
 ?איך הממשלה והציבור יכולים לדבר

 23/9/2019מפגש 

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה



נפגשנו לדיון סביב כיצד נוכל לפתח מתודולוגיה למפגשים של   23/9/2019בתאריך 

 ".ארוחות ערב אזרחיות"ברוח , ציבור

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

בתחילת המפגש הוצגו המהלכים והכיוונים אותם  

הוצג מחקר , מובילה הממשלה לשיתוף הציבור

והוצגו מהלכים דומים  , המשתמשים שבוצע

 ".ארוחות אזרחיות"שבוצעו בעולם סביב 

שהביעו  , ציבורמשתפי  20במפגש השתתפו כ

 .נכונות לתרום לעיצוב המתודה והכלים בישראל

 :מהלך המפגש

המעניינות  את כל השאלות ריכזנו 1.

 .  עיצוב המתודולוגיה והכליםבתהליך 

קטגוריות  חילקנו את השאלות למספר 2.

המיקום  : כגון, בעלות מכנה משותף

 .  וההנחיה והעיבודוהמקום 

קיימנו דיונים בקבוצות קטנות בחלוקה 3.

 .  לקטגוריות

הרמנו כוסית לכבוד  , המפגשבסיום 4.

את האתגרים  ושרטטנו , השנה החדשה

 .הבאלמפגש 

 

 



 ?מה במצגת 
 

למצגת שני חלקים בהתאם לדיון  

 :שנערך

רשימת השאלות שעלו  . 1

 .מחולקות לקטגוריות, במליאה

תיעוד עבודת הצוותים למול  . 2

 .שאלות הדיון

השתדלנו להביא את הדברים כפי 

ללא פרשנות  , שעלו במפגש

 .ועיבוד נוספים

 

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 ?מה בהמשך
 

אנו מעבדים את הדיון לכדי קווים מוסכמים  

 .בישראל ועקרונות למתודולוגיה

אנו פונים אליכם לקבץ רעיונות לשמות  

 .יצירתיים שייצגו את המתודה בישראל

פנינו למשרדי הממשלה כדי לאסוף נושאים  

 .רלוונטיים לפיילוט שנערוך

את כל התוצרים נביא למפגש הבא שיערך  

 .  5/11/2019ב 

שימו לב לשינוי מיקום המפגש בהזמנה  

 .המצורפת



 מהן השאלות הרלוונטיות  -חלק ראשון 

 ?לעיצוב המתודה בישראל

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה



 ?מהן השאלות הגדולות 
 

 (:קטגוריות" )שאלות גדולות" 7את השאלות שעלו בדיון חילקנו ל 

 
כיצד נעשה זאת ומה עלינו לקחת  –הקשר עם המשתתפים והנעתם לפעולה 1.

 ?בחשבון 
 ?מהם הקווים המנחים  –המיקום והמקום 2.

 ?מה צריך להכין ואילו כללים להתוות במתודולוגיה  –עיבוד ותיעוד , הנחייה3.

 ?כיצד והאם נכווין את הרכב המשתתפים 4.

מי יכולים להיות שותפים להפעלת המתודה ומהי חלוקת האחריות   – שותפים5.

 ?וכללי השותפות בין המשתתפים הפוטנציאלים השונים 

 ? כיצד נבחר נושא המתאים למתודולוגיה 6.

 ? איך נקרא למתודולוגיה 7.

 
 

 .העיבוד והמסקנות יוצגו לקראת המפגש הקרוב, התיעוד המובא בהמשך התבצע כמעט ללא עיבוד

 

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה



 כך זה נראה על הלוח 

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה



 דיונים בקבוצת קטנות  –חלק שני 

 (בחלוקה לקטגוריות שמופו בחלק הראשון)

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 טלי קדמי

לא להבטיח משהו שלא ניתן  

 לקיים
איש  /נציג ממשלה

 מקצוע כמשתתף

 #1הקשר עם המשתתפים והנעתם לפעולה . 1

 :ציפיותתאום •

מי  )מה הרכב המשתתפים 

 (?בא

 (שתייה \אוכל)מה מגישים 

מה עושים עם מה שיאמר  

 ?במפגש

 ?מה התוצר הסופי

 :לציבורהערך •

השפעה על עבודת  

 הממשלה

  המשפיעניםנכנס למאגר 

 (בוויזכמו דירוג )

 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 טלי קדמי

להגיע   –לא רק במקוון 

 offlineלקהלים שהם 
האם המארח הוא  *

להקל ? גם המנחה

מנחה   \על המארח

 ?על ההפקה
האם אנו מעוניינים  

במגוון אוכלוסיות  

בתוך שולחן אחד  

או בתוך כל 

 ?השולחנות
? תקציב לאוכל*

 ?אוכל מהבית
 .תקציב כללי* 

 #2הקשר עם המשתתפים והנעתם לפעולה 

 ?איך מזמינים 

כמו שהיו למפגשים  תזכורות •

 (לא דוקר מידי)שלנו 

  \מפתח ביישובדמויות •

 .בחברה

 אישי למשתתפיםקשר •

מה הערך המוסף  להבהיר •

כלומר מה ההבדל בין סתם  

למה , ארוחה לארוחה הזאת

 .חשוב להשתתף בה

  -משפיעניםלפתוח מאגר •

אנשים שכבר לקחו חלק 

 .לפנות אליהם, בארוחה כזו

לתקצב זמן להיכרות בין  לשקול 

ואז ניתן להבטיח   -המשתתפים

הזדמנות להכיר  לאנשים 

 .אנשים חדשים

 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 שני גלעד

שהמנחה והמתעד לא יהיו  •

 אותו אדם

לא מקצועי יהווה  מנחה •

בזבוז של מפגש לכן יש  

 .חובה ל הנחיה מהודקת

אנשים   10יותר מלא •

 במפגש

להגדיר מראש את כללי לא •

השיח אלה את התוצר  

 .הרצוי והמטרה בלבד

המפגש הוא לא מטרת •

 .לקבל החלטה

לא יהיו כמותיים  התוצרים •

 אלה איכותיים

הקלטה או אלמנט  ללא •

 .דיגיטלי בלתי אמצעי

נותן מענה לרמת •

תלוי  , שיתוף שונה

 .שאלה נידונה

לקבל  הזדמנות •

החלטות בהסכמה  

או להסכים שלא  

 מסכימים

להגדיר שכמה  האם •

מפגשים באותו  

נושא יתקיימו  

 .במקומות שונים

 #1הנחייה ועיבוד . 2

בין  -לקיים הכשרה למנחים•

אם אנשי מקצוע ובין אם  

 .מפגש משותף לפני. מארח

עם תקשורת  הכרות •

,  דרכים, ביטוי: מקרבת

לזכור שלא  ו. אסטרטגיות

 .חייבים להגיע להחלטה אחת

שיותר אירועים באותו  כמה •

 .נושא

מאגר מנחים גדול עם  לייצר •

 הכשרה

קבלת נתונים  : הכרחיתוצר •

 .במינימום

 שיח שהוא רב כיוונישיהיה •

להגיע עם השאלות  חייבים •

 .סגורות מראש

 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 #2הנחייה ועיבוד  שני גלעד

התיעוד יהיה שקוף ובזמן  •

 .להקדיש לכך זמן, אמת

מראש את  להגדיר •

 :  המטרה

 הסכמהשמשקף תוצר . 1

 להציע עמדות מגוונות. 2

התוצר  מראש את להגדיר •

,  סיכום, תמליל: הסופי

על ההמלצה -תובנות

   x, y,zהזאת הסכימו עוד
ולוודא עם כל  ...

המשתתפים לאישור  

במהלך  \התוצר בסוף 

 .גם וגם \המפגש



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 אילה ברנשטיין

לא בשטח   -לא בחוץ•

 .פתוח

לא לקיים את המפגשים  •

  \בחדרי ישיבות בעירייה

 .משרד ממשלתי

לא במקום שמתאים  •

 .איש 10לפחות מ

 

כל   -ארוחה וירטואלית•

מדומה   \צלחת ריקה

מבטאת אתגר של  

כל  . גורם ממשלתי

המשתתפים בדיון  

הווירטואלי יכולים  

להציע פתרונות  

שהם  " אוכל"בדמות 

 .מוסיפים לצלחת

 #1מיקום ומקום . 3

 יכול להתקיים בבתיםהמפגש •

שמארח את המפגש לא מי •

 חייב להיות המנחה

 מפגש במוסדות חינוךלקיים •

מפגש במרחבים  לקיים •

ציבוריים שלא מזוהים  

 ממסדית

פעולה עם  לקיים שיתופי •

מרחבי עבודה ושותפים  

wework)  ) מפגשים  שיארחו

עדיין  . מבחינה פיזית בלבד

יש מארח שהאירוח לא על  

 .אחריותו

המיקום הגאוגרפי   תיעדוף•

יבחר על פי אוכלוסיית היעד  

הרלוונטית לשאלה עליה  

 .דנים



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 אילה ברנשטיין

לשקול לקיים  •

את השיתוף  

בסוגיות  

מסוימות בכל  

הארץ באותה  

השעה ובאותו  

היום כדי ליצור  

אימפקט גדול 

לעומת  , יותר

סוגיות שיהיו  

פתוחות לדיון  

לאורך זמן  

במקומות שונים  

 .בארץ

 

 #2מיקום ומקום 

המארח חייב לפרסם  המקום •

כדי  מראש תנאי הנגשה 

שהמתארחים ידעו אם  

ל "כנ. המקום מתאים להם

המארח חייב   -לגבי כיבוד

:  לפרסם מראש את התנאים

אם כל אחד מביא  , כשרות

אם כל אחד מביא כסף  , אוכל

 .והמארח מכין אוכל

את המפגשים עם  למתג •

,  כשר-כמו בתפריט)אייקונים 

 ..(חלבי, טבעוני, נגיש

תמיכה  לייצר  -תקצוב•

ממשלתי שיוגדר מהו מבחינת  

  \מפגש \תקצוב של המקום

 .כיבוד \הסעות

להציע למנחה לפני : בטחון•

הארוחה להתקשר  

 .למשתתפים לפני המפגש



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 סיוון לוי

לא יושבים  " מטעם"אנשים •

,  אנשי ממשל)בשולחן 

 (רשות

לא אחריות משותפת  ממש •

הרשות  , של הממשל 

והחברה האזרחית  

 .כהכרח

לא מתקיים  האירוע •

בפורמטים ציבוריים  

 (מתנסים, רחבה אזרחית)

 

האם המארח הוא  •

 ?סדרתי או חד פעמי

מידת האחריות  מה •

של המארח לדאוג  

האם יכול  , לאורחים

?  לסנן משתתפים

האם יש אנשי קשר  

בממשל לעזור  

 .באיתור האורחים

האם   -שאלותשתי •

האוכל כשר כן או 

האם כל אחד  ? לא

יכול להביא אוכל או  

-? רק המארח

המארח קובע דגשים  

 .לגבי האוכל

 #1חלוקת אחריות ושותפים . 4

 משתתפים בדיון 6-12בין •

 ספונטניםמארחים •

המקומית שותפה  הרשות •

פניה  , בעידוד הארוחות

לאנשים שיארגנו את  

הם לא )הארוחות 

 (הגורמים היחידים

אפליקציה  \אתריצירת •

לאיסוף מארחים ישירות  

מול הממשלה ללא תלות  

 .ברשות המקומית

משותפת של  אחריות •

הרשות המקומית  

והממשל לקיום ארוחות  

יכולה להיות  )מגוונות 

ארוחה הומוגנית אבל 

 (צריך כמה סוגי ארוחות

 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 סיוון לוי

הוא האחראי  המארח •

האם   -מי יהיו האורחים

.  החברים שלו או פתוח

קבוצה  פייסבוקכמו )

 (פתוחה או סגורה

נוכל לייצר שותפות  איך •

  \בלי נציגות ממשלתית

 ?רשות מקומית

?  השותפים למהלךמי •

רשות  \הממשלה)

 (מקומית

תפקידה של  מה •

החברה האזרחית  

 ?שכזהבמהלך 

מקבל את הזכות  מי •

להעביר את  

 ?המפגשים

 #2חלוקת אחריות ושותפים 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 ים עתיר

של כל חתימה •

המשתתפים על  

 .סיכום

 דיגיטליחיבור •

פתוחה או  הרשמה •

 מקוונת

 הרכב המשתתפים. 5

של אנשים אבל  כמויות •

 הרגשה אישית

יש הומוגניות בתוך אם •

השולחן אז הטרוגניות בין  

 השולחנות

לקהילות ולא רק  להגיע •

 לפרטים

שהרבה  שיש נושאים בחירת •

 .אוכלוסיות שזה רלוונטי להם

לתת ידע למשתתפים  חשוב •

 אך ידע שאינו גורר סמכות

 מקוון להכשרת המנחיםקורס •

בקרת איכות למקום  לעשות •

 ולמנחה

 על גיווןהקפדה •

אקטיבית למנחים פנייה •

ולסוכני שינוי מאוכלוסיות  

 .פחות מיוצגות

אוכלוסייה מצומצם הרכב •

 או נושא צר

 שדורשים מומחיותנושאים •

 רק מומחיםלא •

ואנשי ממשל לא מומחים •

 מנחים

 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 כלל המשתתפים

 בלה בלה

 ?מה כן  –קריטריונים לבחירת נושא 

 בלה

 קריטריונים: בחירת נושא
 

 :פשוט-נושא מורכב

 .עם מספיק עומק לא רק שחור או לבןנושא , מקצועיתשנוגעים בחיי היומיום ולא דורשים התמחות נושאים •

 :אוכלוסיית יעד

 .ייתן ערך מוסף סקטוגרפי \בעל משמעות כלל ארצית שהפיזור הגאוגרפי•

 .  נושא שנוגע למספר רב של אנשים•

נושאים שבהם יש צורך בשמיעת קולם של אנשים שבדרך כלל קולם לא נשמע ברשתות החברתיות או  •

פריפריה גאוגרפית או  \מאוכלוסיות מוחלשותאנשים , חברתיותשאין להם גישה לרשתות אנשים ) כוחבמוקדי 

 (.חברתית

 :מתודת השיח

 .  במהותו איכותיתהליך •

 (.בניגוד לקבוצות מיקוד למשל)" חוסר פורמליות"נושאים שמנצלים את היתרון היחסי של •

 ?יש להבהיר מה היתרונות של תהליך כזה לעומת תהליכים אחרים•

   :התוצר

 .ולא רק שיח על מגוון עמדותפתרון וכיווני פעולה שאלות שדרוש להן •

 .כך ניתן לגייס את הציבור באמצעות מתודת השיתוף, מצד הציבור שיתוף פעולהנושאים שנדרש בהם •

 ( :האימפקט)ההשפעה 

לא דיון  . )לגביו או שמתכוונים להשקיע משאבים בזהשהממשלה מוכנה לעשות שינוי בתפיסה נושא •

 (.תאורטי \פילוסופי

 .נושא שמצב השינוי יכול להשפיע על הרבה אנשים•

 .  יצור יחסיים משמעותיים בין הממשל לאזרחים -מה האחריות של האזרחים  -נושא שאפשר לשאול בסופו •

 
 



 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

 כלל המשתתפים

 בלה בלה

 ?מה כן  –קריטריונים לבחירת נושא 

 בלה

 קריטריונים: נושאהמשך בחירת 
 

 

 ...עוד משהו לגבי הפיילוט

 

לא הכול מאותו משרד ולא כל הנושאים   -ממשרדים או קהלים שונים -שונים פיילוטים 3בחירת •

 .אוכלוסיהשנוגעים באותה 

 .כדי ליצור אמון לפיילוטיםנושא שיש לו הצלחה מובטחת לפחות •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממש לא  

 .מקצועיתהתמחות לא דורש / נושא לא מקצועי מידי•

 .נפיצים מידי שיושבים על כל השסעים של מדינת ישראללא נושאים •

 



 ?מה מכאן

 אגף ממשל וחברה
 משרד ראש הממשלה

ב  17:00-21:00השעות בין  05.11.19המפגש הבא של קבוצת המשימה לעיצוב הכלי יתקיים ב

2BHUB , תל אביב יפו, 32רחוב שוקן   . 

 

במפגש יוצגו הנושאים שהגישו משרדי הממשלה כמועמדות להשתתפות בפיילוט המתודה לשנת  

2020  . 

 


