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  הקדמה

  

 במסגרת קידו$ י$ הננקט ותהליכי ההסברהאסטרטגיות התקשורתעבודה זו עוסקת בבחינת 

שהוביל משרד ,  רפורמות דוח דברת ואופק חדש–תו� התייחסות למקרה בוח� , רפורמות בישראל

  .החינו� בעשור האחרו�

בוערת , י$ במשרדי ממשלה בישראלהרצו� לעסוק בבחינת התהליכי$ התקשורתיי$ המתקיימ

תחו$ העיסוק שלי הנו הסברה במשרד ממשלתי ושנות פעילותי . בעצמותיי מזה מספר שני$

כ� מספר ,  לימדו אותי כי כמספר משרדי הממשלה, בתחו$ זהבמסגרת המערכת המוסדית

,  הדוברות וההסברה השונות אחת מהשנייה באסטרטגיות התקשורת שבה� ה� נוקטותיחידות

  .בדרכי הפעולה שלה� ובהתמודדות ע$ אתגרי הדר�

גרמה לי לרצו� עז לנסות ללמוד ולהבי� כיצד היחידות האלו , שפיתחתי לאור� השני$, עמדה זו

על מנת לשרטט התוויה של דר� בסיסית שתהא נכונה , מה משפיע עליה�, מה מניע אות�, פועלות

 לקיי$ תהליכי הסברה לה�ותסייע , ותומתאימה לכלל יחידות ההסברה והדוברות הממשלתי

 עבודת מחקר זו .זאת מתו� למידה אודות התהליכי$ המתקיימי$,  יותראיכותיי$ ואפקטיביי$

  .הנה צעד ראשו� להשגת יעד זה

  

אשר ליוותה אותי בכתיבת עבודה זו החל מזרעי המחשבה ועד , ר ענת גופ�"ברצוני להודות לד

 ועל כ� ,מאתגרת ובונה,  עבורי דר� מלמדתהיהבת העבודה תהלי� כתי. לגיבוש הכתיבה הסופי

  .אני אסירת תודה
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  מבוא. א

  

 היא לבחו� היבטי$ שוני$ של אסטרטגיות התקשורת הננקטות במסגרת קידו$ מטרת עבודתי

שהתקיי$ בי� למידה ה ובחינת תהלי� סברה$ של מאפייניהשוואת תו� , רפורמות בישראל

  .בהיבט של ההסברה, רפורמה אחת לשנייה

  

משקיעי$ ,  יישומ�משרדי ממשלה וגופי$ אחרי$ המעונייני$ בקידו$ רפורמות או במניעת

סוגייה זו של האסטרטגיה . נדה שלה$ באמצעות כלי התקשורת'משאבי$ מרובי$ בקידו$ האג

 , סוגיה זו נבחנת יותרבעול$.  א� מעט בישראלנה נבח,בעיקר בהתייחס ליישומה, התקשורתית

 על  השפעת מאמצי ההסברהאודות היא המרכזית עליה מנסה המחקר לענותהשאלה א� 

אייטמי$  ספירת – כמותית .1:  הנההרווחת במחקרהמתדולוגיה .  ועל קהלי היעדהעיתונות

  קיו$ ראיונות�איכותנית . 2;  על העיתונותת הסברה במחקר הבוח� השפע�ומדידת שטחי פרסו$ 

  .  במחקר הבוח� השפעת הסברה על קהלי יעד–ע$ קהלי יעד ופאנלי$ 

  

  :היבטי$הנוכחי באה לידי ביטוי במספר  תרומת המחקר

דבר ,  אחדבמשרד ממשלתיאשר בוצעו רפורמות מספר  תהליכי הסברה של בחינה לראשונה של. 1

  .שלא נעשה עד כה במחקרי$

 שהתרחשו בתהליכי$ תו� העמקה, סוגיית ההסברה מנקודת מבט$ של העוסקי$ בכ�חינת ב. 2

, תחו$ זה בבאר-שאינה מקובלת  הי שימוש במתודולוגותו�, בדר� לפעולות ההסברה ובמהלכ�

  . בתהלי�היא ראיונות עומק ע$ דוברי$ וגורמי$ מעורבי$ נוספי$

 ,אופק חדשו דוח דברת –בחירה להתמקד בשתי רפורמות שקיד$ משרד החינו� בזו אחר זו ה. 3

 .רפורמה אחת לשנייהבי� הסברת  של תהלי� הלמידה שקיי$ המשרד בחינהלראשונה מאפשרת 

 מודל שיכול לשמש דוברי$ לשרטטאנסה , דה שביצע המשרדבאמצעות בחינת תהלי� הלמי

  .   הסברת רפורמה בכלי התקשורתלקד$בבוא$ ללמוד כיצד 

  

,  בשתי רפורמות שקודמו בשני$ האחרונות על ידי משרד החינו�,כאמור, העבודה מתמקדת

ההחלטה להתמקד במשרד החינו� נובעת ממספר . רפורמת אופק חדשודוח דברת רפורמת 

 כלל בזה, המשפיע על אחוז ניכר מהאוכלוסייהמרכזי מעצ$ היותו משרד , ראשית: תסיבו

 עוד .כלל העוסקי$ בחינו� בישראל, המשפחות בישראל שלה� ילדי$ בגילאי בתי הספר והג� וכ�
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על פי דוחות של חברת  (כי משרד החינו� הינו משרד הנהנה מחשיפה תקשורתית רחבה, נית� לומר

כי הרפורמות שקודמו על ידו , וכ�) על סמ� עדויות דוברי משרד החינו�, כ�ו "יפעת"התקשורת 

הטענה האחרונה באה לידי ביטוי ג$ . הציבוריתבשני$ האחרונות הושמו במרכז תשומת הלב 

על פעולות , ביחס לעבר, במחקרי$ המעידי$ כי בשני$ האחרונות מוש$ דגש משמעותי בהרבה

  ). 2000, צפריר; 1981, רבי� ופרנז�(שלטוניות יחסי ציבור המלוות את הפעולות ה

  

 אחת אחרי השנייהקודמו ממש  סיבה נוספת לבחירה נעוצה בעובדה לפיה שתי רפורמות אלו

 במהל� כהונתה של שרת 2003רפורמת דוח דברת החלה את דרכה בשנת . מבחינה כרונולוגית

 כבר יצאה לדר� רפורמת 2008שנת  וב2006לימור לבנת כיהנה עד שנת . לימור לבנת, החינו� דאז

 לבחו� את פרק זמ� זה מאפשר. יולי תמיר' פרופ, בהנהגתה של שרת החינו� דאז, אופק חדש

וכ� , בי� הסברת הרפורמה הראשונה להסברת הרפורמה השניהתהלי� הלמידה שבוצע במשרד 

   .מאפשר לבחו� את התהליכי$ כאשר הסביבה התקשורתית דומה בשני המקרי$

  

  : בה� תדו� עבודה זושאלות המחקר, ר זאתלאו

ח ו ד,הרפורמותכל אחת מ המלווי$ את קידו$ יתהתקשורתמה$ תהליכי האסטרטגיה  .1

  ? בעלי התפקידי$ שעסקו בכ�מתו� תפישת$ של, אופק חדשדברת ו

מתו� , מה הפעולות התקשורתיות אשר בוצעו הלכה למעשה לש$ קידו$ רפורמות אלו .2

  ?י$ שעסקו בכ� של בעלי התפקידתפישת$

תהלי� הלמידה שביצעו המשרד ויחידת הדוברות בי� קידו$ רפורמה , א$ בכלל, מה היה .3

  ? של בעלי התפקידי$ שעסקו בכ�מתו� תפישת$, אחת לשניה

  

, עבודה זו מציגה מארג של עמדות ודעות של בעלי תפקידי$ שוני$ במשרד החינו� ומחוצה לו

התייחסות בעלי התפקידי$ השוני$ . ורמות הנדונותאשר לקחו חלק בתהליכי ההסברה של הרפ

מה היתה האסטרטגיה התקשורתית : בה�, לסוגיות עיקריות הקשורות בהסברת הרפורמות

משרטטות ,  אילו בעיות עיקריות אפיינו את תהליכי ההסברה ועוד,לקידו$ כל אחת מהרפורמות

תמונה זו . משרד החינו�בהסברת הרפורמות ב" מאחורי הקלעי$"תמונה המלמדת מה התרחש 

 ומסייעות ביצירת י$ ממשלתיי$ אודות פעולות ההסברה הנערכות במשרדהמחקרמקדמת את 

  .  בתחו$ זההמלצות מדיניות 
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  רקע תיאורטי . ב

  

וגעי$ להסברה ולאסטרטגיה תעסוק במספר היבטי$ עיקריי$ הנסקירה התיאורטית שלהל� ה

אסטרטגיה 'ו )Public Diplomacy ('הסברה'שגי$  למו רווחות במחקרהגדרות. א: תקשורתית

היבטי$ .  ג;החשיבות שבביצוע פעולות הסברה .ב ;)Communication Strategy ('תקשורתית

 מתו� מערכת –בעלי עניי� , ניסוח מסרי$, קהלי יעד: אסטרטגיה תקשורתיתשוני$ של 

ת מדידת האפקטיביות של חשיבו. ד ;אופי הארגו�, מקו$ הדובר בארגו�, התקשורת ומחוצה לה

ממצאי מחקרי$ המודדי$ . ה; פעולות הסברה למדוד כיצד יש י$ המציעי$מודלפעולות הסברה ו

  . עוסקת עבודה זו�היכרות ע$ הרפורמות בה. ו; הלכה למעשה תהליכי הסברה

  

   לקידו� רעיונות הארגו�וחשיבותההסברה 

 המציאות ,)Symbolic interactionism Theory (ית האינטראקציה הסימבוליתיתיאורעל פי 

אינטראקציה חברתית נקבעת על ידי , ובהתא$נקבעת על פי האופ� שבו אנשי$ תופשי$ אותה 

יכולי$  ג$ ארגוני$ ,בדומה לכ�. )2000, רביד ורוז� (המשמעויות שיוצקי$ לתוכה המשתתפי$ בה

  ). 2000, רביד ורוז�(אודות$  קהליה$ להשפיע על התפישה של

  

. עליו לקיי$ מער� הסברה, ת שארגו� יוכל להשפיע על האופ� בו תופש אותו קהל היעד שלועל מנ

דוברות ומטרת� ליידע את / על ידי מחלקת יחסי ציבור ככלל מבוצעות של ארגו� סברה הפעולות ה

; 2004, 1999, הלפרי�(הציבור אודות פעולות הארגו� ומדיניותו וליצור דעת קהל חיובית סביבו 

קידו$ מודעות למוצרי$ ולשירותי$ , ההסברה מסייעת בקידו$ יעדי$ של ארגו�). 2000, ראוב�

 ולמעשה מלווה את הארגו� מההיבט התקשורתי בכל ההתמודדויות שהוא מנהל מספקשהארגו� 

  ).2000, לפידות(התמודדות ע$ משברי$ ועוד ,  בניית מוניטי�–

  

, הלפרי�( שהוא מנהל ע$ קהלי היעד שלו ההסברה היא כלי חשוב לארגו� בכל מערכת הקשרי$

ישנה , מערכת שלטונית או גו2 לאומי או בינלאומי, במיוחד כאשר מדובר בארגו� ציבורי). 1986

 & Dearing(השפעה רבה מאוד למסרי$ המועברי$ לתקשורת על קביעת סדר היו$ הציבורי 

Rogers ,1996 ;McCombs & Shaw ,1974 ;Gilboa ,2005( , קידו$ מדיניות כזו או וכ� על

יחסי הציבור יוצרי$ את הדימוי והתדמית , בעיד� הנוכחיבמיוחד מחקרי$ מלמדי$ כי . אחרת
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יחסי הציבור , שעה שהתקשורת משמשת בבואה להתרחשות. ממשלות ומדינות, גופי$, לאנשי$

ל לקד$ דוגמא מצוינת לכ� היא נסיונ� של ממשלות ישרא .)2004, הלפרי� (כמעט ויוצרי$ אותה

ממשלה לא יכולה לקד$ רעיו� זה . כמדיניות המחליפה את יחסי האיבה ע$ אויב, "שלו$"את ה

מגייס מער� יחסי הציבור את אמצעי התקשורת , לצור� כ�. ללא תמיכה של דעת הקהל הציבורית

" חדשות"ועל הממשלה להשקיע משאבי$ רבי$ בלכידת תשומת הלב הציבורית באמצעות יצירת 

  ).  2000, ראוב�(רי$ שהיא מעונינת להעביר לגבי המס

  

עד אמצע . חשיבותה של פונקציית יחסי הציבור והשפעתה הרבה עלתה רק בשני$ האחרונות

 נצפתה 50 � רק החל משנות ה. המאה הקודמת לא היה כלל מושג של יחסי ציבור אקטיביי$

ות מהתקשורת ולא ביצע עד אז השלטו� בעיקר הגיב לפני. התפתחות של דברור ציבורי אקטיבי

עיקר הפעילות האקטיבית החלה במקביל . פעולות אקטיביות לש$ ידוע הציבור אודות פעולותיו

א� התעכבותה לא הייתה כרוכה רק , להתפתחות מערכות המחשוב והבקרה בממשל האמריקאי

אינ$ חלק ה$ במניעי$ טכנולוגיי$ כי א$ ג$ בהנחה הרווחת באותה התקופה כי הדוברי$ 

 נית� לזהות תהלי� ארו� של בישראלג$ , בדומה לעול$). 1981, רבי� ופרנז�(מהנהלת הארגו� 

 מהגופי$ הכלכליי$ בישראל 9% �  רק כ1994בשנת . התפתחות תחו$ ההסברה ויחסי הציבור

בשני$ האחרונות ). 1999, נאור (40% � המספר כבר עלה ל1999 � ב. העסיקו משרד יחסי ציבור

 מבחינת הפריחה ניכרת.  ולקבל מקו$ מהותי בקרב ארגוני$לפרוח בישראלה נושא ההסברהחל 

ההכרה המקצועית הגוברת בחשיבות הפונקציה והגידול הניכר , התמקצעות העוסקי$ בתחו$

  ). 2000, צפריר(בכ� בכמות העוסקי$ 

  

די ע$ קו$ המדינה פעולות ההסברה שבוצעו על י, )1981(בדומה לטענותיה$ של רבי� ופרנז� 

ע$ השני$ הפ� תפקיד הדובר לפונקציה . היו בעיקר מענה לפניות עיתונאי$, מוסדות השלטו�

מייעצת ובעלת , נקציה מתכננתוכפ, ניהולית וע$ מהפ� זה השתנתה ג$ מערכת ההסברה כולה

בעקבות תכנית הייצוב , 80 � החלה במחצית שנות הבתחו$קפיצת המדרגה . אחריות ציבורית

 לה למטרה להקטי� את משקל הסקטור הציבורי בתוצר הכולל של הכלכלה  ששמה1985בשנת 

תהלי� הדמוקרטיזציה שהוביל לביקורת ציבורית על , התחו$עוד תרמו להתפתחות . הישראלית

  ). 2000, צפריר(הנגישות לתקשורת ולמידע נושאי$ שוני$ והגדיל את 
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  אסטרטגיה תקשורתית

 ההכנה וההתארגנות שמבצעת היחידה לקראת ביצוע  תהליכיכללאסטרטגיה תקשורתית היא 

אסטרטגיה תקשורתית : נחלק לשני תחומי$אסטרטגיה תקשורתית המונח . פעולות ההסברה

ככלי לארגו� ,  ואסטרטגיה תקשורתית לטווח הקצר,ככלי לארגו� להשגת יעדיו, לטווח הארו�

אסטרטגיה ה, מת הטווח הארו�בר). 2004, הלפרי�(לש$ קידו$ נושאי$ נקודתיי$ כאלו ואחרי$ 

במסגרתה מנסחת יחידת , תקשורתית מלווה את מחלקת דוברות הארגו� בכל פעולותיהה

אסטרטגיה ה, ת הטווח הקצרברמ. הדוברות מה מטרות הארגו� בהיבטי$ של תדמית

 רפורמה או מהל�,  מחלקת הדוברות לש$ קידו$ מדיניות מסוימתמשמשת אתתקשורתית ה

  ). 2004, הלפרי� (נקודתי

  

, קהלי יעד: המוצגי$ בסקירה זו, היבטי$האסטרטגיה התקשורתית כוללת התייחסות למספר 

איש יחסי הציבור / זהות הדובר  ,הכרת בעלי העניי�, הבנת המערכת התקשורתית, ניסוח מסרי$

  ).ציבורי או פרטי(ואופיו של הארגו� 

לוונטיי� לארגו� או לפעולת הסברה זיהוי קהלי היעד הראחד האלמנטי$ החשובי$ ביותר הוא 

, קונפילד ומור( והערכת עמדות קהלי היעד ביחס לארגו� ולנשוא ההסברה הספיציפי נקודתית

לא נית� יהיה , ללא איפיו� של קהלי היעד והכלי$ המתאימי$ לעבודה מול$). 2004, הלפרי�; 1973

  . להעביר את המסרי$ של הארגו�

פשוטי$ ואמיני$ , ניסוח מקדי� של מסרי� ברורי�ית כוללת האסטרטגיה התקשורת, לאחר מכ�

המסרי$ צריכי$ להיות בעלי עניי� ציבורי מובהק ובעלי יכולת להעשיר את ). 2000, ראוב�(

, הלפרי�(צורכי הארגו� ביצירת קשר ע$ הציבור ובהשפעה על עמדותיו יענו על על מנת ש, הציבור

2004 .(  

בעלי העניי�  הדוברי� את הכרתא ו התקשורתית ה של האסטרטגיההיבט נוס2 וחשוב

ארגוני : במסגרת זו נכללי$.  ולנושא הספציפי המקוד$ בפרט, לארגו� בכללהרלוונטיי�

בעלי אינטרס שוני$ המושפעי$ , וכ�, אינטרנט וכדומה, טלויזיה, מערכות עיתוני$, התקשורת

הדוברות נדרשת להבי� את מחלקת ,  לאמצעי התקשורתבאשר. ומשפיעי$ על פעילות הארגו�

על מנת למנוע מצבי$ של סיקור יתר , מפיקי$ וכדומה, עורכי$, דפוסי ההתנהגות של כתבי$

ממנה יוכל , חטטני או רמת סיקור נמוכה מדי ועל מנת ליצור מסגרת מתאימה של שיתו2 פעולה

על , נה עוינת על הדוברי$ ליצור אווירה אמינה ושאי.)2004, הלפרי� (הדובר להפיק את המיטב

חשיבות היבט ). 2000, ביאור ורוז�(כש$ שנוסחו על ידיה$ , מנת שהמסרי$ יועברו לקהלי היעד
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נרחבי$ מהמידע המפורס$ ניכר כי חלקי$ היות וזה של אסטרטגיה תקשורתית היא גבוהה 

�  בדק עיתוני$ במשסלע. )1983 ,אורי סלע( מקורו בפריטי$ שהגיעו מדוברויות שונות ,בתקשורת

תקופה ארוכה ומצא כי כמחצית מהידיעות הקיימות בעיתו� ה� פריטי מידע שנמסרו על ידי 

, ב"נתו� זה תוא$ מחקרי$ שנעשו בארה. דוברי$ ואנשי יחסי ציבור, כלומר, "גורמי$ מעוניני$"

; 1976, זקסמ�( מהמידע שהתפרס$ בעיתונות נבע ממקורות יחסי ציבור 40%�50%המלמדי$ כי 

פעילות$ של מנובעת לא רק " מטע$"הכמות הגבוהה של פריטי מידע ). 1995', ותוילקוקס וש

כי א$ ג$ לאור לחצי$ כלכליי$ המופעלי$ על מערכות עיתוני$ ועליית נפח , דוברי הארגוני$

מצאו כי , )1994(והאנט וגרוניג ) 1987 (גרוניג). 1993, פיקארד(המידע באופ� משמעותי ע$ השני$ 

. באנשי יחסי ציבור של ארגוני$ כזרוע שלה$ המספקת ידיעות מתו� הארגו� רואי$עיתונאי$ 

טוענת כי עיתונאי$ דווקא מדגישי$ את עצמאות$ המקצועית והתפקודית ) 1985(טורק , מצד שני

עוד . לא תלויי$ בדוברי$ ובאנשי יחסי ציבור וקובעי$ את סדר היו$ בעצמ$, לטענת$, ולכ�

 מההודעות 90% � כ, כפי שהוצג לעיל, ניי$"פריטי מידע יחצנמצא כי למרות התלות הרבה ב

וכי העיתונאי$ מגלי$ זלזול בעבודת אנשי יחסי ) 1986, אלפנביי�(לעיתונות נזרקות מיד לפח 

לאור ההתמקצעות , זאת, )1993', פינקוס ושות(מגמה זה משתנה ופוחתת ע$ השני$ . הציבור

נדרשי$ , 2 שמתגלעי$ ניגודי אינטרסי$ לא אחתהמאפיינת את התחו$ ולנוכח העובדה כי על א

נתוני$ ). 1995, רימו�(העיתונאי$ ואנשי יחסי הציבור לעבוד בשיתו2 פעולה לצור� ביצוע תפקיד$ 

אלו מלמדי$ כי מערכת היחסי$ הסבוכה המתקיימת בי� דוברי$ לארגוני התקשורת מחייבת 

י$ לא יהוו מכשול להעברת מסרי על מנת שהיחס, קיו$ של אסטרטגיה לנושא זה בפני עצמה

  . ואולי א2 יהוו גור$ אשר מקד$ את המסרי$, הארגו�

להבי� ג$ את דפוסי ההתנהגות של , כאמור, מחלקת הדוברות נדרשת, בעלי אינטרסלבאשר 

כדי לדעת אילו , ארגוני$ פוליטיי$ ושל גופי$ בעלי עניי� העשויי$ להשפיע על קידו$ מדיניות

יצד להתמודד מול� ברמה התקשורתית וכיצד נית� לנצל את עמדות בעלי העניי� כ, התנגדויות יעלו

ידע חשוב זה יכול לסייע למחלקת הדוברות בעיצוב . לקידו$ מדיניות הארגו� ברמה התקשורתית

). 1994, מנהיי$(מסרי$ והגשת$ תו� השגת השפעה מקסימלית ויצירת נזקי$ מעטי$ ככל הנית� 

, מנהיי$ (אסטרטגית�  אסטרטגיה תקשורתית כדיפלומטיה ציבוריתגדיר היבט זה שלנית� לה

  .)2004, הלפרי� (רגישות תקשורתית מקצועיתכאו ) 1994

מי עושה את בה$ ,  נוספי$היבטי$בניהול האסטרטגיה התקשורתית של הארגו� נלקחי$ בחשבו� 

או הא$ ? וברוהמשמש כד, הא$ מדובר באיש הארגו�.  מי הדובר– פעולות ההסברה עבור הארגו�

לסוגיה זו ישנה השפעה על האסטרטגיה ? מדובר בגו2 חיצוני המעניק לארגו� שירותי יחסי ציבור
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, דובר הוא עובד הארגו�. התקשורתית והאופ� בו מנוהלות ומבוצעות פעולות ההסברה של הארגו�

י ציבור איש יחס. הנחשב לאיש אמו� של מנהל הארגו�, ל"בדומה לעוזר מנכ, לרוב בדרג בכיר

יש לו לקוחות נוספי$ והמחויבות שלו כלפי הארגו� היא , פחות מחויב לארגו�, לעומת זאת, חיצוני

משתתפי$ בדיוני הארגו� ולכ� יכולי$ לספק , חולשי$ על מידע רב יותר, לרוב, דוברי$. מוגבלת

  ).2000, ביאור ורוז�(אמי� יותר ובמהירות רבה יותר , לעיתונאי$ מידע רב יותר

דובר בארגו� ציבורי מתמודד . אופיו של הארגו�מהאסטרטגיה התקשורתית מושפעת ג$ , ו כ�כמ

, לחילופי�, סיקור תקשורתי אוהד או. ע$ ביקורת ציבורית רחבה וציפיות ציבוריות נרחבות

עשוי להשפיע באופ� קריטי על תפישת הציבור את הארגו� המדובר ואת יכולתו לקד$ , מבקר

מידת העמידה של ההחלטות , גו� ציבורי צרי� לקחת בחשבו� אלמנטי$ בה$דובר אר. תהליכי$

ועד כמה החלטות מסוג זה יגרמו נזק תדמיתי לארגו� ויפגעו באמו� " מבח� הציבור"המתקבלות ב

דובר בארגו� עסקי רואה לנגד עיניו , לש$ השוואה). 2000, סוליציאנו ובארי(שהציבור רוכש לו 

 בתכנו� האסטרטגיה התקשורתית .המוצרי$ החדשי$ של הארגו�בעיקר את חשיבות הטמעת 

כיצד המוצר החדש , נדרש לבחו� כיצד המוצר החדש משפיע על תדמיתו הקיימת של הארגו�, שלו

  ). 2000, גרדמ�(אי� כדאי לפנות ועוד , למי כדאי לפנות בפרסו$, משפיע על הלקוחות הקיימי$

  

    ומדידתהאפקטיביות של פעולות הסברה

הטווח הקצר והטווח :  מחקר עיקריי$ נחלקות לשני תחומיפעולות הסברהמדידה והערכה של 

הטווח מדידת הערכה של פעולות יחסי ציבור נקודתיות ואילו הנו הטווח הקצר מדידת . הארו�

פעולות ההסברה בהתייחס לאסטרטגיה התקשורתית ארוכת הטווח של הערכה של הנו הארו� 

ביות יחסי הציבור בטווח הקצר מסייעת להגדיר הא$ תכנית יחסי הציבור בחינת אפקטי. הארגו�

ובאמצעותה נית� להסיק מסקנות אודות פעולות הסברה נוספות באותו נושא , הצליחה או נכשלה

בחינת האפקטיביות נעשית על האסטרטגיה , בטווח הארו�. או פעולות הסברה עתידיות

פר מערכת יחסי$ קיימת בי� ארגו� מסוי$ לבי� שמטרתה לש, התקשורתית הרחבה של הארגו�

  ).2003, לינדנמ�(קהל היעד שלו 

  

במקביל להתפתחות תחו$ , התחו$ של מדידה והערכה של יחסי ציבור מתפתח בשני$ האחרונות

. וככל שאנשי יחסי הציבור התבקשו להעביר מדדי$ כמותיי$ על פעולותיה$, יחסי הציבור עצמו

אי� ? הא$ יחסי הציבור באמת משיגי$ את התוצאות הרצויות: ני$בי� השאר שואלי$ הארגו
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הא$ זה באמת משנה את מה שאנשי$ יודעי$ על הארגו� וחושבי$ ? אפשר לראות את זה במחקר

  ).2003, לינדנמ�(? הא$ זה משנה את התנהגות$? על הארגו�

  

במסגרת  ושל אסטרטגיה תקשורתית היא הכרחית הסברהמדידת האפקטיביות של פעולות 

הערכות אפקטיביות של פעולות יחסי ציבור קודמות שנעשו . משימתו של איש יחסי הציבור

  ). 1981, הייברט ורבי�(יכולות לסייע בהגדרת המטרות והיעדי$ של פעולות הסברה חדשות 

טווח ארו� (בהתא$ ליעד הבדיקה ,  נעשית באמצעות כלי$ שוני$הסברה האפקטיביות של מדידת

נית� למדוד . העומדי$ לרשות הארגו� לטובת הנושאולמשאבי$ בהתא$ לכלי$  ו)ראו טווח קצ

אפקטיביות של פעולות הסברה בהתייחס לקהל היעד של הארגו� ובהתייחס לאמצעי התקשורת 

אנשי רבי$ מממצאי מחקרי$ מלמדי$ כי ). 1981, הייברט ורבי�(אליה$ הופנו פעולות ההסברה 

א� , )2000, רוז�( כי ה$ אכ� מודדי$ את אפקטיביות פעילויותיה$ יחסי הציבור מעידי$ על עצמ$

נראה כי יש חוסר תאימות בי� המדידות שמבצעי$ אנשי יחסי הציבור לבי� הציפיות של , במקביל

 כי ה$ סופרי$ את מעידי$מרבית אנשי יחסי הציבור . ראשי הארגוני$ לגבי מדידת האפקטיביות

מדידה כמותית של , כלומר(ת בכלי התקשורת אודות הארגו� כמות הידיעות החיוביות המופיעו

 כי הערכת מעידי$ראשי הארגוני$ בעוד ש, )אפקטיביות בהתייחס לאמצעי התקשורת

 ,כלומר(, האפקטיביות בה ה$ מעוניני$ יותר מכל היא בחינה של עמדות קהלי היעד כלפי הארגו�

  ).  1997, הו�; 1995, וינר ()יעדמדידה איכותנית רחבה של אפקטיביות בהתייחס לקהלי ה

  

בי� אנשי יחסי הציבור לראשי בציפיות לתוצאות מדידת אפקטיביות לא רק חוסר תאימות 

 כי הערכת אפקטיביות של פעולות יחסי ציבור התפישהכי א$ ג$ , הארגוני$ מאפיינת את התחו$

טיביות ביחס קשה להערי� את האפק. ושל אסטרטגיה תקשורתית היא קשה במיוחד לביצוע

לעלויות המושקעות בפעולות יחסי ציבור וקשה להערי� את הפעולות ביחס לתועלות מקבילות 

עוד סיבה שבגינה קשה ).  2000, צפריר (בכלי$ אחרי$שנית� היה להפיק אילו הושקעו המשאבי$ 

 למדוד את האפקטיביות היא שלעיתי$ נדרש הדובר למנוע תוצאות שליליות לארגו� ואז כמוב�

תקנה שלא , משבר שנמנע, למשל(שקשה למדוד את מה שנמנע עקב פעילות דוברותית מוצלחת 

  ). 2000, רוז�)  (נחקקה וכדומה

  

אחת משיטות המדידה המקובלות היא בדיקת שטחי החשיפה המושגי$ במדיה כתוצאה , לפיכ�

$ לגבי דעות חוקרי.  והשוואת עלות$ למחיר של רכישת שטח זהה לפרסו$הסברהמפעילות 
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יש חוקרי$ הטועני$ כי שיטה זו מהווה אינדיקציה . היעילות של שיטת מדידה זו חלוקות

יש הטועני$ כי ישנ$ רבדי$ , ומנגד, )1994, אביבה קרול(לאפקטיביות של פעולות יחסי ציבור 

, טולדנו(י$ 'אות$ לא נית� למדוד באינצ, כמו רדיו וטלוויזיה, נוספי$ לחשיפה התקשורתית

מה . מבקרי השיטה טועני$ עוד כי יש למדוד את הכלי באיכות ולא בכמות). 1993, פקינס' ג;1994

המוניטי� , האמינות, שמשפיע על קהל היעד הוא לא בהכרח גודל הכתבה כי א$ ג$ התוכ�

יצירת מודעות , יצירת תדמית לארגו�(טועני$ כי לכל אחת ממטרות הארגו� , כמו כ�. וההתמדה

 נהוג לשלב  בעול$).1993, פקינס'ג(ישנ� שיטות שונות לבדיקה )  הארגו� וכדומהקהלי יעד למוצרי

ות שבמסגרת שיטות אלו  נבדקות תפי). 1998, רענ� רוגל(בי� שיטות מדידה כמותיות ואיכותיות 

. מעקב אחר מודעות קהלי היעד כלפי הארגו� ועמדותיו ועוד, השוואה מול מתחרי$, העיתונאי$

  ).1994, טולדנו; 1981, הייברט ורבי�(ת מהשיטות אינ� מיושמות בישראל רבו, נכו� להיו$

  

  פעולות הסברהשל מודלי� לבחינת אפקטיביות 

שניה$ מציגי$ גישה רחבה . אפקטיביות של הסברהמדידת  העוסקי$ במודלי$ שני להל� יוצגו

, ברט ורבי�היי(א� המודל הראשו� , של מדידהאפשריות ורב מימדית לפיה ישנ� מספר רמות 

 של כל אחד מסייע בהבנת היבטי� שוני�אשר , מציע מספר כלי מדידה נפרדי$) 1981

מציע מספר כלי מדידה המהווי$ ) 2003, לינדמ�(ואילו המודל השני , אפקטיביות ההסברה

  .לבחינת אפקטיביות של פעולות הסברההמוצע אשר שילוב$ הוא הכלי , נדבכי� אחד של השני

  

כאשר כל , למדידת אפקטיביות של פעולות הסברהמספר כלי$  מציעי$ )1981(י� הייברט ורב. 1

נית� לבחור בכלי אחד מתו� , לפיכ�. אחד מהכלי$ מיועד להיבטי$ שוני$ של פעולות הסברה

  . הסברה ספציפיתפעילותהכלי$ המוצעי$ לבחינת 

  :כלי המדידה המוצעי� על פי המודל

 מחקר מסוג זה יכול לסייע –) External Audience Evaluation(הערכת קהל חיצונית  .1

מה דעתו על , מה העמדות שלו, מה הצרכי$ והרצונות שלו, לארגו� להבי� מי קהל היעד שלו

  . השלטו� ועוד

 הרבה ממחקרי הסקר הנעשי$ –) Internal Audience Evaluation(הערכת קהל פנימית  .2

ו� ראייה כי ה$ נושאי$ את תדמית מת, מבוצעי$ על קהל המועסקי$ של הארגו�, ב"בארה
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המוביל בתחו$ זה הוא צבא ארצות הברית שמקיי$ לאור� שנותיו . הארגו� על כתפיה$

 . מחקרי סקר רבי$ בקרב מועסקיו

ישנ� דרכי$ שונות : לפני הוצאת$ לתקשורת –) Message Evaluation(הערכת מסרי$  .3

החוקרי$ מציעי$ לבחו� . יני$בעיקר כאשר מדובר בקמפי, לבחינת מסרי$ לפני הוצאת$

סיסמאות קמפייני$ באמצעות פאנלי$ של קבוצות מיקוד בה� המשתתפי$ חווי$ דעה על 

בדיקת המסרי$ באמצעי זה יכולה לסייע בהבנה הא$ המסר שמועבר . הסיסמאות המוצעות

.  ועודאיזה חלקי$ ממנו חזקי$ יותר ואילו פחות, רלוונטי, מעניי�, הגיוני, נשמע לציבור אמי�

 אחרי$ באסטרטגיה היבטי$פאנלי$ מסוג זה יכולי$ לשמש ג$ ככלי המסייע בקביעת 

  . התקשורתית

א$ ,  הערכת מסרי$ שמטרתה לבחו� מה הבי� הקורא: לתקשורת המסרי$לאחר הוצאת

ב ער� סקר במסגרתו בדק מה המסרי$ שקלטו "שירות בריאות הציבור בארה, לדוגמא. בכלל

את מגזי� פנימי שמופק עבור$ מדי חודש בעלות של כרבע מיליו� דולר העובדי$ במסגרת קרי

מנתו� התחלתי זה נית� .  מהעובדי$ בכלל מעייני$ במגזי�44%מהסקר התברר שרק . בשנה

  .היה ללמוד על רמת העניי� שיוצר המגזי� בקרב קהל היעד שלו

 מסרי$ מול עוד הערכת מסרי$ בדיעבד שנעשתה על ידי הממשל האמריקאי היא בדיקת

 עורכי עיתוני מזו� 3,500 �משרד החקלאות האמריקאי שלח שאלו� מפורט לכ. עורכי עיתוני$

". Food and Home Notes"שכותרתה , לגבי הודעה לעיתונות שמועברת אליה$ מדי שבוע

מתי ועד כמה משתמשי$ עורכי העיתוני$ בחומר , בזכות הסקר למד משרד החקלאות כיצד

 לשפר את החומר המועבר יכול היהוכ� , אמצעות הודעה לעיתונות זאתהמועבר אליה$ ב

  .  כ� שתעלה אפקטיביות השימוש בו, ולהתאי$ אותו לצרכי$ שהעלו העורכי$

 ההערכה המסובכת א� החשובה ביותר היא הערכת –) Impact Evaluation(הערכת השפעה  .4

הדעות / ו על הגישה הציבורית בוחני$ כיצד מסרי$ שהועברו על ידי הארגו� השפיע. ההשפעה

דורשת זמ� רב , הערכה מסוג זה היא לרוב מסובכת יותר לביצוע. ההתנהגות/ הציבוריות 

  .הערכה זו יקרה יותר, בהתא$. יותר ומבוססת על מספר שיטות בדיקה משולבות

    

רמות הכוללת התייחסות ל,  מציע מודל להערכה של אפקטיביות יחסי הציבור)2003(לינדנמ� . 2

. רק באמצעות שילוב� נית� להגיע ללמידה של התהליכי$ שהתקיימו, לפיו. שונות של מדידה

  :הנחות היסוד של המודל
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, מסרי$, כלומר: יחסי ציבור טובי$ מבוססי$ על הגדרה ברורה של אסטרטגיה תקשורתית �

 .ותערוצי התקשורת והתוצאות המצופ, כלי$ העומדי$ לרשות פעולות ההסברה, קהלי היעד

  .  להיות תואמת את ערכי ויעדי הארגו�ית התקשורתהאסטרטגיהעל  �

, )מספר הכתבות בעיתו� שבה� הוזכר המסר, למשל(ביצוע הפרדה בי� מדידה של תפוקות  �

ומדידה ) מה חשבו עליה�, הא$ אנשי$ ראו את הכתבות, למשל(מדידה של התייחסות הקהל 

 ).הגות$ בעקבות הפרסומי$הא$ אנשי$ שינו את דעת$ ואת התנ(של תוצאות 

 .  הערכת יחסי ציבור תהיה אופטימלית באמצעות שילוב של מספר כלי מדידה �

, למשל(באמצעות שילוב כלי מדידה בוחני$ ג$ את פעולות יחסי הציבור בטווח הקצר  �

כיצד נתפש הארגו� בקרב קהלי היעד (וג$ את פעולות יחסי הציבור בטווח הארו� ) קמפיי�

 ).שלו

  :דידה המוצעי� על פי המודלכלי המ

מה מעוניי� ,  מה הגדיר הארגו� כיעד לפעולת יחסי הציבור–בדיקת מטרות פעולת יחסי ציבור  .1

  .הארגו� להשיג באמצעות פעולה זו

 התפוקות ה� התוצאות המיידיות של פעילות יחסי ציבור – )outputs(מדידת התפוקות  .2

, ספירת הכתבות שהופיעו בעיתו� בנושאמדידה זו באה לידי ביטוי באמצעות . ספציפית

נית� לבדוק כמה פעמי$ היו , בנוס2. ספירת האזכורי$ של הנושא באופ� כללי במדיה וכדומה

תפוקות יכולות . כמה זמ� דיברו וכדומה, מי היו הדוברי$, דוברי$ מטע$ הארגו� בתקשורת

 כמה –אירוע , למשל, הבמידה ופעולת יחסי הציבור היית, לבוא לידי ביטוי בדרכי$ נוספות

מה התכני$ שהועברו , כיצד נציגי הארגו� התנהגו בכנס של הארגו�, אנשי$ הגיעו לאירוע

 . בדפי המידע וכדומה

מה הבינו ,  הא$ הקהל שהוגדר מראש קיבל את המסר–) outtakes(מדידת התייחסות הקהל  .3

, באירוע, ו בכתבהבי� א$ הועבר(מה הקהל לקח מתו� המסרי$ שהועברו , מהמסר שהתקבל

 ). בד2 מידע או באמצעי מדיה אחר, באתר אינטרנט

של " אריזה"הא$ ה,  הא$ המסר התקבל באופ� אוהד על ידי קהל היעד�רמה ראשונה   .א

 ? התקבלה באהדה" שפה"הא$ ה? יחסי הציבור התקבלה באהדה

 הוא הא$? עד כמה נקלט מהר? כיצד הבינו הנמעני$ את המסר.  הבנת המסר�רמה שניה   .ב

 ? הא$ ה$ מסוגלי$ להכניס את המסר אל תו� הקונטקסט הרחב יותר? הגיוני בעיניה$
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הא$ המסר יהפו� לידע עבור ?  הא$ קהל היעד יוכל וירצה לזכור את המסר�רמה שלישית   .ג

 ? וישמש אותו לאור� זמ� ולא רק ברמה המיידית, קהל היעד

הא$ ניסה להעביר את הידע ?  הא$ קהל היעד עשה משהו ע$ הידע החדש�רמה רביעית   .ד

הא$ ניסה ללמוד על זה יותר באמצעות כניסה לאתר האינטרנט של הארגו� או ? הלאה

 ? באמצעות צעדי$ אחרי$

,  כמוב� שמדידה זו היא המסובכת ביותר– )outcomes(מדידת תוצאות פעולת יחסי הציבור  .4

, � לשאול את קהל היעדצרי) ובסעי2 שלעיל(כא� , שכ� בניגוד לספירת אייטמי$ וכדומה

.  מסובכת יותר ולפיכ� יקרה יותר, כאמור, מדידה זו היא. לנסות להבי� מה למדו ומה עשו

 . סקרי לפני ואחרי ועוד, קבוצות מיקוד, המדידה יכולה להיעשות באמצעות סקרי$

יש מרחק בי� . מבוססת על בירור עמדות קהלי היעד מדידה זו –מדידת העדפות ועמדות   .א

אומרי$ לגבי עמדת$ ובי� הידע הקוגניטיבי והמנטלי שלה$ לגבי / נשי$ כותבי$ מה שא

לא נית� לשאול את , כלומר. המחשבות שלה$ והמעשי$ שלה$ לגבי הנושא, נושא מסוי$

על מנת להגיע באמת לרמה זו . השאלות באופ� ישיר על מנת לקבל את התשובות המצופות

מחקרי$ משולבי$ כמותיי$ , פאנלי$ מיוחדי$, של תשובות מומל- לבצע קבוצות מיקוד

 . ואיכותניי$

 מדידה מסובכת כי לרוב קשה להוכיח שההתנהגות שונתה באמת בגלל –מדידת התנהגות   .ב

קל יותר יהיה למדוד התנהגות ככל שמטרת הארגו� ומטרות , לפיכ�. פעולות יחסי הציבור

� היא לעודד מת� תרומות מטרת קמפיי: לדוגמא. יחסי הציבור מוגדרות וברורות יותר

) ולבדוק באמצעות מחקר(נית� להניח . לאחר הקמפיי� נצפית עלייה בתרומות, לארגו� ואכ�

מדידת התנהגות . כי אכ� הייתה השפעה לפעילות יחסי הציבור על התנהגות קהל היעד

ביצוע מחקר לפני , למשל, ביניה$, מצריכה בסיס מידע רחב וכלי$ מורכבי$ לאיסופו

 . ואחרי

 יחסי הציבור המבוצעי$ אמורי$ לענות על מטרות הארגו� –מדידת תוצאות הארגו�  .5

משמעותה לחפש קשר בי� תוצאות יחסי הציבור לתוצאות פעילות , מדידה זו. בכללותו

א$ מדובר בארגו� , קשרי$ אלו יכולי$ להיות למשל עלייה במכירות. הארגו� במסגרת נתונה

חשוב לשי$ לב להגדיר בצורה . ית מסוימת בארגו� ממשלתיאו הוצאה לפועל של תכנ, עסקי

 . המדויקת ביותר מה הארגו� רוצה להשיג ומה יחסי הציבור מוכווני$ להשיג
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 לבחינת הפעולות שנעשו במסגרת תכנו� ככלימשמש בעבודה זו , שהוצג לעיל, המודל של לינדנמ�

. הלקחי$ מפעולות ההסברהפעולות ההסברה של דוח דברת ושל רפורמת אופק חדש והפקת 

הא$ : על בסיס המודל נבדקת השאלה. המודל משמש בסיס לשאלות בראיונות ע$ אנשי המקצוע

  .האסטרטגיה התקשורתית ופעולות יחסי הציבור השתנו בי� הסברת הרפורמה הראשונה לשניה

  

 שבחנו פעולות יחסי ציבורקודמי� מה נבדק במחקרי� 

 ראיונות –מנקודת מבט$ של העוסקי$ בדבר , כאמור, סי הציבור בוחנת את פעולות יחזועבודה 

ראיונות , ע$ הדוברי$ הממשלתיי$ וע$ יועצי התקשורת החיצוניי$ שעסקו בהסברת הרפורמה

 המשרדלי$ העומדי$ בראש "ראיונות ע$ מנכ, ע$ בעלי תפקידי$ שקידמו את יישו$ הרפורמות

  : טות עיקריותמחקרי$ קודמי$ בנושא פעלו בשלוש שי. וכדומה

, למשל(באמצעות סקירת מקרי בוח� , בחינת האסטרטגיה התקשורתית והמהלכי$ שבוצעו .1

  ).1981, רבי�

, הודעות לעיתונות,  בחינת חומרי ההסברה�בחינת פעולות ההסברה באמצעות מחקרי תוכ�  .2

 ). 1994, בנט וסטמבלר; 1972, וולי, למשל(הכתבות וכדומה , הסיקור התקשורתי

הייט , ווסט, למשל(עמדות הציבור בהתייחס לפעולות הסברה שבוצעו על ידי ארגו� בחינת  .3

 ).1994וגודווי� 

  . למעלהוצעות במודלי$ שהוצגומ) �3 ו2(המדידה האחרונות שיטות שתי נית� לראות כי 

  

  באמצעות סקירת מקרי בוח�, בחינת האסטרטגיה התקשורתית והמהלכי� שבוצעו

 לגבי פעילות ני$האסטרטגיה התקשורתית של ארגועולות ההסברה ופ שסקרו את בי� החוקרי$

אלו סוקרי$ את המהלכי$ שביצעו ארגוני$ ). 2001( ולינדמ� )1981( רבי� ה$, הסברה ספציפית

סקירות אלו יכולות לשמש את הארגוני$ הנבחני$ . במסגרת קידו$ פעולת הסברה נקודתית

 וכ�  עתידיותע באופ� אופטימאלי פעולות הסברהללמידה כיצד לבצ, או ארגוני$ אחרי$, עצמ$

 מציג את האסטרטגיה התקשורתית והפעולות שביצע )1981(רבי� . כיצד לשפר מהלכי$ קיימי$

התכנית הלאומית לחינו� 'עת ניסה לקד$ את ,  בארצות הברית"ד$ וריאות, הארגו� הלאומי ללב"

כיצד , גדרה מטרת פעולות ההסברה כיצד הוממצאי המחקר מלמדי$. 'בריאותי בנושא לח- ד$

האמצעי$ בה$ הוחלט להעביר את המסר , הוגדרו קהלי היעד והמסר שכל אחד מה$ צרי� לקבל

סקר אסטרטגיה כאשר  פעל בשיטה דומה ,)2001(לינדנמ� . וכיצד הוחלט על המסר הסופי
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עולות ממצאי המחקר סוקרי$ את הפ.  בריאות הציבורחו$תג$ הוא ב, תקשורתית של ארגו�

מטרת פעולות   כיצד הוגדרה: במסגרת$,  לחלוקת מזו� הפועל בארצות הבריתשביצע ארגו�

 ,כיצד נבחרוו קהלי היעד שנבחרו מי,  קידו$ מודעות לתזונה נכונה בקרב הציבור�ההסברה 

 ומה , הפקה והפצה של דיסק בקרב קבוצות מסוימות–באילו אמצעי$ הוחלט להעביר את המסר 

 לבחינת  עצמו ביצע מהלכי$ פנימיי$ הארגו�ג$, על פי ממצאי המחקר. המסר שהועבר

שני מחקרי$ אלו סוקרי$ את התהליכי$ ההסברתיי$ . האפקטיביות של פעולות ההסברה שביצע

  . שבוצעו

  

  בחינת פעולות ההסברה באמצעות מחקרי תוכ� 

בנט וסטמבלר ) 1972(שבחנו תכני$ לש$ הבנת אפקטיביות של פעילות הסברה וולי בי� החוקרי$ 

לו בנט וסטמבלר בחנו את הסיקור וולי בחנה תכני$ השייכי$ לפעילות ההסברה עצמה ואי). 1994(

פעילות יחסי ציבור שבוצעה וולי ביצעה את מחקרה אודות . התקשורתי לו זכה קמפיי� תקשורתי

חשוב לזכור . פקוהיא מתבססת על בחינת התוכ� שהו, לש$ שיווק� של מספר ערי$ מסביב ללונדו�

כי בבחינת פעולות יחסי ציבור ברמה המוניציפלית מצטר2 פרמטר נוס2 והוא עובדת היות הדובר 

הדבר עלול ליצור .  של ראש העירייה ושל העירייה עצמה�" משרת$ של שני אדוני$"פעמי$ רבות 

קר מלמדי$ ממצאי המח ).2000, רוז�( ההסברה פעולותהעשויי$ להשפיע על , לעתי$ קונפליקטי$

 תמורת אילו מודעות פורסמו,  אילו הודעות לעיתונות הוצאו: התכני$ השוני$ שהופצואודות

, כמו כ�. אילו פליירי$ ופוסטרי$ הופקו והיכ� הופצו, באילו עיתוני$ ובאיזה תזמו�, תשלו$

 אילו פעולות נוספות בוצעו על ידי הרשויות המקומיות על מנת למשו� מלמדי$ ממצאי המחקר

וולי בודקת מה . הקמת דוכני מידע וכדומה, כדוגמת סיורי$ מאורגני$, תושבי$ פוטנציאליי$

ר$ של בנט וסטמבלר מחק. המסרי$ שנבחרו על ידי הרשויות המקומיות בכל שלב של התהלי�

במקרה . היא בחינת התכני$, מתודהשונה בתחו$ הנחקר א� משתמש באותה , כאמור, )1994(

סיקור התקשורתי לו זכו פרסומות של ארגוני$ שוני$ בנושא וסקי$ בממצאי המחקר ע, הזה

לא (החוקרי$ בדקו כמה זמ� אוויר נית� לסיקור הפרסומות . ב"רפורמת הביטוח הרפואי בארה

תו� חלוקת זמ� , כמה דקות ניתנו לכל אייט$ כזה, באילו ערוצי טלוויזיה שודרו, )לפרסומות עצמ�

  . וארגו�הסיקור לפרסומות של כל ארגו�
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  בחינת עמדות הציבור בהתייחס לפעולות הסברה שבוצעו על ידי ארגו� 

עמדות הציבור בהתייחס לפעולות הסברה שבוצעו בחינת , כאמור,  נוס2 הואמרכזיתחו$ מחקרי 

בחנו את תוצאות פעולות ההסברה שנעשו על ידי ) 1994(הייט וגודויי� , ווסט. על ידי הארגו�

 במתודה של בחרוהחוקרי$ . ב"ידו$ הרפורמה בביטוח הרפואי בארההממשל האמריקאי לק

סקרי$ שבחנו עד דני$ ב החוקרי$ .בחינת סקרי דעת קהל שבוצעו בהתייחס להסברת הרפורמה

עד כמה הציבור חושב שהוסברה , עד כמה הציבור תומ� בקיומה, כמה הציבור הבי� את הרפורמה

 כלי מחקרי זה .י� את השלכות הרפורמה לגביו ועודעד כמה הציבור מב, היטב באמצעי התקשורת

  .מש את הממשל האמריקאי ללמידה עבור הסברת רפורמות עתידיותיכול לש

  

והאופ� בו  הסברה ואסטרטגיה תקשורתיתהמושגי של עול$ ה את סקירה תיאורטית זו מציגה

יביות של מציגה הסקירה את סוגיית מדידת האפקט, כ�כמו . במוסדות ציבור י$ משתלבה$

. מודלי$ למדידת אפקטיביות ומחקרי$ שבחנו אפקטיביות של פעולות הסברה שונות, ההסברה

על מנת לבחו� את ניהול האסטרטגיה התקשורתית והפעולות התקשורתיות שבוצעו בעת קידו$ 

 שתי רפורמות אלו נולדו בי� .אסקור בקצרה את הרפורמות עצמ�, דוח דברת ורפורמת אופק חדש

, וח דברת החלה את דרכה במהל� כהונתה של שרת החינו� דאזדרפורמת . 2008 – 2003השני$ 

 ע$ סיו$ כהונתה של לימור .14.1.2006 – 7.3.2001אשר כיהנה במהל� התקופה , לימור לבנת

ולאחריו מונתה , 4.5.2006 – 18.1.2006ליבנת מונה לתפקיד השר מאיר שטרית לתקופה קצרה 

יולי תמיר כיהנה . שבמסגרת כהונתה קודמה רפורמת אופק חדש, לי תמיריו' לתפקיד השרה פרופ

  .31.3.2009 – 4.5.2006כשרת חינו� בתקופה 

  

  )דוח דברת(כח המשימה הלאומי לקידו� החינו& בישראל 

,  על ידי ממשלת ישראל2003כח המשימה הלאומי לקידו$ החינו� בישראל מונה בספטמבר 

על הכח הוטל לבצע בחינה מקיפה של . לימור לבנת, אותה תקופהוביוזמת שרת החינו� המכהנת ב

מבנית ופדגוגית לשינוי המערכת ,  ארגונית–מערכת החינו� בישראל ולהמלי- על תכנית כוללת 

, בה$ אנשי חינו�,  חברי$ מתחומי$ מגווני18$הכח כלל צוות של . להתוות את דר� יישומה, וכ�

, עיקרי ההמלצות',  חלק א�התכנית הלאומית לחינו� (וד אנשי ציבור וע, אנשי עסקי$, כלכלה

  ).2004מאי 
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 16.5.2004אישרה הממשלה ביו$ , שיכונה במהל� עבודה זו דוח דברת, ח"ע$ סיו$ כתיבת הדו

 הממשלה .תכנית משימה לאומית מועדפתח דברת "הצעת החלטה שעיקרה לראות ביישו$ דו

התכנית הלאומית " במערכת החינו� וקראה לרפורמה הודיעה כי היא נחושה לבצע רפורמה כוללת

כח אד$ ,  תקצוב–החליטה הממשלה להקצות לטובת העניי� משאבי$ מלאי$ , בהתא$". לחינו�

ד "עו, הודעה לעיתונות של מזכיר הממשלה(ח "גמישות תפעולית וכל הנדרש ליישו$ הדו, מתאי$

  ).16.5.2004מיו$ , ישראל מימו�

  

 במסיבת עיתונאי$ שנערכה ביו$ אימו- התכנית על דוח ביניי$הציג , וועדהר ה"יוכ, שלמה דברת

רמת הפערי$ , הוא טע� כי מערכת החינו� נמצאת במשבר עמוק. 16.5.2004 �  ב,ידי הממשלה

. - OECDההישגי$ הלימודיי$ נמוכי$ מכל אחת ממדינות ה, באוכלוסייה ובהישגי$ היא עצומה

נמצאה , ח הוועדהדועל פי .   של כשלי$ במערכת החינו�הוא טע� להצטברות של שני$ רבות

החינו� הציבורי חלש ומפוצל ועומד , שחיקה במעמד המורה ופגיעה גדולה באיכותו ובמקצועיותו

האלימות בבתי הספר גוברת ואלו מקני$ ידע ולא , בתחרות בלתי אפשרית מול החינו� הפרטי

לא נבדקה יעילות� של תכניות ,  מדידה והערכהמערכת החינו� לא מבצעת מספיק.  ערכי$ וחינו�

  ).2004מאי , עיקרי ההמלצות',  חלק א�התכנית הלאומית לחינו� (לימוד ועוד 

  

חיזוק : ח הינ$"העקרונות העיקריי$ של הדו, )16.5.2004(לפי דברי דברת במסיבת העיתונאי$ 

, נו� בשלבי$ המוקדמי$חיזוק החי, שיפור במעמד המורה, חיזוק החינו� הציבורי, בתי הספר

התכנית (ההמלצות העיקריות העולות מדוח דברת  .מדידה והערכה ותקצוב ריאלי, צמצו$ פערי$

 � הענקת אוטונומיה נרחבת : הנ�) 2004מאי , עיקרי ההמלצות',  חלק א� הלאומית לחינו� 

 ;מאיכולל בחירת כח האד$ לבית הספר באופ� עצ, פדגוגית ותקציבית לבתי הספר, ניהולית

חיזוק החינו� ; משמונה עד ארבע, חמישה ימי$ בשבוע, ח ממלי- על קיו$ יו$ לימודי$ מלא"הדו

ללא מיו� ותו� מת� אפשרות , הציבורי באמצעות פתיחת בתי הספר הציבוריי$ לכלל התלמידי$

  . הגבלה של תשלומי הורי$; קיו$ תוכנית ליבה מחייבת; להורי$ לבחור בית ספר לילדיה$

  

ממלי- הדוח על אקדמיזציה מלאה של מקצוע ההוראה ע$ שנת , ההוראה והמורי$בהיבט 

הקטנת מספר ; שדרוג מכללות וסגירת אחרות ושינוי תוכנית ההכשרה; התמחות ובחינת רישוי

  .    העלאה משמעותית של שכר המורה ושינוי מבנה המשרה, המורי$
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ח " התקצוב הדיפרנציאלי שהוחל ע$ דוממלי- הדוח על הרחבת, בהתייחס לנושא הפערי$ בחינו�

החלת סטנדרטי$ ; לקיחת אחריות על ידי המערכת להישגיו של כל ילד; שושני לכל שלבי החינו�

הפיכת גני הילדי$ ; ביטול חטיבות הביניי$; 18 עד גיל 3יצירת רצ2 פדגוגי מגיל ; בכל המקצועות

  .'קיו$ מבח� הישגי$ ארצי לתלמידי כיתה ב; למוסדות חינו�

  

 הקמת רשות �עוד ממלי- הדוח על הרחבה של ביצוע פעולות מדידה והערכה על תוכניות לימוד 

קביעת ; שתהיה המוסד העליו� והסמכותי בנושא, ארצית סטטוטורית עצמאית למדידה והערכה

ח "פרסו$ דו; סטנדרטי$ ויעדי$ לגבי מה ילד צרי� לדעת בכל שלב בהיבטי$ לימודיי$ וערכיי$

שיהיו אחראי$ , בשיתו2 הרשויות המקומיות, הקמת מנהלי חינו� אזוריי$;  ספרישנתי בית

יצירת מאגר תקציב מרכזי לכל בית ספר שיאפשר למנהל ; להפעלת מערכות החינו� באזור

  . להחליט כיצד להשתמש בו ועוד

  

  "אופק חדש"רפורמת 

זמת שרת החינו� הרפורמה קודמה ביו. 24.3.2008 �רפורמת אופק חדש הוצגה לראשונה ב

נחת$ הסכ$ ע$ , ועת הוצגה הרפורמה באופ� פומבי, יולי תמיר' פרופ, המכהנת באותה תקופה

 הרפורמה החלה להיות .באותו החודש, הסתדרות המורי$ על יישו$ הרפורמה הלכה למעשה

ט "בשנת תשס.  בתי ספר יסודיי400$ �ע$ כ, ח"שנת תשס, מיושמת בשנת הלימודי$ העוקבת

   .ע" בתי ספר נוספי$ וכ� ג$ בשנת תש400 � כהצטרפו

  

היעדי$ העיקריי$ של הרפורמה הנ$ הענקת שיעורי$ פרטיי$ לתלמידי$ מתקשי$ ולתלמידי$ 

טיפוח תלמידי$ , שיפור משמעותי בהישגי התלמידי$, צמצו$ הפערי$ בחינו�, מצטייני$

, יזוק מעמד המורה בחברהח, שכר הוג� למורי$, הכפלת שכר מורי$ חדשי$, מתקשי$ ומצטייני$

 �בתו� אתר משרד החינו� " אופק חדש"מתו� אתר האינטרנט של (זמ� איכות לכל תלמיד 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek/ .(  

  

המפתח  כי משרד החינו� מסבירה בדבריה באתר האינטרנט של , תמיריולי, אזשרת החינו� ד

 זמ� המוקצה למורה –" זמ� חינו�" נמצא בהקצאה נדיבה של  אותו היא מעוניינת להוביללשינוי

כאשר מקצי$ שעות לימוד איכותיות , לטענתה. כדי לטפח עבודה איכותית ואישית ע$ תלמידיו

שיש בו מגע , ת אפשרות ליטול חלק בהתמודדות ע$ תהלי� למידהנפתח, ובעלות אופי ייחודי



 21

סיוע לכל תלמיד ,  מתאפשר אבחו� קשיי למידה,כ�כמו . אישי ונטילת אחריות על כל תלמיד

  .פי צרכיו ומת� הזדמנות לכל מורה לבטא את יכולותיו ותחומי העניי� שלו�ותלמיד על

  

השכר של  הסכ$.  הסכ$ שכר חדש למורי$אחד המרכיבי$ העיקריי$ של הרפורמה הנו הרכבת

 למערכת ההוראה עובדי כניסת. בעבר שהיו השכר הסכמי מכל משמעותי באופ� שונה אופק חדש

 הסכ$ .הוראה ותעודת לפחות ראשו� תואר בעלי שיהיו בכ� מותנית, חדש במסגרת אופק השכר

חוברת . (המתחיל המורה של משרתו מבנה את ג$ כמו ,הקיימות השכר טבלאות את משנה זה

התחדשות "מצגת ; לשכת הפרסו$ הממשלתית, 2008דצמבר , מידע למורי$ בנושא אופק חדש

; בתו� אתר משרד החינו�" אופק חדש"אתר האינטרנט של , "כנסי מנהלי$,  אופק חדש–בחינו� 

מרכז המידע והמחקר של ,  סוגיות מיוחדות בעבודתה של ועדת החינו�–מערכת החינו� בישראל 

  ).2009 מר- 19, הכנסת

  

רכיב עיקרי נוס2 ברפורמה הנו הוספת שעות פרטניות למורי$ שמטרת� לקד$ את הקשר בי� 

בי� המורי$ והנהלת בית  �בתו� מערכת בית הספר , בי� המורי$ להורי$ וכ�, המורי$ לתלמידי$

בעלי קושי או תגבור תלמידי$ , בשעות הפרטניות נדרש המורה לבצע פעולות שונות ביניה�. הספר

הכנת חומרי$ , ליווי תלמידי$ בפעילויות העשרה המשרתות את המטרות החינוכיות, מצטייני$

בתו� אתר משרד " אופק חדש"אתר האינטרנט של (קיו$ ישיבות מורי$ ועוד , לקראת שיעורי$

  ").אופק חדש"בתו� אתר האינטרנט של , מצגת אופק חדש בחינו� המיוחד; החינו�
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 תודולוגיתמסגרת מ. ג

עבודה זו מבוססת בעיקרה על בחינה איכותנית של הפעילות התקשורתית הסובבת שתי רפורמות 

רפורמת דוח דברת שקידומה החל במהל� : 2003�2008שקודמו על ידי משרד החינו� בי� השני$ 

שקידומה החל , המיושמת הלכה למעשה, ורפורמת אופק חדש,  ויושמה באופ� חלקי2003שנת 

העבודה מבוססת על קיו$ ראיונות ע$ בעלי תפקידי$ שלקחו חלק .  ומתבצע עד היו2008$בשנת 

  .בהסברת הרפורמות והצגת הסוגיות הנדונות מנקודות מבט$ של המרואייני$

  

  :שאלות המחקר

הרפורמות כל אחת ממה$ תהליכי האסטרטגיה התקשורתית המלווי$ את קידו$  .1

  ?בעלי התפקידי$ שעסקו בכ�מתו� תפישת$ של , דוח דברת ואופק חדש

, מה הפעולות התקשורתיות אשר בוצעו הלכה למעשה לש$ קידו$ רפורמות אלו .2

  ?מתו� תפישת$ של בעלי התפקידי$ שעסקו בכ�

תהלי� הלמידה שביצעו המשרד ויחידת הדוברות בי� קידו$ , א$ בכלל, מה היה .3

  ?מתו� תפישת$ של בעלי התפקידי$ שעסקו בכ�, רפורמה אחת לשניה

  

  השערות המחקר 

אסטרטגיות תקשורת שונות ופעולות שונות מלוות את קידו$ דוח דברת ואת רפורמת : 1השערה 

  . אופק חדש

הרציונל העומד מאחורי השערה זו הוא העובדה כי חלק ניכר מבעלי התפקידי$ שלקחו חלק 

ה� שונות בי� ובהתא$ נית� להניח כי האסטרטגיה והפעולות שבוצעו , בקידו$ הרפרומות שוני$

לרציונל זה מצטרפות שיחות ע$ . על א2 שה� מקודמות על ידי אותו משרד, רפורמה אחת לשנייה

עובדי משרד החינו� המעידי$ על אסטרטגיות תקשורת ופעולות שונות בקידו$ דוח דברת 

  .  ובקידו$ רפורמת אופק חדש

ת לביצוע הסברת רפורמת דברת לפני ההיערכוהתבצע תהלי� למידה של הסברת דוח : 2השערה 

� למידה אודות התחומי$ בה$ האסטרטגיה התקשורתית נית� לשער כי בוצע תהלי. אופק חדש

או תחומי$ בה$ אסטרטגיה , ולא עשתה זאת,  לסייע יותר בקידו$ דוח דברתיכולה היתה

  . ובהתא$ קודמה רפורמת אופק חדש, תקשורתית הייתה חסרה
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 על מחקרי$ המלמדי$ כי רבי$ מגורמי יחסי הציבור מבצעי$ הרציונל להנחה זו הוא הישענות

קהל היעד , מסמכי משרד החינו� שנכתבו עבור המורי$, וכ�) 2000, רוז�(הערכה של פעולותיה$ 

המבוצעת כחלק מהלי� הפקת למורי$ המוצגי$ כהעברת מידע , העיקרי של רפורמת אופק חדש

  .     לקחי$ שקוי$ לאחר רפורמת דוח דברת

  

 ה� ספירת הסברההשיטות המקובלות לבחינת מאמצי . ייחודית בתחו� מתודה שבחרתי הנהה

יחד ). 1995, וינר(האייטמי$ החדשותיי$ אודות אירוע מסוי$ וניתוח תוכ� של כתבות שפורסמו 

מחקרי$ המוצגי$ בעבודה זו מלמדי$ כי שיטות אלו אינ� מספקות ועל מנת להבי� עד , ע$ זאת

יש לבצע , י ציבור ה� אפקטיביות ותואמות את קהלי היעד אליה� ה� מופנותכמה פעולות יחס

 ועל עמדות קהלי היעד שאליה$ מחקרי� מעמיקי� יותר המלמדי� על התהלי& התקשורתי כולו

באמצעות ). 2003, לינדמ�; 1991, הייברט ורבי�; 1993, פקינס'ג(הופנו המסרי$ התקשורתיי$ 

תפישת� של אנשי : פת לבחינת אפקטיביות של פעולות הסברהמחקר זה ניתנת נקודת מבט נוס

  .בביצוע פעולות הסברה הלכה למעשהועוסקי� המקצוע אשר עסקו 

  

שתי הרפורמות : המשמשות כמקרה בוח� לעבודה זו נובעת ממספר מניעי$הרפורמות בחירת 

וחד ביחס  נחשבות על ידי אנשי מקצוע כרפורמות גדולות במי;חינו� –תחו$ אחד עוסקות ב

 מספר מועט –) 2003�2008 ( שתיה� קודמו במהל� השני$ האחרונות;לאחרות שקודמו במערכת

 האמצעי$ ;של שני$ א� עדיי� מספק עבור קיו$ תהלי� למידה בי� רפורמה אחת לשנייה

  . ה$ דומי$של שתי הרפורמות  התקשורתי $קידוההטכנולוגיי$ העומדי$ לרשות המשרד לש$ 

  

  קראוכלוסיית המח

עבור כל אחת . מובני$�ראיונות עומק חצי לעבודה זו היא קיו$ השנבחרמתודה ה ,כאמור

אמצעות$ אשר ב, שעהקיימתי ראיונות בני כ מספר בעלי תפקידי מפתח עמ$ נבחרומהרפורמות 

הראיונות קוימו ע$ בעלי .  להבי� את התהלי� התקשורתי שמלווה את קידו$ הרפורמותניסיתי

    :התפקידי$ הבאי$

 דוח דברתתקופת  ב החינו�משרד ל"מנכ �

  אופק חדשתקופת  ב משרד החינו�דוברת ועדת דברת ועוזרת דוברת �

  דוח דברתתקופת בהחינו�  דובר משרד �

 ט משרד החינו� בתקופת דוח דברת ורכז ועדת דברת "רמ �
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  אופק חדשתקופת  ב החינו�ל משרד"מנכ �

  בשתי התקופות  משרד החינו�עוזרת דובר �

 רפורמת אופק חדשתקופת בלמשרד החינו� ורת חיצונית יועצת תקש �

  אופק חדשרפורמת ט היישו$ של "רמ �

  במשרד החינו� מנהלת המינהל הפדגוגי ומנהל אג2 בכיר לארגו� לימודי$ג�ס �

   

יש . בחירת המרואייני$ נעשתה לאחר מיפוי בעלי התפקידי$ הרלוונטיי$ וע$ קבלת הסכמת$

, וספי$ שהתבקשו על ידי להתראיי� א� סירבו לעשות זאת וכ�לציי� כי ישנ$ בעלי תפקידי$ נ

, א� שמ$ עלה לא אחת בראיונות ולפיכ�, בעלי תפקידי$ שלא תכננתי לראיינ$ מלכתחילה

הראיונות תומללו באישור . ואלו אכ� בי� המרואייני$, הנחתי כי חשוב לשוחח ג$ אית$

  .המרואייני$

  

  שיטת המחקר

ע$ סיו$ . )Grounded Theory" (תיאוריה מעוגנת בשדה"ת ניתוח הראיונות בוצע בגיש

השוואה שיטתית ביצוע מרכזיי$ לכדי נושאי$ והאמירות קודדו תו� הגובשו הרעיונות , הראיונות

 ,Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin (של ההתייחסויות השונות לנושאי$ דומי$

, 'תקציב'ציאה לקמפיי� תוייגה תחת קטגוריית לא היה מספיק כס2 ליאמירה כי , למשל. )1994

תחת הקטגורייה  הוכנסה קטגורייה זו בשלב מאוחר יותר, ובהתא$ לנושאי$ שנדונו בעבודה

, מספרי מרואייני$ לצד העדויות המצוטטות בממצאי העבודה צירפתי .'אסטרטגיה תקשורתית'

  .לש$ שמירה על פרטיות$

  

מתי החל התהלי� התקשורתי המלווה את להבי� ו ללמוד ותסמטרת הראיונות היתה לנ

עד כמה הדוברי$ היו שותפי$ בישיבות , הא$ קדמו לו תכנו� ויצירת אסטרטגיה, הרפורמות

כיצד ה$ תופסי$ את תפקיד$ ואת תרומת$ לקידו$ , הוועדות שדנו בפרטי הרפורמות

$ מיוחדי$ דגשי. הא$ הוקצו תקציבי$ מיוחדי$ לקידו$ הרפורמות בתקשורת, התהליכי$

הפעילות התקשורתית הלכה למעשה והתהלי� שהתקיי$ ,  להיבטי האסטרטגיהניתנובראיונות 

כיצד הוא , מתי בוצע התהלי�,  הא$ בוצע תהלי� למידה ביניה�–בי� קידו$ רפורמה אחת לשנייה 

הא$ לתהלי� הייתה השפעה על האופ� שבו קודמה תקשורתית רפורמת , מה נלמד ממנו, בוצע

הא$ בוצע תהלי� למידה במהל� קידו$ רפורמת אופק חדש לטובת מהלכי$ , חדשאופק 
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על המודל של , בי� השאר, תבססוהשאלותיי במסגרת הראיונות . הסברתיי$ עתידיי$ ועוד

  .  למדידה והערכה של  אפקטיביות יחסי ציבור) 2003(לינדנמ� 

  :שאלות לדוגמא מתו� הראיונות

  

  :קביעת האסטרטגיה התקשורתיתבנושא תכנו� ולדוגמא שאלות 

 ?מה$, א$ כ�? הא$ הוקצו למשימה משאבי$ נפרדי$ .1

 ? מי התווה את האסטרטגיה .2

הא$ זה נעשה בפורו$ מצומצ$ , א$ כ�? הא$ הגדרת$ מראש יעדי$ לדברור הרפורמה .3

 ?מי נכח בהגדרת היעדי$ וכיצד התקבלו ההחלטות? של הדוברות או בפורו$ רחב יותר

באיזה ? כיצד הוגדרו? קהלי יעד עמ$ יש להתמודד בדברור הרפורמההא$ בוצעה הגדרת  .4

 ?מי קהלי היעד שהוגדרו? פורו$

  

  :בנושא הסברת הרפורמה הלכה למעשהלדוגמא שאלות 

 ?מי היו אנשי הקשר של� במהל� כל הטיפול התקשורתי ברפורמה .1

קיבלת ? בדיוני תת ועדות? הא$ ישבת בדיוניה? עד כמה היית מעורה בפעילות הוועדה .2

  ?  חומרי$ כתובי$ של עבודת הוועדה

הכנת ? הא$ ג$ פרסו$? מה היו הפעולות הלכה למעשה שביצעת ואילו תחומי$ זה כלל .3

דברי$ ? אתר האינטרנט של משרד החינו�? חומר הסברתי לקהלי יעד רלוונטיי$ כמורי$

 ?אחרי$

 ?כיצד פעלת הלכה למעשה מול כל אחד מקהלי היעד שהגדרת$ .4

  

 :בנושא תהלי& הלמידה שבוצע לקראת הסברת הרפורמותדוגמא לשאלות 

 ?אחרי$הא$ ביצעת$ למידה מדברור של תחומי$  .1

 ?הא$ בחנת$ את פעילות המתנגדי$ לאור� תקופת הדברור .2

 ?הא$ ביצעת$ תהלי� של בחינת פעולות ההסברה שנעשו על ידיכ$ בדיעבד .3

 ? כיצד בוצע? מה היה תהלי� הבחינה .4
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,  לי להציג תמונה מעמיקה אודות התהלי� התקשורתי שהתקיי$אפשרתמהמתודה שבחרתי 

 להכיר נית�באמצעות ראיונות העומק . בעת קידו$ הרפורמות דוח דברת ואופק חדש, ומתקיי$

מה , את נקודות המבט של אנשי התקשורת ואנשי החינו� שפועל$ היה כרו� בקידו$ הרפורמות

 בהבנה של שני מסייעותנקודות מבט אלו . שומה ועודכיצד קידמו את יי, היה תפקיד$ בקידומה

, השני; בתקשורתממשלתית התהלי� האסטרטגי של קידו$ רפורמה , האחד: תהליכי$ חשובי$

המתקיי$ במהל� קידו$ של שתי רפורמות בזו , תהלי� הלמידה של היבטי אסטרטגיה תקשורתית

  .בשירות המדינה, אחר זו

  

  מגבלות המחקר

 תהליכי ההסברה שבוצעו במסגרת שתי רפורמות שהוביל –בוח�  עוסק במקרה מחקר איכותני זה

אודות פעולות ההסברה שנערכו במקרה ומעמיקה תמונה רחבה המחקר מעניק . משרד החינו�

בקידו$ ,  הכללה על תהליכי ההסברה שמתקיימי$ במשרדי ממשלה אחרי$ואינו מקיי$, הנדו�

  . רפורמות או תהליכי$ משמעותיי$ אחרי$
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 ממצאי�. ד

האמירות קובצו לכדי מספר .  התייחסויות המרואייני$ לנושאי$ שוני$מוצגות הממצאי$בפרק 

מוצגי$ , בסיו$ כל פרק נושאי. ואלו מוצגי$ בהתייחס לכל אחת מהרפורמותנושאי$ עיקריי$ 

נו בפרק הנושאי$ שידו.  בפרק זהסיכו$ והשוואה הדני$ בהבדלי$ בי� שתי הרפורמות

פעולות . 3; אסטרטגיית הסברה לרפורמה. 2; הסברת הרפרומהבבעלי תפקידי$ . 1: הממצאי$

תהלי� למידה בי� הסברת רפורמת . 5;  הלכה למעשה–התנגדויות . 4;  הלכה למעשה– הההסבר

  .הסברת רפורמת אופק חדשלדוח דברת 

  

  הסברת הרפורמהבבעלי תפקידי�  :1פרק 

   –דוח דברת 

משרדי , דוברת הוועדה, עוזרת הדובר, דובר המשרד: פורמת דוח דברת לקחו חלקבהסברת ר

ל " מנכ,שרת החינו�, יועצת התקשורת לשרה, " יהושעפרסו$" ו" תקשורתארד"יחסי הציבור 

  .ראש ועדת דברת, המשרד

מדברי המרואייני$ עולות מספר נקודות עיקריות באשר לבעלי התפקידי$ אשר לקחו חלק 

  : פורמהבהסברת הר

  

 סוגיה שעלתה בראיונות של בעלי תפקידי$ � ריבוי בעלי תפקידי� באופ� שפוגע בעבודה .1

. היו יותר מדי ידיי$ שניהלו את זה. חלקי אנשי$ בחלקי תפקידי$". ברפורמת דוח דברת

דבר זה ניכר ג$ מההודעות . )1' מרואיי� מס ("היו יותר מדי זרמי$ בתו� המערכת

 הודעות 14  מדג$ שלעל.  דוח דברתהסברתדי המשרד בתקופת לעיתונות שיצאו על י

ראה נספח  ( בעלי תפקיד שוני6$לעיתונות שיצאו במהל� התקופה המדוברת חתומי$ 

 מהמשרד וממשרד ובעלי תפקידי$ נוספי$,  בה$ חלק מהמרואייני$ בעבודה זו.)1' מס

  .תונהיחצי הציבור החיצוני שהעניק שירותי$ למשרד החינו� בתקופה הנ

 נית� לזהות – חוסר בהירות באשר לגבולות התפקיד של כל אחד מבעלי התפקידי� .2

על א2 , כל אחד תיאר בצורה שונה את חלוקת התפקידי$מגמה לפיה בדברי המרואייני$ 

נית� היה להניח , ולפיכ�, שמרבית$ מהווי$ חלק אינטגרלי מהצוות ולא גורמי$ מ� החו-

חלק$ טענו כי אינ$ יודעי$ מה , כמו כ�. חלוקת העבודהאמורי$ לדעת מה בדיוק כי ה$ 

  .תפקידו של זה או אחר והציגו כמכשול חוסר בהירות זה
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משרדי יעו- , יועצת התקשורת של השרה טיפלה בענייני השרה": 1' מרואיי� מסלפי 

גוייסה לוועדה עצמה עוזרת הדובר  ,תקשורתי חיצוני טיפלו בתכני$ תדמיתיי$ של השרה

מלבד שאילתות , דוברות המשרד כמעט לא התעסקה ברפורמה, ה רק ע$ הדוחוהתעסק

דוברת  שאילתות שוטפות על הדוח טופלו על ידי �בפועל . רוחביות שקשורות ג$ לרפורמה

שאילתות רוחביות יותר שקשורות לרפורמה אבל בעלות השפעות רוחביות על , הוועדה

  ". אני התערבתי וטיפלתי�המשרד 

משרד יעו- תקשורתי חיצוני (אנחנו תרמנו את התוכ� המקצועי וה$ ": 3'  מסמרואיי�לפי 

ה$ יותר פעלו ... הוציאו מהמכלול את האמירות התקשורתיות) ב. ה– " תקשורתארד"

, כשהתחילו ההתנגדויות הדוברות המשיכה לעבוד מול כתבי חינו�. ברמה האסטרטגית

המשיכו . 'תדרוכי עיתונאי$ וכו, תונותפה וש$ ה$ הוציאו הודעות לעי. בעיקר בתגובות

המשרד החיצוני בעיקר עבד על אסטרטגיה והוא הוציא את . בשלה$ אבל בעיקר בתגובות

 אני לא זוכרת במדיוק מה היא עשתה � לגבי יועצת התקשורת של השרה . התוצר

  ".בתהלי�

 הודעות כמו כתיבת,  ביצעו את המטלות הדוברות ישיבהאחרי כל: "4' מרואיי� מסלפי 

, יד ימינה של השרה, יועצת התקשורת של השרה היתה יותר יועצת כזו. לעיתונות וכדומה

את האסטרטגיה והקשר ע$ משרד ראש הממשלה עשה איל . פחות עבודה הלכה למעשה

  ".עשו את עבודת השטח הלכה למעשה הדוברות... רמי יהושע עשה קמפיי�. ארד

הוביל לקבלת החלטות  לכי� התקשורתיי�מחסור במנהל מקצועי אחד לניהול המה .3

הגדרת התפקידי$ הנו ב אחד הגורמי$ האפשריי$ לחוסר הבהירות �תקשורתיות שגויות 

כי א$ הרבה גורמי$ , העובדה שלא היה מנהל מקצועי אחד שהוביל את התהלי�

. צע תפקידו מנקודת ראותו וללא לקיחת אחריות על המהל�ישכל אחד ב, מקצועיי$

כאשר נשאלו המרואייני$ מה� הבעיות המאפיינות ,  ג$ בתוצאות המהלכי$הדבר ניכר

כי אכ� היה חסר מנהל מקצועי , נית� לראות מהדוגמאות שניתנו. את תהליכי ההסברה

להל� מספר דוגמאות להתנהלות המוצגת .  מקצועיות–אחד שיקבל החלטות תקשורתיות 

היתה מלחמה בי� ": לוקח אחריותעליה א2 לא אחד מהמרואייני$ , כשגויה מול כתבי$

שהחליטו בלי , היתה החלטה מודעת בלשכת השרה. העיתוני$ מי יפרס$ את הדוח

להוציא את הדוח באופ� בלעדי באחד העיתוני$ וזה עורר אנטגוניז$ , להתייע- איתי

הדוח הודל2 ביו$ חמישי כשביו$ רביעי עוד "; )1' מרואיי� מס(" נוראי ויצא מפרופורציות

אני אמרתי לה$ . אבל רק על ההיבטי$ הכלכליי$ של הרפורמה, ו תדרו� עיתונאי$עשינ
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ידעתי . אבל ה$ לא קיבלו את דעתי' בואו נית� לכתבי$ ולמערכות את הדוח ע$ אמברגו'

חברי הכנסת לא ישאירו את זה אצל$ וזה מיד יצא , שברגע שזה יעבור כהחלטת ממשלה

הוציא ראשו� את ההדלפה הוא הודיע ) ב. ה–עריב כתב חינו� במ(כשאור קשתי . לעיתונות

מיד התחילו להכי� משהו ג$ לתמר טרבלסי . לילה לפני כ� ליועצת התקשורת של השרה

אני בכלל לא . כדי שיהיה ג$ בידיעות אחרונות, )ב. ה–כתבת חינו� בידיעות אחרונות (

" זועמי$ בטירו2הופתעתי לגלות למחרת בבוקר כשהמו� כתבי$ התקשרו . ידעתי מכל זה

דוגמאות אלו מלמדות על מחסור חמור במנהל מקצועי אחד ,  כאמור).2' מרואיי� מס(

 .שיקבל החלטות

 מרבית המרואייני$ ציינו � קיו� ישיבות קבועות בנוכחות בעלי התפקידי� הרלוונטיי� .4

הגו כי קיימו ישיבות קבועות בה� דנו בהסברת הרפורמה וכי כל בעלי התפקידי$ שצויינו נ

הדוברות , מיסדנו מערכת ישיבות קבועה של הנהלת המשרד". להשתת2 בישיבות אלו

 שלוש בשבוע �היינו יושבי$ לפחות פעמיי$ ). ב. ה–משרד יעו- תקשורתי חיצוני (וה$ 

 ג$ היה ...המשרדדובר ,  וע$ כל הצוותהשרהעבדתי ע$ "; )3' מרואיי� מס ("בקביעות

 האסטרטגיה"; )2' מרואיי� מס ("ל השרה ג$היועצת תקשורת ש, בהתייעצויות

בה� לקחו חלק יועצת התקשורת של , התקשורתית היתה מבוססת על ישיבות אצל השרה

מרואיי� (" לית"עוזרת המנכ, לית"לפעמי$ המנכ, דובר המשרד, דוברת הוועדה, השרה

, יועצת התקשורת של השרה, עוזר השרה, בישיבות האסטרטגיות ישבו השרה ";)1' מס

זה . לית"רכז ועדת דברת והמנכ, איל ארד או יובל ארד ורמי יהושע, הדוברות בדר� כלל

  ). 4' מרואיי� מס ("היה הצוות שסביבו נקבעה האסטרטגיה

 עלה לאור� – תהליכי ההסברה על תדמיתהדומיננטיות גבוהה של השרה והשפעת  .5

בר השפיע באופ� שלילי וכי הד, הראיונות כי השרה היתה מאוד דומיננטית בתהלי� כולו

יועצי התקשורת ". לאור דימוי אישי שלילי לו זכתה ברמה התקשורתית, על ההסברה

האישיות . - אבל על לימור לבנת ה$ לא יכלו כי היא הר געש"צריכי$ להיות השכפ

הכל היה "; )6' מרואיי� מס(" החזקה שלה חסמה את היכולת שלה$ לעשות משהו

; )1' מרואיי� מס( "היא היתה הדומיננטית בסיפור, ור לבנתמבוסס על ישיבות אצל לימ

לימור (היא "; )2' מרואיי� מס(" במשרד החינו� השר מאוד דומיננטי בכל התהליכי$"

 ).  6' מרואיי� מס(" לית"ג$ את המנכ, ניהלה הכל) ב. ה–לבנת 

 בסעי2 שלעיל מסתמ� כי – לית"יריבות וחוסר הרמוניה בי� לשכות השרה והמנכ .6

באופ� , לית המשרד"על היחסי$ ע$ מנכ, בי� השאר, דומיננטיות השרה המכהנת השפיעה
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לית היתה "היריבות בי� לשכת השרה ללשכת המנכ". שהשפיע ג$ על תהליכי ההסברה

היא קיימה פגישות . לית לא יישרה קו ע$ השרה"המנכ... היו מתיחויות. מאוד בולטת

; )1' מרואיי� מס(" ו השפעה יש לשיחות האלואו2 דה רקורד ע$ כתבי$ בלי להבי� איז

חוסר הרמוניה ביניה� , בתו� המשרד היה מתח מאוד גדול בי� רונית תירוש ללימור לבנת"

  ). 4' מרואיי� מס(" בתחו$ הרפורמה

  

   –אופק חדש 

 רבקה –משרד יחסי ציבור חיצוני , דוברת המשרד: בהסברת רפורמת אופק חדש לקחו חלק

 ומשרד ט יישו$ הרפורמה" רמ,ל המשרד"מנכ, שרת החינו�, קשורת לשרהיועצת הת, שרגא

  . האוצר

מדברי המרואייני$ עולות מספר נקודות עיקריות באשר לבעלי התפקידי$ אשר לקחו חלק 

  :בהסברת הרפורמה

   

 מדברי המרואייני$ עולה כי בישיבות שעסקו בהסברת � דיוני הסברה רבי משתתפי� .1

במיוחד בעלי אוריינטצייה ,  לא אחת בעלי תפקידי$ רבי$ מהמשרדרפורמת אופק חדש ישבו

הדבר יכול להעיד על שימת . אשר אינ$ נמני$ ע$ צוות ההסברה הבסיסי, ליישו$ הרפורמה

בדיוני$ ישבו בדר� ". דגש בהסברת הרפורמה על אוכלוסיות המושפעות במיוחד מיישומה

. הדוברת כמוב�, ט היישו$"רמ, ל"מנכהמשנה ל, ראש המינהל הפדגוגי, ל המשרד"כלל מנכ

האחראית על , ט היישו$"בנוס2 היו פורומי$ קטני$ יותר שישב בה$ רמ. היה ג$ החשב

עוד מישהי מהמינהל הפדגוגי וזהו , הדוברות, גרפיקאי$, בניית האתר שהיא מחברה חיצונית

, נהל הפדגוגיהצוות שהוביל את יישו$ הרפורמה היו אנשי המי"; )9' מרואיי� מס ("בער�

. היה פורו$ שד� כל שבוע ברפורמה וביישו$ יחד איתי. מנהלי מחוזות, ל"המשנה למנכ

דוברת המשרד היתה ממש שותפה ויועצת התקשורת . בפורו$ הזה עלו ג$ סוגיות של הסברה

  ).7' מרואיי� מס ("לפעמי$ היו ג$ נציגי הסתדרות המורי$. ג$ נכחה לפעמי$, של השרה

 מדברי המרואייני$ עולה כי השרה היתה מאוד דומיננטית � בוהה של השרהדומיננטיות ג .2

לא ניכר מדברי המרואייני$ כי הדומיננטיות של , א� בניגוד לרפורמת דוח דברת, בתהלי�

אבל זה היה , אני מגוייסת לתהלי� של ההסברה". השרה השפיעה באופ� שלילי על התהלי�

היא ...  אופק חדש זה רק יולי תמיר"; )7' מסמרואיי�  ("בניהול השרה ובאחריות שלה

אבל , היא עבדה ע$ אנשי תקשורת. מדויקת, מקבצת מילי$, אשפית מילי$ ומסרי$
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אבל היא ... היא השתמשה ביועצי תקשורת ככלי$ להעברת המסרי$. ההסברה הגיעה ממנה

ה מול השרה השקיעה ימי$ ולילות בהסבר"; )6' מרואיי� מס (!"לקחה על עצמה את הכל

 "כל הרפורמה וההסברה שלה נסגרו בחדרי חדרי$ ע$ יולי תמיר"; )7' מרואיי� מס ("המשרד

היא ניתחה את התהלי� בכוחות עצמה וגיבשה עמדה והיתה נחושה "; )5' מרואיי�  מס(

נית� להניח כי אחת הסיבות ). 6' מרואיי� מס(" א� היא היתה מאוד בודדה, לגביה

היא העובדה כי השרה , ארה באור שלילי על ידי עובדי המשרדשדומיננטיות השרה לא תו

האסטרטגיה של יולי תמיר ". נקטה באסטרטגיה של שיתו2 עובדי המשרד בכל התהליכי$

זה הוביל לכ� שאפשר היה לרתו$ את . שיתו2 ובניית קואליציות, שיתו2, היתה שיתו2

לה$ בעלות על האסטרטגיה היתה לגרו$ לאנשי$ להרגיש שיש . המשרד לשינוי

 ).  6' מרואיי� מס(" היא א2 פע$ לא אמרה שהמערכת לא טובה"; )8' מרואיי� מס("התהליכי$

 על א2 הפרטי$ שנמסרו – לית"חוסר שיתו) פעולה והרמוניה בי� לשכות השרה והמנכ .3

לית אודות "מתו� הראיונות עולה כי השקפות שונות של השרה ושל המנכ, בסעי2 לעיל

לית לא "המנכ". רה השפיעו על קבלת ההחלטות בהסברה הלכה למעשהאסטרטגיית ההסב

, עשתה אבל לא רצתה להתנגד לה ולהתעמת איתה) ב. ה–תמיר (האמינה לגמרי במה שיולי 

לית והשרה היה בעיה "השוני בי� לשכות המנכ. לי$ התחלפו תו� כדי הרפורמה"הרי ג$ מנכ

הוא מחווה דעה על ,  בתחומי$ האלול יד חופשית מאוד"לרוב שר נות� למנכ. רצינית

" ופה זה לא היה.  הוא מעורב ביחד�אבל א$ הוא מעורב , על כיוו�, על דר�, הקמפיי�

  .  )9' מרואיי� מס(

שב ועולה בדברי ,  בניגוד לרפורמת דוח דברת– דומיננטיות גבוהה של דוברת משרד .4

 בעת ביצוע פעולות הסברת המרואייני$ שמה של דוברת המשרד כגור$ עמו עבדו באופ� שוט2

א� כול$ ציינו כי , א2 אחד מהמרואייני$ לא ציי� כי היא אד$ דומיננטי. אופק חדשרפורמת 

וייתכ� כי א2 מעיד על ,  הדבר מעיד על מרכזיותה בתהלי�.עבדו איתה באופ� שוט2

מי שטיפל בעיקר בדברור אופק ". מקצועיותה ודימוי התפקיד שבנתה לעצמה בקרב עמיתיה

דוברת "; )2' מרואיי� מס(" ודוברת המשרד נוכחית, חדש היו יועצת התקשורת של יולי תמיר

הדוברות לקחה חלק גדול מעניי� "; )7' מרואיי� מס ("המשרד היתה ממש שותפה

זה . עשינו כנס גדול שאותו אני והדוברת הובלנו ביחד... האסטרטגיה של ההסברה למורי$

הייתי בקשר צמוד מאוד ע$ , ביחד ע$ הדוברות חומרי$הפקנו . היה ממש חגיגת הסברה

  ).    .8' מרואיי� מס ("הדוברות במש� כל התקופה
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 בעלי התפקידי$ היחידי$ אשר – ניתוק עוזרת הדוברת מצוות ההסברה של אופק חדש .5

ה�  �  ג$ ברפורמת דוח דברת וג$ ברפורמת אופק חדש– בקידו$ שתי הרפורמותהשתתפו 

שתיה� שימשו כעוזרות דובר לפני .  צוות הדוברות–ו במילי$ אחרות א, עוזרות הדובר

ולמרות זאת לקחו חלק , ביצעו תפקידי$ שוני$ בהסברת דוח דברת, רפורמת דוח דברת

. על א2 שהמשיכו לכה� בתפקידי$ רלוונטיי$,  בהסברת רפורמת אופק חדשמאוד מינורי

ינו רשמי מהסברת רפורמת אופק  שהורחקה באופ� שא,אצל אחת מה�הדבר בולט במיוחד 

,  מזוהה פוליטית ע$ השרה היוצאתבהיותה נעוצה  לכ�הסיבהמתו� הראיונות עולה כי . חדש

 אי� זו –דוברות המשרד אינה אמורה להיות משוייכת פוליטית , יש לציי� כי. לימור לבנת

 ,ורמה חלק בדברור הרפ להלא היה". אלא תפקיד מקצועי בשירות המדינה, משרת אמו�

ב� כ מסומנת ההיית,  שותפה לדיוני$ כללה לא היית היא.דוברות המשרדשהיא בלמרות 

בדברור שוט2 של המשרד עסקה בזמ� דברור הרפורמה . ..אד$ שנחשב מזוהה ע$ לימור לבנת

 ).2' מרואיי� מס ("אבל לא מעבר לזה, וקצת בתגובות של הרפורמה

 בניגוד לחוסר הבהירות שעלה מדברי – יצוניהגדרת תפקיד ברורה למשרד יחסי הציבור הח .6

נראה כי , המרואייני$ באשר להגדרת התפקידי$ של השותפי$ להסברת רפורמת דוח דברת

משרד יחסי והדבר ניכר ג$ בהתייחס ל, התפקידי$ הובהרו טוב יותרברפורמת אופק חדש 

, יע בהטמעהלית והיא היתה לסי"הגדרת התפקיד נוצרה בשיתו2 המנכ". הציבור החיצוני

 בכלל רק בציבור התעסק המשרד החיצוני. בדר� שבה פוני$ למורי$, בהסברה, בשיווק

 "ההחלטה מה בדיוק יהיה התפקיד היתה מתו� התדיינות. לא בציבור הרחב, המורי$

  ). 9' מרואיי� מס(

 מדברי המרואייני$ עולה כי בהסברת אופק – משרד האוצר כבעל תפקיד בתהלי& ההסברה .7

ח חלק ג$ משרד האוצר ושיתו2 פעולה זה תר$ באופ� משמעותי לקידו$ פעולות חדש לק

לדעתי בגלל שמשרד האוצר התגייס להסברה של אופק חדש וגייס כתבי$ ". ההסברה

בדוח דברת האוצר לא השתתפו בדברור הרפורמה כמו שעשו . כלכליי$ זה השפיע לטובה

וביבי שהיה אז שר , התפרע לגמרי, מהבאופק חדש כי ר� ארז התראיי� בטירו2 נגד הרפור

  ).2' מרואיי� מס ("אוצר לא רצה להתלכל� ותפס קצת מרחק
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  השוואה וסיכו�

 אופק חדש דוח דברת מאפייני סוגיית בעלי תפקידי� 

דומיננטיות גבוהה 

כגור$ , המצויינת לשלילה

   בקידו$ המהלכי$אשר פגע

דומיננטיות גבוהה שאינה 

יתכ� כי הדבר . מצוינת לשלילה

נבע מאסטרטגיה של שיתו2 

 בה נקטה השרה

דומיננטיות של 

השרה 

 המכהנת

, לית"בשני המקרי$ מתוארת יריבות בי� לשכות השרה והמנכ

  אשר השפיעה על תהליכי ההסברה

ריבוי בעלי 

תפקידי� 

והגדרת 

 תפקידי�

מתואר ריבוי בעלי 

ללא הגדרה , תפקידי$

ברורה של גבולות תפקיד 

באופ� , ותחומי אחריות

. שפגע בקידו$ המהלכי$

הורגש מחסור במנהל 

 מקצועי 

ריבוי בעלי תפקידי$ שאינו 

יתכ� כי . מתואר כגור$ בעייתי

הדבר נובע ממנהיגותה 

. המקצועית של דוברת המשרד

ג$ תפקיד משרד יחסי הציבור 

 י הוגדר באופ� ברורהחיצונ

מאפייני� עיקריי� 

 בשתי הרפורמות

קיו� ישיבות 

 צוות קבועות

בשני המקרי$ תוארו ישיבות צוות קבועות אשר כללו את 

 מרבית או כל בעלי התפקידי$

משרד האוצר הוגדר כשות2 

 במסגרת בעלי התפקידי$

  מאפייני� יחודיי� לכל רפורמה

עוזרת הדובר הורחקה באופ� 

, שאינו רשמי מצוות ההסברה

 מזוהה ע$ השרה עקב היותה

 היוצאת

  

  

 אסטרטגיית הסברה לרפורמה :2פרק 

תהליכי ההכנה וההתארגנות שמבצעת היחידה לקראת כל אסטרטגיית ההסברה היא למעשה 

 ,קהלי יעד: היבטי$האסטרטגיה התקשורתית כוללת התייחסות למספר . ביצוע פעולות ההסברה

העניי� הנוספי$ לתחו$ ומטרות הארגו� הכרת בעלי , הבנת המערכת התקשורתית, ניסוח מסרי$

בפרק זה אציג את התייחסות המשרד להיבטי$ השוני$ של אסטרטגיית ). 2004, הלפרי�(

כי בכל אחת מהרפורמות הושמו מדברי המרואייני$ ניכר . ההסברה בכל אחת מ� הרפורמות

  .דגשי$ על היבטי$ שוני$
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   –דוח דברת 

 דברת חזרו המרואייני$ על כ� שקיימו ישיבות צוות אסטרטגיית ההסברה של דוחבהתייחס ל

א� מעבר לכ� טענו מרבית$ כי למעשה לא נקבעה אסטרטגיית פעולה ברורה , שבועיות מסודרות

ה� פני$ , א� לא יז$ פעולות הסברה, וכי המשרד בעיקר נגרר להגיב בהתא$ למציאות בשטח

ארד "יש לציי� כי דוח של . הציבור הרחבה� בקרב המורי$ וארגוני המורי$ וה� בקרב , ארגוניות

משרד יחסי הציבור החיצוני שהעניק שירותי$ למשרד החינו� בעת , 2004מחודש מאי " תקשורת

רשימת , מלמד כי הוצעה תכנית אסטרטגית מפורטת הכוללת רשימת קהלי יעד, הרפורמה

כ� יתכ� ולא היה מרכזי  ולפי כללפרטי דוח זה לא הועלו בראיונות. מתנגדי$ פוטנציאליי$ ועוד

  .על א2 שהוכ�, בעבודת המשרד

 לאסטרטגיית ההסברה של דוח בהתייחסבראיונות להל� אציג את ההיבטי$ העיקריי$ שעלו 

  :דברת

  

 אחד האלמנטי$ החשובי$ ביותר באסטרטגיית ההסברה הוא זיהוי – אי הגדרת קהלי יעד .1

ללא איפיו� של קהלי היעד . תיתקהלי היעד הרלוונטיי$ לארגו� או לפעולת הסברה נקוד

קונפילד (לא נית� יהיה להעביר את המסרי$ של הארגו� , והכלי$ המתאימי$ לעבודה מול$

על , השלב של הגדרת קהלי יעד בתו� האסטרטגיה התקשורתית). 2004, הלפרי�; 1973, ומור

בתכנו� וייתכ� כי זה מלמד על הליקויי$ , כמעט ולא עלה בראיונות, הרבהא2 חשיבותו 

החשיבות של הגדרת קהלי היעד ברורה , לדברי המרואייני$. תהליכי ההסברה של הרפורמה

אילו קהלי יעד נלקחו , א� לא צוי� בא2 אחד מהראיונות כיצד הגדרה זו נעשתה בפועל, לה$

מול , מול מורי$,  מול הכנסת�צרי� לדעת להסביר . ההסברה מאוד חשובה". בחשבו� וכדומה

במהל� הראיונות נמסרו התייחסויות ). 6' מרואיי� מס ("מול ארגוני$, די$מועצות תלמי

לא דובר על הגדרה מסודרת של , א� כאמור, שונות לפרטי$ כאלו ואחרי$ מתו� קהלי היעד

לא הגדרנו כל כ� את הציבור הרחב כקהל יעד של ". קהלי היעד והאופ� בו פוני$ אליה$

ידענו שהמורי$ ה$ קהל יעד "; )5' מרואיי� מס ("הרפורמה והציבור באמת לא כל כ� הבי�

 ). 4' מרואיי� מס ("משמעותי אבל חסמו אותנו בדר� אליו

 מדברי המרואייני$ עולה כי לא עסקו באופ� מהותי ומבעוד מועד – אי היערכות להתנגדויות .2

לא העריכו את עוצמת , וג$ כאשר דנו בכ�, במחשבה על מתנגדי$ פוטנציאליי$ לתהלי�

מדברי המרואייני$ עולה כי זו אחת הבעיות . לא נערכו אליה�, נגדויות ובהתא$ההת

ייתכ� , העיקריות בהסברת רפורמת דוח דברת וכי במידה והיו נערכי$ טוב יותר להתנגדויות
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בשלב הראשוני לא חשבנו על ההתנגדויות וזה בסופו ". כי היו מגיעי$ להישגי$ גבוהי$ יותר

. לא חשבו על הארגוני$ כעל מתנגדי$ ולא חשבו עליה$ בכלל. ניי�של דבר מה שהוביל את הע

, את ר� ארז בעיקר, אחרי שההתנגדויות כבר החלו בשטח דיברנו על אי� לתקו2 אות$ בחזרה

 "איפה לא, דיברנו על איפה לתקו2. היו הרבה ישיבות ליליות. שתק2 את השרה באופ� אישי

היינו צריכי$ לעשות הכל "; )2' מרואיי� מס ("גדי$לא נערכנו בכלל למתנ"; )1' מרואיי� מס(

היינו צריכי$ לחשוב על , בדיעבד. מראש כדי למנוע את האפשרות שתצו- התנגדות כזו

נדה ואנחנו חשבנו 'זה היה ממש אג. לא חשבנו שזה יהיה עד כדי כ�. ההתנגדויות מראש

 עלה באחד מהראיונות כי מול דברי$ אלו). 3' מרואיי� מס(" מ אפשר ליישר ההדורי$"שבמו

ובהתא$ לא נית� היחס , א� יתכ� שלא הוגדרו כל המתנגדי$, כ� היתה חשיבה על התנגדויות

הנחנו , הגדרנו מתנגדי$, החשיבה האסטרטגית היתה בסדר". הנדרש למתנגדי$ העיקריי$

 ). 4' מרואיי� מס ("הסברנו לה$, למשל שראשי הרשויות יתנגדו והלכנו אליה$

יתיות שהועלו בהתייחס לתהלי� י אחת הנקודות הבע– ) עובדי המשרד בתהליכי�אי שיתו .3

לא שותפו בדר� ולפיכ� , האסטרטגי הנה העובדה כי עובדי המשרד לא היו חלק מהתהליכי$

בחלק . לא היו יכולי$ לקחת חלק פעיל במער� ההסברה של הרפורמה לקהלי היעד השוני$

מתו� ריכוזיות , שרה כי חוסר השיתו2 נבע ממנהמהראיונות הוזכר הנושא תו� האשמת ה

השרה לא שיתפה את המשרד ואת ארגוני המורי$ וזו ... השרה שלטה, היה תכנו�". וכוחניות

היינו ניזוני$ , היינו קוראי$ עיתוני$ כדי לדעת מה קורה"; )1' מרואיי� מס(" היתה הבעיה

 הנחו את אנשי המקצוע במשרד למיטב ידיעתי לא... מהתקשורת על התהלי� שאנחנו עושי$

החטא הקדמו� של הדוח זה "; )6' מרואיי� מס(" כיצד להתנהל בתקשורת ולהעביר מסרי$

בדיעבד האסטרטגיה היתה . שהוא היה של השרה והיא לא שיתפה בכלל את הדרג המקצועי

מרואיי� (" הרפורמה היתה עוברת א$ ההתנהלות היתה פחות כוחנית. צריכה להיות שונה

 . )1' מס

 טענה שעלתה בדברי המרואייני$ היא כי התקציב שהעמידו לטובת � תקציב ומשאבי� דלי�  .4

פעולות ההסברה של משרד החינו� היה נמו� מאוד בהשוואה לתקציב שעמד לרשות ארגוני 

זה הנושא שעליו יכול , לטענת חלק מהמרואייני$. המורי$ לביצוע פעולות ההסברה שלה$

י העובדה שהמשרד פעל להסברת הרפורמה בתקציב נמו� היא זו לקו$ וליפול דבר וכ

מדברי המרואייני$ עולה בבירור כי התקציב היה . מול ארגוני המורי$" קרב"שהכריעה את ה

לא מספק א� בשו$ שלב לא נמסרה התייחסות להיבט האסטרטגי ולשאלה הא$ תוכננו 

נחנו השקענו הרבה פחות א". וכיצד, מראש התקציב והמשאבי$ שיוקצו לטובת ההסברה
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 20 �הגיעו ל, ח בעוד שה$ לדעתי" מיליו� ש5 �לא עברנו את ה. כס2 בהסברה מהארגוני$

לבנת 'ה$ הריצו במש� חודש של$ את ה. חד משמעית. לא היה מספיק כס2... ח"מיליו� ש

" ואנחנו בקושי עשינו מודעת פרסו$) ב. ה–קמפיי� של הסתדרות המורי$ (הזה ' חבלה

התקציב שלנו היה קמצו- מהתקציב שה$ הקצו . היינו מוגבלי$ תקציבית"; )2' יי� מסמרוא(

 �א$ אני מסכמת את הבעיה הראשית שלנו ... לא נגע אפילו במה שארגוני המורי$ גייסו, לזה

א$ לא היינו "; )3' מרואיי� מס(" היא שהכס2 שיחק את התפקיד הראשי ולא היה לנו מספיק

אני לא . תקשורתית זה היה נראה אחרת,  תקציבי עתק לקמפייני$מתמודדי$ מול גו2 ע$

אבל זה היה בסדרי גודל , זוכר את סדרי הגודל של התקציב של משרד החינו� לטובת העניי�

ה$ ראו . הציבור הרחב באמת לא כל כ� הבי�"; )1' מרואיי� מס(" אחרי$ לגמרי משל הארגו�

 ).4' מרואיי� מס ("קציב שהיה לארגוני$את השילוט על האוטובוסי$ ולנו לא היה הת

,  על א2 קיו$ ישיבות צוות קבועות ומסודרות� "תו& כדי תנועה"תכנו� פעולות ההסברה  .5

עולה מדברי המרואייני$ כי לא תוכננו הפעולות מבעוד מועד וכי עיקר ההסברה היתה 

.   אסטרטגילמעשה תגובה לקולות ולמעשי$ מהשטח ולא יוזמה או החלטה שקד$ לה� תכנו�

) ב. ה–ל הרפורמה ש(הרעיו� העיקרי של האסטרטגיה היה להסביר את החשיבות שלה "

זו כל האסטרטגיה שהיתה כי היתה פשוט תחושה שיש משהו . והשרה התראיינה בנושא

בדיעבד האסטרטגיה . לא חשבנו שיצוצו כאלו התנגדויות. מצויי� ביד ולא צרי� יותר מזה

א$ היינו מתכנני$ אסטרטגיה תקשורתית מאוד מובנית ולא ... היתה צריכה להיות שונה

 ; )1' מרואיי� מס ("יכול להיות שתקשורתית זה היה נראה אחרת, מתעסקי$ בכיבוי שריפות

 חומרי$ מה$ קיבלה, $ בדיוניישבהדוברת הוועדה לא . ממש לא, לא היתה אסטרטגיה"

 קביעתלא , לות תו� כדי תנועהאבל זה היה התנה, ע$ יועצת התקשורת של השרה ועבדה

האסטרטגיה היתה . הכוונה היתה שעד פרסו$ הדוח לא מדבררי$ שו$ דבר... מדיניות מראש

... האסטרטגיה השתנתה כל הזמ�"; )2' מרואיי� מס(" רק לשלבי$ שלאחר פרסו$ הדוח

ספיק אולי לא ניתחו מ. העובדה שהתכנסנו וניתחנו את האירועי$ שקרו זה כבר טוב מבחינתי

. לא הידברות אפילו, היה פינג פונג. בדברת לא היתה אסטרטגיה"; )4' מרואיי� מס(" טוב

אנשי . נ2 של הגחלי$�העיתונאי$ גרמו לנ2. זה היה אירוע יומיומי. זרקו בו- אחד על השני

,  קוראי$ עיתוני$ כדי לדעת מה קורה היו.  עסוקי$ בלהשתת2 בוועדות כל הזמ�המשרד היו

מהדברי$ עולה כי על א2 ). 6' מרואיי� מס ("עושי$שי$ מהתקשורת על התהלי�  ניזונהיו

האסטרטגיה לא נקבעה או נדחתה לשלבי$ מאוחרי$ , שישבו צוותי העבודה הרלוונטיי$

 .ובהתייחס למציאות חדשה שנוצרה מדי יו$" תו� כדי תנועה"והמהלכי$ שנעשו היו בעיקר 
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$ שעולי$ מדברי המרואייני$ הוא ששלמה  אחד הדברי– שלמה דברת בחזית ההסברה .6

היה דמות בולטת תקשורתית והוביל מהלכי$ , אשר עמד בראש ועדת דברת, דברת

נראה כי לא מדובר בהחלטה . תקשורתיי$ רבי$ במסגרת פעולות ההסברה של הרפורמה

 כתוצאה הדבר קרהיתכ� כי . כי א$ מציאות שהתהוותה באופ� זה, אסטרטגית של הצוות

, היכרותו ע$ כתבי$ כלכליי$ו להיות בחזית התקשורתית רצונו, ונו מול התקשורתמניסי

אשר העידה על עצמה כי הכירה עד אותה עת , על פני דוברת הוועדהיתרו� דבר שהיווה עבורו 

 שלמה הכתיב את הקצב ...דברת לא רצה להתעסק בכלל ע$ כתבי חינו�".  בעיקר כתבי חינו�

הוא יותר רצה לדבר ע$ כתבי$ . אנחנו עובדי$ ע$ כתבי חינו�בדר� כלל . ואת התקשורת

, אלא ג$ עורכי$, לא רק כתבי$, אז הוא נפגש ע$ כל מיני אנשי$. זה הרקע שלו, כלכליי$

עורכי$ וכדומה הוא הגיע לפעמי$ , למפגשי$ ע$ כתבי$. וזה דברת קבע בעצמו, כותבי דעה

). 2' מרואיי� מס(" וברת הוועדה לא היתהדאפילו , )ב. ה–לבנת (לפעמי$ ע$ לימור , לבד

על . בסופו של דבר השפיעה רבות על תוצאות ההסברה, שלא הוסדרה אסטרטגית, סוגיה זו

שלמה דברת התנהל באופ� עצמאי מול התקשורת ולא אחת הדברי$ , פי דיווחי המרואייני$

. רפורמהלא תאמו את עמדות משרד החינו� או את כוונות הדוברי$ שעסקו בהסברת ה

לא , הוא ב� אד$ פרטי. הוא עשה את זה במידה של צדק, ואגב, דברת ניהל מערכת עצמאית"

. נדה פרטית'הפעילות התקשורתית שלו היתה מנוהלת אבל ג$ היתה לו אג. עובד במערכת

דברת התראיי� בעצמו בלי "; )1' מרואיי� מס ("הוא איש עסקי$ ויכול לעשות מה שהוא רוצה

הוא איש כריזמטי וחשב שיוכל להתראיי� אבל לא תמיד זה היה . ת הוועדהלתא$ ע$ דובר

היבט נוס2 של התנהלותו העצמאית של שלמה דברת במערכה ). 4' מרואיי� מס(" במקו$

כאשר ההתנגדויות מגיעות , התקשורתית עולה בשלבי$ מאוחרי$ של הסברת הרפורמה

 שלא להתראיי� עוד ולא להיות מזוהה בוחרהוא , מעידי$ המרואייני$, ואז, לרמות גבוהות

הוא , דברת בעצמו עשה אחורה פנה באיזשהו שלב "–ע$ מהל� שזוכה להתנגדויות כה רבות 

כבר לא שמעת אותו מתראיי� וג$ לא א2 אחד אחר , נשארנו להתמודד לבד. פשוט נעל$

 .  )2' מרואיי� מס(" מחברי הוועדה

 החינו� מהווי$ את הגור$ המרכזי בתקשורת כתבי – ניתוק כתבי החינו& מוועדת דברת .7

. ועימ$ מורגל צוות הדוברות של משרד החינו� לעבוד באופ� שוט2, המסקר נושאי חינו�

עולה כי דווקא כתבי , על א2 זאת. של המשרד" כתבי הבית"בשפת הדוברי$ ה$ מכוני$ 

תכ� כי י. החינו� הורחקו מהזירה ובהמש� סיקרו את הרפורמה באופ� מאוד לא אוהד

את מאז� הכוחות בי� המשרד , ולו במעט, תשומת לב שונה אל כתבי החינו� היתה משנה
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מתו� הראיונות לא עולה בבירור עד כמה ההחלטה לא לשת2 כתבי$ . למתנגדיו ברפורמה

בתהליכי$ היא החלטה אסטרטגית או מציאות שנוצרה מתו� הבחירות של הגורמי$ 

... לא רצה להתעסק בכלל ע$ כתבי חינו�, אהב תקשורתדברת לא ". המובילי$ את הרפורמה

 ע$ ...כלכליי$ הוא יותר רצה לדבר ע$ כתבי$. בדר� כלל אנחנו עובדי$ ע$ כתבי חינו�

. זה שהוועדה היתה סגורה בפני כתבי$ זה ג$ היה טעות!... הכתבי חינו� היינו פשוט שרופי$

לפחות היינו עושי$ תדריכי$ . ייס אות$א$ היינו מכניסי$ את כתבי החינו� היינו יכולי$ לג

לדעתי ג$ א$ התקציב "; )2' מרואיי� מס(" זה גר$ לריחוק מה$. פע$ בחודש או משהו כזה

ה$ .  לא משנה מה�כתבי החינו� היו הופכי$ את זה . לא היינו מצליחי$, היה גדול פי חמישה

אולי היינו "; )5' מסמרואיי� (" תייגו אותו ואת הרפורמה ככלכלית, לא אהבו את דברת

עוד ניכר מדברי המרואייני$ כי הניתוק ). 4' מרואיי� מס("יכולי$ לחבק יותר את התקשורת

ייתכ� כי . מכתבי החינו� הביא לשימוש רחב ולא מאוז� בהדלפות מתו� חדרי ועדת דברת

ופ� להדלפות היה ער� חדשותי נמו� יותר בעיני הכתבי$ אילו היו חשופי$ לעבודת הוועדה בא

לא לשלב כתבי$ בתו� , כאמור, א� היות והאסטרטגיה היתה, באמצעות הדוברות, שוט2

סביר להניח כי , כמו כ�. הרי שלהדלפות היה ער� חדשותי גבוה במיוחד, עבודת הוועדה

כל עוד לא זכו לשיתו2 , הכתבי$ היו פחות נכוני$ להציג באופ� מאוז� טענות שעלו מההדלפות

ניירות מודלפי$ . זה משרד מאוד מאוד דול2". $ דוברות המשרדמטע" או� דה רקורד"

לא היתה גאוות . אלי$ למערכת במשרד החינו�יאנשי$ לא לו. רעיונות מודלפי$, לעיתונות

דברת רצה להוציא הכל לתקשורת רק בדוח אבל דברי$ דלפו "; )1' מרואיי� מס(" יחידה

י� שהתחילו ההדלפות התחיל ג$ החשש א. וזה השפיע... עדויות דלפו. החוצה במהל� הדר�

מתו� הוועדות  "; )5' מרואיי� מס ("בקרב ארגוני המורי$ וה$ ישר התחילו בקמפיי� המטור2

זה היה תהלי� . נפתחו אתרי$... ר� ארז דיבר, לית אמרה"המנכ, השרה אמרה, דלפו דברי$

 ). 6' מרואיי� מס ("ע$ עוד2 מילי$ ומניפולציות

 סוגיה זו עלתה – מורי� בתהליכי הרפורמה ואי חתימה על הסכ� עמ�אי שיתו) ארגוני ה .8

. מספר פעמי$ בהתייחס לשאלה מה היו הבעיות שעמ� התמודד המשרד בהסברת הרפורמה

בעיקר בהיבט של , אי שיתו2 ארגוני המורי$ מהווה גור$ שאכ� הפריע בהסברת הרפורמה

היו משתפי$ את הארגוני$ א$ ". במידה והיו שותפי$, מניעת ההתנגדות האפשרית

הבעיה שלנו היתה "; )1' מרואיי� מס(" המלחמה אית$ לא היתה כל כ� גדולה.... המקצועיי$

, יולי רתמה אות$ באמצעות המפלגה. שלא היינו מחוברי$ פוליטית לא2 אחד מהמתנגדי$

ה$ ג$ אנחנו הצענו את אות� הפשרות בדיוק אבל . ואז ה$ לא תקפו אותה והסכימו להתפשר
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אני ...  הארגוני$–הבעיה היתה חו- המשרד "; )3' מרואיי� מס(" רצו לחסל את הרפורמה

הסיבה . לפעמי$ תוהה מה היה קורה א$ היינו מכניסי$ את הארגוני$ לתו� דיוני הוועדה

במבט לאחור אני לא חושב שהיה לנו ... שלא הכנסנו אות$ זה שחששנו שה$ יעשו שמות

 ).4' מרואיי� מס(" הקואליציות לא היו מספיק חזקות, הסיכוי להעביר את הרפורמ

  

  –אופק חדש 

במסגרת אסטרטגיית ההסברה של אופק חדש ניכר כי ניתנה תשומת לב רבה לשני קהלי יעד 

, באשר לעובדי המשרד. פחות דגשי$ הושמו על הציבור הרחב, עובדי המשרד והמורי$: עיקריי$

במסגרתו עולה כי העובדי$ , בשונה מדוח דברת, בתהליכי$ניכר כי הוחלט לשתפ$ באופ� אקטיבי 

 לאסטרטגיית ההסברה בהתייחסלהל� אציג את ההיבטי$ העיקריי$ שעלו . לא שותפו בתהליכי$

  :של אופק חדש

  

התייחסויות רבות  בראיונות ובמקרה זה על,  בשונה מהסברת דוח דברת– הגדרת קהלי יעד .1

$ ידעו לציי� כי בוצעה הגדרת קהלי יעד וחלק$ א2 המרואייני.  הגדרת קהלי יעדלסוגיית

קוד$ כל מול קהל יעד צוותי ". עסקו באופ� אינטנסיבי במסגרת תפקיד$ בפנייה לקהלי היעד

אוכלוסיית ...  היינו צריכי$ להתמודד ע$ השביתה ולהסביר לה$ שהרפורמה טובה�ההוראה 

ש משהו שמטרתו לקד$ את לרתו$ אות$ שיבינו שי, היעד השנייה היתה ראשי רשויות

רצינו להגיד לה$ . הציבור, אוכלוסית היעד השלישית היתה ההורי$. החינו� בעיר

יעד . כי הפרסומי$ של הארגו� היו מאוד אגרסיביי$, שיראו את העובדות, שהרפורמה טובה

ניכר עוד כי קהל היעד שקיבל . )7' מרואיי� מס ("נוס2 ואחרו� היה עובדי המשרד עצמו

המנהלי$ וצוותי ,  לב מירבית והשקעת משאבי$ ניכרת הוא אוכלוסיית המורי$תשומת

כי המהפכה למורי$ באופק חדש היא מאוד , אני הייתי עסוק בהסברה למורי$". החינו�

כל ב� אד$ נורמלי היה מתמלא חששות ופחדי$ מול  שינוי כל כ� מהותי במקו$ . משמעותית

לכ� היה ברור לנו שהשלב הראשו� הוא ... וא גדולכ� שהאתגר מול המורי$ ה, העבודה שלו

... את אסטרטגיית ההסברה למורי$ יצרנו כבר מהיו$ הראשו� של הרפורמה... הסברתי

כל עובדי הוראה בכלל$ היו , כסוכני שינוי, המנהלי$ והמורי$ היו קהלי היעד העיקריי$

$ ואת ההתנגדויות מה שמאוד עזר לדעתי היה האסטרטגיה של לכבד את המורי. קהל יעד

משרד היעו- התקשורתי החיצוני גויס ג$ הוא ). 8' מרואיי� מס(" ולתת מידע כי מידע זה כוח

, בשיווק, הגדרת התפקיד היתה לסייע בהטמעה". במטרה לעבוד מול קהל היעד מורי$
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" לא בציבור הרחב, העיסוק היה רק בציבור המורי$. בדר� שבה פוני$ למורי$, בהסברה

בראיונות מסר נ, במקביל להתייחסות חד משמעית באשר לקהל היעד מורי$. )9' � מסמרואיי(

אשר גר$ לנזקי$ בתהלי� ,  לקהל היעד הורי$ת לב מספקחוסר תשומתהורגש  כי בפועל

אשר שולח את התלמידי$ , המסר של המשרד לא עבר אל קהל יעד זהשההסברה והביא לכ� 

ואז נוצר מצב , על הרפורמה וסבל מאוד מהשביתההציבור ידע מעט מאוד ". אל בתי הספר

עד ...  נית� היה לעשות את זה אחרת. שההסברה היא כבר מכובע של התנצלות וזה בעייתי

היו$ יכול להיות שהציבור לא יודע מה יכול היה לקרות א$ הארגו� היה מתנהג אחרת 

 מה � גבי אלו שלא נכנסו יכול להיות שהיינו צריכי$ להיות יותר ברורי$ ל. ומצטר2 לרפורמה

  ).7' מרואיי� מס(" היה קורה אילו היו נכנסי$

עולה מהראיונות כי היה חוסר , כמו בדוח דברת,  ג$ במקרה זה– אי היערכות להתנגדויות .2

מה יכול 'לא עשינו מראש את משחקי התפקידי$ והסימולציות ל".  להתנגדויותהיערכות

אולי היינו מוכני$ יותר ויותר יעילי$ ,  את זהא$ היינו עושי$. 'מה נעשה א$'ו' להיות

לא היו ... ובהינת� שיש שביתה לא היינו מוכני$! לא צפינו שתהיה שביתה כזו... בצעדי$ שלנו

האסטרטגיה היתה לדבר . מסרי$ ספציפיי$ שניסחנו במסגרת ההתמודדות ע$ המתנגדי$

, זה ציבור שאנחנו צריכי$ אותוציבור המורי$ . ג$ א$ ר� ארז הרגיז אותנו. פוזיטיבי בלבד

יש ארגו� מקצועי ותפיסת העול$ . ולכ� אנחנו לא נלחמי$ ע$ המורי$, שאי� לנו מאבק איתו

; )7' מרואיי� מס(" הוא נבחר ויש לכבד אותו, של יולי תמיר היתה שלא צרי� להילח$ בו

� לא היינו הנחנו שתהיה התנגדות טבעית לשינוי באשר הוא שינוי אבל להתנגדות הארגו"

אחת התובנות הגדולות ביותר . ה$ לא צפו את גודל ההתנגדות"; )8' מרואיי� מס(" מוכני$

" שצרי� בהובלה של מהל� כזה זה כל הזמ� לחשוב מה יהיו ההתנגדויות ומאיפה יבואו

 ).9' מרואיי� מס(

אמצי$  עולה מהראיונות באופ� ברור כי נעשו הרבה מ– שיתו) פני� ארגוני כצעד אסטרטגי .3

מתו� הכרה בכ� שג$ ה$ משפיעי$ על תהלי� ההסברה , לשת2 את עובדי המשרד בתהליכי$

האסטרטגיה ".  המורי$ והמנהלי$ במערכת החינו�–כנותני שירותי$ לקהל היעד העיקרי 

זה הוביל לכ� שאפשר היה . שיתו2 ובניית קואליציות, שיתו2, של יולי תמיר היתה שיתו2

האסטרטגיה היתה לגרו$ לאנשי$ להרגיש שיש לה$ בעלות על . ילרתו$ את המשרד לשינו

כאמור כדי , פקידות כח אד$ וגזברות: קהל היעד הראשו� שהגדרנו היה פנימי. התהליכי$

יולי תמיר היתה מאוד מתוכננת וחשפה "; )8' מרואיי� מס(" לתת שירות טוב יותר למורי$

� היא עברה בעצמה מחוז. רכת החינו�לממשלה ולמע,  לאוצר� את הרפורמה בצורה שיטטית 
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זה אוטובוס שבו היו כל ראשי המשרד ובו ג$ התקיימו דיוני$ אי� עושי$ ". יולי בוס"מחוז ב

זו יצירה של יחידה לוחמת למע� מטרה וכ� היא גייסה את האנשי$ בתו� . את הרפורמה

 שזה מבחינתי מוב� ,יעד נוס2 ואחרו� היה עובדי המשרד עצמו"...;  )6' מרואיי� מס(" המשרד

 ).7' מרואיי� מס(" מאליו

 מדיווחי המרואייני$ עולה כי המשרד בחר לא להשקיע משאבי$ רבי$ – תקציב ומשאבי� .4

כמוב� שיש בה השפעה ישירה על איכות , בחירה זו. מתו� חשש לביקורת ציבורית, בהסברה

צור� להסביר פעולות ההסברה וסביר להניח כי בעקבותיה תבוא בחירה להתמודד ע$ ה

אומ- לא להרגיש שזה בזבוז כס2 ולהשקיע , צרי� אומ- בשביל להסביר". בכלי$ מינימאליי$

ולמרות , מרבית הפעולות שעשינו היו ללא תקציב כלל... בזה למרות הביקורת האפשרית

צרי� להשקיע , בדיעבד. היתה ביקורת בעיתו� על איזו מודעה אחת ששילמנו עליה, זאת

שהמעגלי$ שלה הרבה יותר , במיוחד ברפורמה כזו.  ומשרד צרי� תקציב לכ�כספי$ בהסברה

  ).7' מרואיי� מס(" רחבי$ ממעגל המורי$

 מתו� הראיונות עולה כי לצוות ההסברה של אופק חדש – האוצר כצעד אסטרטגימשרד גיוס  .5

י נראה כי הסיוע של משרד האוצר היה משמעות. משרד האוצר, הצטר2 שחק� משמעותי נוס2

בגלל שמשרד האוצר ". ה� בהיבט של תקציב להסברה וה� ביצירת דימוי רציני לרפורמה

לגייס את האוצר . התגייס להסברה של אופק חדש וגייס כתבי$ כלכליי$ זה השפיע לטובה

תקציב הדוברות לא מחזיק . פ והכס2"השת, האוצר הביא את הידע... זה היה אסטרטגיה

  ). 2' מרואיי� מס(" היה באז תקשורתי. רד וזה חלחלאז ה$ ג$ תקצבו את המש, כלו$

 אחד הנושאי$ שעלו בראיונות הוא העובדה שחלק ניכר – האינטרנט כזירה תקשורתית .6

שפעלו , תו� דגש על מתנגדי הרפורמה, מההתנהלות התקשורתית התקיי$ באינטרנט

י$ להתמודדות ה זו או כלי לא סיגל מענה לסוגי,לעומת זאת, משרדה. באמצעות מדיו$ זה

. א:  כיניכרמהדברי$ העולי$ מהראיונות . "באותה השפה" ולכ� לא השיב למתנגדיו עמה

היתה . ב; לא היו הכלי$ להתמודדות ע$ האינטרנט כזירה תקשורתית פעילהלמשרד 

, כשמדברי$ על אמצעי הטמעה ושיווק". התנגדות ממשית לפעולה בכלי$ אינטרנטיי$

צרי� חברה . אינטרנט ואי� מתמודדי$ ע$ הסוגייה האינטרנטיתמדברי$ היו$ קוד$ כל על 

צרי� סטודנטי$ . צרי� צוות תגובות או� ליי�. חדש, צרי� אתר פעיל, של תגובות כל הזמ�

חייבי$ . צרי� הפצות ויראליות של סרטוני$ והפקות שמפיצי$ באינטרנט. שיגיבו כל הזמ�

זה דברי$ שחייבי$ . בתלמידי$ ובמורי$, וזה פוגע ג$ בהורי$. להיות מעודכני$ כל הזמ�

שיענו למתנגדי$ , אני המלצתי להכניס עשרה טוקבקיסטי$"; )9' מרואיי� מס(" לעשות
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מעניי� אותי לדעת א$ בהמש� הדר� של המשרד הוא יהיה . באות$ הכלי$ אבל המשרד סרב

ציני ויית� איזה משרד יחסי ציבור ככה ר, יותר עוצמתי ויקח לעצמו ג$ איזה מוטי מורל

אי "; )8' מרואיי� מס(" לטוקבקיסטי$ לעשות את העבודה מול טוקבקיסטי$ של הארגוני$

 �הלכה על אתר אינטרנט ) ב. ה–ענת שניידרמ� (היא . אפשר שאחד יתעסק במי$ ואחד בשמ�

  ).9' מרואיי� מס(" מקומות אחרי$ לגמרי, ה$ במקו$ זה הלכו על רדיו. תל� אתה על יוטיוב

  

   וסיכו�השוואה

וניכר כי בכל אחת שונות מאוד , דוח דברת ואופק חדש, אסטרטגיות ההסברה של שתי הרפורמות

בשתי הרפורמות משפיעי$ על אסטרטגיית . מהרפורמות הושמו דגשי$ על נושאי$ אחרי$

אציג . ההסברה בעלי התפקידי$ שלקחו חלק בתהלי� ותנאי המציאות הקיימי$ באותה תקופה

  :קריי$ של האסטרטגיות השונות בטבלה מסכמתאת ההיבטי$ העי

 אופק חדש דוח דברת מאפייני האסטרטגיות 

הגדרת קהלי 

 יעד

לא בוצעה הגדרה ברורה של 

 קהלי יעד

בוצעה הגדרה ברורה של קהלי 

תו� שימת דגש משמעותי , יעד

לא . על קהל היעד מורי$

הוש$ דגש מספק על קהל 

 ד הורי$היע

עובדי המשרד לא שותפו 

 בתהליכי הרפורמה וההסברה 

עובדי המשרד שותפו בתהליכי 

הרפורמה כחלק 

מהאסטרטגיה להסברתה 

 לקהל היעד מורי$

שיתו) פני� 

 ארגוני

בשני המקרי$ המרואייני$ מייחסי$ היבט זה של שיתו2 פני$ 

 .ארגוני למדיניות והתנהלות של השרה המכהנת

היערכות 

 התנגדויותל

 בשני המקרי$ לא בוצע תהלי� מספק של היערכות להתנגדויות

מאפייני� 

עיקריי� בשתי 

 הרפורמות

תקציב 

  ומשאבי�

תקציב נמו� שלא תא$ את 

לא ברור הא$ . צרכי ההסברה

היתה החלטה אסטרטגית 

  קודמת בדבר גובה התקציב

תקציב נמו� מתו� החלטה 

אסטרטגית לא להשקיע 

  משאבי$ בהסברה

מה דברת בחזית ההסברה של מאפייני� ייחודיי� לכל רפורמה

במקו$ מי מעובדי המשרד או 

היותו עצמאי ולא . מהנהלתו

פגע במהלכי ,  תלוי הנחייה

 ההסברה

גיוס משרד האוצר כצעד 

 אסטרטגי
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ניתוק כתבי חינו� מוועדת 

 הביא לסיקור לא מאוז� דברת

 ולשימוש נרחב בהדלפות

האינטרנט פעל כזירה 

  להתנגדויותתקשורתית

גית לא הוש$ וברמה האסטרט

 דגש מספק על נושא זה

אי שיתו2 ארגוני המורי$ 

בתהליכי הרפורמה ואי חתימה 

 ייתכ� והביאו על הסכ$ עמ$

  לעליה בהתנגדות

  

   

  העסקת שירותי יעו( תקשורתי חיצוני :2.1פרק 

מוקדש . תחו$ העסקת שירותי יעו- תקשורתי חיצוני נכלל בתו� נושא האסטרטגיה התקשורתית

וכ� לאור , לאור ההתייחסויות הרבות שניתנו לנושא זה על ידי המרואייני$, רק נפרדפ� לו תת

בשתי הרפורמות הועסקו משרדי יחסי ציבור . ההיבטי$ הרבי$ שעלו בהתייחס לנושא זה

א� בכל אחד מהמקרי$ ניכר כי הסיבות להעסקת המשרדי$ , חיצוניי$ לש$ הסברת הרפורמה

, כמוב�, הגדרות התפקיד היו שונות ומכא�, ההעסקה היו שוני$תהליכי , החיצוניי$ היו שונות

ניכר מהראיונות כי בשני המקרי$ עובדי המשרד לא היו מעורי$ , כמו כ�. הביצוע היה שונה

מעורב בתהלי� זה הוא השרה שהיה בתהלי� העסקת משרדי הייעו- החיצוניי$ וכי הגור$ העיקרי 

  . המכהנת

   –דוח דברת 

ולה כי במהל� הסברת דוח דברת לקחו חלק שני משרדי יעו- תקשורתי מתו� הראיונות ע

 "ארד תקשורת". " יהושעפרסו$ "והשני הוא משרד" ארד תקשורת"משרד האחד הוא , חיצוניי$

דוח הצעה לתכנית . ולא מיד ע$ הקמתה, בתפקידו זמ� מה לאחר שוועדת דברת החלה לפעולהחל 

ולכ� נית� להניח כי זה מועד תחילת , 2004ודש מאי חבמהל�  והסברה אסטרטגית הוגש על יד

 סיימו את " תקשורתארד" ו"יהושעפרסו$  "הדר� נכנס לתמונה משרדבמהל� . ההתקשרות

  . התקשרות$ ע$ משרד החינו� בנושא זה

  

 מדברי המרואייני$ עולה כי – העסקת יועצי תקשורת חיצוניי� בהחלטת השרה המכהנת .1

כי א$ על ידי השרה , קה לא התקבלה במסגרת צוות ההסברהככל הנראה ההחלטה על ההעס

אני לא יודע מי החליט את זה אבל היו רמות של החלטות שבכלל לא הייתי חלק ". עצמה

 –לבנת (לדעתי זו היתה החלטה של לימור . זה לא היה בישיבת הנהלה או משהו כזה, מה�

   ).1' מרואיי� מס(" היא הכניסה לבד משרדי יעו- תקשורתי חיצוניי$) ... ב.ה
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 מדברי –הגדרת תפקיד משרד הייעו( התקשורתי החיצוני וביצוע הפעולות בפועל  .2

לא ברור . המרואייני$ עולי$ תפקידי$ שוני$ שביצעו משרדי הייעו- התקשורתי החיצוניי$

 .מי הנחה את המשרדי$ החיצוניי$ ומי הגדיר את תפקיד$

את ההתמודדות בפועל ע$ , השות2 שלו, ורבאיל ארד וליאור ח": 1' מרואיי� מסלפי   

 ".ספיני$ תקשורתיי$, ה$ עשו תדרוכי$ תקשורתיי$ לכתבי$. ההתנגדויות בעיקר ה$ עשו

זה . התחלנו ע$ אחד והחלפנו באמצע. נעזרנו בשני משרדי$ חיצוניי$": 3' מרואיי� מסלפי   

אנחנו תרמנו את התוכ� . ..פינג פונג, להלח$, זה להתנגח, זה משהו דו כיווני, לא קמפיי�

 שאלו מה �ה$ כיוונו אותנו . המקצועי וה$ הוציאו מהמכלול את האמירות התקשורתיות

ה$ יותר פעלו . 'מה יגידו עליו אחרי$ וכו, מה לא טוב בו, מה טוב בו, התרומה של הצעד הזה

ה למשל הציעו שנראיי� ראשי ערי$ שלרפורמה אצל$ יש חשיבות גבוה. ברמה האסטרטגית

זה דבר שלא היינו . ושנוציא את הראיונות אית$ לתקשורת במקו$ שנתראיי� בעצמנו

הוא לא יהיה מקצועי כמו משרד , עד כמה שיהיה מקצועי, דובר משרדי. חושבי$ עליו לבד

  ".צ חיצוני"יח

ליאור חורב . היתה המקבילה שליש בחורה במשרד של איל ארדהיתה ": 2' מרואיי� מסלפי 

סייעו לנו למפות מי יכול לכתוב טורי דעה , ה$ סייעו בניסוח שאלות... אלינוהצמיד אותה 

לקראת סו2 העבודה של הוועדה הכנסנו ג$ את . ה$ דיברו ע$ מובילי דעת קהל, בנושא

  ".זה היה יותר בשביל היישו$ של הרפורמה. שעשו בשבילנו כמה מודעות" פרסו$ יהושע"

הדלפות התחיל ג$ החשש בקרב ארגוני המורי$ וה$ אי� שהתחילו ה": 5' מרואיי� מסלפי 

פרסו$ .  צור ואת גית$ והשקיעו מליוני$�שכרו את מורל . ישר התחילו בקמפיי� המטור2

זה היה מאי� קמפיי� בהתייחס לקמפיי� של ארגוני , עשו סלוגני$, יהושע עבדו בשבילנו

  ".המורי$

רמי .  ראש הממשלה עשה איל ארדאת האסטרטגיה והקשר ע$ משרד: "4' מרואיי� מסלפי   

  ".יהושע עשה קמפיי�

ניכר כי כל אחד מבעלי התפקידי$ מתאר בצורה שונה את התפקיד של הייעו- , א$ כ�  

שככל הנראה היה מאוד מעורב , " תקשורתארד"במיוחד במקרה של , התקשורתי החיצוני

המשרד החיצוני וכי  לא בוצעה הגדרה מסודרת של תפקיד נית� להניח כי, לפיכ�. בתהלי�

 ההגדרה יותר ברורה וחוזרת על " יהושעפרסו$"במקרה של . ניתנה לו יד חופשית להשפיע

  .עצמה בקרב המרואייני$
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   –אופק חדש 

, מתו� הראיונות עולה כי במהל� הסברת אופק חדש לקח חלק משרד יעו- תקשורתי חיצוני אחד

רבקה שרגא החלה את . רד החינו�שהייתה בעברה ג$ דוברת מש, משרדה של רבקה שרגא

כשכבר החלו התנגדויות , 2008תפקידה כיועצת תקשורת חיצונית באופק חדש בחודש יולי 

לעסוק , ניכר כי תפקידה הוגדר באופ� מאוד ברור. ממשיות לרפורמה ואלו כבר סוקרו בתקשורת

עט שונה את א2 כי עובדי המשרד ורבקה שרגא בעצמה מגדירי$ באופ� מ. בקהל היעד מורי$

  .הרי שההגדרה הכוללת אחידה בקרב כל המרואייני$, התפקיד שביצעה בפועל

  

 מדברי המרואייני$ עולה כי – העסקת יועצי תקשורת חיצוניי� בהחלטת השרה המכהנת .1

כי , ככל הנראה ההחלטה על ההעסקה לא התקבלה במסגרת צוות ההסברה, ג$ ברפורמה זו

 יודע באיזה שלב הוחלט על הוספת משרד יעו- תקשורתי אני לא". א$ על ידי השרה בעצמה

מדבריה של יועצת , יחד ע$ זאת). 8' מרואיי� מס(" זה היה החלטה של השרה, חיצוני

כי , עולה כי הגדרת תפקידה לא הגיעה מהשרה, רבקה שרגא, התקשורת החיצונית שהועסקה

  .וכ� כי עבדה באופ� שוט2 ע$ עובדי המשרד, א$ מעובדי המשרד

 בניגוד לרפורמת – הגדרת תפקיד משרד הייעו( התקשורתי החיצוני וביצוע הפעולות בפועל .2

באופק חדש הגדרת התפקיד של משרד הייעו- התקשורתי החיצוני היא ברורה , דוח דברת

הגדרת התפקיד באה ". וחוזרת על עצמה בדברי המרואייני$ ה� מהמשרד וה� מחוצה לו

בדר� שבה , בהסברה, בשיווק, והיא היתה לסייע בהטמעהלית "מאבי אופק ובשיתו2 המנכ

ניכר ). 9' מרואיי� מס(" לא בציבור מהרחב, העיסוק היה רק בציבור המורי$. פוני$ למורי$

 מדברי המרואייני$ כי באופק חדש המשרד ניסה להימנע ככל הנית� מהעסקת משרדי יעו-

הרצו� להימנע מלהשקיע משאבי$  �בעיקר מתו� היבטי נראות ציבורית , תקשורתי חיצוני

אני לא זוכרת שהיה בכלל משרד ": 7' מדיניות זו בולטת מאוד בדברי מרואיי� מס. בנושא זה

לגבי כל העבודה מול קהלי היעד היה ברור שלא שוכרי$ משרד יחסי ציבור . יעו- חיצוני

רוספקט פה וש$ אולי נעזרנו מאוד בקט� באיזה פ. חיצוני כי לא רצינו להוציא על זה כספי$

למרות שידענו שהארגו� משקיע בכ� הרבה , אבל התקמצנו מאוד על הכס2 למטרות אלו

חוברות , בתו� הפעולות המעטות שקבענו להשקיע בה� כס2. מאוד ועושה את זה בגדול

בי� השאר חשבנו להפיק כנסי$ למורי$ ורק לש$ כ� שכרנו את ... מודעות פה וש$, הסבר

לא שכרנו אותה כמשרד יחסי ציבור אלא .  היה במהל� היישו$ עצמושזה כבר, רבקה שרגא

לפיה כ� היה צור� , בחלק מהראיונות מועברת ביקורת על מדיניות זו ."רק לארגו� הכנס
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בהעסקת משרד יעו- תקשורתי חיצוני לסיוע בתחומי$ שוני$ שאות$ ייתכ� ועובדי המשרד 

אני המלצתי להכניס עשרה ". שות$לא היו יכולי$ לעשות לבד במשאבי$ העומדי$ לר

היה צרי� משרד , בנוס2. שיענו למתנגדי$ באות$ הכלי$ אבל המשרד סרב, טוקבקיסטי$

לא ידוע לי על עוד . רבקה שרגא נשכרה רק בשביל ללוות את הכנס הגדול שעשינו. יחסי ציבור

  ). 8' מרואיי� מס(" דברי$ שהיא עשתה

  

  השוואה וסיכו�

בשני . שורתי חיצוני נעשתה על ידי המשרד בעת הסברת שתי הרפורמותהעסקת משרד יעו- תק

א� , ולא על ידי הצוות שעסק בהסברה, המקרי$ נראה כי המינוי בוצע על ידי השרה המכהנת

  .  בכל אחד מ� המקרי$ ההעסקה ושיתו2 הפעולה נעשו באופ� שונה�מעבר לכ� 

מאפייני העסקת משרד יעו( 

 תקשורתי חיצוני

 אופק חדש  דוח דברת

השרה המכהנת מינתה את משרדי הייעו- התקשורתי החיצוני  מינוי לתפקיד

 וככל הנראה הדבר נעשה ללא מעורבות רבה של גורמי המשרד

 משרד אחד שני משרדי$ מספר משרדי� מועסקי�

 ככל הנראה –" ארד תקשורת" מועד תחילת ההעסקה

  .2004בחודש מאי 

, לא ברור �"  פרסו$ יהושע"

� הדבר בוצע בשלבי עבודה א

 מתקדמי$ של הוועדה

בשיא , 2008בחודש יולי 

, העבודה על קידו$ הרפורמה

לאחר שההתנגדויות כבר 

 החלו מסוקרות בתקשורת

ניכר , לא היתה הגדרה ברורה הגדרת התפקיד

. כי ביצעו סוגי תפקידי$ רבי$

הגישו תכנית " ארד תקשורת"

הסברה אסטרטגית מגובשת 

להניח מתו�  ית�נומלאה א� 

נעשה בה הראיונות כי לא 

 שימוש

הגדרה ברורה א� מוצגת 

כרחבה יותר על ידי יועצת 

התקשורת החיצונית מאשר 

טענה . על ידי עובדי המשרד

בקרב חלק מהמרואייני$ כי 

הגדרת התפקיד היתה 

מצומצמת מדי ולא ענתה על 

 כל צרכי ההסברה

  

  



 47

   הלכה למעשה* פעולות ההסברה : 3פרק 

והאופ� , כפי שמשתקפות מדברי המרואייני$,  פעולות ההסברה שבוצעו הלכה למעשהיוצגוהל� ל

  .בו רואי$ המרואייני$ פעולות אלו

  

   –דוח דברת 

 אחת הסוגיות המעניינות שעולות לאור� הראיונות ע$ בעלי � פעולות הסברה הלכה למעשה

על א2 ,  פעולות הסברה שביצעועלהיא כי אלו מיעטו לדווח , התפקידי$ ברפורמת דוח דברת

יוחסו למשרדי יחסי , רבות מהפעולות שדווח כי בוצעו, יתרה מכ�.  ואחרותושנעשו פעולות כאל

. ולא לעובדי המשרד, הועסקו על ידי משרד החינו� לש$ קידו$ הרפורמהשחיצוניי$ הציבור ה

אחרי כל ישיבה ". ברהיה פעולותיה� של דוברת ועדת דברת ועוזרת הדומהראיונות המעט שעלה 

שעשתה מה "; )4' מרואיי� מס ("כמו כתיבת הודעות לעיתונות וכדומה,  ביצעו את המטלותה�

יותר . כמעט לא הוצאנו הודעות, לא היו הרבה תגובות להוציא, דוברת הוועדה היה בעיקר ליווי

, ורי$ במסגרת דברור היישו$ עשינו יותר הסברה למ... בהכנת סקר וכאלושל עזרהברמה 

אבל , פה וש$ נתנו מורי$ שיתראיינו ויספרו על טובת הרפורמה. כמעט לא לעיתונאי$, לרשויות

לא חילקנו חומרי$ או ,  כנסי$ להסברה למורי$היו. לא פירסמנו מודעות ולא יצאנו בקמפייני$

מדי אבל לא עשינו משהו יותר , בעיקר ענינו לפניות, כשכול$ נעלמו, בשלב היישו$... משהו כזה

באשר למשרדי , לעומת זאת). 2' מרואיי� מס("  לגייס את האנשי$ להתראיי�הצלחנולא . אקטיבי

ה$ עשו . את ההתמודדות בפועל ע$ ההתנגדויות בעיקר ה$ עשו": צויי� כי, יחצי ציבור חיצוניי$

ה$ סייעו לנו בניסוח "; )1' מרואיי� מס(" ספיני$ תקשורתיי$, תדרוכי$ תקשורתיי$ לכתבי$

לקראת . ה$ דיברו ע$ מובילי דעת קהל, סייעו לנו למפות מי יכול לכתוב טורי דעה בנושא, שאלות

מרואיי� (" שעשו בשבילנו כמה מודעות" פרסו$ יהושע"סו2 העבודה של הוועדה הכנסנו ג$ את 

 נית� לראות מתו� הציטוטי$ את הנטייה לראות באור מאוד דל את הפעילות שנעשתה על ).2' מס

  .המשרד במסגרת פעולות ההסברהידי 

  

  –אופק חודש 

  פעולות ההסברה של אופק חדש מתוארות בהרחבה על ידי– פעולות הסברה הלכה למעשה

כפי שעלה ג$ בפרק , ניכר כי רבות מהפעולות שבוצעו יועדו לקהל היעד מורי$. המעורבי$

. שבוע אחד" וליבוסי"היה לנו את ה". ש$ הודגש קהל יעד זה על פני האחרי$, האסטרטגיה

... הנהלת המשרד לקחה כתבי$ במש� שבוע ימי$ ולקחו אות$ להראות לה$ את בתי הספר
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למעשה לקח את המנהלי$ ואת " יוליבוס"ה. היתה הרבה פעילות הסברתית שנעשתה מול המורי$

יצאנו ע$ ברושורי$ למורי$ "; )2' מרואיי� מס(" הכתבי$ לכנסי$ שנערכו בבתי הספר

עשינו קו , חוליות של אנשי$ מתו� המשרד עברו בי� בתי הספר והסבירו למורי$, שמסבירי$

הוק$ פורו$ , היה אתר אינטרנט שכל הזמ� פעל ע$ צוות מומחי$ שענה על שאלות, פתוח למורי$

כתבות ויצירת דעת קהל , עבדנו ע$ הדוברות על כנסי המנהלי$"; )7' מרואיי� מס(" למורי$

הפקנו . זה היה ממש חגיגת הסברה. ול שאותו אני והדוברת הובלנו ביחדעשינו כנס גד. חיובית

הכשרנו את כל פקידי המשרד שנותני$ שירות למורי$ כדי שיוכלו ... ביחד ע$ הדוברות חומרי$

הרצנו , לקחנו אות$ אל בתי הספר, את בכירי המשרד הוצאנו לשטח. לענות על שאלות ולסייע

הפקנו כנס של "; )8' מרואיי� מס("  החינו� הוגדר כקהל יעדכל מטה משרד, הסברנו לה$, לה$

זה היה דבר שהעי� . 2008בחנוכה , הכי חדשני שיש, משהו מאוד הייטקי,  מורי1,000$ �למעלה מ

ה$ . ואז חילקנו לה$ חוברות הסברה ועשינו סדנאות עבודה ויצרנו שותפות שלה$. לא ראתה

ה$ יצאו . המפקחי$ שהשתתפו, לי$ שהשתתפוהמנה, המורי$ שהשתתפו, יצאו פשוט בהיי

  ).9' מרואיי� מס(" ס"בתחושה שכיבדו אות$ כמו אנשי הייטק ולא ברמת מתנ

  

  השוואה וסיכו�

להל� אציג טבלה המסכמת את עיקר פעולות ההסברה שבוצעו בכל אחת מ� הרפורמות ומבצעיה� 

 נעשו פעולות הסברה מגוונות חשוב להבהיר כי לפי הטבלה ניכר כי בשתי הרפורמות. העיקריי$

כמעטות ולא , בדוח דברת במרבית המקרי$ מתוארות הפעולות כספורות, יחד ע$ זאת. ורבות

מעט , מתואר כי כמעט ולא נכתבו הודעות לעיתונות, למשל. כשגרת העבודה של הסברת הרפורמה

רה מתוארת כל אחת מפעולות ההסב, בעוד שבאופק חדש, מאוד אנשי$ התראיינו בנושא ועוד

  .בהרחבה ובהתלהבות רבה מצד המרואייני$

 אופק חדש דוח דברת

  פעולות הסברה מבצעי� עיקריי�  פעולות הסברה מבצעי� עיקריי�

  ,דוברת הוועדה

,  עוזרת הדוברת

 *גורמי$ נוספי$ 

 הודעות לעיתונות דוברת המשרד הודעות לעיתונות

דוברת הוועדה בסיוע 

 דובר המשרד

 תגובות  המשרדדוברות תגובות

מפגשי$ אישיי$ בי�  שלמה דברת

, שלמה דברת לעורכי$

 .כתבי$ ועוד

יועצת התקשורת 

 לשרה

 ביקור –יוליבוס 

כתבי$ ומנהלי משרד 

 החינו� בבתי ספר
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הנהלת המשרד בסיוע  יזו$ ראיונות דוברת הוועדה

משרד יעו- תקשורתי 

 חיצוני

הקמת אתר אינטרנט 

 יעודי עבור המורי$

ט היישו$ של "רמ כנסי הסברה למורי$ רד החינו�ט מש"רמ

 אופק חדש

הכשרת מטמיעי$ 

 לבתי הספר

משרדי יעו- תקשורתי 

 חיצוניי$

ט היישו$ של "רמ תדרוכי$ עיתונאיי$

אופק חדש ביחד ע$ 

 דוברת המשרד

הפצת דפי מידע 

וחומרי הסברה 

 למורי$

משרדי יעו- תקשורתי 
 חיצוניי$

ו$ של ט הייש"רמ ספיני$ תקשורתיי$

אופק חדש ביחד ע$ 

משרד יעו- תקשורתי 

 חיצוני

 כנסי הסברה למורי$

משרדי יעו- תקשורתי 
 חיצוניי$

שיחות ע$ מובילי דעת 

 קהל

ט היישו$ של "רמ

 אופק חדש

הכשרת נותני שירות 

 בתו� משרד החינו�

משרדי יעו- תקשורתי 
 חיצוניי$

 יזו$ כתבות וראיונות דוברת המשרד קמפייני$ פרסומיי$

מדג$ הודעות לעיתונות העוסקות ברפורמת דוח דברת מציג מגוו� רחב של בעלי תפקידי$ * 

  . )1' ראה נספח מס (החתומי$ על ההודעות

  

   הלכה למעשה* התנגדויות : 4פרק 

כפי שמשתקפות מדברי המרואייני$ , להל� יוצגו ההתנגדויות שעלו במהל� הסברת הרפורמות

  .להתמודד ע$ התנגדויות אלווניתוח של חוסר יכולת המשרד 

  

   –דוח דברת 

  : סוגיית ההתנגדות ברפורמת דוח דברת מאופיינת באמצעות שני היבטי$ עיקריי$

 . המשרד לא הערי� נכונה את עוצמת ההתנגדויות הצפויות  .א

 . ההתנגדויות היו על רקע אישי נגד שרה  .ב

 

להל� אציג את . ההתנגדויותהתוצאה של שני היבטי$ אלו היא שהמשרד לא הצליח להתמודד ע$ 

  :התייחסות המרואייני$ להיבטי$ אלו

  

ההתנגדויות תוארו על ידי , שהוגדרו על ידי המרואייני$ באופ� מצומצ$, לעומת פעולות ההסברה

אבל באופק . ג$ בדברת וג$ באופק חדש הזמינו כתבי$ לכנסי$".  המרואייני$ בהרחבהמרבית

כל . יה לה$ יותר מעניי� להיות בהפגנות שמחו- לכנסי$חדש ה$ באו ובדברת ה$ לא באו כי ה
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, התראיי� בטירו2, ר� ארז השתגע. היו בחו- הפגנות שלקחו את הזרקור, כנס שעשינו

 –ארגוני המורי$ (ה$ "; )2' מרואיי� מס(" ההתבטאויות שלו בתקשורת היו קיצוניות ובעייתיות

נחנו פשוט לא היינו מסוגלי$ להגיב לכל השקיעו בטירו2 בקמפיי� שלה$ נגד הרפורמה וא) ב.ה

אבל הארגוני$ פשוט אמרו . השתלמויות, ארגנו כנסי$ וימי עיו� למורי$.... פרסו$ ופרסו$ שלה$

כאשר "; )3' מרואיי� מס(" הארגוני$ הגיעו לכנסי$ והוציאו את המורי$ החוצה! לה$ לא לבוא

כמעט מרד אזרחי$ . כ� מעול$ארגוני המורי$ עשו דברי$ שלא עשו לפני , התחיל המאבק

 לקחו את �הנאו$ של ר� ארז ביד אליהו , הארגוני$ פשוט השתגעו... ודיסאינפורמציה רבה

נפגשנו ע$ , ה$ השקיעו משאבי$ מטורפי$! המורי$ משו$ מקו$ והביאו אות$ לשמוע דמגוגיה

ניכר , דויותנוס2 על עוצמת ההתנג). 4' מרואיי� מס(" מורי$ וה$ היו פשוט מורעלי$ נגדנו

השרה היא אישיות ". מדיווחי המרואייני$ כי הרבה מההתנגדויות היו על רקע אישי נגד השרה

בגלל זה הקמפיי� פשוט איבד את . ולכ� עמדה במרכז הקמפיי�, לחיוב ולשלילה, מאוד דומיננטית

 של כבר א2 אחד מהעיתוני$ לא התעסק בתוכ�. הער� התוכני שלו והפ� לכלי להכפשות הדדיות

דוח דברת עלה לכותרות בגלל המאבקי$ האישיי$ ולא היה . כול$ התעסקו רק בקרב. הרפורמה

אד$ שהתקשורת אוהבת ) ב. ה–לימור לבנת (היא "; )1' מרואיי� מס(" כמעט דברור אידיאולוגי

השרה כבר הצטיירה כמכשפה של המדינה ולא היה אפשר לעשות "; )2' מרואיי� מס(" לשנוא

באחד העיתוני$ כתבו שלימור לבנת לא מסוגלת לחנ� את הילדי$ שלה "; )3' יי� מסמרוא ("כלו$

  ).1' מרואיי� מס(" ירדו לפסי$ מאוד אישיי$. וסיפרו שהילד שלה מסומ$

  

   –אופק חדש 

  : סוגיית ההתנגדות ברפורמת אופק חדש מאופיינת באמצעות שלושה היבטי$ עיקריי$

 תנגדויותהמשרד לא הערי� נכונה את עוצמת הה  .א

 המשרד מלכתחילה לא רצה להתמודד מול ארגוני המורי$   .ב

 המשרד החל את פעולות ההסברה מול ההתנגדויות מאוחר מדי  .ג

  

היבטי$ עיקריי$ אלו הובילו לחוסר יכולת להתמודד באופ� ראוי , כמו בדוח דברת, ג$ במקרה זה

  :י$ אלולהל� אציג את התייחסות המרואייני$ להיבט. ע$ ההתנגדויות שעלו

 

א� , בגזרת ההתנגדויות עולה כי ג$ ברפורמה זו נאל- המשרד להתמודד ע$ התנגדויות מרובות

, וכ�, ולכ� לא לקחה חלק בהתנגדויות, הסתדרות המורי$ חתמה על הסכ$, בניגוד לדוח דברת
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ההסברה של הארגו� היתה ". לא אישית נגד השרה המכהנת, היתה מקצועיתההתנגדות העיקרית 

. אבל ה$ היו מתוחכמי$, ת ממו� ומאוד אגרסיבית והיו בה אמירות רבות לא נכונותעתיר

לא , רצתה להיות בסדר ע$ כול$. אפילו עדינה מדי, הסתדרות המורי$ מנגד היתה מאוד עדינה

אז ההסברה שלה$ לא תפסה בכלל מקו$ ומי שתפס את כל המקו$ היה ארגו� ... להרגיז מורי$

כי הכל קרה בתו� חודשיי$ , וחשוב לציי� שהתזמו� היה מאוד בעייתי. מהשהתנגד לרפור, המורי$

; )7' מרואיי� מס(" אז היו הרבה מאוד כעסי$ של כול$, בגלל השביתה, שלא לומדי$ בה$

והמצב הבריא , החזית היחידה שלא התארגנו מולה ולא התמודדנו איתה היתה ארגו� המורי$"

, משמע בלוגרי$, היה צרי� להתמודד בכלי$ שלה$, $בהעדר הסכ. היה לחתו$ אית$ על הסכ$

כשר� ארז פרס$ מודעות נגד "; )8' מרואיי� מס(" כי זה המרחב שבו ה$ עבדו, טוקבקיסטי$

זה היה , אני הצעתי לה$ לארג� משלוח מנות גדול, הרפורמה היא ישר רצתה לפרס$ מודעות נגד

. בעת מת� המשלוח מנות והבסת$ אותוולקרוא לכל צלמי הפפראצי ללשכה שלו ... ערב פורי$

 �הוא עשה מודעה באדו$ 'היא אמרה . היא רצתה מודעת פרסו$ נגדית. יולי תמיר לא רצתה

כתבו , בשלב הזה כבר התחילו כתבות ענק בעיתוני$ נגד הרפורמה...  'אנחנו נעשה מודעה בכחול

ניכר מדיווחי  .)9' סמרואיי� מ ("מתו� השטח קמה תסיסה, שהמטמיעי$ צועקי$ על המורי$

לא שהמשרד חוסר ההתמודדות ע$ התנגדויות מקורו בהחלטה קודמת של כי , המרואייני$

 בראיונות נמסר כי .בשילוב ע$ חוסר מוכנות לעוצמת ההתנגדויות, להתמודד מול ארגוני המורי$

 שנלח$ ארגו�". להתייחס לארגוני המורי$ כמתנגדלא ראו לנכו� , ל המשרד והשרה המכהנת"מנכ

לא יכולי$ , לא נלחמי$ בארגוני$, אנחנו הריבו�. יש לו יותר אינטרס ואנרגיות להסביר את עצמו

כאשר החליט המשרד כ� להתמודד ע$ ההתנגדויות של ארגו�  ).7' מרואיי� מס ("להרשות לעצמנו

לאחר שהשפעות ההתנגדות כבר , הפעילות החלה בשלבי$ מאוחרי$, המורי$ באמצעות הסברה

חומרי$ כאלו היו . 2008חומרי ההסברה הוכנו בסו2 . 2007הרפורמה יצאה לדר� בשנת ". כרוני

בשביל משרדי ממשלה "; )9' מרואיי� מס(" צריכי$ להיות מוכני$ מראש ומחולקי$ על ההתחלה

" זה מסוב�... התקשרות ע$ חברה חיצונית זה עניי� שלוקח חודשי$ אז בי� הצור� והיכולת

  ).7' מרואיי� מס(
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  השוואה וסיכו�

  :בגזרת ההתנגדויות נית� למצוא מאפייני$ דומי$ ושוני$ בי� שתי הרפורמות

 אופק חדש דוח דברת  מאפייני ההתנגדות

ארגו� המורי$ והסתדרות  גופי� מתנגדי� עיקריי�

 המורי$

ארגו� המורי$ והמורה ענת 

שהקימה אתר , מ�שניידר

 אינטרנט

 עיקריי� ששימשו אמצעי�

 התנגדותל

שלטי , מודעות פרסו$ בעיתונות

, כנסי$, חוצות ואוטובוסי$

כתבות חדשותיות בעיתוני$ 

 ובטלוויזיה

, כנסי$, מודעות פרסו$

כתבות חדשותיות בעיתוני$ 

כולל (אינטרנט , ובטלוויזיה

בלוגי$ ,  טוקבקי$–ניו מדיה 

 )וכדומה

העסקת משרד יעו( תקשורתי 

חיצוני לטובת התמודדות ע� 

 גדויותההתנ

 במסגרת ההתקשרות ע$ משרדי יחסי הציבור הקיימי$ –כ� 

 מול$ עבדו

 

  בעיקרהמקצועית אישית ומקצועית סוג התנגדות

  

  

  תהלי& למידה בי� הסברת רפורמת דוח דברת לבי� הסברת אופק חדש: 5פרק 

בנוגע לשאלה אודות תהלי� למידה שהתקיי$ במעבר בי� הסברת רפורמת דוח דברת להסברת 

. היא כי לא בוצע שו$ תהלי� למידהבקרב המרואייני$ הטענה הרווחת , רפורמת אופק חדש

  :על פי המרואייני$, הסיבות בגינ� לא בוצע תהלי� למידה

 מרבית המרואייני$ העלו סוגייה זו כהסבר ראשי  – תחלופה מאסיבית של בעלי תפקידי� .1

 באופק חדש א2 ...אנשי$ בכלללא היתה חפיפה בי� ה". לעובדה שלא בוצע תהלי� למידה

אני . אי� לי מושג אי� עשו את זה בדוח דברת"; )1' מרואיי� מס(" אחד לא היה קשור לדברת

. בייחוד כי זה מאוד תלוי שר, לא מכירה במציאות של חיינו סגנו� של דיו� ולקחי$ בהסברה

מרואיי� ("  שיקרהלא מציאותי, יועצי$ מתחלפי$ ע$ כל שר שמגיע והדיו� על זה הוא אוטופי

. ל ושר גורמת לחיתו� מוחלט של כל התהליכי$"החלפת מנכ. לא היה תהלי� למידה"; )7' מס

היתה אולי בחורה אחת שנשארה והיתה בשתי , רוב הצוות המקצועי העוסק בהסברה התחל2

על א2 הטענות העולות בדברי . )6' מרואיי� מס( "לא התקיי$ שו$ תהלי� למידה. הרפורמות

 חשוב לציי� כי צוות הדוברות כ� שמר על אחידות לאור� השני$ ונכח בשתי ,ואייני$המר
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כמשפיעה על  שמי$ דגש על נוכחות זולא  כי ה$ עולהמדברי המרואייני$ . הרפורמות

  . האפשרות לקיי$ תהלי� למידה בי� שתי הרפורמות

ואייני$ היא כי טענה נוספת מעניינת שעולה מדברי המר – דומיננטיות של השרה הנכנסת .2

, לימור לבנת, ביטלה את כל המהלכי$ שביצעה השרה היוצאת, יולי תמיר, השרה הנכנסת

 לראות כי �מעניי. ובכ� לא הותירה כל אפשרות לבצע תהלי� למידה בי� רפורמה אחת לשנייה

עד נקודה זו הצטיירה יולי תמיר בדברי המרואייני$ כשרה שבחרה אסטרטגית לשת2 את 

 מדווחי$, ואילו כשעולה השאלה אודות תהלי� למידה, רד בכל המהלכי$עובדי המש

לא יכול היה להיות תהלי� של הפקת לקחי$ בי� ". המרואייני$ כי היא עבדה לבד ולא שיתפה

דוח דברת לאופק חדש כי יולי תמיר הגיעה והכריזה הכרזות על דברת וביטלה את החלטת 

, י והצוות של לשכת השר עבדו באופ� מאוד אישייול"; )4' מרואיי� מס(" הממשל בעניינו

 ).  2' מרואיי� מס ("ה$ לא עצרו והתייעצו. ולא היתה לה$ דר�, בחדרי חדרי$

תהלי� ,  כיווני–וד מעניי� לראות כי חלק מהמרואייני$ מצאו לנכו� לתאר תהלי� זה כדו ע

. י$ עצמ$ אליהואילו עובדי המשרד מתאימ, שבו השרה הנכנסת בוחרת לצאת לדר� חדשה

זה לא . מתאימי$ עצמ$ להנהגה חדשה, ע$ חילופי$ של שר, המעט שהיו במשרד שנשארו"

' מרואיי� מס(" לא סביר ולא נראה לי שקיי$, מציאותי לדעתי לחשוב שאפשר לקיי$ דיו� כזה

וכ� ג$ השרי$ מתייחסי$ לא באו ע$ מומחיות ... במשרד החינו� הרבה מהאנשי$ "; )7

רוצי$ לשמור , ה$ מאוד ממושמעי$,  אות$ וה$ לא באמת מתמרדי$"סופרי$"לא . אליה$

  .)9' מרואיי� מס(" רגע בואי נעצור ללמוד, א2 אחד לא אמר ליולי. על פרנסת$

  

ה$ אינ$ מוצאי$ מקו$ לתהלי� , ניכר מדברי המרואייני$ כי באופ� בסיסי וארגוני, א$ כ�

 תלוי אנשי$ אשר לקחו חלק בקידו$ התהליכי$ ניכר מדבריה$ כי תהלי� הלמידה הוא. למידה

בלבד ואינו נתפס ככלי מקצועי אשר שימוש בו הוא משמעותי ג$ בעת קידו$ תהלי� מקצועי 

  . על ידי בעלי תפקידי$ חדשי$, חדש

המרואייני$ לא העלו אפשרות של ביצוע תהלי� הלמידה באמצעות גורמי$ חיצוניי$ , כמו כ�

 .למערכת
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   למחקר עתידיותוהצע מסקנות. ה

  

 סוגיית עבודת מעט אור עלאשר ביחד ביכולת� לשפו� , עבודה זו הנה מארג יחודי של אמירות

מקרה הבוח� שהוצג לעיל מלמד על העבודה שביצע . הממשלה בכל הקשור להסברת רפורמות

מתודת . ר האחרו�ולהסביר תקשורתית שתי רפורמות במהל� העשלקד$ ומשרד החינו� בניסיונו 

, הכולל בתוכו בעלי תפקידי$ רבי$, הזהראיונות שנבחרה מאפשרת לנו לחדור לעול$ המורכב ה

  . אסטרטגיות פעולה ועוד, כוחניות, אינטרסי$ רבי$ ומנוגדי$

 בולטי$אציג התייחסות לנושאי$ ,  עבודה זו וכ�אשר הובילובפרק זה אתייחס לשאלות המחקר 

  .שעלו בכתיבת הממצאי$

  

בשאלת המחקר ,  דווקא מהסו2להתחיל בחרתי לשאלות המחקר זה בהתייחסותי בפרק

הא� בוצע תהלי& למידה בי� הסברת רפורמת דוח דברת להסברת רפורמת אופק  :היא, יתשהשלי

בניגוד לרבי$ . בהתייחס לסוגיה זו עולה מדברי המרואייני� כי לא בוצע תהלי& למידה ?חדש

 תהלי� למידה בי� הסברת –קרב המרואייני$ כא� הצטיירה תמימות דעי$ ב, מפרקי העבודה

 התשובות הבסיסיות ?מדוע, נשאלת השאלה.  לא היה מנת חלק$�רפורמה אחת לשנייה 

. 2; חילופי בעלי תפקידי� .1 : ה�,אשר עלו ג$ בדברי המרואייני$, והמתבקשות לשאלה זו

סיס המקצועי של שהרי הב,  מדיות קלות תשובאלוא� . דומיננטיות של פוליטיקאי� מכהני�

בסיס זה . נותר אית� על כנו בשתי הרפורמות, יחידת הדוברות, היחידה המופקדת על ההסברה

עובדה זו מלמדת .  היטב את המערכתומכירי$ בתפקיד מספר שני$ הנמצאי$מקצוע אנשי כולל 

יחידת הדוברות במשרד החינו& לא מהווה גור� משמעותי הקובע מדיניות הסברה ומכתיב כי 

וה יחידת הדוברות מהוניכר מהדברי$ כי . סטרטגיה ארוכת טווח להסברת הארגו� ופעולותיוא

  . בעיקר גו) מבצע ופחות מתכנ�

א� נראה כי היבט , ממצאי מחקרי$ מלמדי$ על חשיבותה של מדידת אפקטיביות של הסברה

שלה אחרי$ יתכ� כי כ� הדבר במשרדי ממ. מחקרי זה אינו חילחל לעול$ המעשה במשרד החינו�

ויתכ� כי במשרדי$ אחרי$ נושא זה הופנ$ וכ� מתקיימי$ תהליכי למידה בעקבות ביצוע פעולות 

בדברי המרואייני$ כלל לא עלתה אפשרות של ביצוע תהלי� הלמידה ,  ממצא מעניי� נוס2.הסברה

  .אשר אינו תלוי בבעלי תפקידי$ ובתחלופת$, כמחקר חיצוני לפעילות
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 מתהליכי ההסברהניכר מפרקי הממצאי$ כי בחלק  ,שלא בוצע תהלי� למידהעל א2  ,יחד ע$ זאת

מנקודת מבט$ של , יש שיפור בהסברת רפורמת אופק חדש בהתייחס לרפורמת דוח דברת

אינ$ מיוחסי$ לתהליכי למידה ועשויי$ לנבוע מגורמי$ , כאמור, שיפורי$ אלו. המרואייני$

מה� תהליכי האסטרטגיה מבקשת ללמוד שאלת המחקר הראשונה של עבודה זו . אחרי$

מתו& תפישת העוסקי� ,  דוח דברת ואופק חדש,רפורמותכל אחת מההתקשורתית אשר ליוו את 

, לוותה באסטרטגיה תקשורתית שונההרפורמות כל אחת מכי ממצאי העבודה מלמדי$ . בדבר

, א�, ורמות בשתי הרפ ליקויי$ בתהליכי$ האסטרטגיי$ישנ$. בעלת דגשי$ בנושאי$ שוני$

תהלי� בהשוואה ל, הסברת אופק חדשהאסטרטגי שליווה את ישנו שיפור בתהלי� , כאמור

 וה� מפרק  התקשורתית ניכר ה� מפרק האסטרטגיה.הסברת דוח דברתהאסטרטגי שליווה את 

 מרואייני$ רבי$ .להתנגדויותבשתי הרפורמות לא היתה היערכות מספקת כי , ההתנגדויות

רפורמות לא הוגדרו בצורה מספקת המתנגדי$ לתהלי� ולא הוערכה עוצמת העידו כי בשתי ה

פרמטרי$ שהובילו בסופו של דבר להתמודדות לקויה ע$ ההתנגדויות בשתי , ההתנגדויות

 המרואייני� על פליאה מול עוצמת ההתנגדויות שעלו וחוסר דיווחובשתי הרפורמות  .הרפורמות

כי ברפורמת דוח דברת היו רבות מההתנגדויות על רקע זה המקו$ לציי�  . עמ�יכולת להתמודד

בעוד שבאופק חדש עיקר ההתנגדויות היו על רקע , עמ�דבר שהקשה מאוד על ההתמודדות , אישי

היבטי$ אחרי$ של האסטרטגיה התקשורתית להסברת הרפורמות מלמדי$ על  .מקצועי

ברת לא הוגדרו קהלי היעד בדוח ד, למשל.  שבוצעו בי� רפורמה אחת לשניההפוכי$תהליכי$ 

באופק חדש א) הוחלט לשי� את קהל היעד . באופ� מאורג� ובאופק חדש כ� הוגדרו קהלי יעד

,  של ההסברה והדבר ניכר בפעולות שנעשו מול קהל יעד זההמורי� בראש סדרי העדיפויות

ו) פני� בדוח דברת לא בוצע שית עוד ניכר בפרק האסטרטגיה כי. לעומת קהל היעד ציבור רחב

שיתו2 . במסגרתה כ� בוצע שיתו) פני� ארגוני,  לעומת אופק חדש,ארגוני בעת קידו� הרפורמה

כסוגיה שלה יכולת השפעה , פני$ ארגוני הנו נושא המקבל מקו$ משמעותי על ידי המרואייני$

ניגוד נוס2 עולה . ובה$ תהליכי ההסברה, מהותית על ביצוע יעיל של תהליכי קידו$ הרפורמה

בדוח דברת מדווח על מחסור חמור בתקציב ובאופק חדש מדובר . סוגיית התקציב והמשאבי$ב

ניכרות השפעות של , כ� או כ�. על בחירה מודעת שלא להקצות משאבי$ רבי$ לטובת ההסברה

  . היבט זה על מהלכי ההסברה בפועל

  

ניכר כי . פורמהבהסברת הר הנו בעלי התפקידי$ אשר לקחו חלק שנדו� בעבודה זותחו$ נוס2 

דר� , החל מדוברי המשרד, בשני המקרי$ לקחו חלק בהסברת הרפורמות בעלי תפקידי$ רבי$
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ניכר כי שותפי� רבי� עשויי� ליצור כאוס ואי . משרדי יעו- תקשורתי חיצוניי$ ועוד, לי$"מנכ

כחות נו, במילי$ אחרות. במידה ואי� מנהיג מקצועי אחד לתהלי&,  על התהליכי�לקיחת אחריות

של מנהיג מקצועי בתהלי� יכולה להביא ללקיחת אחריות והגדרת תפקידי$ ומשימות ברורה 

, אכ� אי� לקיחת אחראיות על התהליכי$עולה מהממצאי$ כי בדוח דברת . יותר בקרב המעורבי$

אי� מנהיג מקצועי המתווה את הדר� ומבהיר אי� חלוקת תפקידי$ ברורה בקרב כל השותפי$ ו

 השרה סברת דוח דברת היתההמנהיגה העיקרית של ה, בפועל. חריות של כל שות2את תחומי הא

 ניכר חדשג$ באופק . א� לא גור$ מקצועי מתו� המשרד, המהווה גור$ מאוד דומיננטי, המכהנת

תו� חלוקת ,  באופ� מאורג�בוצעא� יחד ע$ זאת התהלי� , כי השרה המכהנת מאוד דומיננטית

דוברת משרד דומיננטית המהווה ישנה  נית� לייחס לכ� שבאופק חדש עובדה זו. תפקידי$ ברורה

  . וביל את התהלי� ואת כל השותפי$ הלוקחי$ בו חלקהגור$ מקצועי אשר 

  

שאלת המחקר השנייה בעבודה זו עוסקת בפעולות התקשורתיות אשר בוצעו הלכה למעשה בעת 

עו מהלכי$ תקשורתיי$ בוצ כי בשתי הרפורמות מפרק הממצאי$ניכר . הסברת הרפורמה

 המאופיינות בלקיחת אחריות ומינוריותא� בדוח דברת הביצוע מוצג כפעולות מעטות , מגווני$

 המאופייני$ בלקיחת  ומשמעותיי$רבי$מוצגי$ תהליכי$ , בעוד שבאופק חדש, מינימאלית

ביצועי ההסברה של אופק חדש . אחריות מקסימאלית ובהתלהבות יתרה בקרב המרואייני$

שהמשרד החליט אסטרטגית כתהליכי$ משמעותיי$ וגדולי$ על א2 דווחי$ על ידי המרואייני$ מ

 יתכ� כי הדבר נובע מאסטרטגיית השיתו2 שננקטה בעת .שלא להשקיע משאבי$ מרובי$ בהסברה

  .הסברת אופק חדש

  

הגורמי� אשר השפיעו על מהלכי ההסברה של שתי הרפורמות ה� נית� לראות כי , ככלל

ממצאי , יחד ע$ זאת. הקשורי� למציאות בתקופה הנתונה, אישיי� ונסיבתיי�, יי�מקצוע

הרבה מהמהלכי� ה� תלויי אסטרטגיה ולכ� הרבה נמצא בשליטת  עבודה זו מלמדי$ כי

חי� אחריות על מהלכי התכנו� ומהלכי במידה ואלו לוק, הגורמי� המקצועיי� והפוליטיי�

  .הביצוע

  

על ,  מדיניות של תכנו� ארו� טווח בהיבט ההסברהמקיי$החינו� אינו כי משרד , עוד נית� לראות

  . א2 שמדובר במשרד שמקד$ מהלכי$ ציבוריי$ רחבי היק2 הזוכי$ לתשומת לב תקשורתית רבה
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ניכר כי בהיבטי� בה� בוצע תהלי& , על א) שלא בוצע תהלי& למידה בי� רפורמה אחת לשנייה

 כאשר ניתנת תשומת לב לתכנו� .טוב יותר בפועל היההסברתי התהלי& ה, אסטרטגי מוקפד

  .נית� להגיע להישגי$ גבוהי$ יותר ולהתמודדויות מעטות יותר ע$ בעיות, אסטרטגי מוקפד

  

  הצעות מדיניות

מצאי עבודה זו על מספר היבטי$ בולטי$ שבה$ יכול גו2 ממשלתי להשפיע באופ� מנית� ללמוד מ

  . עודאי על איכויות פעולות ההסברה שיבצ

לתהלי� יכולי$ . תהליכי� תקשורתיי� צריכי� להיות מנוהלי� על ידי איש מקצוע אחד .1

א� ניהול של איש מקצוע אחד יכול , פוליטיי$ ואחרי$, מקצועיי$, להיות שותפי$ רבי$

 .לקד$ באופ� מיטבי את פעולות ההסברה

לקיחת אחריות על מנת לקד$ , ת) לתהלי& מה תפקידו באופ� מדויקיש להגדיר עבור כל שו .2

והובלת תהליכי$ אפקטיבית ולמנוע אי לקיחת אחריות ואי ביצוע משימות עקב חוסר 

  .בהירות בתחומי האחריות

ניכר מממצאי . אסטרטגיה תקשורתית היא כלי בסיסי משמעותי מאוד בעבודת ההסברה .3

הביאו בהמש& להישגי הסברה , היבטי� אסטרטגיי� שעליה� הוש� דגשעבודה זו כי 

, קהלי יעד:  מבעוד מועדנדרשת יחידה המקדמת פעילות הסברה להגדיר, לפיכ�. � יותרטובי

,  מול כל קהל יעדדרכי העברת מסרי�, מסרי� עיקריי�,  תומכי� ומתנגדי�–בעלי עניי� 

 .שיתו) עובדי המשרד כסוכני שינוי, תקציב, התמודדות ע� התנגדויות צפויות

פעולות הסברה הצלחת כולה לסייע ליחידה במדידת אפקטיביות של פעולות הסברה י .4

יש להביא בחשבו� את האפשרות שתהלי� המדידה יכול להתבצע באופ� חיצוני  .עתידיות

  .למערכת

  

  הצעות למחקר עתידי

מחקר זה מתמודד ע$ סוגיית ההסברה של ארגו� ציבורי מנקודת מבט$ של הגורמי$ אשר לקחו 

לבחו� כיצד השפיע על קהלי היעד , הסברתי במלואועל מנת להבי� את התהלי� ה. חלק בתהלי�

 והסיקור  קהל היעד– בתהלי� היבטי$ נוספי$נדרשת ג$ בחינה של , ומה היו תוצאותיו

באמצעות מחקר עתידי בתחו$ נית� לבחו� מה היה הסיקור התקשורתי בהיבט . התקשורתי

ביל לבדוק מה קיבלו קהלי ובמק, הא$ הידיעות היו חיוביות או שליליות, מה פורס$, העיתונאי

  . מה ידוע לה$ על הרפורמות ומה עמדת$ כלפיה�, מה הבינו, היעד
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נית� להרחיב , נוס2 על בחינה מעמיקה של התהלי� ההסברתי של הרפורמות שנבדקו מכל כיווניו

כיצד . מחקר זה באמצעות בחינה רחבה יותר של ההתנהגות הממשלתית בתחו$ הסברת רפורמות

 הא$ יש הבדל מהותי בי� משרד ,מ$ משרדי ממשלה נוספי$ שמובילי$ רפרומותמסבירי$ עצ

,  וכ� הא$ יש הבדל לאור� השני$ בהתנהגות התקשרותית של משרדי הממשלה השוני$למשרד

, הא$ במשרדי ממשלה אחרי$ הופנמה חשיבות מדידת האפקטיביות של פעולות ההסברה וא$ כ�

  .י$כיצד הדבר מבוצע בפועל במשרדי$ אחר
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