 רלוונטיות

  הפרוייקט מתאימות לקידום מטרות סבב המענקים של הקרן מטרות
 ואוכלוסיות היעד מוגדרים בצורה מדויקת ומבוססים על מיפוי צרכים עדכני באוכלוסיה הצורך

  הרלוונטית
  כמותית, מפורטת, הצפוי מוגדר בצורה מדויקת היקף ההשפעה

  הפרוייקט מוגדרות בצורה בהירה וקשורות בצורה הדוקה לרציונל, הפרוייקט סבירות מטרות
 ומתייחסים ישירות לכל אחת, ספציפית ותחומה בזמן, מוגדרים בצורה כמותית היעדים

  מהמטרות
 המוגדריםלמטרות והיעדים  אבני הדרך ולוחות הזמנים ברורים ומתאימים, תכנית הפעולה

ברורים ומתאימים לתאור  )מכשירים, תקציב, ח אדם ותפקידיםוכ(המשאבים הנחוצים לפרויקט 
 המטרות ותכנית הפעולה

בהירות 
 ועקביות

 הפרוייקט מתבטאת בצורה דומה גם בחומרים הכתובים וגם בדברי האנשים שדיברו על מהות
  הפרוייקט
קפים המוצהרים ובלוח הזמנים בהי, הפרויקט יאפשר השגת ההישגים המוצהרים תקציב
 המוצהר

  תקציביים לכל שנות הפרוייקט בהירות לגבי מקורות
 מסוג זה התקציב המתוכנן מנצל היטב את מקורות המימון האפשריים לפרויקט

 תקציב

  עודיהערכה ות,תקורות, נותן ביטוי גם להשקעה בתשתיות ארגוניות התקציב
 להגיע להשפעה משמעותית על אוכלוסיות היעדלפרויקט יכולת 

  הפרוייקט היכרות מתאימה עם עולם התוכן של הפרוייקט וסביבתו להנהלת

 הרכב השותפים ורמת מעורבותם הצפויה מתאימים להשגת היעדים
להשגת היעדים בתקופה  מתאימים) תקציב, תשתיות, אנשים(המשאבים המתוכננים לפרויקט 

 המוגדרת

יכולת 
להשיג 
 תוצאות

 

  יכולות ותשתיות קיימים בארגון המציע, יוכל ליהנות מניסיון וייקטהפר

                                                        
 ניתנת לשינוי בגוף הכלי, ססת על חקירה וניסיון של מגוון קרנות הצעה המבו 2
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הפרוייקט מוצעים כלים ומנגנונים שיאפשרו מדידה בפועל של ההתקדמות לעבר  בתכנית
  ביעדים העמידה

ומבוססים על מדידה , מגוונים, אמינים מקורות המידע לגבי תוצאות הפרוייקט והישגיו
 אובייקטיבית

  רוייקט והתכנית מעידים על כוונות ללמידה ושיפור תוך כדי תנועההפ הנהלת
  היבטים מרכזיים של הפרוייקט יהיו ניתנים להעברה למקומות אחרים :שכפול
  הפרוייקט יקנה את הקרן בתהודה ציבורית רחבה :נראות

  הפרוייקט יאפשר לקרן שותפויות משמעותיות :שותפויות
 פרוייקט יקדם שיתוף פעולה בין מגזריה: שותפויות
  הפרוייקט מציג גישה חדשנית להתמודדות עם הבעיה :חדשנות

 ערך לקרן

  הפרוייקט חובר למשקיעים נוספים ומצליח להשפיע מעבר למשאבים שהוא משקיע :מינוף
 
 


