איל"ת – אגודה ישראלית להערכת תוכניות
סדנאות התמקצעות לשנת תשע"ח
לחברי איל"ת ומכותביה שלום רב,

לאור הביקוש וההצלחה בשנה החולפת ,אנו ממשיכים במסורת של סדנאות התמקצעות .הסדנאות הן "סדנאות מומחה" .בכל אחת מן הסדנאות נפגוש איש
הערכה בכיר שיציג תפישה או ידע חדשים בתחום .הסדנאות תלווינה בהתנסות חווייתית בצד הלמידה התיאורטית.
כדי להקל על המשתתפים ,הסדנאות תתקיימנה במגוון ימים ושעות בשבוע.
מוזמנים להירשם ולהודיע לחברים ,וגם לבדוק לקראת המועד למקרה שיחולו שינויים לא צפויים במיקום או ביום.

מצ"ב פירוט הסדנאות ,תקצירים ותאריכים.

בברכה,

חברי ועדת ההתמקצעות :איתן גולדברג ,ברברה רוזנשטיין ונעמה בר-און

שם המרצה
 1ד"ר יהודית זמיר;

נושא ההרצאה
הערכה בחברה
רב תרבותית

ראש המרכז
לקידום ההוראה
שבמכללת קיי.

תקציר
כדי לקיים הערכה רגישת תרבות יש צורך בניתוח מעמיק של
הנחות היסוד והתיאוריות שעומדות בבסיס שאלות הערכה.
בסדנה ניחשף למודלים שונים של עבודה המובילים לצורות
שונות של שאלות .המודל המרכזי הוא המודל של דונה
מרטנס (.Mertens (2005

מועד ומקום
יום ה'23.11.2017 ,
בשעות 11:00-14:00
מכון סאלד ,קולומביה 9
ירושלים

נראה כי התשובות לשאלות ודרכי הפעולה המשתמעים
מהמודלים שונים אלו מאלו.
כמו כן ,נתנסה בניסוח שאלת הערכה וננסה לעמוד על
הנחות היסוד שמנחות אותן.

 2ענבר הורוביץ;
מנהלת תחום
קולקטיב אימפקט
ב"שיתופים"

קולקטיב אימפקט

יום ה',
מודל קולקטיב אימפקט מבוסס על גישה לפיה פתרון
 4.1.18בשעות
לבעיה חברתית מורכבת דורש הסכמה ,מחויבות,
פעולה ומדידה משותפת של גורמים משלושת המגזרים 9:30-12:00 -
ציבורי ,עסקי ושלישי .הגישה טוענת שפתרון בעיות
"שיתופים"
חברתיות מורכבות אינו מצוי בפעילותו של ארגון אחד
בית יהושע
ולכן יש צורך בשיתוף פעולה בעל מאפיינים ייחודיים
(מרחק הליכה מהרכבת)
לטווח ארוך .מודל קולקטיב אימפקט מדגיש את
מרכזיותם של תהליכי מדידה והערכה ומציע נקודת
מבט ייחודית לתפקידם בשינוי חברתי מערכתי.

נושא ההרצאה

תקציר
מודל קולקטיב אימפקט פותח ע"י  ,FSGחברת ייעוץ
בארה"ב ומתבסס על ניסיונות ותובנות של תהליכים
לשינוי חברתי.
ארגון שיתופים פועל ומקדם את התאמתו של המודל
לישראל .במפגש נעסוק במתכונת סדנאית ,בעיקרי
התשתית הרעיונית והמעשית של גישת קולקטיב
אימפקט כפי שהם עולים מן הספרות ומהשדה החברתי
בישראל.

מועד ומקום

שם המרצה

 3ד"ר מירי לוין
רוזליס

גישת המערכות
בהערכה

נקודת המוצא של הגישה היא שמערכת היא מצבור של
רכיבים ,תהליכים ,דינמיקות וההשפעות ההדדיות ביניהם,
שיוצרים שלם השונה מסכום פשוט של חלקיו ,ולכן לא ניתן
להבנה באמצעים אנליטיים מקובלים .מדובר בגישה
הוליסטית שמתבוננות בו זמנית בשלם ובחלקיו ,ומתנגדות
להנחה של קשר לוגי לינארי בין התוכנית לתוצריה או בין
חלקי התוכנית.
גישת המערכות בהערכה משמשת בעיקר כדי להתגבר על
רדוקציה בהערכת שאלות הערכה מורכבות.
יש מספר גדול של גישות מערכתיות בהערכה .בסדנה אציג
כמה מהן ,ואז נתנסה בעבודה עם אחת או שתיים מהן.
הסדנה תימשך שלוש שעות.

יום ב' 19.3.18
בשעות 14:30-17:30
מכון סאלד
ירושלים

 4ענת קדם ,מנהלת
היחידה להערכת
תכניות מט"ח

שיקולים מגדריים
בהערכת תוכניות

בחינה מגדרית של תהליכים חברתיים היא כיום פרספקטיבה
ביקורתית מובילה הן בחשיבה הסוציולוגית והן ביישומיה
בתהליכים של קביעת מדיניות ושל פעילות חברתית .העדשה
המגדרית לא זו בלבד שהיא מאפשרת לזהות הבדלים

יום ב'9.4.18 ,
בשעות –

14:30-17:00

שם המרצה

 5נעמה בר-און
מנהלת יחידת
הערכה ,מכון
דוידסון
מנהלת קבוצת
"מישתנים"

נושא ההרצאה

היבטים
פסיכולוגיים
בהערכה

תקציר

מועד ומקום

בצרכים ובהתנהגויות של מגדרים שונים ,אלא היא גם,
ובעיקר ,מאפשרת חשיפה של קולות מושתקים ,של קבוצות
מודרות מבחינה חברתית ושל יחסי הכוחות בין השחקנים
והשחקניות בשדה החברתי .באופן זה תורמת ההערכה
מנקודת מבט מגדרית לאפקטיביות של העשייה החברתית,
ובה בעת לקידום ערכים של שוויון ושל צדק חברתי.
בסדנה יוצג הידע שנצבר בתחום ותתבצע התנסות בכלי
להפעלת שיקולים מגדריים בתהליך ההערכה ,כלי אותו
פיתחה קבוצת משימה שפעלה במסגרת כנס "בהערכה רבה
 ."2016בהמשך יוצעו מתודות הערכה שזוהו כנותנות מענה
להבנות שהמבט המגדרי מציף .לסיכום נבחן את הרלוונטיות
של מבט זה לעשייה המקצועית שלנו במרחבים שבהם אנו
פועלים ופועלות ,ונדון באתגרים ובדילמות שמבט זה מציב
לפנינו.

מט"ח – קלאוזנר  ,16רמת
אביב תל אביב

בהערכת תכניות אנו לומדים ונוטים להתבונן על
הצדדים המערכתיים ,הארגוניים והחברתיים של
התהליכים .עם זאת ,התכניות מנוהלות על ידי אנשים
ונותנות מענה לאנשים .להיבטים הפסיכולוגיים יש
משקל משמעותי בעבודת ההערכה עם התכניות.
בסדנה נחשף להיבטים אלה וננסה לראות את
השפעתם וליישמם בהערכות קיימות.

(צמוד לאוניברסיטת תל
אביב ,וקרוב לרכבת
אוניברסיטה)

יום ג'
29.5.2018
בשעות -
14:30-17:00
מקום –
רחוב קיש רמת גן

