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תו מידות לאפקטיביות
מפורסם גם באתר האינטרנט של המכון
א.

מהי הסוגייה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
.0

חזונו של מכון ראּות עוסק בהבטחת קיומה ,ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל
ועתיד העם היהודי.

.2

מכוןראּותמנסהלתתמענהלבעייתיסודשנובעתמןהפערשביןמורכבותהאתגרים
שמולםניצבתמדינתישראל,מהצדהאחד,לביןחולשתהיכולתשלמוסדותהממשל
לתתמענהלאתגריםאלו,מהצדהשני. 

.3

שורשהחולשהשלהמערכותהישראליותנעוץבשילובביןשניתהליכים:


'השינוי באופי השינוי' ששם את ישראל תחת לחץ נמשך ללמוד תחומים
חדשים('למידהבסיסית')ולהסתגללמציאותהמשתנה;

שיטת ממשל שמייצרת תמריצים להתנהגות קצרת-טווח ,פופוליסטית

וסקטוריאלית,בעודשהאתגריםדורשיםהתנהלותשעוסקתבמהות,תוךראייה
לטווחארוךומתןמענהלטובתהכלל.
מאחרשהבעיההיאמבניתומוסדית המענה'מבפנים'אינומספקומחייבגוףחיצוני
שיוכללסייעלמערכותהקיימותבגישורעלהפער. 
.4

מכון ראּות עוסק ב'נקודות העיוורון' של המדיניות הישראלית והעם היהודי ,ולכן
תחומי העיסוק של המכון נוגעים בכל מקום בו יש פער בין התפיסה הקיימת לבין
המציאות .כיום עוסק המכון בשני  תחומים מרכזיים :ביטחון לאומי ויחסי חוץ
ופיתוחחברתי-כלכלי.

.5

בשל מגוון התחומים בהם עוסק מכון ראּות ,ובשל הצורך להתמודד עם 'נקודות
עיוורון' ,תהליך ההשפעה הוא נרחב ומחייב עבודה מאומצת ומתמשכת מול מספר
שחקנים לאורך זמן.מכוןראּותשםלעצמויעדכיבכלנושאבוהואעוסק,הואממשיך
לנהל תהליכי השפעה עד לשלב בו המערכות הקיימות מזהות את הפער ומתקיים
תהליךברורשלהתאמתהמוסדות,השקעתמשאביםויצירתתמריציםשאמוריםלתת
מענה לפער .תהליך זה נקרא  .crowding inכאשר מתקיים תהליך כזה ,מכון ראּות
מאבדאתהיתרוןהיחסישלו,ובכךמגשיםאתתכליתו,ויכוללהתפתחלנושאהבא .

.6

ההצלחה של מכון ראּות תלויה ביכולתו לזהות פערי מדיניות בזמן אמת ולהוביל
לשינוי מערכתי מהיר ככל האפשר כדי להתמודד עם פערים אלו. 
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ב.

מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
.7

לאסטרטגיהשלמכוןראותיששלושרגליים:


תוכן–השפעה מהותית ומתמשכת בסוגיות הקריטיות לביטחונה ושגשוגה של
המדינה .תרומה משמעותית נמדדת בכמות ובאיכות .מבחינה כמותית מכון
ראּות טיפל ומטפל במספר נושאים שהם בליבה של המציאות הישראלית
וקריטייםלהבטחתביטחונהושגשוגהשלישראלוהעםהיהודי:


תפיסתהביטחוןהלאומי;



חוסןוהערכותלשעתחירום;



המאבקבדה-לגיטימציהשלמדינתישראל;



היחסיםביןישראללפלסטינים;



קידום חשיבה אסטרטגית חברתית כלכלית בישראל תחת 'חזון ישראל
;'05



גישתהצמיחה,ההכללהוהקהילתיות,האמנההחדשהלישראלוהפיילוט
שלמכוןראותבעירצפת;



פיתוחאזורי,ובייחודפיתוחהפריפריה;



הקשרביןישראללעולםהיהודי;



"תיקוןעולם";



חדשנותמדעיתטכנולוגית.



האנשים – מכון ראּות מיעד את אנשיו לתפקידי מפתח במרחב הציבורי
הישראלי ,ולכןהמכוןשםדגשעלתהליךבחירהקפדנישלאנשיםהמחוייבים
למרחבהציבורי,ותהליךהכשרהאינטנסיבי,ממושך וייחודישלכלאחתואחד
מחברי הצוות .במהלך תהליך זה חברי הצוות עוברים הכשרה אנליטית,
תיאורטית ,טכנית ,תודעתית ובתחום הספציפי שבו הם יעסקו .המטרה היא
שכלאישצוותששההתקופהבמכוןראותיוכללעבורלמרחבהציבורי(משרדי
ממשלה,עמותות,שלטוןמקומיוכו')ולהובילבמקוםבוהואמשרת. 



המודל – מכון ראּות הוא מודל ארגוני חדשני שמטרתו לסייע למדינת ישראל
להתמודד עם האתגרים המורכבים הניצבים לפתחה .מטרת המכון היא
להנחילמודל זה למרחב הציבורי הישראל.לכן,המכוןמחויבלהמשיךולפתח
אתהמודל,לתעדאותוולהציגובפני גופיםומוסדותמוביליםבמרחבהציבורי
הישראלישמתמודדיםעםהאתגריםעימםמתמודדותישראל.
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ג.

מהם ההישגים שלכם?
.8

ההישגיםשלמכוןראותהםהןבתחומיהתוכןשהמכוןעוסקבהםוהןבבוגריהמכון
שמשמשיםבתפקידימפתחבמרחבהציבורי.

.9

ניתןלמנות,ביןהשאר,אתההישגיםהבאים:


החזון שפיתח המכון בשנת ' 2002ישראל  '11הפך ליעד לאומי .הממשלה
החליטה להקים צוות משימה ולשכור את התאגיד הבינלאומי  Randעל מנת
לעצבאתאסטרטגייתהפעולהלמימושהחזון;



מכון ראות בשיתוף העיתון הכלכלי דה-מרקר הצליחו לשנות את השיח
הציבורי ולמקדאותובפיתוחהכלכליוהחברתישל המדינהבאמצעותרתימה
של"האליטההמשרתת"לשיחביןמגזריומתמשךבעתידהמדינה;



הגישה של מכון ראות בנושא פיתוח אזורי בישראל אומצה על ידי גורמים
רבים ,ובהם שותפות ביחד של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,אלכ"א של
הג'וינט ,גורמים פילנתרופים וראשי רשויות .כעת פועל מכון ראות בגליל
המערבי ובצפת ליישום הגישה מתוך מטרה לחולל קפיצת מדרגה של אותם
אזוריםבהתבססעלהידעשנצברבעולםוהמאפייניםהייחודייםשלהאזור.שני
אנשים מטעם המכון מתגוררים כיום בגליל ועובדים ישירות מול ראש עיריית
צפתואשכולהגלילהמערביבהסתמךעלהגישותשפיתחהמכון;



בתחום של הדה-לגיטימציה של ישראל ,מכון ראות היה הראשון שזיהה את
ייחודיות התופעה והציע שורה של פתרונות מעשיים להתמודד עימה .כשלוש
שניםלאחרתחילתהפרוייקטאפשרלראותשורהשלפעולותאיכותיותכמענה
לתופעת הדה-לגיטימציה ,שבוצעו על ידי הממשלה ,רשויות הביטחון ,מכוני
מחקרוארגוניםיהודייםשמתבססותעלהעבודהשעשהמכוןראות; 



חוסן לאומי :מכון ראּות בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה פעל
לקידוםהטמעתתרבותשלמוכנותלחירוםבהיקףלאומיבקרבמערךהחירום
בישראלוהחברההאזרחית;



יחסי ישראל  -פלסטינים :עבודהשלמכוןראּותמ2116-שראתהבהקמתהשל
מדינהפלסטיניתבגבולותזמנייםבגדההמערביתעמודהתווךשלהאסטרטגיה
המדינית של ישראל קבלה משנה תוקף לנוכח ההתפתחויות המדיניות
והפוליטיות .מכון ראות ממשיך לפעול בתחום זה מפעם לפעם בהתאם
להתפתחויותבאזור;



עבודת מכון ראּות על יחסי ישראל והעולם היהודי השפיעה על החשיבה
האסטרטגית וההערכות של גופים כגון הפדרציות היהודיות ,הלל ,תגלית,
ושותפות ביחד של הסוכנות היהודית .השפעה זו באה לידי ביטוי בסדרי
עדיפויות ,ערכים ,ותקציבים חדשים המוקדשים כעת לקידום עמיות יהודית
ולארגוןמחדששלגופיםאלהסביבנושאזה;



מכון ראות זיהה את הישראלים בתפוצות כמרכיב משמעותי ביכולת לקדם
עמיות יהודית .מכוןראות פועלמולקהילותישראליותבחו"לומולהקהילות
היהודיותלהנחלתהגישההחדשה.השפעתעבודהזוניכרתבפעילותםשלגופים
יהודים וישראלים בלוס אנג'לס ובטורונטו ,שאימצו את עקרונות המענה
שנכתבובמסמךוהותאמולקהילותאלו; 



תכנית ההכשרה הייחודית של מנהיגים אסטרטגים לעתיד של מכון ראּות
קבלה הכרה .סמנכ"למכוןראּותלשעבר,עמרידגן,מונהכמנהלתכניתצוערים
שיעודהלהכשירולבנותעתודהניהוליתנושאתשינויבשירותהמדינה.כמוכן,
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יותר מ 311-מועמדים הגישו מועמדותם במהלך הגיוס האחרון של המכון,
בסופונבחרוארבעהבלבד; 


תיקון עולם :מכון ראּות מתמקד בזיהוי הפוטנציאל של ישראל והעם היהודי
לתרום תרומה משמעותית וייחודית לאתגרים בפניהם ניצבת האנושות
בהתבססעליכולותיההיחודיותשלמדינתישראלועלשיתוףפעולהביןיהודים
מישראלומהעולם.בשלבזהמכוןראותחוברלגופיםשמוכניםלסייעבמימוש
החזוןובהםאוניברסיטתבןגוריוןבבאר-שבע;



מיסוד :מכון ראּות השלים את תהליך ההתמסדות של הארגון שארך כ4-
שנים ,מהלך שכלל את חיזוק הוועד המנהל ,גיוס מנכ"ל חדש ,ושיפור החוסן
הפיננסי של הארגון .המעבר מארגון המובל ע"י מנכ"ל שהוא גם המייסד,
לארגון שבראשו מנכ"ל שגוייס מבחוץ היה כרוך בהסדרת החוקה והתקנון
והתאמתם;



שותפויות :בשנים האחרונות מקבל המכון הצעות רבות לשותפויות מצד
ארגונים וסוכניות רבות בישראל ובעולם בכל תחומי התוכן בהם אנו פועלים
(ביניהם:פדרציותיהודיות,עמותות,עיריות,משרדיממשלה,ועוד);



הקמת רשת בוגרים :בשנת  2102השיק המכון את רשת הבוגרים של ראות
מתוך מטרה להעצים את הבוגרים במקומות עבודתם וכרשת ,וכן לסייע
בהתפתחותהעתידיתשלהמכון.
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ד.

איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
.01

כדילממשאת השליחותשלהמכוןהואנדרשלפעולבאותםמרחביםבהםהמערכת
מורכבת ,רבוית שחקנים ,בעלי מגוון של אינטרסים ,וההצלחה אינה יכולה להמדד
באופןריגעיאורקבאמצעותהכליםהכמותייםהקיימים .

.00

ההצלחות נמדדות באמצעות התמקדות באפקטים שהמכון מבקש לחולל במערכת
(.)eco-systemאפקטיםניתןלראותבשינוימשולבשלהמוסדות,השפה,המשאבים,
התמריצים,תבניותההתנהלות,סמכותואחריות,רגולציה,סמליםוגיבורים .

.02

שיטתהמדידהשפיתחהמכוןמתבססתעלהמרכיביםהבאים:

.03



תשומות – מכוןראּותמודדאתהמשאביםשמזיניםאתפעילותו.אנומניחים
שיכולתנו לגייס משאבים מצביעה על איכות המכון וביצועיו .בהקשר זה ,אנו
מודדים את המקורות הכספיים שעומדים לרשותנו ואת היקף המשאבים
שנדרש ל גיוסם ,את גודל הצוות של מכון ראּות ,ואת המשאבים הפיזיים
שעומדיםלרשותו,ועוד; 



תפוקות–מכוןראּותמודדאתהתפוקותשלובכלהממדיםשאותםניתןלכמת
כגון תוצרים וסוגיהם ,פגישות עם מקבלי החלטות או אזכורים תקשורתיים.
אנומאמיניםשגםממדיםאלהמצביעיםעלאיכותהמכוןוביצועיו;



תוצאות – השינוי באקוסיסטם ,לדוגמה חקיקה ,הקצאת משאבים (תקצוב),
מדיניותוכו'.



'אפקטים' –מכוןראּותמחויבלמדודאתהמידהשבההואמבצעאתשליחותו
להשפיעהשפעהבסיסיתבמרחבהציבוריהישראלי.לשםכך,מכוןראּותמודד
'אפקטים' .מדידת האפקטים היא הקשרית ומתבצעת בכל שנה באופן שונה
לאורעבודתנובתחומיהמיקודהשונים.

הסימן הכי בולט להצלחה של המכון הוא ה ,crowding in effect-שבו שורה של
גופים ואנשים משנים את פעולתם וההגיון המנחה אותם לאור העבודה שביצע המכון.
במקרים כאלו רואים בדרך כלל כי השיחה משתנה ונעשה שימוש במושגים שהכניס
המכון לשיחה ,עוד משאבים מוזרמים לנושא ,גופים חדשים מוקמים ואסטרטגיות
פעולהמשתנות.כךלמשל:


בתחום של הדה-לגיטימציה הוקם ארגון ה Israeli Action Network-()IAN
שפועלמטעםהפדרציותשמטרתולהתמודדעםהתופעהשלדה-לגיטימציהשל
ישראל.הבסיסלהקמתוהיתההעבודהשלמכוןראותבתחום.



בתחוםשלהקשרביןישראללעםהיהודי–ארגוניםיהודייםגדולים,כמוהלל,
שותפותביחדאותגליתשבחנומחדשאתהאסטרטגיהשלהםבשיתוףעםמכון
ראות.



בתחוםשלפיתוחאזורימשרדהתמ"תמשקיעכיוםבאשכולותאזוריים,שזוהו
בעבודותשלמכוןראותכאלמנטיםקריטייםביצירתקפיצתמדרגהאזורית .
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ה .מה אתם לומדים וכיצד אתם משפרים את פעילותכם?
.04

במהלך  7 וחצי שנות קיומו מכון ראּות פיתח ושכלל את תפיסת ההשפעה שלו.
בשנתייםהראשונותההגיוןשהוביל היההתוכן.המחשבההיתהשרעיוןטוב,והיכולת
להמשיגפעראסטרטגייעשואתהעבודהויביאואתהמערכת(בד"כהממשלה)לעשות
מעשה .תפיסה זו היתה נכונה באופן חלקי ביותר .לאחר מכן התפתחה תפיסה כי
מושאיההשפעההםקהילתמקבליההחלטות,הסמכותוההשפעה("קהילתהמס"ה"),
ולכ ןהמהלכיםשלמכוןראּותצריכיםלהיותמוכווניםכלפיהם.בעזרתםניתןלהניע
שינוי.גישהזועודנהנכונה,אךבשנתייםוחציהאחרונותנעשתהפריצתדרךבהבנת
התהליך ובאמצעות תפיסה תיאורטית של  Harvard Business Schoolעברנו לפעול
מול  .eco-systemsההבנה היא שמערכות ברובן הן מורכבות והאפקט צריך להיות
חלק משינוי ה ecosystem-כולו,באמצעותפעולהייעודיתמולהחלקיםהשוניםשל
המערכת ,כדוגמת משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות ,העמותות ,התקשורת,
האקדמיהוכיו"ב.

.05

תפיסת ההשפעה של מכון ראּות התפתחה במהלך השנים וכיום אנו רואים עצמנו
כזרז לשינוי .בעוד שבתחילת הדרך מכון ראּות שאף להוביל שינויים לבדו בתחומים
בהם פעל ,כיום ,כאשר היקף הפעילות ותחומי התוכן התרחבו משמעותית ,הצלחת
המכון תלויהביכולתלבנותשותפויותכבסיס לקואליציותשלשינוי.אתהשותפויות
אנובוניםעםגופיםהמזדהיםעםהחזוןהאלטרנטיבישאנומציעיםבתחומיהפעילות
השונים .שותפינו הם גופים ופרטים במרחב הציבורי בישראל המחוייבים להובלת
השינוי ,למשל :גופי מגזר שלישי ,רשויות מקומיות ועיריות ,משרדי ממשלה ,חברות
פרטיות,פילנתרופיה,ועוד.

.06

קיום ישיבות תחקור פרויקט לבחינת נהלי העבודה – התכלית של התיעוד ושל
התחקור בראּות היא הפקת לקחים ברמת התהליך וברמת התוכן .ברמת התהליך,
התחקיר נועד לבדוק אם הכלים המתודולוגיים עבדו ואם נעשה בהם שימוש נכון.
ברמת התוכן ,התחקיר נועד לבחון אם הצוות הצליח להשלים במסגרת הפרויקט
תהליך מתודולוגי סדור של גיבוש תפיסה רלוונטית יותר ללקוח ו/או לבעלי העניין
השונים .לאחר סיום הפרויקט ,התחקור והתיעוד מסייעים לצוות להבין את מידת
האפקטיביותשלהידעשפותחומידתישימותובקרבהקהילההרלוונטית.

.07

תרבות של משובים – החלמאישהצוות הבודד,דרךצוותיםותחומים,למכוןראות
מתודולוגיה מובנית של מתן משוב מקצועי ואישי הניתן בתדירות גבוהה יחסית.
המשוב נועד להימנע ככל האפשר ממצבים בהם קיים פער בין החוויה האישית
והמקצועית של העובד ,הצוות או התחום לבין היעדים ששם לעצמו המכון ,בין אם
מדוברבפיתוחמנהיגותאובהשפעהעלגורמיחוץ.

.08

סמינר ארגוני–פעמייםבשנה–בקיץובחורף–מכוןראּותמעריךאתפעילותוומגדיר
את היעדים לעתיד .בקיץ אנו מגדירים תוכנית פיתוח תלת-שנתית ותוכנית עבודה
לשנה הבאה .בחורף אנו מקיימים סמינר ארגוני שבו אנו בודקים את התקדמותנו
לאורתוכניתהפיתוחהתלתשנתיתותוכניתהעבודה .ישלצייןכיבתהליךזה לוקחים
חלקפעילכלעובדיהמכון,חדשיםווותיקיםגםיחד.

סוף .
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