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#7 שיעור 

שיח בין מגזרי בישראל

מירי יעקובי הורוביץ, מיכל רום' דר: מרצות
5.9.2017



חברה •
אזרחית 
ומגזר 
שלישי

ניהול •
חברתי

השפעה  •
חברתית

שיח בין  •
מגזרי

קולקטיב  •
אימפקט

מרחב •
השפעה

ארוחת טעימות

  חברה אזרחית
ומגזר שלישי

ניהול חברתי
 השפעה

חברתית

שיח בין מגזרי
  קולקטיב

אימפקט
מרחב השפעה



?על מה נדבר

חיבורים והקשרים:

מה בין השפעה חברתית ושיח בין מגזרי  ?

 מגזרי-ביןמה בין משילות ושיח  ?

מסגרת תיאורטית על קצה המזלג

שיח בין מגזרי בישראל  :

  סקירה היסטורית

איך עושים את זה?

טעימה מכמה כלים פרקטיים לשיתוף  

דוגמאות מהעולם

שיח בין מגזרי



(1)? מה הקשר

חברה •
אזרחית 
ומגזר 
שלישי

השפעה  •
חברתית

קולקטיב  •
אימפקט

  חברה אזרחית
ומגזר שלישי

 השפעה
חברתית

  קולקטיב
אימפקט



(1)? מה הקשר

חברה •
אזרחית 
ומגזר 
שלישי

השפעה  •
חברתית

קולקטיב  •
אימפקט

  חברה אזרחית
ומגזר שלישי

 השפעה
חברתית

  קולקטיב
אימפקט

שיח בין מגזרי



(1)? מה הקשר

קולקטיב  •
אימפקט

  קולקטיב
אימפקט

שיח בין מגזרי



,  מקומו של האזרח:שינוי הפרדיגמה

תפיסת השותפות  , מקורות הידע

הכרעות דין ונהלים  , כללים, משטר של חוקים"

מחייבים ומאפשרים  , המגביליםמינהליים

"אספקת מוצרים ושירותים ציבוריים

(2)? מה הקשר

משילות
משילות  
חדשה

http://www.theinstitute.org.il/files/articles/meshilut.pdf–הציבורית החדשה המשילות 
(2014, ומשרד האוצר, אלכאוינט 'ג)הציבורי דורות בִמנהל שלושה 

וגשאנסל, 2016. ולמעשהמשולבת להלכה משילות 

(:  מומלצים מאד לקריאה)מקורות 



משילות חדשה

משילות משולבתמשילות משתפת

סוג משילות שבה פועלים  , אם כן, משולבת היאמשילות "

תוך , שחקנים ציבוריים ופרטיים ביחד בדרכים מובחנות

לקביעת חוקים וכללים לאספקת , שימוש בתהליכים מסוימים

."מוצרים ציבוריים

(2)? מה הקשר

וגשאנסל, 2016. ולמעשהמשולבת להלכה משילות 



(2)? מה הקשר

משילות
משילות  
חדשה

שיח  

בין מגזרי  



שיח 

בין מגזרי  

היוזם והמכנס הינו המגזר הציבורי

כיהנחהמנקודתנובע(עסקיומגזראזרחיתחברה,ממשלהבין)מגזרי-ביןשיח•

המגזריםשלושתלעבודתרלוונטיותרבותציבוריותבעיות

הגדרתלצורךהמגזריםמשלושתגורמיםשלמשותףבמאמץמתאפייןהשיח•

ויישומםפתרונותגיבוש,הבעיות

רבותציבוריותבעיותכיוגוברתהולכתהכרהרקעעלהופיעואלהתהליכים•

המגזריםמשלושתגורמיםשלמשותפתעבודההמחייבתמורכבותבמתאפיינות

בשונה מאסטרטגיות אחרות  

להשפעה חברתית משותפת

שיח ושיתוף פעולה בין מגזרייםתהליכי 





משרד ראש הממשלה –אתר שיתופי פעולה בין מגזריים 

http://beinmigzari.pmo.gov.il/Pages/Home.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=CfKWRyAOfoI

https://www.youtube.com/watch?v=CfKWRyAOfoI


משרד ראש הממשלה –אתר שיתופי פעולה בין מגזריים 

http://beinmigzari.pmo.gov.il/Pages/Home.aspx



2014 2011 2008 20062016/7יולי 



אך מולם  , הם לגיטימייםהחששות "

ניצבת החברה הישראלית על רבדיה  

אשר לעתידה נדרשת  , השונים

,  אמיתידיאלוג , שותפות מתמשכת

.  מקצועיות ושקיפות ביחסי המגזרים

עלינו להתמודד עם החששות הקיימים 

,  על מנת להגשים את שאיפותינו

". ולצעוד קדימה



. המודרנית היא ממשלה מאפשרתהממשלה "

,  מחובתה לעודד תהליכים התורמים לרווחת הציבור

ברור שלנו כממשלה  . ובעיקר להסיר מכשולים מדרכם

וראוי שנשתף יותר גורמים  , אין בעלות על הידע

ברור לנו גם שהיום גורמים  . בתהליכי קבלת ההחלטות

רבים שאינם חלק מהמנגנון הממשלתי מצליחים לספק  

.  שירותים טובים יותר מאלה שהממשלה מספקת

שיתוף פעולה בין המגזרים השונים  , במציאות כזאת

."  הוא דבר נדרש והכרחי

2008פברואר , החלטת הממשלה, אהוד אולמרט





דיכוי  יריבות   תחרות   שותפות  
שיתוף 
פעולה  

השלמה

דיכוי התעלמות
ניצול  
המגזר

תיאום 
פעילות 

שותפות 
מלאה

(1998(Coston 

(1988(Ficher





השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה  
20

16

20
13 20
12

20
09

20
08

20
13

20
11

20
09

–צעירים בסיכון 
דיור לצעירים  •

בסיכון חסרי 
עורף משפחתי

שילוב צעירים  •
בסיכון 

בתעסוקה

העמדת  
תשתית  

לעסקים  
חברתיים  
בישראל

מודל לקידום  
ההתנדבות  

בישראל  
בראייה תלת  

מגזרית

השולחן  
המכונן

וקידוםעידוד הנתינה 
בישראלהפילנתרופיה 

-מיזמים בין
מגזריים

מיזם תבונה

20
14

20
14

גיבוש תכנית  
לטיוב אופן  

אספקת שירותים  
חברתיים  

הניתנים במיקור  
חוץ

מתחברים  '
'לחוסן בחירום חוק  

העמותות





2014 2011 2008 20062016/7יולי 



2009-2011שיח בין מגזרי בישראל 

דיווח על יחסי ממשלה עם החברה  , OECDכניסת ישראל ל-2010

'שקיפות ודיווחיות על פעילויות ממשל וכד, האזרחית

כלכלי במשרד  -פיתוח אזורי–משרדיים' שולחנות עגולים'הקמת -2009

.מיצוי זכויות ניצולי שואה, במשרד להגנת הסביבה' צמיחה ירוקה, 'ת"התמ

לערוך תהליכי ' חובה'בה מציאות -החברתית המחאה –2011

עולמית  התעוררות , שיתוף

–מגזריים ברמה הלאומית-תהליכים בין15-כ כ"סה–נוספים' שולחנות עגולים'הקמת 
שולחן עגול בנושא קהילת יוצאי  , חינוך פיננסי במשרד האוצר, שולחנות עגולים במשרד החינוך

ביטוח  , תכנון במשרד הפניםמינהל, שולחנות עגולים של נציבות שירות המדינה, אתיופיה

דיגיטלית ועודישראל , מערך תומך בניצולי שואה, לאומי



נקודת בוחן –2014



–שיח בין מגזרי בישראל 

שינוי פרדיגמה2016/7

משולחנות עגולים לתכנון וביצוע תהליכי שיתוף  

התהליכיםהגדלת מספר -יעד 

,  משך הזמן, קהלי היעד–התייחסות רחבה לתהליכים 

אופי השיתוף







(2007)קרלסון*

שיח המרכזיים בתהליכי התפקידים 

מגזריים-ביןפעולה ושיתוף 



IAP2-https://www.iap2.orgציר 

אוהיוזם,הסמכותבעלשלהמבטנקודתאתמציגהציר

טווחאתמייצגותשעליווהנקודות,התהליךשלהמכנס

בדברהתהליךלמשתתפילהבטיחעשוישהוא"הבטחות"ה

קבלתבתהליךבחשבוןיובאוהתהליךתוצרישבוהאופן

.הפורמליההחלטות

טווח התהליכים לשיתוף

https://www.iap2.org/


?  אז איך עושים את זה



? איך זה עובד

כלים פיסיים 

כלים מקוונים 

כלים משלימים 













וקצת על שיח בין מגזרי  

...מעבר לים



מ"ד ירון קידר עבור השולחן העגול במשרד רה"סקירה מאת עו: מקור



מ"ד ירון קידר עבור השולחן העגול במשרד רה"סקירה מאת עו: מקור



?מה זה נותן

תיקוף פעולת הממשלה
 הידע החסר  –איתור נקודות עיוורון
העלאת מעורבות אזרחית  /יצירת
קביעת מדיניות מושכלת יותר



ולסיכום 

מהו שיח בין מגזרי
תמונת המצב בישראל
קצת תיאוריה  ...



,המרכז להכשרת בכירים, תכנית מנהלים: קורס קיץ
,למדיניות ציבורית וממשלפדרמןש "ס ע"ביה

האוניברסיטה העברית בירושלים

!תודה
19.09.2017ניפגש ב 


