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 מבוא

אודות תפקיד המפתח של עובדי קצה במערכות על מסורת מחקר ענפה ביססה תובנה רווחת 

דיניות בשטח ובאים במגע ישיר עם האזרחים, ( המיישמים מstreet-level bureaucratsבירוקרטיות )

על מדיניות דרך היישום בפועל. השפעה זו גלומה בגישת "מלמטה  על השפעתם המכרעתכמו גם 

למעלה" ליישום מדיניות, במסגרתה עובדי הקצה נחשבים לא רק כמוציאים לפועל של מדיניות 

רחב שיש בידיהם בביצוע תפקידם ובשל בשל שיקול הדעת הנ ,כ"קובעי מדיניות"אף אלא 

הממצאים העקביים המעידים על פעולותיהם אשר לעיתים קרובות אינן עולות בקנה אחד עם 

החוקים והכללים הרשמיים. במחקר זה אבקש לבחון תופעה המעניקה משמעות עמוקה יותר 

יות הם יחידים . יזמי מדיניזמי מדיניותבהתייחסה לעובדי הקצה כאל  ,לגישת "מלמטה למטה"

ממנפים משאבים, אשר לרוב אין ברשותם, בכדי להשיג תוצאת מדיניות הרצויה מבחינתם. ה

היא להתחקות אחר תהליך יזמות המדיניות של עובדי קצה, לפיכך מטרתו המרכזית של המחקר 

 לעמוד על היבטיים יחודיים לו לעומת עבודת עובדי קצה מצד אחד ועבודת יזמי מדיניותכמו גם 

 . מצד שני

עם עובדי קצה אשר תיפקדו כיזמי מדיניות. למחצה לטובת המחקר נערכו ראיונות עומק מובנים 

תהליך ההתפתחות ממצאים לגבי ניתוח הראיונות באמצעות גישת "תאוריה מעוגנת בשדה" העלה 

 מורכב מחמישה שלבים:יזמים נמצא כתהליך היזמות של עובדי קצה . של היזמות

 ;תמקומיברמה ה . יישום3; הקמת תשתית ליישום ברמה המקומית. 2. התגבשות הרעיון; 1

. אימוץ ממסדי. ממצאים אלו מעלים תובנה לפיה תהליך היזמות הינו 5; הדרגתית . התרחבות4

, עובדי קצה מחדדים את נקודות הדמיון והשוני בין עובדי קצה יזמים לבין, ואף תהליך אינדוקטיבי

ר זה מדגיש כי בפועלם כיזמי כמו כן, מחקאחרים.  יזמי מדיניות ובין עובדי קצה יזמים לבין

שלהם את עצמם כמחוייבים לטובת הציבור ומונעים לפעולה  תפישהמדיניות, עובדי קצה תואמים ל

שיציאה הנחיצות תובנה משמעותית נוספת מצביעה על למקסום רווחים.  מתוך רצוןמעצם כך ולא 

 . מן המערכת הציבורית או בשימוש במשאבים חיצוניים לה להבטחת הצלחת היוזמה

מפנה מחקר זה , כיזמי מדיניות פועלים לעיתיםבאמצעות התמקדות באפשרות לפיה עובדי הקצה 

על עיצוב המדיניות לא רק באמצעות תפקידם המסורתי של יישום  תשומת לב להשפעת עובדי הקצה

לדרג בעיקר ממשית על עיצוב מדיניות, אותו נהוג לייחס ישירה וצעות השפעה בשטח, אלא באמ

שבין  יםהמורכב יםלתרום להבנת הקשרהנוכחי מחקר מתוך שכך, מבקש המקבלי ההחלטות. 



2 

 

יתרה מכך, היות ויזמות מדיניות של עובדי קצה במערכות  יישום מדיניות.בין עיצוב מדיניות ל

מחקרית מעטה ביותר, המחקר הנוכחי מאפשר להעמיק את ההבנה בירוקרטיות זכתה לתשומת לב 

אודות פועלם של עובדי קצה ועל אודות יזמות מדיניות המתחוללת, להבדיל מהתפישה הרווחת, על 

 "מלמטה למעלה". 
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 רקע תיאורטי

 גישות בחקר יישום מדיניות

 top. )""מלמעלה למטהבספרות המחקרית על אודות יישום מדיניות, מקובל להבחין בין גישת 

downלבין גישת "מלמטה למעלה )"( .bottom up"על פי גישת "מלמעלה למטה .),  המדיניות מעוצבת

על ידי הדרגים הגבוהים של קובעי המדיניות ונמסרת לדרגי השטח, המצופים ליישמה כפי שהוחלט 

(Pressman & Wildavsky, 1973 על פי גישה זו, שרשרת המנהל בה .) עוברות הוראות המדיניות

צריכה להיות חזקה ומתואמת, ולפעול בצורה אנכית מהדרגים הגבוהים המחליטים לדרגים 

 ,Hill & Hupe, 2014; Meyers & Vorsanger, 2003;Pressman & Wildavsky הנמוכים המיישמים )

תר בו תלויה (. גישת "מלמעלה למטה" גורסת כי קובעי המדיניות הם הגורם המשמעותי ביו1973

הצלחת המדיניות ותפקידם לעצב מדיניות טובה וברורה כמו גם לאכוף אותה. על פי גישה זו, בכדי 

(. O'Toole, 1986להבטיח יישום מוצלח יש צורך בהיררכיה, שליטה, סמכות, בקרה ופיקוח )

בהתאמה, גישה זו מתייחסת לעובדי הקצה שבתחתית ההיררכיה הבירוקרטית כאל מיישמי 

יניות בלבד, שתפקידם מתמצה בציות להוראות. הביקורת העיקרית על גישה זו של "מלמעלה מד

למטה" היא שהיא אינה לוקחת בחשבון את תפקידם של שחקנים אחרים בתהליך יישום המדיניות, 

המוציאים לפועל את המדיניות, וביניהם עובדי השטח המצויים בקשר בלתי אמצעי עם האזרחים, 

יות. יתרה מכך, ממצאים רבים גיבשו תובנה לפיה ההנחה כי ניתן לעצב מדיניות לקוחות המדינ

באופן ברור ומלא, שלאחר מכן תיושם באופן מדויק, אינה עומדת במבחן המציאות. בפועל, יישום 

המדיניות מושפע באופן ניכר מהדרגים המיישמים עצמם, וזוהי למעשה נקודת המוצא של גישת 

 (. O’Toole, 2000ם מדיניות )"מלמטה למעלה" ליישו

גישת "מלמטה למעלה" מבקשת להפוך את הפירמידה על ראשה ולשנות את התפקידים 

. על פי גישה זו, ( ,Elmore, 1979Sabatier, 1986המסורתיים של מעצבי מדיניות ומיישמי מדיניות )

המדיניות. כלומר, הכוח להשפיע על עיצוב המדיניות מצוי דווקא בידי דרגי השטח המיישמים את 

עיצוב המדיניות אינו מסתיים בקביעת ההחלטה של דרג מקבלי ההחלטות, אלא בפועל ממשיך 

עיצוב המדיניות  ,(. על פי גישת "מלמטה למעלה"Hupe & Hill, 2002להתרחש גם בעת היישום )

 הוא בעצם פועל יוצא של המפגש בין השטח לבין המיישמים, ולכן המדיניות מושפעת מכלל

השחקנים המעורבים ביישום ובכללם עובדי הקצה ולקוחות המדיניות. בהתאמה, על פי גישת 



4 

 

"מלמטה למעלה" יש לשאוף לביזור והאצלת סמכויות, ניהול עצמי והרחבת שיקול הדעת 

(Sabatier, 1986; Hill & Hupe, 2014; Lipsky, 1980 .) 

"מלמעלה למטה" לגישת "מלמטה עם השנים, הלכה ונזנחה ההבחנה הדיכוטומית בין גישת 

 ,.Sabatier, 1988; Goggin et alבעיקר לטובת מודלים המשלבים בין שתי הגישות )למשל:  ,למעלה"

1990; Matland, 1995) במסגרתם הושם דגש על ההבחנה בין סביבות שונות בהן מיושמת המדיניות ,

(. מחקר זה Petchey et. al, 2008; Barret, 2004וטושטש הגבול שבין עיצוב לבין יישום מדיניות )

מבקש לתרום להבנת הקשר המורכב שבין עיצוב מדיניות ליישום מדיניות באמצעות התמקדות 

אודות עובדי קצה הובא לחזית על באפשרות לפיה עובדי הקצה יפעלו כיזמי מדיניות. המחקר הענף 

. "למעלה-גישת "מלמטהדי מייקל ליפסקי, אשר עבודתו היא בין היסודות של י-המחקר על

(Lipsky, 1980). 

 עובדי קצה במערכות בירוקרטיות 

ליפסקי כינה את דרגי השטח האמונים על יישום המדיניות והפועלים מול לקוחות המדיניות כעובדי 

. עובדי הקצה באים במגע עם לקוחות (street-level bureaucratsקצה במערכות בירוקרטיות )

 ;Vohnsen, 2015עבודתם והם בעלי ניסיון והכרות מעמיקה עם השטח )המדיניות כחלק משגרת 

Durose, 2007 הם לרוב בעלי מומחיות בתחומם, מאופיינים במידה רבה של עצמאות, בהעדר .)

פיקוח הדוק ובחופש להפעיל שיקול דעת בקבלת החלטות. ברוב המקרים הם פועלים תחת עומסי 

(. כמו כן, Brodkin, 2011; Tummers et al., 2015זמן )עבודה כבדים, מחסור במשאבים ולחצי 

הם מחויבים לקבל החלטות ולפעול באופן מיידי בכל  –עבודתם מאופיינת בתגובתיות בלתי פוסקת 

(. בשל Hupe & Buffat, 2014Hupe & Hill 2007 ;זמן נתון בכדי לספק מענה ללקוחות המדיניות )

. (Lipsky, 1980)קצה כקובעי המדיניות האולטימטיביים כל אלו, הציע ליפסקי לראות בעובדי ה

תובנה זו של ליפסקי התגבשה לכדי הסכמה רווחת על בסיס מחקרים רבים המצביעים על תפקידם 

 Mayהמרכזי והמהותי של קבוצת עובדים זו ועל השפעתה המכרעת על יישום ועל תוצאות מדיניות )

& Winter, 2009; Maynard-Moody & Musheno 2003; Brodkin, 2011; Evans & Harris, 2004; 

Meyers & Vorsanger, 2003 ;Baviskar & Winter, 2017; Gofen, 2013.) 

 ;Lipsky, 1980)עבודתם של עובדי הקצה במערכות בירוקרטיות היא לרוב מורכבת ורווית לחץ 

Meyers & Vorsanger, 2003)יות לה הם נדרשים . מורכבות עבודתם נובעת בין השאר מהאחריות

. ראשית, הם מחויבים למדינה ולארגון המפקידים בידיהם (Hupe & Hill, 2007)כלפי גורמים שונים 
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 ;May & Winter, 2009את יישום המדינות ותוך כדי כך מצופה מהם לפעול לפי החוקים וההנחיות )

(Riccucci et al., 2004 המושפעים מהחלטותיהם  שנית, ובמקביל, הם מחויבים ללקוחות המדיניות

(. שלישית, הם מחויבים Maynard-Moody & Musheno, 2003, 2000; Riccucci, 2005באופן ישיר )

לפרופסיה אליה הם משתייכים מקצועית, ובהמשך, לנורמות המקצועיות ולאתיקה המקצועית 

(Evans, 2010; Loyens & Maesschalck, 2010 ,בנוסף לאחריותיות הנדרשת מהם .) עובדי קצה

במערכות בירוקרטיות הם אינדיבידואלים עם מאפיינים אישיים, ערכים ותפיסות משל עצמם 

(Sowa & Selden, 2003; Nielsen, 2015 Jensen & Pedersen, 2017;Davis, 2007; -DeHart .) כל אלו

אחת משפיעים על קבלת ההחלטות של עובדי הקצה, ופעמים רבות השפעות אלו אינן מתיישבות ה

עם השנייה. ההתנגשות בין הדרישות השונות, הנובעות ממחויבויות כלפי גורמים שונים, מציבה 

תדירות את עובדי הקצה במצבים קונפליקטואלים, במסגרתם הם נדרשים לקבל החלטה שתפגע 

 May & Winter, 2009; Maynard-Moody) בהכרח באחד ממושאי המחויבות שלהם או בהם עצמם

& Musheno 2003; Brodkin, 2011; Dias & Maynard-Moody, 2006 .) 

הקונפליקטים המובנים בעבודתם של עובדי הקצה מועצמים גם בשל מחסור תמידי ומתמשך 

 (public service gap ,"Hupe & Buffat, 2014במשאבים. כתוצאה מכך, נוצר פער בשירות הציבורי )"

 ;Walker & Gilson, 2004את דרישות העבודה ) של משאבים שאינה תואמת הנובע מהקצאת ֶחֶסר

Brodkin, 2011 מתוך מטרה לתמרן בין הדרישות, הצרכים והלחצים השונים, עובדי קצה .)

(. מנגנוני Lipsky, 1980במערכות בירוקרטיות מפתחים מנגנוני התמודדות שונים בשגרת תפקידם )

עת, והם באים לידי ביטוי לרוב באחד ההתמודדות מבוססים על התנהגות הנובעת מהפעלת שיקול ד

כלומר, נטייה חזקה לספק שירות ציבורי  ,משלושה סוגים של התנהגות: "הליכה לקראת הלקוח"

עדוף ימשמעותי ללקוח, אפילו תחת תנאי לחץ. למשל, כיפוף חוקים, שימוש במשאבים אישיים ות

ותית עם לקוחות. למשל, כלומר, הימנעות מאינטראקציה משמע ,לקוחות; "התרחקות מהלקוח"

התמודדות עם לקוחות מדיניות בצורה סטנדרטית, במסגרתה עובדי הקצה מספקים את אותה רמת 

שירותים למספר רב של אנשים בפרק זמן קצר ובכך הם מתפשרים על איכות השירות, או הקצבת 

מר, עימות עם , כלוזמן מוגבלת למתן שירות וצמצום זמינות השירות לאזרח; "הליכה נגד הלקוח"

 (. Tummers et al., 2015למשל, הצמדות לחוקים ותוקפנות ) הלקוח,

אחד מהמאפיינים הבולטים בעבודתם של עובדי קצה במערכות בירוקרטיות הוא היכולת ההכרחית 

 & Lipsky, 1980; Hupe & Hill, 2007; Evansלהפעיל שיקול דעת כחלק בלתי נפרד מהתפקיד )
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Harris, 2004ול הדעת של עובדי הקצה מגולם בעיקר בחופש לקבוע את סוג, כמות ואיכות (. שיק

 ,Lipskyהסנקציות ו/או התגמולים המופעלים במהלך יישום המדיניות מול לקוחות מדיניות )

1980; Hill & Hupe, 2008 זהו מרחב הפעולה המוענק לעובדי הקצה על ידי הדרגים הגבוהים כך .)

(. באופן ציורי יותר, שיקול דעת יכול להיות Hupe, 2013לות שנקבעו )שיוכלו לפעול במסגרת גבו

(, כלומר, Dworkin, 1977; Buvik, 2016)(, "the hole in the doughnut". )"מתואר כ"חור שבסופגנייה

מרחב הפעולה בו מותרת קבלת החלטות עצמאית, במקרים בהם אין חוק או כלל ברור שעל פיו יש 

 לנהוג.

גישת "מלמטה למעלה" ליישום מדיניות רואה את הפעלת שיקול הדעת בידי עובדי  נורמטיבית,

הקצה כמשפרת את אפקטיביות המדיניות ומגבירה את התמיכה הדמוקרטית בה ולכן כחיובית 

(Maynard-Moody & Portillo, 2010יתרה .)  מכך, ליכולת להפעיל שיקול דעת יש משמעות עבור

, היות ובדרך זו ניתן להתאים את המדיניות לתנאים הייחודיים של האזרחים כלקוחות המדיניות

 ,Tummers & Bekkers, 2014; Sandfortכל לקוח ובכך להעלות את ערך המדיניות בעיני הלקוח )

(. גם מנקודת המבט של עובדי הקצה הפעלת שיקול הדעת קשורה באופן הדוק לטובת 2000

, כלומר, מפעילים את שיקול הדעת Citizen agent-כ האזרחים. אכן, עובדי הקצה תופסים עצמם

, לפיה State agent-שלהם כ תפישהבתגובה לנסיבות וללקוחות המדיניות שלהם. זאת בניגוד ל

  (.Maynard-Moody & Musheno, 2003, 2000)המחויבות למדינה היא המכוונת את פעולותיהם 

ם המדיניות. ראשית, בעזרת שיקול הדעת להפעלת שיקול הדעת יש מספר תפקידים חשובים ביישו

 Ellis etקצה ממלאים פערים במקרים בהם התוויית המדיניות אינה מפורטת ו/או עמומה )העובדי 

al., 1999; Evans & Harris, 2004; Hupe & Buffat, 2014) שנית, הפעלת שיקול דעת מאפשרת מתן .

(. Maynard-Moody & Musheno 2003; Tummers et al., 2015שירות טוב יותר ללקוחות המדיניות )

שלישית, פעמים רבות הפעלת שיקול דעת מאפשרת לעובדי הקצה לפעול על פי כללי האתיקה 

(. לבסוף, הפעלת שיקול דעת מסייעת בהתמודדות עם Loyens & Maesschalck, 2010המקצועית )

  (.Meyers & VorsangerTummers et al ;2015 ,. ,2003החלטות מורכבות ועבודה דינמית )

לצד תפקידים הללו שממלאת היכולת להפעיל שיקול דעת, התבוננות עמוקה יותר מעלה תובנה 

לפיה לשיקול הדעת תפקיד נוסף משמעותי יותר. בעזרת הפעלת שיקול דעת יכולים עובדי הקצה 

יות הלכה למעשה. ספציפית, להשפיע על הדרך בה מדיניות מיושמת בפועל ובכך לעצב את המדינ
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הפעלת שיקול הדעת מאפשרת פרשנות של הכללים והחוקים הכתובים במדיניות הרשמית, 

 ,.Tummers et al)במקרים מסוימים באופן שסוטה מהם, מכופף אותם ולעיתים אף סותר אותם 

2015; O’Toole, 2000; Gofen, 2013תחתונה של (. במובן זה, על אף שעובדי הקצה נמצאים ברמה ה

 Hupeההיררכיה הבירוקרטית, בפועל, הם מתפקדים כיוצרי מדיניות ולא רק כמיישמי מדיניות )

& Hill, 2007; Harris & Evans, 2004; Brodkin, 1997; Hill, 2003; Lipsky, 1980 לפיכך, ניתן .)

ם המדיניות לראות בהפעלת שיקול דעת בידי עובדי הקצה במערכות בירוקרטיות המשפיעה על יישו

 בפועל כדוגמא מובהקת לעיצוב מדיניות המתרחש "מלמטה למעלה".

על אף התפקיד המשמעותי אותו מעניק המחקר לעובדי הקצה בעיצוב מדיניות על ידי הפעלת שיקול 

מקומית ומוגבלת. עם זאת, ייתכנו מקרים  לרוב המשתמעת נותרת דעת בעת היישום, ההשפעה

ת ומכוונת יותר של עובדי הקצה, כמו לדוגמא במקרים בהם עובדי בהם ישנה מעורבות משמעותי

הקצה מציעים חידושי מדיניות ומובילים שינוי יזום במדיניות הקיימת. החידוש או השינוי 

אל מקבלי  –המוצעים מתחיל מן הרמה התחתונה של ההיררכיה הבירוקרטית ומגיע עד לעליונה 

הופך למדיניות רשמית. במקרים אלו, השפעת עובדי ההחלטות, שם החידוש או השינוי מתקבל ו

הקצה על מדיניות אינו מתמצה בהשפעה דרך יישום המדיניות בפועל, אלא משקף תפקיד אקטיבי 

 יותר של מובילי חידושים, כלומר, כיזמי מדיניות. 

 יזמות מדיניות

תוצאת המדיניות יזם מדיניות הוא יחיד, קבוצה או ארגון, הממנפים משאבים כדי להשיג את 

(. יזם המדיניות מעוניין בשינוי מדיניות, אשר יפר את הסטטוס Kingdon, 1995הרצויה מבחינתם )

(. יזם מדיניות מאופיין בהתנהגות מוכוונת מטרה, Mintrom, 1997קוו בתחום מדיניות מסוים )

מורה עתידית נכונות לקחת סיכונים, ונכונות להשקיע זמן, אנרגיה, ולעיתים כסף בתקווה לת

(Gunn, 2017; Cohen, 2016 אמנם לרוב אין בידיו את המשאבים הנדרשים לקידום היוזמה, אולם .)

 (. Cohen, 2016ייחודו הוא בכך שהוא מצליח לזהות הזדמנויות ולנצל אותן )

יזמי מדיניות יכולים להגיע מקרב קבוצות שונות, למשל מתוך החברה האזרחית, מתוך המערכת 

 ,Cohenת, מתוך המגזר העסקי, מתוך ארגוני מגזר שלישי או מתוך המערכת הבירוקרטית )הפוליטי

2016; Gunn, 2017 ,יזמי מדיניות יכולים לפעול במערכות השלטון המקומי ו/או ברמה המדינתית .)

 ,Gunnובהתאמה, חידוש המדיניות אותו הם מציעים יכול להיות ברמה המקומית או המדינתית )

2017; Petchey et al. 2008 כאשר הם פועלים במערכת היררכית, יזמי מדיניות יכולים להימצא .)
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 & Kingdon, 1995; Mintromלכל אורכה של המערכת והם אינם משתייכים בהכרח לדרג מסוים )

Vergari, 1996; Cohen, 2016 .) 

ניות, אולם המטרה של כל יזם מדיניות היא אמנם להפר את הסטטוס קוו ולייצר שינוי מדי

המוטיבציות לכך יכולות להיות שונות. יזמי מדיניות יכולים להיות מונעים על ידי אידאולוגיה או 

, יזמי מדיניות יכולים להיות מונעים על ידי חלופין(. לGunn, 2017רצון לשפר את המצב הקיים )

 ,Cohenחים )אינטרס אישי, כשם שיזמים במגזר העסקי מונעים על ידי הרצון למקסם את הרוו

-(. יתר על כן, ניתן להסתכל על יזמי מדיניות כעל יצורים רציונליים המונעים מחישובי עלות2016

 & Navotתועלת, ופועלים רק במצבים בהם היתרונות עולים על הסיכון והמחיר הכרוכים ביוזמה )

Cohen, 2015 .) 

ם יזמי המדיניות לגייס תמיכה. בכדי להצליח להפוך את יוזמת המדיניות לשינוי מדיניות נדרשי

לטובתם,  לשם כך, משתמשים יזמי מדיניות באסטרטגיות שונות שמטרתן ליצור קואליציה חזקה

 ;Mintrom & Vergari, 1998; Sabatier, 1993) באופן שבסופו של דבר ישכנע את מקבלי ההחלטות

Huitema & Meijerink, 2010 הם עושים שימוש.  (. ליזמי מדיניות מספר אסטרטגיות בהן

 ,Polsby, 1984; Cobb & Elderאסטרטגיה אחת היא מיסגור הבעיה והגדרה מחדש של הפתרונות )

(. זהו תהליך משמעותי המקדים את מאמצי השכנוע שהם משקיעים בכדי להניע את שינוי 1983

הפרשנות  המדיניות. מיסגור הוא תהליך בו מוצגת מסגרת התייחסות למידע או אירוע, המשפיע על

(. יזמי Goffman, 1974; Benford & Snow, 2000הסובייקטיבית שנותן פרט למידע או לאירוע )

מדינות מקדישים תשומת לב לאופן בו הם ממסגרים את בעיית המדיניות בכדי להניע לפעולה. כך 

ל כך למשל הם יכולים להציג פעולה כדחופה וחיונית על ידי כך שהם מציגים עובדות שמצביעות ע

שמשבר בפתח, או להסב את תשומת הלב להיבט ספציפי אחד של הבעיה ובכך לגייס שחקנים שאין 

(. אסטרטגיה שניה בה משתמשים יזמי מדיניות Mintrom & Luetjens, 2017להם קשר מיידי לבעיה )

היא שימוש ברשתות מדיניות ויצירה של רשתות חדשות. רשת מדיניות בהקשר זה היא רשת של 

 ;Mintrom, 1997; Mintrom & Norman, 2009ים חברתיים בין בעלי עניין בתחום היוזמה )קשר

Schneider & Teske, 1992; Gunn, 2016; Oborn, Barrett & Exworthy, 2011) רשתות המדיניות .

יכולות להיות פנימיות, כלומר, מורכבות מאנשים בתוך אותו ארגון בו פועל יזם המדיניות, או, 

ל, להיות חיצוניות, כלומר, מורכבות מאנשים מגופים חיצוניים לארגון בו פועל היזם להבדי

(Mintrom & Vergari, 1998 יזם המדיניות משתמש ברשת המדיניות תוך ניצול הידע הנובע .)
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מהיכרות החברים השונים ברשת את המערכת, כמו גם הניסיון המקצועי, המוניטין, המומחיות, 

ם של חברי הרשת. באמצעות הקשרים ברשת המדיניות לומד יזם המדיניות את והקשרים הפוליטיי

ומחליט על בסיס זה אילו סוגים , ההחלטות מקבלי בקהילת שונים חברים של" העולם השקפות"

 & Mintrom)של טיעונים, ראיות ובריתות ישרתו אותו על הצד הטוב ביותר לקידום היוזמה 

Vergari, 1998; Frisch-Aviram et. al, 2017) יזם מדיניות משתמש ברשתות מדיניות גם .

(, המאפשרות לו ליצור אפקט של "קפיצה על Mintrom and Vergari, 1996כקואליציות תמיכה )

כלומר, רצון של שחקנים נוספים להצטרף לרעיון שנתפס כמוצלח ובעל תומכים רבים  ,העגלה"

(Gunn, 2016; Mintrom & Thomas, 2018; Mintrom & Vergari, 1998 ,כמו כן .) אסטרטגיה נוספת

פרקטיקה של הובלה על ידי דוגמא אישית בכדי לגייס תמיכה היא ה מדיניותהיזמי המשמשת את 

(Mintrom & Norman, 2009 במסגרת זו יזמי מדיניות נוקטים צעדים שמטרתם להפחית את .)

סיכון בקרב מקבלי ההחלטות. כאשר הם מובילים על ידי דוגמא אישית, יזמי החששות מפני 

מדיניות למעשה מוציאים אל הפועל את חידוש המדיניות שהם מציעים. במעשה זה מאותתים יזמי 

 (.  Cohen, 2016המדיניות על מחויבותם האמתית לשיפור התוצאה החברתית )

טית להבנת תהליך ההפיכה של יומת מדיניות ( מציע מסגרת תאורKingdon, 1995קינגדון )

למדיניות רשמית. המודל מתמקד בתפקידו של יזם המדיניות בתהליך המדיניות, ומסביר מדוע 

ומתי שינויי מדיניות מצליחים להתרחש ומדוע ו/או מתי הם לא. על פי קינגדון, יזם המדיניות 

לכדות שלושה "זרמים" הנחוצים הוא המוביל להת –משחק תפקיד משמעותי בתהליך המדיניות 

( וזרם המדיניות Politics(, זרם הפוליטיקה )Problemלהתרחשות שינוי מדיניות: זרם הבעיות )

(Policies זרם הבעיות נוגע לעיתוי השינוי, למשל בזמן משבר או אירוע בעל תהודה רחבה, או .)

כוחות )ארציים ומקומיים(, כגון תגובה למשוב על מדיניות קיימת. זרם הפוליטיקה נוגע לפעילות 

קבוצות אינטרס, אינטרסים אירגוניים, בחירות, הבשלה של תהליכים פוליטיים וכדומה. זרם 

המדיניות הוא למעשה הפתרונות הפוטנציאלים לבעיות, ההצטברות ההדרגתית של ידע או פיתוח 

ליזם המדינות תפקיד  טכנולוגי, הממתינים להגיע לפתחם של מקבלי ההחלטות. על פי קינגדון,

אקטיבי בחיבור של שלושת הזרמים הללו בבואו להציג פתרון בפני מקבלי ההחלטות. הזמן בו 

מתלכדים שלושת הזרמים נקרא 'חלון הזדמנויות' ובמסגרתו פועל יזם המדיניות ליצירת שינוי 

 המדיניות. 
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רעיון חדשני למדיניות רשמית רוברטס וקינג מציעים מודל לתהליך שינוי המדיניות, במהלכו הופך 

(Roberts & King, 1991 ומפרטים ארבעה שלבים מרכזיים וחיוניים בתהליך זה: שלב היצירה )– 

השלב בו הרעיון החדשני מתפתח  –השלב בו הרעיון החדשני מתפתח ומתגבש; שלב העיצוב 

ן החדשני אושר השלב בו הרעיו –להצהרה רשמית יותר, תכנית או מודל מוגדרים; שלב היישום 

השלב  –באופן תאורטי והופך לתכנית חדשה שנבחנת באופן מעשי בפיילוט; ולבסוף שלב המיסוד 

בו הרעיון החדשני הופך לפרקטיקה בפועל עד לנקודה בה הוא כבר לא נחשב לחדשני. רוברטס וקינג 

ם בהם יזמי מציינים כי יזמי מדיניות אינם בהכרח מעורבים בכל השלבים הללו, וייתכנו מקרי

המדיניות יפעלו רק בחלקם. כך למשל, יזם מדיניות המגיע מתוך החברה האזרחית משתתף בדרך 

כלל רק בשלושת השלבים הראשונים: הוא מפתח רעיון חדש, מתרגם אותו להצהרה רשמית יותר 

ולאחר מכן עוזר ליישם אותו כתכנית חדשה, אך אינו נוכח בשלב המיסוד מאחר והוא אינו חלק 

 (. Roberts & King, 1991מהמערכת הבירוקרטית המטמיעה את השינוי )

 יזמות מדיניות בקרב עובדי קצה במערכות בירוקרטיות

יזמות מדיניות בקרב עובדי קצה במערכות בירוקרטיות היא תופעה שכמעט ואינה מקבלת 

קרית על אודות פרות המחהתייחסות במחקר, הן בספרות המחקרית על אודות יזמי מדיניות והן בס

הספרות המחקרית על יזמות מדיניות עוסקת בדרך כלל ביזמי מדיניות  , מחד גיסא,שכן עובדי קצה.

המגיעים מתוך הדרגים הגבוהים של מקבלי ההחלטות, וכמעט שאינה עוסקת ביזמי מדיניות 

חקרית גם הספרות הממאידך גיסא, (. Arnold, 2015המגיעים מדרגי השטח האמונים על היישום )

על עובדי קצה במערכות בירוקרטיות אינה בוחנת את האפשרות לפיה עובדי הקצה ישפיעו על 

. Arnold, 2015).יישום, וההתמקדות היא בהשפעתם על מדיניות דרך העיצובמדיניות בשלב 

 ;Lipsky, 1980; Evans & Harris, 2004דוגמאות להשפעת עובדי קצה בשלב היישום ראו למשל, 

Meyers & Vorsanger, 2003; Hupe & Hill, 2007 .) 

 Vinzantיחד עם זאת, המחקר כן מזהה פוטנציאל מנהיגותי הטמון בפעולותיהם של עובדי קצה )

& Crothers, 1998 המשתקף במקרים מסוימים בהם הם יוצאים מחוץ לגבולות תפקידם המסורתי )

ומשפיעים על מדיניות גם בשלב  (,Gofen, 2013תוך שהם עושים שימוש באסטרטגיות יזמיות )

 ;Frisch-Aviram et. al, 2017; Durose 2007; Petchey et al. 2008העיצוב ולא רק בשלב היישום )

Arnold, 2015; Kalkman & Groenewegen, 2018.) 
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(, "אקטיביזם Roberts & King, 1991. )"תופעה זו מכונה בשמות שונים כגון "יזמות בירוקרטית

;Dicke,  Vinzant & Crothers, 1998. )"(, "מנהיגות ברמת השטחOlsson & Hysing, 2012. )"פנימי

( Durose, 2011. )", "יזמות אזרחית(Sarbaugh-Thompson, 1998. )"(, "יזמות מלמטה למעלה2003

(. כל השמות הללו Kalkman & Groenewegen, 2018. )"או "פוליטיקה של בירוקרטיה קדמית

פעולה של עובד קצה יחיד, לרוב בעל מחויבות אזרחית חזקה, המגיע מתוך  –דומה  מתארים תופעה

דרגי השטח המיישמים מדיניות, ומצליח להשפיע באופן אקטיבי על עיצוב המדיניות המתבצע על 

ידי הדרגים הגבוהים. ברמה הגבוהה ביותר של תופעה זו ניתן לזהות עובדי קצה המשמשים כיזמי 

בילים שינויי או חידושי מדיניות מלמטה למעלה. ניתן לכנות את התופעה מדיניות הלכה למעשה ומו

(. מהמחקרים המעטים המדגימים דפוסי פעילות Arnold, 2015. )"כ"יזמות מדיניות ברמת השטח

 של עובדי קצה כיזמי מדיניות עולות מספר תובנות:

ם לקוחות המדיניות ראשית, המוטיבציה ליוזמה נובעת פעמים רבות מהמפגש של עובדי הקצה ע

ועם הנסיבות בשטח. המחויבות העמוקה של עובדי קצה ללקוחות המדיניות שלהם נחקרה והוצגה 

 Hupe & Hill, 2007; Keiser, 2010; Meyers & Vorsanger, 2003; Riccucci)פעמים רבות בעבר 

2005; Maynard-Moody & Musheno, 2003, 2000) דיניות יכולה ללקוחות המזו . מחויבות עמוקה

 ,להניע את עובדי הקצה היזמים לפעול באופן אקטיבי לשינוי מדיניות לטובת לקוחות המדיניות

 Durose, 2011; Rowe, Hoge & Fisk, 1998; Petcheyולהוות למעשה מוטיבציה להצעת היוזמה )

et. al, 2008.) 

נם היחסי הנובע כתוצאה שנית, כאשר הם מתפקדים כיזמי מדיניות, עובדי קצה מנצלים את יתרו

מעבודתם בשטח. הידע המקומי שנצבר בעבודה עם השטח, הניסיון וההכרות המעמיקה והרשתות 

החברתיות עם השטח תורמים לעובדי הקצה ומשרתים אותם בתהליך ההשפעה על עיצוב 

(. כמו כן, עובדי קצה משתמשים Arnold, 2015 ;Durose, 2011; Durose, 2007המדיניות. )

-Frischשאבים המקצועיים שלהם כדוגמת הון חברתי ואינטלקטואלי במהלך תהליך היזמות )במ

Aviram et. al, 2017 .) 

שלישית, עובדי קצה המתפקדים כיזמי מדיניות נדרשים לרתום לעזרתם גורמים שונים, המצויים 

(. Kalkman & Groenewegen, 2018הן בציר האנכי והן בציר האופקי של המערכת הבירוקרטית )

כאשר מדובר בציר האנכי נדרשים עובדי הקצה היזמים לגייס את תמיכתם של מנהלים בדרגות 

;Aviram et. al, 2017-Frisch , Vinzant & Crothers, 1998שונות לאורך השדרה הבירוקרטית )
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Dicke, 2003כאשר מדובר בציר האופקי, נדרשים עובדי הקצה היזמים לגייס לטובתם עמיתים .) 

 & Kalkman & Groenewegen, 2018; Petchey et. al, 2008; Olssonלעבודת השטח בתוך הארגון )

Hysing, 2012 ;Sarbaugh-Thompson, 1998( כמו גם מארגונים שונים מקבילים )Kalkman & 

Groenewegen, 2018גורמים בכל אחד מן הצירים, אופקי ואנכי, הם  (. תהליכי גיוס התמיכה בקרב

 (.Sarbaugh-Thompson, 1998) ים אך חיוניים כל אחד בפני עצמו להצלחת היוזמהנפרד

 .Petchey et al) , עובדי קצה יזמים יכולים לפעול ליצירת שינוי מדיניות ברמה המקומיתולבסוף

Dicke, 2003; Arnold, 2015 Vinzant & Crothers, 1998;; 2008 כאשר לעיתים שינוי זה מתרחב ,)

 ,Frisch-Aviram et. al, 2017; Roweתאוצה עד לכדי יצירת שינוי מדיניות ברמה הארצית )וצובר 

Hoge & Fisk, 1998 .) 

הספרות המחקרית מלמדת, אם כן, כי עובדי קצה במערכות בירוקרטיות יכולים להיות אקטיביים 

יות רשמית. ולהוביל יוזמת מדיניות שתצמח מן השטח במעלה הבירוקרטיה ולהפוך לבסוף למדינ

כאשר מדברים על עיצוב מדיניות "מלמטה למעלה", ייתכן שזו הרמה הגבוהה ביותר של ההשפעה 

בה יכולים לפעול עובדי קצה במערכות בירוקרטיות במסגרת תפקידם. לא עוד מעצבי מדיניות דרך 

 אלא מעצבי מדיניות דרך יזמות מדיניות.  ,יישום בשטח

  



13 

 

 מתודולוגיה

זו היא להתחקות אחר תהליך היזמות של עובדי קצה במערכות בירוקרטיות מטרתה של עבודה 

ולהבין מה מאפשר ליוזמת מדיניות מקומית של עובד קצה להפוך לחידוש או שינוי מדיניות 

פורמליים. המיקוד בעבודה יהיה בשלבים השונים אותם עוברת היוזמה ודרך הפעולה של עובד קצה 

 מקומית לחידוש או שינוי מדיניות. יזם בתהליך הפיכתה של יוזמה 

 איסוף הנתונים

למחקר זה נבחרה שיטת מחקר איכותנית, המתאימה לבחינת תופעה חדשה וייחודית תוך מתן דגש 

 באמצעות נאספו המחקר נתוני. Bogdan & Biklen, 1982) ;1990להבנת תהליך התפתחותה )צבר, 

. איסוף הנתונים באמצעות ראיונות מאפשר מענה על שאלות המחקר בנים למחצהק מועומ ראיונות

(McNabb, 2002) העוסקת בתהליך יזמות המדיניות של עובדי קצה במערכות בירוקרטיות ,

וההפיכה מיוזמה מקומית לשינוי מדיניות רשמי. השימוש בכלי המחקרי של ראיונות עומק מובנים 

בתהליך היזמות, ומצד שני איפשר  להתמקדינים למחצה איפשר מצד אחד להנחות את המרואי

למרואיינים לספר את השתלשלות האירועים בחופשיות ובכרונולוגיה המתאימה להם, תוך סטייה 

 מן השאלה הישירה לנושאים וסיפורים שהם תפסו כחשובים ורלוונטיים. 

ילו יוזמות ראיונות עם עובדי קצה במערכות בירוקרטיות אשר הוב 18במסגרת המחקר נערכו 

כל ראיון ארך כשעה. כאשר , 2018לאוגוסט  2017מדיניות. הראיונות נערכו בין החודשים יוני 

תפי המחקר מגיעים מעיסוקים פרופסיונלים נשים. משת 11-גברים ו 7במסגרת המחקר רואיינו 

ן הובילו פסיכולוגים. היוזמות אות 3-אחיות ו 3רופאים,  4מורים,  5עובדים סוציאלים,  3שונים: 

 שנה, רובן המכריע התקבל כשינוי מדיניות פורמלי 30-כשנתיים עד כעובדי הקצה היזמים היו בנות 

. המנעד הרחב )לפירוט לגבי היוזמות ראו נספח א'( על ידי הדרגים הגבוהים של מקבלי ההחלטות

קים של של גיל היוזמה איפשר מצד אחד לחקור יוזמות ותיקות שהגיעו לשלבים מתקדמים ועמו

השפעה על יצירת מדיניות. מצד שני, המנעד הרחב איפשר לחקור יוזמות צעירות בהן זיכרון 

המרואיין עדיין טרי. מרואיינים אלה לפיכך, סיפרו בפירוט על רגעים וחוויות שיש להניח 

 שמרואיינים בעלי יוזמות ותיקות לא זכרו, או אשר ממרחק הזמן לא נראו להם חשובים. 

 

 



14 

 

 לאחר הגדרה מראש של כל המקרים העומדים בקריטריונים מסוימיםהמחקר נבחרו משתתפי 

(2002 ,Patton .)המשתתפים שנבחרו ענו על שני תנאים מצטברים:בהתאם לכך , 

 הציעו יוזמת מדיניות שהתקבלה כמדיניות רשמית, או נמצאים בתהליכים כאלו. .1

 בעת הצעת היוזמה. ציבורית עבדו כעובדי קצה במערכת בירוקרטית  .2

(: עובד במערכת Lipsky, 1980הגדרת עובד קצה במערכת בירוקרטית נעשתה על פי ליפסקי )

בירוקרטית ציבורית, בעל הכשרה פרופסיונלית בתחום העיסוק, המצוי באינטראקציה ישירה עם 

או חידוש  אזרחים ובעל יכולת להפעיל שיקול דעת בביצוע תפקידו. יוזמת מדיניות הוגדרה כשינוי

(. יש Mintrom & Norman, 2009;Mintrom, 1997במדיניות הקיימת המשפיעים על טובת הציבור )

לציין כי היה קושי למצוא מרואיינים שאכן ענו לשני הקריטריונים. יתרה מכך, במספר מקרים 

 נפסלו בדיעבד ראיונות בהם התגלה כי היזם או היוזמה אינם עונים באופן מלא על הנדרש. 

המרואיינים נדגמו בדגימה מכוונת. איתור המשתתפים נעשה בשלב הראשון באמצעות מכרים 

משותפים, כאשר יצירת הקשר הראשונית נעשתה על פי רוב דרך המכר המשותף אשר בדק את 

נכונות המרואיין להשתתף במחקר. במקביל, גויסו מרואיינים גם בדגימת כדור שלג, לפיה ממליצים 

(. בסוף כל ראיון Bryman, 2001) ;Patton, 1990 מרואיינים פוטנציאלים נוספים המרואיינים על

נשאלו המרואיינים אם ישנם אנשים נוספים שהם חושבים שיכולים להיות מתאימים למחקר. 

במקרים רבים הובילה השאלה למרואיינים מתאימים נוספים, כאשר במקרה אחד הומלצה אותה 

נים שונים. עם כלל המרואיינים התקיימה שיחה טלפונית או התכתבות מרואיינת על ידי שני מרואיי

דרך דואר אלקטרוני לפני הראיון ובה הוצג נושא המחקר באופן כללי והוסברו שלבי המחקר, כולל 

הצורך לחתום על הסכמה מדעת ובקשה להקליט את הראיון. מטרת שיחה זו הייתה כפולה: ראשית 

על שני הקריטריונים של אוכלוסיית המחקר, ושנית לאפשר למרואיין לוודא כי המרואיין אכן עונה 

לשאול שאלות ולהפיג חוסר וודאות. מרבית הראיונות נערכו בפגישה פנים אל פנים בזמן ובמיקום 

שנקבעו על ידי המרואיין, ומתוך כוונה לאפשר למרואיין נוחות מירבית שתסייע לפתיחות ושיתוף. 

ונית בשל העדפה של המרואיין ואילוצי לוחות זמנים שלו. כמו כן, יש שני ראיונות התקיימו טלפ

המרואיינים. שמות אנשים, שמות  של מזהים פרטיםלציין כי במהלך הכתיבה טושטשו או הושמטו 

יכולים לחשוף את זהות המרואיינים הושמטו  שהיומקומות, שמות ארגונים וכל פרט מזהה אחר 

 (.2001, יהושע בו וצבר דושניק) או טושטשו בעזרת שמות בדויים
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 ניתוח הנתונים

 & Glaser & Strauss, 1967; Straussניתוח הממצאים התבסס על גישת תאוריה מעוגנת בשדה )

Corbin, 1994( המשמשת כתאוריה מרכזית במחקר האיכותני ,) על 2001בן יהושע, דושניק וצבר .)

 יבי ודינאמי תוך כדי צבירת נתונים, לכדי יצירתפי גישה זו, ניתוח הנתונים מתבצע באופן אינדוקט

תאוריה. כמו כן, גישה זו מאפשרת גמישות בין במעבר בין איסוף נתונים לניתוחם, החיונית 

(. כמו כן, היות ויזמות עובדי קצה Glaser & Strauss, 1967בהמשגת תופעה חדשה בשדה המחקר )

רות המחקרית, השימוש בגישה של תאוריה במערכות בירוקרטיות הינה תופעה חדשה יחסית בספ

 מעוגנת בשדה, בה הספרות המחקרית משחקת תפקיד מינורי, הולם את סוג המחקר ההסברי

)y researchexplanator ,Tummers & Karsten, 2012). 

במהלך הניתוח זוהו המרכיבים השונים של תהליך היזמות. הראיונות תומללו וקודדו לפי יחידות 

המייצגות את דברי המרואיינים לגבי האירועים השונים שעברו בתהליך. ראשית, קודדו ניתוח 

(, אשר כלל מתן תוויות לכל אמירה Open coding ,Strauss & Corbin, 1994הראיונות בקידוד פתוח )

שעלתה מהראיונות והשוואה לאמירות אחרות כדי להחליט על קיבוץ לפי קטגוריות. לדוגמא, 

ן סיפר כי מה שדחף אותו להציע את היוזמה הוא חוויה של מצב בעייתי בשטח, כאשר מרואיי

( Axial codingשל צורך העולה מן השטח". בשלב הבא, נערך קידוד צירי ) טריגרהאמירה תויגה כ"

במסגרת זו  השקה מסוימות. נקודות או צירים סביב קודים פתוחים קיבוץ של הרעיון את משקףה

בדידים לכדי קטגוריות קונספטואליות המשקפות דמיון או קשר בין קבוצת  קובצו יחדיו תיוגים

כך למשל, קובצו יחדיו בתהליך היזמות. הנפרדים והמובחנים תיוגים, שהיוו למעשה את השלבים 

הגורם המאפשר ", "טריגר בשלב התגבשות הרעיוןקבוצות התיוגים של "התגבשות הרעיון" שלב "ל

 ". תוצר בשלב התגבשות הרעיון"-" ובשלב התגבשות הרעיון

 מגבלות המחקר

השימוש בשיטת מחקר איכותנית טומן בחובו מספר מגבלות. ראשית, אין בגישת מחקר זו בדיקת 

של נתונים כמותיים או סטטיסטיים המתייחסים לנושא, לכן ישנו קושי להציג קריטריונים בעלי 

(. שנית, המחקר האיכותני מוגבל Whittemore ,Mandle & Chase, 2001תוקף במחקר מסוג זה )

(. בנוסף, איתור המרואיינים התבצע על בסיס Beck Tatano & Polit ,2010)ביכולת ליצור הכללות 

קשרים ומכרים משותפים ובאמצעות המרואיינים עצמם, דבר שמוביל ליצירת דגימה לא אקראית, 
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לנסות למתן מגבלה זו ובכדי להגדיל  (. בכדיErickson, 1979המאופיינת ביכולת הכללה מצומצמת )

 את מהימנות המחקר, נבחרו מרואיינים מפרופסיות שונות ומגוונות ככל האפשר. 
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 עובדי קצה של היזמות תהליךב השלבים חמשתממצאים: 

מפרט חמישה שלבים מובחנים ועוקבים אשר זוהו בניתוח המקרים כמרכיבים את  פרק הממצאים

והוא מתחיל כתגובה  הרעיון התגבשותובחנים: השלב הראשון הוא תהליך היזמות עוקבים ומ

לטריגר של צורך העולה מן השטח ממנו מונע היזם. התוצר של שלב התגבשות הרעיון הוא כתיבה 

כיישום בפועל,  חלופיןשל מודל פעולה ליוזמה, כלומר, יצירת מסמך הכולל תכנית הפעלה, או ל

הדעת הנתון לעובד  שיקול שימוש במרחב הפרויקט באמצעות של כלומר, יישום ספונטאני ויחידני

, במהלכו היוזמה של המקומית ברמה ליישום תשתית הקמת הוא השני במסגרת תפקידו. השלב

ך שימוש בתוך ומחוץ לאירגון ומגייס משאבים ושותפים תועובד הקצה היזם פונה לגורמים שונים 

ים הנוצאים בשלב זה מהוים עבור עובד הקצה באסטרטגיות שונות. הקשרים בין הגורמים השונ

 יישום, יישום ברמה המקומיתהשלב השלישי כולל לקידום היוזמה. המשמשת רשת מדיניות היזם 

, לו מתלווה לעיתים תכנית מדידה היוזמה, בתוך או מחוץ למערכת הציבורית של היקף קטן

התרחבות באה לידי ביטוי של היוזמה. ההתרחבות הדרגתית . בשלב הרביעי מתרחשת והערכה

התאמות מקומיות או מעבר  קומות נוספים, כאשר לעיתים נדרשים כיוונון,באימוץ היוזמה במ

ובמהלכו יוזמת  הממסדי האימוץלערוצי פעולה אחרים. בשלב החמישי והאחרון מתרחש 

המדיניות הופכת הלכה למעשה למדיניות רשמית. עיגון היוזמה במדיניות רשמית מאפשר הפצה 

 של היוזמה תוך חשיפתה לקהל יעד, כמו גם מבטיח את המשכיותה לאורך זמן ואוניברסליתרחבה 

 .בנקודת זמן של פתיחת חלון הזדמנויות

 : התגבשות הרעיון1שלב 

 תחילתוכולל שלושה רכיבים:  , והואהתגבשות הרעיון היזמות הוא שלבבתהליך השלב הראשון 

גורם ההמשמש כטריגר המניע את עובד הקצה ליזמות. הרכיב השני הוא  העולה מן השטח בצורך

 מקצוע גורמי עםשלו  תיוהתייעצוב של עובד הקצה והן מקצועיה ידעמאפשר, המתבטא הן בה

 מן השטח נוספים. הרכיב השלישי הוא התוצר של השלב הראשון, והוא משקף פתרון לאותו צורך

שזוהה. הפתרון מתגלם באחד משני אופנים: כתיבת תכנית של מודל פעולה או יישום יחידני 

 .יוזמההופך ברבות הזמן להפתרון מקומי של  וספונטאני

 צורך העולה מן השטחטריגר:  1.1

אינם חשופים לכלל הבעיות והקשיים העולים כתוצאה של המפגש בין כמעט ות קובעי המדיניו

 להבדיל, עובדי קצה מעצם תפקידם המדיניות לבין הנסיבות הספציפיות של לקוחות המדיניות.
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נפגשים עם האזרחים באופן שוטף ויומיומי, ובכך נחשפים לצרכים ולקשיים של השטח, כמו גם 

ת מסוימת. ההיחשפות הבלתי אמצעית הזאת למתרחש בשטח, ובפרט לבעיות ולחוסרים של מדיניו

ליזום שינוי או חידוש  ים לעיתים טריגרלצרכים שאינם נענים בהסדרי המדיניות הקיימים, מהוו

 יכולעל צורך העולה מהשטח  הטריגר המבוססמדיניות בהתאם למציאות בפועל. מהניתוח עולה כי 

ת ספציפי או מהיחשפות מתמשכת לתופעות החוזרות על עצמן להגיע ממפגש יחיד עם לקוח מדיניו

כמו כן, במקרים רבים הטריגר מתחבר ומועצם על ידי סיפור אישי של עובדי עם לקוחות שונים. 

 הקצה היזמים. 

אותו  ודחפה ,עם לקוח ספציפי נגע לליבו של עובד הקצה היזם מפגש יחידאחת הדוגמאות בהן 

היא במקרה של רופאה שיזמה תכנית למניעת תחלואה.  ,המצבלעשות מעשה כדי לשנות את 

 ,הרופאה מתארת כי במהלך העבודה שלה בבית החולים היא טיפלה בילד מסוים שריגש אותה

ובעקבות מפגש טעון עם הוריו גמלה בליבה ההחלטה לעשות מעשה וליזום חידוש מדיניות שימנע 

 את התחלואה שלו:

העיניים זה באמת היה העבודה בבית החולים. "אני חושבת שמה שפקח לי את 

 עשינו, שישבנו אחרי היה האסימון לי נפל שבו כי פתאום זה היכה בי.. והרגע

 בטיפול מעורב שהיה הצוות כל עם ביחד הילד של ההורים עם כזאת ישיבה מעין

המשמעות. ואני זוכרת ממש שיצאתי  מה, האבחנה מה להם להגיד כדי שלו

והרגשתי שאני חייבת, שאם אני יכולה לעשות משהו כדי למנוע את מהחדר הזה 

 תחלואה( למניעת תכנית . רופאה, יזמה5:1. )"זה, אז זה מה שאני אעשה

מינית מתארת  תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים בדומה, עובדת סוציאלית שיזמה הקמת

נפגעת ספציפית שאף אחת  מקרה שלהיה  טיפול חדשניתמסגרת  ליזום שדחף אותה מהכי 

 מהמסגרות הקיימות לא התאימה לצרכיה הייחודיים:

" ...ואמרתי אני מבינה שיש פה מצב מורכב שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו 

באוויר.. אין ספק ששירות של דיור מוגן לא יענה על הצורך. ואין ספק שהאישה 

מתאימה להוסטל. הזאת, מבחינת התפקוד שלה, מבחינה אינטלקטואלית, לא 

והקשבתי ושמעתי את כל הקשיים ובסוף אמרתי, צריך למצוא פתרון אחר, 

 הוסטלים . עובדת סוציאלית, יזמה הקמת3:2. )"חייבים לעזור לאישה הזאת!

 מינית(. תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול
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ופעה כללית ת ייצגלמעשה ו ,צורך במפגשים עם לקוחות מדיניות שוניםהאותו עלה  יוזמותבמספר 

ליזמות לאחר המניע קיבלה מענה במסגרת המדיניות הקיימת. הצורך הפך לטריגר  לאאשר 

הקצה  יעובדבמסגרת מקרים אלו, או לנסיבות בעייתיות. לא מטופלים  יםממושכת למצב היחשפות

להפסיק את הישנות התופעות הלא  מתוך מטרה שלהםת המדיניות ואת יוזמ יםם מציעמיהיז

 . עבודתם היומיומיתבמסגרת  יםנתקל הן הםברצויות 

רופאה שיזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות מתארת את חוסר הנחת שהיא חשה כך לדוגמא, 

 מהעיסוק המתמשך בטיפול בנפגעי תאונות, כאשר ניתן היה למנוע את התאונות הללו מלכתחילה:

ת, ולא הבנתי למה "כרופאה צעירה במיון של איכילוב אני ראיתי כל הזמן תאונו

. רופאה, יזמה ארגון למניעת 10:1. )"אני צריכה לטפל בתאונות ולא למנוע אותן

 היפגעות בתאונות(.

ליוזמה  כי מה שהניע אותהילדים מתארת  להיפגעות מודעות בדומה, אחות שיזמה תכנית להעלאת

 תופעה שחזרה על עצמה באופן קבוע: היה

 זה.. אליו להתרגל אפשר שאי כואב מראה זה .סיפור אותו ש"מוצ משמרת כל"

 זה עם עושה לא אחד ואף נפגעים ילדים הרבה כך שכל הגיוני היה לא פשוט

 . אחות, יזמה תכנית להעלאת מודעות להיפגעות ילדים(.15:2)משהו"

מדיניות במתכונתה אלא הבנה כי ה ,לעיתים, הצורך מהשטח אינו משקף צורך קיים שאינו מטופל

 . אינה מצליחה להשיג את תוצאות המדיניות הרצויות הנוכחית

להתנדבות, מתאר את ההתרשמות שלו מהתכנית הקיימת שהייתה  תכנית לדוגמא, מורה שיזם

הניע נהוגה במסגרת עבודתו עם תלמידים ככזאת שלא הייתה מוצלחת וחטאה למטרה. מצב זה 

 ת המדיניות:מטרוליזום תכנית חדשה, אחרת, שתצליח לממש את  את המורה

התחושה הייתה שהם )התלמידים( עושים את זה הרבה בשביל לסמן וי. ודרך "

זה נחשפתי גם לפוטנציאל המאוד גדול שזה יכול לעשות וגם לפספוס שלו... 

 יזם, מורה. 6:1) יש שם פוטנציאל עצום ושהוא מתפספס".פשוט הרגשתי ש

 (להתנדבות תכנית

עובדי הקצה  הסיפור האישי שללה מן השטח מתעצם לנוכח בחלק מהמקרים הטריגר של צורך העו

מזדהה מאוד עם הצורך העולה מהשטח בעקבות סיפור היזם עובד הקצה  במרים אלו היזמים.
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היכרות אישית וההזדהות בעקבותיה מעצימות ה. והסביבה הקרובההחיים האישי, נסיבות החיים 

עובדת סוציאלית שיזמה הקמת מרכז שיקום  למשל, כךאת המוטיבציה ליזום את שינוי המדיניות. 

לאסירים מתארת את נסיבות החיים שלה כמוטיבציה עבורה לשפר את המצב עבור לקוחות 

 מדיניות המגיעים מרקע דומה:

"אני באופן אישי גדלתי בשכונה, נולדתי וגדלתי בשכונת התקווה. זו שכונת עוני 

ת החלשות באופן אישי מאוד ומצוקה לכל הדעות.. העיסוק הזה מול האוכלוסיו

מדבר אלי. כי אני מרגישה שהתמזל מזלי. הצלחתי. למרות תנאי פתיחה קשים 

הצלחתי. אז אמרתי קודם כל בורכתי. אז למה לא לנסות לעזור מהמקום הזה 

 . עובדת סוציאלית, יזמה הקמת מרכז שיקום לאסירים(12:10,11. )"למי שצריך

גם יכולים  מיםהקצה היז יסביבה הקרובה הנוכחית של עובדהסיפור המשפחתי והבאופן דומה, 

הם לחזק את ההבנה וההזדהות עם הצורך העולה מהשטח ובעקבות כך את המוטיבציה ליוזמת 

מתארים  . דבריה של אחות שיזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה ספציפיתהמדיניות

 הקורית בשטחהחשיפה שלה לסיפור אישי של בן משפחה הובילה אותה לשים לב לתופעה כיצד 

 שעד כה נעלמה מעיניה: ו

"מהרגע שהוא יצא מהארון התחלתי לראות את הקהילה גם בבית החולים. מה 

זה אומר, הקהילה תמיד הייתה, אבל פתאום נחשפתי שבעצם, אחר כך קראתי 

ד לא יודעים איך להתנהל מול הקהילה לזה בשם, שבעצם הרופאים והסיעו

אחות, יזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה  13:1. )"הגאה

 ספציפית(

 אישי והתייעצות עם גורמי מקצוע ידע מקצועי גורם מאפשר:  1.2

 עובדי הקצה בהיותם עובדים מקצועיים פרופסיונלים, מביאים עימם לתפקיד ידע מקצועי

מחקר ההשכלה ו, הלידע המקצועיגם בהקשר של היוזמות ניכר כי . לעבודתםהמשמעותי מאוד 

 . משמעותית להבנה כיצד ניתן לשפר את המצב הקייםבתחום המקצועי תרומה 

רופא מספר כי בעקבות קריאה של מחקרים מדעיים ומחקרי מדיניות הוא הבין כי המדיניות 

וכי יש חשיבות רבה להשקעה  פקטיביתהמיושמת כיום, של השקעה בגיל השלישי, היא פחות א

שקעה היא שסייעה לו לתכנן את היוזמה העוסקת בה. ההבנה המקצועית הזו דווקא בגיל הרך

 בחינוך לבריאות בגיל הרך:
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"ישנו המרכיב של ההוכחות ברפואה.. הבנתי שאם אנחנו רוצים לעשות איזשהו 

כל מני מחקרים אפקט צריך לשים את הכסף בגיל הרך. בכלל, גם קריאה של 

ברמה של מדיניות מראה שגופים רפואיים בעולם משקיעים את רוב הכסף שלהם 

גם ברפואה, וגם ברפואה מונעת בדיוק בצד השני של החיים, איפה שאנשים 

מאוד חולים, בדיוק באותו מקום שבו שאין שום פלסטיות, והיכולת לעשות שינוי 

 הרך(. בגיל לבריאות נוך. רופא, יזם תכנית לחי4:4. )"היא אפסית..

ספרים  צדכי מרכז לטיפול בנפגעי טראומהבאופן דומה, מספרת פסיכולוגית שיזמה הקמת 

 :השפיעו והנחו את היוזמה ברמה המקצועיתמקצועיים שקראה בתחום ופגישה עם כותבי הספרים 

, 94-"היו גם כמה ספרים שיצאו באותו זמן בארה"ב... ספר של.. שיצא בדיוק ב

בשנים האלה שהוא שינה את חיי. וספר שני, שאחר כך, בשלב קצת יותר מאוחר 

בזמן שהייתי מאוד מאוד בשלה לזה... שגם הפך להיות מאוד מאוד מהותי 

בשבילי. וגם פגשתי את האנשים האלה שכתבו את הספרים ואמרתי לעצמי, אני 

פעות מאוד רוצה להיות הם, אני רוצה לעשות את מה שהם עושים. אלו היו הש

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומה. פסיכולוגית, יזמה הקמת 7:7. )"משמעותיות

כמו כן, עובדי הקצה היזמים יכולים לעיתים להיעזר בידע מקצועי וניסיון של גורמי המקצוע 

 כך למשל, אחות שיזמה תכנית .היוזמה רעיוןבכדי לגבש את  שמסייעים לעובדי הקצה היזמים

 מתארת את הפניה והסיוע שקיבלה מארגון מסוים שעוסק בתחום היוזמה שלה:הכשרה לאחיות 

"מי שהיה לי לעזר היה 'עתיד'. יצרתי איתם קשר והלכתי להיפגש עם מנכ"לית 

'עתיד'. זה היה גוף שרק בנה את עצמו והם הבינו את הצורך לגמרי והם נתנו לי 

תי בהן כשכתבתי את גיבוי.. בפועל ישבתי איתן, עם עליזה ועם רבקה ונעזר

 . אחות, יזמה תכנית הכשרה לאחיות(18:4. )"התכנית

 פעולה או יישום יחידני ספונטאני של מענה לצורךמודל  תוצר: כתיבת 1.3

המתבסס על הידע המקצועי  ,תוצר השלב הראשון של התגבשות הרעיון מגלם פתרון לצורך שזוהה

ר זה: המרואיינים מציגים שני אופנים של תוצושל גורמים נוספים. של עובד הקצה היזם האישי 

כלומר, עובדי הקצה היזמים מעלים על הכתב באופן סדור, שיטתי  מודל פעולה המועלה על הכתב.

יישום , התוצר יכול להיות מגולם בחלופיןומפורט את תכנית פעולה שהיא הליבה של היוזמה. ל

במסגרת ר, פעילות של עובד הקצה בשטח כלומ .של עובד הקצה במסגרת עבודתו ספונטאני יחידני
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פעולות יישום  .לשם מענה על הצורך אותו זיהה ,הדעת הנתון לו בעבודתו השוטפתשיקול מרחב 

 אלו הופכות בשלב מאוחר יותר לליבת ההתערבות של רעיון היוזמה.

הרעיונות המופשטים  לאה על הכתב שלהע מתבצעתבהם התוצר הוא מסמך כתוב, מקרים ב

סדורה ומפורטת. פעולה תכנית תוך ל האישיות של כל עובד קצה יזםנמצאים במחשבות היים והכלל

כתיבה סדורה מספרת על התהליך שעברה במהלך הכך למשל במקרה של יוזמה חינוכית של מורה, 

איפשרה לה לתרגם את הרעיונות המופשטים היא זאת ש, וכיצד הכתיבה פעולהתכנית למודל  של

 שחשבה עליהם כבר לאורך זמן רב לתכנית סדורה: 

"אז התחלתי לכתוב תכנית.. הייתי צריכה לסדר, קודם כל לעצמי, את כל 

הבלאגן הזה של הרעיונות שהלך לי בראש. ניגשתי לנייר ובהתחלה פשוט שפכתי 

תי שידברו לתלמידים, מה את כל הרעיונות שהיו לי בראש, כל הכלים שחשב

חשבתי לעשות עם ספר, וגם כל התרומה והחזון החינוכי שלי שאני רואה של 

הסביבה של משחק וירטואלי, וכאלה. כל הדברים שאני חושבת וחושבת עליהם 

כבר הרבה זמן ניסחתי את זה והעליתי על הדף. אחר כך התחלתי לסדר את הכל. 

רוצה לעשות, איך אני רואה את העולם ובעצם ככה כתבתי לי תכנית מה אני 

 . מורה, יזמה תכנית לימודים(.16:4)הזה.."

את תהליך ההעלאה על הכתב של  באופן דומהשיזם מגמת לימודים ייחודית מתאר  בדומה, מורה

 :פעולהרעיון היוזמה כיצירת מודל 

 "בניתי איזשהו קונספט שהוא טיפה יותר מובנה, כתבתי את זה, איך זה יעבוד,

. מורה, יזם מגמת 8:2. )"איך יהיה המבנה. יצרתי סוג של מודל, מודל עבודה

 לימודים ייחודית(

באמצעות העלאה על הכתב אלא  נוצרהתגבשות הרעיון לא  במקרי יוזמה אחרים התוצר של שלב

ת מתוך רצון ספונטאנינעשות  נות אלאמתוכנאינן יישום ממש, אשר לרוב אמצעות פעולות דווקא ב

פרקטיקה  ציםמאמיוצרים והקצה  יעובד במסגרת מקרים אלו. ת על הצורך שאינו מקבל מענהלענו

מול לקוחות המדיניות. הדבר מתאפשר לרוב בזכות  יםמתנהלהם על פיה  םאו דרך עבודה בעצמ

יזמים מתחילים הקצה העובדי יודגש כי . תפקידםמרחב שיקול הדעת הניתן לעובדי הקצה במסגרת 

לא מתוך חשיבה על יוזמת מדיניות רחבת היקף אלא מתוך מוטיבציה אישית לפתור  תכניתלהפעיל 

יתרה מכך, ההבנה כי יש לפתח ולקדם את  .שוטפתבמסגרת עבודתם הבעיה נקודתית ומקומית 
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ביצוע בפועל של  לאחרהפעולות בהן נקטו ספונטאנית כיוזמת מדיניות רחבת היקף מתרחשת רק 

 הפתרון. 

על ידי פסיכולוג, אשר החלה בשלב הראשון  חינוכייוזמה להקמת מרכז ב היאלכך דוגמא אחת 

הפרויקט נעשה כחלק מהפעלת שיקול דעת במסגרת  כפרויקט אישי שלו במסגרת עבודתו השוטפת.

 :עבודתו, על חשבונו בלבד ולא באופן ממוסד

 הראשונה בשנה ממש היה זה". "נשב לקפה? נקרא שעשיתי הראשון "הפרויקט

, ועשיתי הגעתי. שלי הפרטי הזמן חשבון על היה זה לעבודה... בהתחלה שלי

 ".ממוסד היה לא זה אבל. בולשיט שזה למרות זה על נוספות שעות לי נתנו כאילו

 , יזם הקמת מרכז חינוכי(פסיכולוג. 1:1-2)

בדומה, עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום שכונות מתאר כיצד הוא החל את היוזמה כפעולה 

 עצמאית שלו שביצע לבדו ובהמשך הבין שזה שינוי המדיניות שהוא מעוניין לעשות:

"בעצם את השלב הראשון של 'שכונה במרכז' עשיתי לבד.. ואז מצאתי את עצמי 

ק הזה ובעצם חווה בפעם הראשונה מה אנשים חושבים בית בכל הבלו-עובר בית

קהילה.. זה נתן לי שלהם לגבי המסוגלות שלהם כ תפישהאחד על השני, מה ה

מעניין.. ואחר כך הבנתי  מאוד היה המון חשיפה למצב האמיתי של השכונה. זה

אלי, . עובד סוצי2:2-3. )"שככה אני רואה את העבודה שלי, זה מה שצריך לעשות

 יזם תכנית לשיקום שכונות(

צורך אותו נפתח עם טריגר ליוזמה המתעורר בעקבות  השלב הראשון של התגבשות הרעיון אם כן,

הצורך מן השטח  זיהה עובד הקצה בשטח, מתוך המפגש הבלתי אמצעי שלו עם לקוחות המדיניות.

התגבשות הרעיון מתאפשרת  ועצם לעיתים באמצעות סיפור חיים אישי של עובד הקצה היזם.

ולבסוף, . והתייעצות עם גורמי מקצוע עובד הקצהשל  הודות לשני מקורות ידע: הידע המקצועי

או לחלופין יישום ספונטאני יחידני  פעולה כתוב צר של שלב התגבשות הרעיון הוא מודלהתו

  במסגרת העבודה השוטפת.
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 הקמת תשתית ליישום ברמה המקומית של היוזמה :2שלב 

, הוא הקמת תשתית ליישום ברמה המקומית של היוזמההתפתחות היוזמה השלב השני בתהליך 

ותצליח לעבור  על מנת שהיוזמה תתחיל לקרום עור וגידיםאשר הוצג בסיפורי המקרה כשלב קריטי 

משאבים  :משאביםבמסגרת זאת עובד הקצה היזם מגייס  .לשלב הבא של יישום ברמה המקומית

ה, וכן מגייס שותפים חיוניים באירגון: עובדי קצה עמיתים ומעטפת תומכת לקידום היוזמחומריים 

ייעים ביישום היוזמה בשלב היישום ברמה המקומית, מנהלים ברמות השונות המאשרים את המס

משמשים כלל המעורבים זמות בהן נדרשת היענותם. ביוהיישום ברמה המקומית ולקוחות מדיניות 

. במקרים מסוימים היוזמהלקידום  את עובד הקצה היזםהמשמשת כבסיס ליצירת רשת מדיניות 

ית לתקשורת בין גורמים אשר לא תקשרו קודם לכן, לטובת פעילויות שאינן רשת זו הופכת תשת

הקצה היזם באסטרטגיות  דבכדי לגייס את המשאבים והשותפים משתמש עוב .במסגרת היוזמה

השותפים ליוזמה אינו מסתיים בהכרח המשאבים ו לציין כי גיוס ישגיוס של מיסגור וויתור על אגו. 

בשלב זה, ויכול להמשיך וללוות את היוזמה עם התפתחותה, למשל, כאשר היא מתרחבת למקומות 

עם זאת, גיוס הקמת התשתית נוספים שם נדרש לרתום את הגורמים המקומיים הנוגעים לדבר. 

 ים ובראשם היישוםלהמשך התפתחות היוזמה ולמעבר שלה לשלבים הבא תא חיוניבשלב זה הי

או  יםשותפים בשלבים אחרים, אשר אמנם מבססמשאבים ו, זאת בניגוד לגיוס תהמקומי ברמה

 להתקדמותה.  יםאת היוזמה, אך לא הכרחי יםמרחיב

 גיוס משאבים: משאבים חומריים ומעטפת תומכת 2.1

לגייס במסגרת הקמת התשתית ליישום ברמה המקומית של היוזמה נדרש עובד הקצה היזם 

 כמשאבים חומריים כספייםלבוא לידי ביטוי  יםיישום היוזמה. המשאבים יכולצורך משאבים ל

את המשאבים מגייס עובד הקצה היזם מחוץ מנטורינג. והכשרות או מעטפת תומכת הכוללת ו/

אשר מאפשרים  ,לאירגון בו הוא פועל, דבר המקנה לו חוסר תלות במשאבי האירגון ואף כח פוליטי

  קדם את היוזמה לקראת שלב היישום המקומי.לו ל

הדגמה של הנחיצות לגיוס משאבים משתקפת בדבריו של עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום 

מסביר כי בעיניו הדבר שמבדיל בין עובד קצה רגיל לבין עובד קצה יזם הוא היכולת שכונות, אשר 

 :בדומה לסטארטפיסט שאבים לבדלצלוח את המכשול של היעדר משאבים במערכת ולהשיג את המ

אני יכול להגיד שבעיני, הפער בין עובד בירוקרטי נגיד ככה, לבין משהו שהוא "

יותר יזמי, יש מכשול שהרבה פעמים אתה צריך להשיג את המשאבים לעצמך. 

אל תבנה על זה. זאת אומרת, צריך להיות כמו  –זאת אומרת, הבכירים מעליך 
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ברמה  סטארטאפיסט בחוץ, שהולך לגיוסי משאבים, אתה צריך להיות גם

 . עובד סוציאלי, יזם תכנית לשיקום שכונות(2:6. )"הזאת

משאבים את הגיוס של כסף.  שים ליוזמה יכולים להיות חומריים, כלומר,המשאבים הנדר

רופיות תמקרנות פילנ לגייסיזמים הקצה הובדי ערים מסויימים במקמצליחים  הללוחומריים ה

  .ואירגוני מגזר שלישי

שיזם תכנית להתנדבות כי התרומה הראשונה שקיבלת הייתה מקרן של כך למשל, מספרת מורה 

 תורמת פרטית. 

קרן של י בהתחלה התקציב היה דרך איזשה ."אני גייסתי כסף מתורמים.

את לגייס  ועזר לי ,עולם הפילנתרופיה שמע, נדלקחבר שמכיר את  .תורמת

 (. מורה, יזם תכנית להתנדבות6:3. )"הראשונית המשמעותית התרומה

מספר כי גם חברות  פסיכולוגלדוגמא, . כמו כן, התרומות הכספיות יכולות להגיע גם מהמגזר הפרטי

ת הסכום שכבר הושקע תרומה כספית שמשווה א –הייטק היו שותפות לפרויקט על ידי מאטצ'ינג 

 בפרויקט:

"היו כמה שנים שהיו חברות מבחוץ, חברות הייטק שרצו לעשות משהו ועשיתי 

, יזם הקמת פסיכולוג. 1:5)סוג של מאטצ'ינג אבל זה היה באמת רק שנה אחת"

 מרכז חינוכי(.

מספרת אחות שיזמה תכנית להעלאת מודעות  המגזר הפרטי,המדגים את התרומות מ במקרה אחר

 להיפגעות ילדים כי היא הצליחה לגייס חברת תרופות אשר העניקה לה תמיכה כספית ליוזמה: 

"מנכ"ל פריגו מתן לי את הכסף להפיק את הסרטון. כי לפני זה זה היה, את 

יודעת, מאולתר כזה. ופה הייתה הזדמנות לעשות משהו באמת מושקע עם 

תקציב, משהו שיראה רציני שאפשר יהיה לצאת איתו. תפסתי אותו באיזה כנס 

ור לי. זה והצגתי בפניו את הרעיון והוא מאוד מאוד התחבר לזה. הוא רצה לעז

באמת נגע לו ללב והוא באמת רצה לעזור.. אז הוא נתן לי תקציב וככה יכולתי 

. אחות, יזמה תכנית 15:4. )"לקחת חברה רצינית שתעשה לי את הסרטון

 להעלאת מודעות להיפגעות ילדים(
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גיוס המשבים החומריים במקרים רבים הופך את עובד הקצה היזם לבלתי תלוי באירגון בו הוא 

על. כך למשל, מתארת פסיכולוגית שיזמה הקמת מרכז טיפול בנפגעי טראומה כי מלגת המדען פו

 :החוזר שלה לא הצריכה ממנהליה השקעה כספית

"אני באתי עם כסף. בעצם מימנתי את עצמי כי קיבלתי מלגה. הוא )מנהל 

. 7:3. )"המחלקה( לא היה צריך להשקיע שום דבר. הייתי מדען חוזר

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומהיזמה הקמת  פסיכולוגית,

במקרים אחרים, היכולת לגייס משאבים הופכת את עובד הקצה היזם לבעל כח פוליטי בתוך 

, ומאפשרת לו לפעול באופן חופשי יותר בקידום היוזמה, ללא תלות תקציבית האירגון בו הוא פועל

ם שכונות את הכח הפוליטי שנוצר מתאר עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקו ,באירגון. כך למשל

 מרגע שהוא הצליח לגייס כסף, ואת התרומה של הדבר לקידום היוזמה:

והצלחתי להביא את הכסף, אז  רוטשילד"ברגע שאני יצרתי קשר ישיר עם קרן 

 תהליך להוביל צריך הייתי.. מה שנוצר זה שהיתה לי עמדת כוח בתוך הארגון

 היה שבו מצב, ונוצר )גורמים בארגון(ה מכל הסכמה עליו הייתה תמיד שלא

. 2:6. )"זה עזר לי מאוד ,כסף מביא שאני ההנהלה כולל המערכת לכל ברור

 עובד סוציאלי, יזם תכנית לשיקום שכונות(

 מעטפת תומכתלהתבטא גם כיכולים המשאבים הנדרשים ליוזמה בנוסף למשאבים כספיים, 

על ידי עובדי לעיתים משאבים אלו מושגים וניהולי. כדוגמת הדרכה, ליווי, ומתן ייעוץ משפטי 

הקצה היזמים באמצעות השתתפות בתכניות פיתוח אישי והכשרה שמארגנים ארגוני מגזר שלישי 

 ועמותות. 

כך לדוגמא, אחות שיזמה תכנית בריאות מספרת כי תכנית יזמות שבה השתתפה העניקה לה כלים 

 תומכים משמעותיים ליוזמה: 

לתכנית של יזמות חברתית בניו יורק. והתכנית למעשה מעודדת "התקבלתי 

יזמים צעירים להגשים את החלומות שלהם, נקרא לזה ככה. ושם קיבלתי 

 גם. משמעותיים מאוד מאוד משאבים אלה היו. למעשה את הכלים הראשוניים..

 אז. כאלה דברים, משפטיות השלכות ולדעת לנהל איך ולדעת להקים איך לדעת

. אחות, יזמה תכנית הכשרה 18:2. )"מהתכנית קיבלתי שכן בריםד אלה

 לאחיות(.
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רופאה שיזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות מספרת כי במסגרת תכנית מנהיגות באופן דומה, 

 – , המהווה מעטפת תומכתשהשתתפה בה היא קיבלה משאב עיקרי שסייע לה לפתח את היוזמה

 זמן לחשוב ועמיתים:

עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. ושם היינו צריכים "הייתי כבר 

לעשות איזשהו פרויקט, והפרויקט שלי היה, מהר מאוד צמח להיות ארגון 

'בבטחה' למניעת תאונות.. מנדל לא נתן כסף. המשאב העיקרי היה זמן לחשוב 

 . רופאה, יזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות(.10:1. )"והעמיתים

כלים, ידע  –טפת תומכת עמגם כמשאבים חומריים וגם כ איוס המשאבים יכול להתבטלעיתים ג

מקצועי ומנטורינג. כך למשל מורה שיזמה תכנית לימודים מספרת כי קרן ייעודית לנושא בה נעזרה 

 תמכה גם בכסף וגם בכלים הדרכתיים:

צם "מבחינת הקרן, הקרן נתנה לי תמיכה גם בתקציב, מענק. וגם בהדרכה, בע

היה מנטור שליווה אותי כל השנה. וגם יש קהילת יזמים ארצית שנפגשים ובעצם 

. מורה, יזמה תכנית 17:2. )"עוברים סדנאות, למידת עמיתים, לומדים ביחד

 לימודים(

 גיוס שותפים הכרחיים 2.2

 שלושה סוגים שלבמסגרת בניית התשתית לשלב היישום ברמה המקומית מגייס עובד הקצה היזם 

הפעלת היוזמה, המנהלים המעניקים גיבוי המסייעים בהעמיתים עובדי הקצה  תפים הכרחיים:שו

ת, במקרים בהם במסגרת היוזמה נדרשת והקהילה האזרחית המקומיאישור להפעלת היוזמה ו

  היענות לקוחות.

עובדי הקצה היזמים פונים סוג אחד של שותפים הכרחיים הוא עובדי הקצה העמיתים לאירגון. 

ומתוך הבנה  יוזמהב תםתמיכאת מטרה לגייס מתוך ארגון בו הם עובדים שלהם בתוך הלעמיתים 

 כפי שמתאר מורה שיזם מגמת לימודים ייחודית: כי תמיכה זו היא חיונית ליוזמה,

"אתה גם צריך לגייס את המורים סביבך. בהתחלה זה היה נחשב לנישה, אבל 

אסור לך במצב כזה לפעול בחלל ריק.  דומיננטי..הפכתי להיות גורם יותר ויותר 

בעצם זה הצליח בזכות זה שהמורים, אתה צריך להיות משוגע לדבר, אבל ללא 

 . מורה, יזם מגמת לימודים ייחודית(8:13. )"תמיכה כזאת זה לא ממש יתרומם
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בודתם ובפעילויותיהם עכרוכה בהפעלת היוזמה  תמיכה מצד העמיתים היא בגדר הכרחית כאשר

סייע לה להוציא את היוזמה מה שמספרת כי  לימודים תכנית שיזמה מורה כך למשל,של העמיתים. 

יישום כלל הצוות החינוכי ב והמעורבות הפעילה של התמיכה שקיבלה מצוות המוריםהם  אל הפועל

 :בשטח יוזמהה

לה בזה. הרבה "בסופו של דבר כל מורה תרם, הרבה מהמורים שיתפו איתי פעו

פעמים התייעצתי עם המורים, חלק ליוו אותנו בסיורים. והם גם ממש לקחו 

חלק, למשל, המורה לאמנות בא ללמד אותנו איך בונים לוגו. פשוט נוצר שיח 

 . מורה, יזמה תכנית לימודים(17:3. )"כזה בבית הספר, שכולם היו מעורבים

בוי ואישור מצד המנהל הישיר של עובד הקצה היזם, יישום היוזמה ברמה המקומית דורש גיכמו כן, 

כלל המרואיינים הזכירו את הצורך בקבלת שכן, . הכרחי שותףסוג נוסף של מה שהופך את המנהל ל

 אישור וגיבוי מצד המנהל הישיר שלהם. 

עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום שכונות מספר כיצד פנה למנהלת הישירה שלו בכדי כך לדוגמא, 

 שר לו להפעיל את הפיילוט:שתא

"דיברתי איתה, המנהלת שלי נתנה אמון בגדול אז לא היה קשה לשכנע אותה, 

. עובד סוציאלי, יזם 2:2. )אבל הייתי צריך שתגיד לי "כן", את האישור ממנה"

 תכנית לשיקום שכונות(

הינו תנאי אולם לא תמיד גיוס תמיכה מקרב המנהלים הישירים וצוות העמיתים נתפס כחיוני, 

 המנהל הישיר שלחורג מתחומי הסמכות ברמה המקומית היוזמה יישום כאשר  מספיק. ספציפית,

מבצעים עובדי ברמות הגבוהות יותר של מקבלי ההחלטות בארגון. במקרים אלו גם נדרשת תמיכה 

עולים במעלה ציר האורך  הם – גיוס במעלה היררכיה מהבוס הישיר כלפי מעלה הקצה היזמים

ת של מקומיברמה הר יישום ושיירגוני, ומגייסים את מקבלי ההחלטות ברמות השונות לאהא

 היוזמה. 

רופא שיזם תכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך מתאר את הליך הגיוס בתוך הארגון, כך לדוגמא, 

 :התכניתמרמת המנהל הישיר עד לרמה המחוזית האמונה על התקציבים לאישור הפעלת 

לשכנע קודם את הבוסים המיידים שלי ואחר כך את ההנהלה "מרכיב אחד היה 

של קופת החולים.. הצגתי את זה לכמה רמות, בסוף הצגתי את זה למרכיב 
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. רופא, 4:3)האחרון שמאשר מבחינת תקציב, זה היה ההנהלה של המחוז" "

 .הרך( בגיל לבריאות יזם תכנית לחינוך

יזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת את תהליך הפנייה ההיררכית מדגימה גם אחות ש

נהלת בית החולים בו היא הירוק להפעלת התכנית ניתן לה מה לאוכלוסייה ספציפית. האור

 עבדה, עוד בטרם פנתה לאישור ממשרד הבריאות:

"פניתי להנהלת בית החולים 'מאיר' ואמרתי שיש לי פרויקט שאני רוצה להציג 

ב, והוא ייחודי, גם בארץ אין אותו בפניכם ואני חושבת שהוא מאוד מאוד חשו

וגם עד כמה שבדקנו גם אין בעולם. והצגתי את זה לפני פגישת הנהלה מורחבת 

בבית חולים מאיר, וד"ר עמי כהן ורוז גולדשטיין שהיא האחות הראשית מאוד 

מאוד התלהבו מהרעיון ונתנו לי אור ירוק לפעול שזה גם כן לא משהו 

. אחות, 13:4. )"ו עדיין אישור ממשרד הבריאותטריוויאלי כי בעצם אין לנ

 יזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה ספציפית(

בקרבה פועל עובד  הסוג השלישי של שותפים הכרחיים יכול להיות במקרים מסויימים הקהילה

עובד  ,עבורה מפעילים את היוזמה היענות מצד הקהילה. כאשר הפעלת היוזמה דורשת הקצה היזם

 רופאה שיזמהובעלי השפעה עליה.  קהילהב המעורים גורמי מפתחהקצה היזם מבקש לרתום 

תחלואה מדגישה את התפקיד החשוב של הקהילה ביוזמת המדיניות שלה ומתארת  למניעת תכנית

 את גיוס השותפים מקרב הקהילה כצעדיה הראשונים:

ת, להתקשר לכל "הצעדים הראשונים היו להתבסס בתוך הקהילה. זאת אומר

האנשים שמבחינתי הם מנהיגים מקומיים, ורופאים, ראשי רשויות, מנהלי בתי 

 חזקה קבוצה בנינו ספר, עובדים סוציאלים, פסיכולוגיות, הכל מהכל ולמעשה

 . רופאה, יזמה5:1. )"התכנית את ולקדם זה את להרים לנו שעוזרים שותפים של

 תחלואה( למניעת תכנית

צורך הכרחי לרתום את  מצביעים עלדבריו של עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום שכונות בדומה, 

 :להשתתפות בתכנית הקהילה והתושבים ביוזמות בהן נדרשת היענות של לקוחות המדיניות

אתה מתמודד מול חוסר רצון בשינוי של אנשים שזה מה שמגדיר הרבה פעמים "

שנות. ובגלל זה היה פה תהליך, סיזיפי את הבעיה שלהם: חוסר אמונה ביכולת ל

לפעמים, של רתימה שלהם בכלל לכל העניין הזה... בעצם אני מציע מוצר כזה 
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לתושבים, אבל אני חייב חייב קודם שיהיה לי עם מי לעבוד, שתהיה נכונות לקבל 

 . עובד סוציאלי, יזם תכנית לשיקום שכונות(2:4". )את מה שאני מציע

  שותפיםמשאבים וס אסטרטגיות גיו 2.3

הקמת תשתית ליישום ברמה המקומית של היוזמה לה מדברי המרואיינים הקשור לוהיבט נוסף שע

, משתמשים הגורמיםשותפים. בכדי להצליח לרתום את כל משאבים ונוגע לאסטרטגיות לגיוס 

 עובדי הקצה היזמים באסטרטגיות שונות. אסטרטגיה אחת היא מסגור, במסגרתה עובדי הקצה

לצורך שיתוף  אותו הם רוצים לרתוםהגורם היזמים מציגים את היוזמה שלהם מנקודת המבט של 

. אסטרטגיה נוספת היא ויתור על אגו, ובמסגרתה עובדי הקצה היזמים פעולה גיוס משאבים

 אותו הם רוצים לגייס.  הגורםמוותרים על קרדיט וענייני אגו לטובת 

 מיסגור  2.3.1

מתייחס לאופן הצגת סיפור או נושא. עובדי קצה יזמים משתמשים בטכניקות מיסגור הוא מושג ה

. אותם הם רוצים לרתום למען היוזמהסגור בכדי שהיוזמה תוכל לדבר לליבם של אלו ישל מ

 תהפוטנציאלי הזדהות וחיבור ליוזמת המדיניות, המוצג המגויסבאמצעות שימוש בטכניקה זו, חש 

 לו כעולה בקנה אחד עם ערכיו ותחומי עניינו. 

משאבים כך למשל, מתאר עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום שכונות את הדרך בה הצליח לגייס 

בתחום הקיימות ולכן כאשר הוא הגיש את  לפרויקטיםקרן פילנתרופית. הקרן העניקה מענקים מ

 של הפרויקט: הבקשה לקרן הוא הדגיש את הפנים הירוקים והסביבתיים

"היה קול קורא שאפשר להגיש לתכניות בתחום הקיימות. אז צבעתי הכל בירוק, 

. 2:7. )"וכל הפרויקט הזה הפך להיות פרויקט ירוק סביבתי ודרך זה גויסה הקרן

 עובד סוציאלי, יזם תכנית לשיקום שכונות(

ס, מתכוננים ומכוונים את כמו כן, עובדי הקצה היזמים נערכים לפגישות עם שותפים שברצונם לגיי

אותם גורמים לתמוך ביוזמה משתכנעים  בדרך זו, דבריהם כך שיקלעו לאמונות השותפים שמולם.

 עולה בקנה אחד עם הערכים ותפיסת העולם שהם מעוניינים לקדם. או לתרום לה, שכן היא

 יוביות:שיזם הקמת מרכז חינוכי מתאר את ההכנה שלו לפגישה ואת תוצאותיה הח פסיכולוג

"...וכל אחד שהגיע בעצם והיה שותף אז אני זוכר זאת, הייתי עושה שיעורי בית 

לפני זה. הייתי אפילו קורא את ה"אני מאמין שלו" וזהו מה הוא פרסם, מה לא 
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פרסם, לדעת איך להציג את הדברים. למשל, זאת שהגיעה מעמותת 'תבל' ראיתי 

שיניתי כלום בתוכן, אבל המילים עצמן, שיש לה חזון מקצועי, קראתי עליו. ולא 

היו מילים שאפילו לקחתי מהדברים שלה. היא ישר התלהבה ונכנסה. כי היא 

, יזם הקמת פסיכולוג. 1:4. )"ראתה שאני עוזר לה להגשים את החלום של עצמה

 מרכז חינוכי(

 ויתור על אגו  2.3.2

ר על אגו. כלומר, עובדי הקצה אסטרטגיה נוספת בה משתמשים עובדי הקצה היזמים היא ויתו

הפוטנציאלי אותו הם רוצים  לגורם ונותנים אותויוזמה ה לעהיזמים מוכנים לותר על קרדיט שלהם 

מצידו ועובד הקצה היזם הופך להיות מושקע ביוזמה, מחויבותו אליה גוברת  הגורםלגייס. בדרך זו 

 . יג את מטרתו בכך שהשיג תמיכה או משאב נחוציםשה

הצליח לגייס שותפים במסגרתה מתאר את דרך הפעולה שלו  מרכז הכשרה רפואיתרופא שהקים 

שונים. הוא מדגיש את הצורך להעצים את השותף ולתת לו תחושה שהוא מוביל את הפרויקט בכדי 

 לגייסו:

"הסיפור הוא זה פחות או יותר. חבירה לבירוקרט שהוא איש ההחלטה, שגם 

חו להחליט ובכוחי לתת לו את כל הקרדיט ובכוחי מחזיק את התקציב, שבכו

לתת לו בעלות מלאה על כל הסיפור... אתה לא מציע מרכולת שמשאירה את 

הגוף האחר לא מועצם. )אוניברסיטת( תל אביב לא עושה מיקור חוץ לפרויקט, 

את הפרויקט, זה שלה. כל נייר שיוצא על הפרויקט הוא נייר עם  מובילההיא 

 (מרכז הכשרה רפואית. רופא, הקים 9:15) ."הלוגו שלהם

שיזם הקמת מרכז חינוכי מציין גם הוא כי אין לו בעיה שהשם שלו לא יופיע  באופן דומה, פסיכולוג

 מישהו אחר:ל ינתןיעל מסמכים, כלומר, שהקרדיט 

שהם  נהדר זה, רשום איך או, רשום מה מבחינתנו וזה אגו של עניינים גם לנו "אין

 השם את שם תמצאי לא מסמכים בהרבה והם יהיו זה. רשומים יהיו ()השותפים

 , יזם הקמת מרכז חינוכי(פסיכולוג. 1:5. )"כזה משהו או שלי
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 –דתו ושהדריך אותו בעב העיקרוןפסיכולוג שיזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש אף מגדיל ומתאר את 

התרומה של אותו גורם ליוזמה לאפשר לאחרים לקחת קרדיט ובעלות על היוזמה שלו. באופן הזה 

 גדלה:

"כך שבעיני, אחד הדברים שהדריכו אותי זה לנסות לעבוד כמה שיותר מתחת 

לרדאר, כמה שיותר שכשזה מוצא חן בעיני מישהו לאפשר לו לנכס את זה אליו, 

ולהראות שהוא עשה את זה והוא פיתח. זה לא הפריע לי מעולם, זה רק נתן לי 

אנשים שמזדהים עם זה, ומרגישים שיש להם חלק, אז יותר כוח. כשיש לך 

 יזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש(. . פסיכולוג,14:5. )"בוודאי הם יותר יתרמו

 שותפים ליצירת רשתות מדיניות משאבים ומגיוס  2.4

 עובדי הקצה היזמיםפוטנציאלים ועם ארגונים מהם מבקשים שותפים האינטראקציה עם במסגרת 

אשר לא היו גורמים שונים פעמים רבות שיתופי פעולה וחיבורים בין ם, נוצרים לגייס משאבי

 . קיימים לפני כן

, םיזמיעובדי הקצה הגייסו והמעורבים אותם השותפים כלל רשת הקשרים מאגדת למעשה את 

מגזרים שונים. כך למשל, מתארת רופאה שיזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות המשתייכים ל

בגיוס שיתוף פעולה בין מגזרים שונים ליצירת שינוי מדיניות בסדרי גודל גדולים, כפי את הצורך 

 שקרה ביוזמה שלה:

"מהניסיון שלי, שינוי הוא קורה טוב כשיש שותפות רב מגזרית. זה לגבי שינוי 

גדול. בשביל שינויים בסדרי גודל כאלה, צריך שותפות בין מגזרים, בין הממשל 

י אנשים לא מתים במשרד הבריאות. הם מתים בעיר והם המרכזי והמקומי. הר

מתים בבית והם מתים בחוף הים. אז מי אחראי? את צריכה את כולם. את 

צריכה את כל הרשויות והממשל המקומי, את צריכה את משרדי הממשלה 

בשביל תקנות וחוקים כמו משאבי בטיחות וכו'. את צריכה את הציבור, את 

ריכה את המגזר העסקי שמוכר מוצרים, שיהיה אכפת החברה האזרחית, ואת צ

. רופאה, 10:6". )לו. ובזה את מייצרת שותפות רב מגזרית, בין המגזרים השונים

 יזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות(.
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 , אשרשיזם הקמת מרכז חינוכי פסיכולוגאת החשיבות שביצירת החיבור בין כלל הגורמים מדגים 

ונה של מה שלימים יהפוך להיות פורום עבודה משמעותי לקידום היוזמה. מתאר את הפגישה הראש

 לדבריו, עצם ההצלחה לגייס את כלל הגורמים למען המטרה נתפס בעיני המנהל שלו כהצלחה:

"הזמנתי את כולם ביחד, סביב שולחן אחד, בערך חמישה עשר אנשים, אולי 

ה ש, או ארגונים, היו שם טיפה יותר. כל האנשים שיש להם אינטרס בתוך העיריי

מנהלי בתי ספר, נציגות של הורים וזה. אז כמו שהמנהל שלי אמר לי: "תשמע 

קודם כל זו פגישה היסטורית בזה שהצלחת להביא את כולם לשולחן אחד, 

 , יזם הקמת מרכז חינוכי(פסיכולוג. 1:3)שעובדים בשיתוף פעולה". 

תחלואה מתארת גם היא את הצלחת היוזמה שלה בכך רופאה שיזמה תכנית למניעת באופן דומה, 

 שהיא הצליחה לגרום גורמים שונים משפיעים בקהילה להתגייס לטובת היוזמה:

"ביום ראשון הבא מתכנסת ועדה ציבורית של מנהיגים מקומיים. אם זה 

רופאים, ראשי רשויות, מנהלי בתי ספר, עובדים סוציאלים, פסיכולוגים וכו', 

גזר. כולם. אני חושבת שזה פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה. והם כולם מהמ

איש, חבר'ה שהם מובילי דעת קהל בתחום שלהם, והם כולם  20שבאים יושבים 

ר והם אומרים "אוקיי איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, או איך אנחנו זמהמג

 תחלואה( למניעת תכנית . רופאה, יזמה5:4. )"מפיצים את הבשורה"

, ים עובדי הקצה היזמים משמשים כרשת מדיניות לקידום היוזמהרקשרים חדשים שיוצ אותם

 בעבר.  התממשקוכערוץ תקשורת בין גורמים שלא  ולעיתים גם מעבר לכך, כלומר,

רופא שיזם תכנית לחינוך לבריאות בגיל הרך מתאר את התרומה שלו ליצירת רשת המדיניות 

 הזאת:

זה ליצור את אותה נטוורק הזאת שדיברנו  "אחד מהדברים שהצלחנו לעשות

עליה בין כל מני מרכיבים. פתאום, בלי קשר אלי, אז אנשים בגיל הרך מדברים 

מטר בבניינים  100עם אנשים ברווחה ובחינוך על ילדים. מה שלפעמים הבדל של 

. רופא, יזם תכנית 4:6. )"לא איפשר את זה. הם לא דיברו קודם לפני הפרויקט

 הרך( בגיל בריאותל לחינוך
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לסיכום השלב השני, ניתן לראות כי עובדי הקצה היזמים מכינים את התשתית ההכרחית לשלב בו 

הם מגייסים משאבים ושותפים הכרחיים מתוך ומחוץ למערכת.  –מתבצע יישום מקומי של היוזמה 

 גיםומוש, יםיהרלוונטבדרך זו הופכת אט אט היוזמה למקובלת ומוסכמת על כל הגורמים 

 היישום ברמה המקומית.  –המשאבים הנדרשים, דבר המאפשר את המעבר לשלב הבא 
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 תמקומיברמה ה: יישום 3שלב 

בשלב השלישי של היוזמה מתבצע יישום ברמה המקומית של היוזמה, המהווה במובנים רבים 

הארגון בו פיילוט. ניתוח הממצאים מעלה שני אופנים של יישום ברמה המקומית: יישום במסגרת 

בתוך המסגרת הציבורית. לחלופין, יישום ברמה מקומית יכול  ,עובד אותו עובד קצה יזם, כלומר

בה עובד  לארגון או למערכת הציבוריתלהתבצע תחת המטריה של המגזר השלישי, כלומר מחוץ 

ם הוא אותו עובד קצה יזם. במובנים רבים, הפיילוט מאפשר לבחון את יישום היוזמה בפועל ולפעמי

מטרה כפולה: הוכחת  כממלא. יישום הפיילוט ברמה המקומית נמצא מלווה במדידה והערכהאף 

הצלחה מעשית באמצעותה ניתן יהיה לשכנע הפצה של היוזמה ליישום במקומות נוספים, כמו גם 

 . לטובת למידה ועריכת שינויים ושיפורים של היוזמה

 בוריתהציבמסגרת המערכת  תמקומיברמה היישום  3.1

מדברי המראיינים עולה כי היישום ברמה המקומית מתקיים לרוב כפיילוט במסגרת המערכת 

הציבורית. זוהי האופציה הטבעית והמוכרת עבור עובדי קצה היזמים, הפועלים בתוך המערכת 

יתרה מכך, הבחירה ביישום המקומי בתוך המערכת הציבורית מהווה עבור עובדי הקצה הציבורית. 

יר להיותם משרתי ציבור. במסגרת המערכת הציבורית ניתן להשפיע באופן רחב על טובת המשך יש

 הציבור תוך שמירה על עקרון השוויון, כמו למשל, שירות המסופק בחינם לכל אדם הנזקק לו. 

לדרך בצורה של  ההרך מתאר את השלב בו התכנית יצא בגיל לבריאות רופא שיזם תכנית לחינוך

 : המערכת הציבוריתפיילוט, במסגרת 

 בכמה פיילוט במעין התחלנו, הזה הדבר את שבנינו אחרי בעצם התחלנו אז, זהו"

 הרך( בגיל לבריאות . רופא, יזם תכנית לחינוך4:3)"גת בקרית חזקים יחסית גנים

בדומה, מספרת מורה שיזמה תכנית חינוכית כי הפעילה את התכנית במסגרת בית הספר בו היא 

 עובדת:

יזמה , מורה. 17:2)"הספר הקצה לי שעה פעם בשבועיים לכיתות ד' לפיילוט"בית 

 (תכנית לימודים

יתרה מכך, ישנם מקרים בהם עובד הקצה היזם מתעקש לבצע את היישום המקומי דווקא בתוך 

שבאופן הזה  תפישה, מתוך הציבורית ולא מחוצה לה, גם כאשר יש אפשרות כזאת המערכת

 . מתקיימת טובת הציבור
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בחר כי  המסביר לטיפול בפגועי נפשחדשני יזם מנגנון עדות לכך ניתן למצוא בדבריו של פסיכולוג ש

בשל הרצון שהשינוי ישפיע על מספר רב של אנשים ולא  היוזמה במסגרת פרטית שלא להפעיל את

 : רק על מתי מעט

 מה המשמעות שלו ביחס לכל המדינה? יכולה ..."קודם כל מה זה מקום פרטי?

 .להיות לו משמעות. שהוא יכול להצליח ולהיות טוב וכו' וכו' ואז הוא ישפיע.

אבל ברור שזה היה חסר משמעות להקים מקום פרטי כי זה נתן משמעות לאותם 

יזם מנגנון לטיפול בפגועי  . פסיכולוג,14:4. )"עשרות שהיו בו, אבל לא מעבר לזה

 נפש(

פסיכולוגית שיזמה הקמת מרכז לטיפול בנפגעי טראומה. דוגמא נוספת לכך ניתן למצוא בדבריה של 

היא מתארת כיצד מתוך עיקרון ואמונה אידאולוגית לפיה הטיפול צריך להיות מוענק בחינם לכל 

 נזקק, היוזמה חייבת הייתה מבחינתה להתקיים בתוך המערכת הציבורית:

"אני האמנתי בזה שאת העבודה הזאת צריך לעשות בתוך המערכת 

היה לי גם מאוד חשוב שכל אדם, אולי זה אחד .. יאטרית ולא מחוץ לה.הפסיכ

 זה יהיה בתוך המערכת, שכל אדם שרוצהשהדברים הכי חשובים שבגללם רציתי 

טיפול יוכל לקבל טיפול. אני חושבת שזה חייב להיות בחינם. אין לכולם אפשרות 

אמינה בשירות לגשת בצורה פרטית. טיפול עולה המון המון כסף. אני מאוד מ

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומה. פסיכולוגית, יזמה הקמת 7:12. )"הציבורי

 התנגדות עובדי קצה עמיתים למקצוע על רקע השפעה על תפקידם התנגדויות: 3.1.1

כאשר היישום ברמה המקומית מתרחש במסגרת המערכת הציבורית ובעיקר באותו ארגון בו פועל 

לעלות התנגדויות ליוזמה מצד עובדי הקצה העמיתים למקצוע של עובד עובד הקצה היזם, עלולים 

ובמהלך היומיומי הרגיל סדרי העבודה בשינוי מגלם בתוכו  הקצה היזם. שכן, לרוב יישום היוזמה

מצד עובדי הקצה שאת עבודתם מבקש עובד  לעורר תגובות מתנגדותשל עובדי הקצה, דבר שעלול 

ודה ו/או עיסוק כולים להיות כרוכים בשינוי או הוספת סדרי עבהשינויים י הקצה היזם לשנות.

 . נתונים לעומסי עבודהאשר מוסיפים עבודה לעובדי הקצה, אשר ממילא בתחומי אחריות חדשים 

ספציפית, ההתנגדויות ליוזמה יכולות להגיע על רקע עומס עבודה וחוסר יכולת של העמיתים ליישם 

ומיות. פסיכולוג אשר יזם הקמת מרכז חינוכי מתאר כך את את היוזמה בנוסף למשימות היומי

 ההתנגדות על רקע זה:
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"אני באתי עם סוג של חזון, התלהבות, והצוות של הפסיכולוגים, במשך הרבה 

שדחה את זה, ולא שיתף פעולה אלא התקיף גם  זמן בשלבים הראשונים, לא רק

דשים, נוספים ולא שם את התכנית.. הטענות שהיו זה שאני שם דגש על דברים ח

דגש על העבודה השגרתית. וזה לא היה נכון. פשוט, מה שכן קרה, זה שזה הפחיד 

הרבה מאוד אנשים. זה הפחיד כי זה מייצר עוד עבודה. זה מייצר קצת עומס. לא 

 , יזם הקמת מרכז חינוכי(פסיכולוג. 1:5)קצת, זה מייצר עומס". 

בהתייחסותו ום שכונות מציג את ההתנגדויות ליוזמתו עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקבדומה, 

בעבודה הרגילה של הצוות. הוא מתאר עמיתים לעבודה שלא מעוניינים  גורמת היוזמהשינוי של

לשתף פעולה עם היוזמה מכיוון שהם נדרשים להשקיע בכך זמן על חשבון המשימות השוטפות 

 :שנתפסות בעיניהם כחשובות יותר שלהם

את השינוי דרך הביקורת. היום 'שכונה במרכז' זה משהו מאוד  "אפשר להסביר

מאוד משמעותי, אבל אז הייתה המון ביקורת על הדרך הזאת: "נו, מה עכשיו, 

איש". בסדר? זה בערך הגודל  30,000אני רכז גיל שלישי במנהל, אני אחראי על 

של התושבים שמשתמשים במנהל. "ובעצם אתה בא אלי, אומר לי להיכנס 

לחמישה בתים בכניסה מסוימת, לעשות איתם תהליך שלוקח לי זמן". הרעיון 

פה היה קצת מרחיק לכת במובן הזה שכאילו, "הזמן שלי יקר, אני במשרד מנהל 

 . עובד סוציאלי, יזם תכנית לשיקום שכונות(2:2) את העולם".

הם מים שבעבר לא נכנסת לתחוה ה,יוזמבאופן דומה, התנגדות יכולה לעלות על רקע חדשנות ה

 בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים מתארת עובדת סוציאלית שיזמה הקמתכך לדוגמא עסקו בהם. 

 :היא הציעהפתרון חדש שהתנגדות ואף כעס ל מינית תקיפה

"אני חייבת להגיד שבצוות שלי הייתה הרבה התנגדות לזה. אפילו כעסו עלי 

נרתעו. אמרו: "זה לא אנחנו, זה כי דחו אותה. בהתחלה מאוד  ,שמצאתי פתרון

זה רווחה. יש  –לא אנחנו, אנחנו לא צריכים לתת מענה לנפגעות תקיפה מינית 

. 3:4) ".להם שירות ארצי לנפגעות תקיפה מינית, הם צריכים לתת את הפתרון"

 תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים עובדת סוציאלית, יזמה הקמת

 מינית(.



38 

 

פחות קשובים ליוזמות  קצהלבריאות בגיל הרך מספר כי אמנם לרוב עובדי הרופא שיזם תכנית 

חדשות בשל נסיבות העבודה שלהם, הביקורת התמידית שהם נתונים לה והיעדים שהם צריכים 

 לעמוד בהם, אך זה משתנה באופן פרסונלי:

"אפשר להגיד שאנשים נגיד במדרגות נמוכות, בגלל שהם כל הזמן מקבלים על 

הם כל הזמן עומדים במדדים שהם צריכים לענות עליהם ובעבודת הראש, 

 אנשים היו לפעמים פרסונלית יומיום, אז מצד אחד הם פחות קשובים.. אבל

 . רופא, יזם תכנית לחינוך4:5. )"התלהבות יותר הרבה שהראו למטה דווקא

 הרך( בגיל לבריאות

 במסגרת המגזר השלישי תמקומיברמה היישום  3.2

ית אינה ציבורהמערכת הבחלק מן המקרים זיהה ניתוח הראיונות תובנה מצד המרואיינים לפיה 

במצבים כאלו בחרו עובדי הקצה היזמים . לכך או אינה מותאמתהיוזמה  להכיל אתמאפשרת 

להפעיל את היוזמה מחוץ למערכת הציבורית במסגרת המגזר השלישי, בצורה של עמותה, חברה 

 מוסד ללא כוונת רווח.  לתועלת הציבור או

רופאה שיזמה תכנית למניעת תחלואה מספרת כי את היוזמה היא מקדמת במסגרת של חברה 

 לתועלת הציבור: 

. רופאה, 5:1)"שהקמתי הציבור לתועלת חברהב מנהלת"את הפרויקט הזה אני 

 יזמה תכנית למניעת תחלואה(.

 באופן דומה, מספר רופא כי מרכז ההכשרה הרפואית שהקים מופעל כמוסד ללא כוונת רווח: 

 (מרכז הכשרה רפואית. רופא, הקים 9:12. )"ועניין"אני מלכ"ר לכל דבר 

גם מורה תכנית להתנדבות מספר כי הקים את היוזמה במסגרת עמותה, כאשר בשלב מאוחר יותר 

 יותר:  העמותה התמזגה לתוך עמותה גדולה

. 6:1). ""התחלנו כעמותה, ואז והתמזגנו לתוך עמותה גדולה והיום אנחנו בתוכה

 מורה, יזם תכנית להתנדבות(

כללו בעיקר היבטים מבניים של  לבחירה להפעיל את היוזמה מחוץ למערכת הציבוריתהסיבות 

, ת היוזמהאתגמל את עובדי הקצה האמורים ליישם ל המערכת הציבורית ובכללם חוסר האפשרות



39 

 

וחשש לקחת את פחד  , כמו גםבנושא שולי תסקוהיוזמה עלפיה הציבורית מערכת תפישה ב

 . הסיכונים הגלומים בהפעלת יוזמה חדשה

 תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים אחת המרואיינות, עובדת סוציאלית שיזמה הקמת

כונים מתוך חשש מכישלון, לעומת לקחת סיהציבורית מינית, מתארת את חוסר הרצון של המערכת 

 הרצון שלה לקחת את הסיכון בכדי ליצור שינוי:

. To be on the safe side"המערכת מן הסתם רוצה לשדר כלפי חוץ הצלחה. 

 To be on theעכשיו, אתה צריך למצוא את הדרך ללכת בין הטיפות. מצד אחד 

safe sideרומם קצת מעל. גם , מצד שני, אם אתה כל הזמן נשאר שם ולא מת

כדי להסתכל מלמעלה וגם כדי לקחת את הסיכון, שום דבר לא ישתנה. השינוי 

. עובדת 3:6)בא מתוך צעד אחד קדימה, לקחת את זה צעד אחד קדימה. להעיז."

 מינית(. תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים סוציאלית, יזמה הקמת

ת כי היא יכולה להבין את החשש של המערכת מפני גם רופאה שיזמה תכנית למניעת תחלואה מספר

 סיכונים:

"...ואני מבינה את הגישה הזאת. במיוחד כשמדובר בסטארט אפים, דברים 

, בסדר. זה חלק מהחיים וזה חלק מהסיכון שאתה לוקח. לדעת להיכשליכולים 

. רופאה, יזמה תכנית 5:6)שמה שאתה עושה יכול מאוד להיות שזה ייכשל"

 חלואה(.למניעת ת

מדוע פנה לצאת מהמערכת ולא ניסה  מסבירלהתנדבות,  אחד המרואיינים, מורה שיזם תכנית

כמוהו וליישם את בהתנדבות לקדם את היוזמה דרך המערכת, כלומר, לרתום את המורים לפעול 

כן הוא מאמין המערכת אינה מעוצבת באופן שיכול לתגמל מורים על כך ול המורה מציין כיהתכנית. 

 מחוץ למערכת:שהמענה צריך להגיע 

שיש בעיה אני חושב "לא ניסיתי אפילו להתחיל את זה דרך המערכת. כי 

שהמורים לא מתוגמלים על זה. הם נדרשים ללוות תלמידים במעורבות 

החברתית בלי שיש להם שום הקצאה של זמן שמוקדש לטובת הדבר הזה. ואם 

בחינם, זה מדהים, אבל המערכת עצמה, המבנה חלקם מגדילים ראש ועובדים 

שבו היא מעוצבת הוא כזה שהם לא בנויים לזה. אני כרגע לא מאמין שהישועה 
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תגיד מהמגזר הראשון, מהמורים עצמם, ואני מבין שיש צורך בעזרה של החברה 

. מורה, יזם תכנית 6:3) האזרחית והמגזר השלישי שיתמוך את הדבר הזה".

 להתנדבות(

כתחום שאינו מספיק משמעותי הציבורית ן, לעיתים היוזמה נתפסת בעיני המערכת כמו כ

להתערבות. רופאה שיזמה תכנית למניעת תחלואה מציינת כי המערכת לא הסכימה לקדם את 

 היוזמה במסגרתה מאחר שהתחום היה נישתי:

"ניסיתי לפנות למשרד הבריאות. הם לא רצו את זה. אני יכולה להבין אותם, 

ור מישהי שעובדת במערכת הבריאות. הנושא הזה של המחלות האלה הוא בת

מאוד נישתי, הוא עולה המון כסף למדינה אבל הוא מאוד נישתי. אם תשווי את 

זה למשל לסכרת או יתר לחץ דם או אנשים שעוברים מחלות לב, זה מאוד נישה. 

. רופאה, 5:6. )"יש להם איפה להשקיע את הכסף. אז אני יכולה להבין את זה.

 יזמה תכנית למניעת תחלואה(.

 מדידה והערכה ביסוס היישום ברמה המקומית כפיילוט באמצעות  3.3

מתלווה כאשר ליישום ברמה המקומית היחס אל שלב היישום ברמה המקומית כאל פיילוט מודגש 

י היוזמה. הממצאים מראים כמחקר או תכנית מדידה והערכה שמטרתם לבדוק את אפקטיביות 

עובדי הקצה היזמים מקדישים תשומת לב לבחינת נקודות היישום ברמה המקומית במסגרת 

  המשך.טובת הלשיפור ולשימור ל

אחות שיזמה תכנית הכשרה לאחיות מציגה כמובן מאליו את הצורך במדידה והערכה  כך למשל,

 פיילוט: היישום ברמה המקומית ומתייחסת אליו באופן ישיר כאלשל 

. פיילוט עם לדרך יצאנו התכנית את לכתוב שישבנו ארוכה תקופה אז אחרי"

 מלווה היה שזה כמובן. חלב טיפות ומפקחות לאחיות אחת הכשרה הרצנו

 . אחות, יזמה תכנית הכשרה לאחיות(.18:3". )'וכו והערכה במדידה

כי היישום ברמה , רופא שיזם תכנית חינוכית לחינוך לבריאות בגיל הרך מציין בדומה לכך

 הראו כי הפיילוט היה מוצלח: יותוצאות, אשר מחקר אמפירי הערכה באמצעותלווה בהמקומית 

ליווינו את כל הדבר הזה גם באיזשהו מחקר, זה בעיקר  ..פיילוט במעין התחלנו"

דרך מחקר של שאלונים, גם לצוותים החינוכיים וגם להורים של הילדים. לפחות 
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הראנו שינויים יחסית משמעותיים, גם בעמדות וגם בידע בשנתיים הראשונות 

בהתנהלות בתוך הבתים. כמעט בכל המרכיבים האלה שנגענו בהם ראינו שינוי, 

. "מהדברים היו שינוי שהוא גם משמעותי וגם מובהק 95%יחסית משמעותי. 

 הרך(. בגיל לבריאות . רופא, יזם תכנית לחינוך4:2)

שירה ליישום ברמה המקומית כפיילוט מראה כי המדידה והערכה דוגמא נוספת של התייחסות י

אמצעי להצדקת התרחבות והפצה של יוזמת המדיניות בסיס לשלב הבא, בהיותם יכולים לשמש כ

כיצד ניתן יהיה להרחיב את היישום המקומי כפיילוט, ותארת אחות כך למשל, מ במקומות נוספים.

תוצאות מדיניות  והשגת מדידה תראה הצלחההאם וכאשר  למקומות נוספים את הפיילוט

 צפויה להתרחבהיוזמה מוצלחת, היא ש תראה הפיילוטשהערכת לאחר כי מבוקשות. מדבריה עולה 

 לבתי חולים נוספים:

. אחרים חולים בבתי כרגע זה את אין. כפיילוט זה את עשינו אנחנו בינתיים"

 יהיה שזה בטוחה ואני משובים נקבל, במאיר אצלנו הפיילוט את נעשה אנחנו

. אחות, יזמה תכנית 13:10". )חולים בתי בעוד זה את ליישם נוכל ואז. בסדר

 לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה ספציפית(. 

אמצעי גם שלב הפיילוט מהווה עבור עובד הקצה היזם מעבר לצורך לבחון את הצלחת היוזמה, 

על מאפשר למידה  ברמה המקומית בשטחהיישום הראשוני  נקודות הטעונות שיפור שכןלבחינת 

 להמשך.  יש לשנותמה עובד ומה  אודות

 תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול הוסטלים כך למשל, מספרת עובדת סוציאלית שיזמה הקמת

 :בנוגע לתהליך הפקת הלקחים שהתקיים במסגרת הפיילוט מינית

שפר כל הזמן, כי זאת פעם ראשונה "דבר נוסף שהיה חשוב זה שיכולנו ללמוד ול

 החריגים האירועים שמנסים לעשות דבר כזה אז היו לקחים שלמדנו. נגיד כמות

 של, בסמים לשימוש חזרה של, עצמיות פגיעות של, איתם עושה אתה ומה

 שעות 20 של ביניהן.. אז למדנו, השגנו תוספת אלימות של, לדירה גבר להכניס

התנהגותי,  קוגניטיבי התנהגותיים, טיפול לעבודה סמך, שמתי דגש על כלים

 הוסטלים . עובדת סוציאלית, יזמה הקמת3:3. )"עשינו דברים כדי לשפר...

 מינית(. תקיפה בנפגעות ייחודים לטיפול
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במסגרת המערכת הכולל הפעלה מקומית של היוזמה היכולה להתבצע לסיכום השלב השלישי, 

במסגרת אירגוני , או גדויות ליוזמה מצד עובדי קצה עמיתיםכאשר לעיתים עולות התנ הציבורית,

במקרים רבים מוצג כמו כן,  להכיל את היוזמה. מסוגלתכאשר המערכת הציבורית לא  מגזר שלישי

על ידי הוכחת ו התכנית הראשונית כפיילוט באמצעותו ניתן לשפר אתהיישום ברמה המקומית 

  דרגתית. לקדם את השלב הבא של ההתרחבות הההצלחתו 
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 : התרחבות הדרגתית 4שלב 

שלב ההתרחבות ההדרגתית כולל יישום של היוזמה במקומות נוספים, אם בעקבות קידום 

במסגרת ההתרחבות  פרואקטיבי של עובד הקצה היזם או באופן ריאקטיבי, כתגובה לפניות אליו.

ולעיתים גם התאמה לערוצי וההפצה לעיתים מתבצע כיוונון או התאמה של היוזמה להקשר החדש, 

 פעולה נוספים.

 למקומות נוספיםהתרחבות  4.1

ת היישום . הפצההדרגתית היוזמה מתחילה להיות מיושמת בארגונים נוספיםההתרחבות במהלך 

נוספים או  לארגוניםדרך פניה שלו היזם,  פרואקטיבית מצדיכולה להיות  למקומות נוספים

לעיתים . באמצעות הכשרה שהוא מעביר לעובדי קצה מאותה פרופסיה העובדים במקומות אחרים

מתרחשת בעיקר באמצעות סיוע שלו לגורמים ומצד היזם, ההתרחבות היא יותר ריאקטיבית 

 .שמועות שעושות להן כנפייםהמעוניינים ליישם את היוזמה במסגרתם ופונים אליו בעקבות 

ה היזם פועל באופן פרואקטיבי להפצת היוזמה כאשר הוא מעוניין שהיא תשפיע על כלל עובד הקצ

המערכת ולא רק באופן מקומי על הקהילה בה הוא פועל. כך למשל, מורה שיזם תכנית להתנדבות 

מספר על השאיפות להגדיל את מספר בתי הספר בהם התכנית מיושמת ועל הפעולות האקטיביות 

 שלו להפצת התכנית:

ותי לא מעניין לעשות פרויקט לשני בתי ספר. כאילו, בא לי להשתלט על א" 

-, ל10-, ל7-בתי ספר ל 2-בתי ספר.. וגדלנו יפה. מ 100העולם. בא לי להשפיע על 

. ".. אני מדבר על התכנית, מציג אותה, מספר למנהלי בתי ספר ומעניין אותם23

 (להתנדבות תכנית יזם, מורה. 6:4-5)

חשיפה של עובדי קצה נוספים ליוזמה, והם  מתרחשת באמצעותההתרחבות במקרים אחרים 

הופכים "סוכני יישום" שלה בארגונים בהם הם עובדים. חשיפה זו מתרחשת לרוב באמצעות 

פעילות פרואקטיבית של הדרכות והכשרות שאותן מעביר עובד הקצה היזם. הכשרות אלו יכולות 

כך למשל, פסיכולוגית שיזמה הקמת מרכז של עובד הקצה היזם. להתבצע במסגרת הארגון 

מכשירה צוותים נוספים על הצוות שלה, שבסופו של דבר משתלבים מספרת כי היא טראומה 

 :היוזמהבמערכים רפואיים אחרים ומיישמים שם את 

 באמת. ומתנדבים. מתמחים רק היינו שבהתחלה, שלם צוות והכשרתי..."

 ועוד קבועים מטפלים 14-16 פה יש, מרכז להיות הפך זה אחד אדם של ממרכז
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 ללמד כדי אחרים צוותים של הכשרות פה מציעים הזמן וכל. בהכשרה אנשים 10

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומה. פסיכולוגית, יזמה הקמת 7:2". )הזה התחום את

הכשרות לעובדי קצה נוספים יכולות להתבצע גם באופן מוסדי באמצעות תכנית הכשרות המיועדת 

לכך, אשר גם אותה יוזם עובד הקצה היזם. כך למשל, אחות טיפת חלב שמציעה גישה טיפולית 

, במסגרתה לומדות האחיות את יזמה תכנית הכשרה לאחיותחדשה בעבודה של אחיות טיפת חלב 

 משולבת במערך ההשתלמויותשלה  היוזמה לגביהכשרה מספרת כיצד היא  ודה.פרקטיקות העב

 :, במסגרתה נחשפות אחיות רבות, ממגזרים שונים ליוזמהבמשך שניםכבר 

 עם גם. השתלמויות. מאות עם עשור כבר רץ זה היום. וגדל הלך פשוט זה"

 משרד של השתלמויות גם כך ואחר חיפה בעיריית הציבור לבריאות המחלקה

 (. אחות, יזמה תכנית להכשרת אחיות18:5". )הבריאות

 באירגונייםמפה לאוזן  אודות היוזמה עובר על דגם אחר של הפצה מתרחש כאשר המידע

גורמים שונים המבקשים לאמצה לעובד . בהמשך לכך, פונים קונה לה מעמדהיא ו הרלוונטיים

. המתבטא בסיוע לפונים אליו, זמהבהתרחבות של היו ריאקטיביתפקיד , אשר לו הקצה היזם

שלו תפסה תאוצה והתרחבה  היוזמהיזם מגמת לימודים ייחודית מתאר כיצד אשר מורה לדוגמא, 

לאט לאט בדרך של פה לאוזן בקרב בתי ספר אחרים שהיו מעוניינים לאמץ גם הם את מגמת 

ד הקצה היזם לסייע עובאת  הוא שהביאדית. במקרה זה הביקוש העולה מן השטח והלימודים הייח

 :גנריתלהתרחבות על ידי הפיכת התכנית לתכנית 

"מה שקרה בפועל זה שנוצרה קהילה והיום באים הרבה ללמוד אותה. קהילה 

של עניין, זה לא קהילה פורמלית של משרד החינוך. זאת קהילה של מתעניינים, 

של יזמים חברתיים שיש בכל בתי הספר. בכל בית ספר יש לו את האנשים האלה. 

וצה מגמה כזאת". ואיך שהם שמעו על מה שקורה בקרית יובל הם אמרו: "אני ר

בתי ספר נכון להיום. שחלקם כבר שלחו את הבקשות  12-אנחנו מדברים על כ

למשרד החינוך.. ועכשיו אנחנו בתהליך של להפוך את התכנית לתכנית גנרית. 

למה? כי היא )אשת המקצוע ממשרד החינוך( פתאום מוצפת. היא קיבלה כבר 

רך. היא כל יום מקבלת שש בקשות, היא יודעת שיש עוד המון בקשות בד

טלפונים, אני מקבל כל יום מיילים. המספר ילך ויגדל. כי זה הולך ומה שנקרא, 

 . מורה, יזם מגמת לימודים ייחודית(8:8) השמועה פושטת, זה מפה לאוזן".
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עובד הקצה היזם לא חשב  עליהםבמקרים מסוימים היוזמה מתרחבת גם להקשרים נוספים, 

אשר פועל כבר עשרות שנים מתאר  מרכז הכשרה רפואית, רופא שהקים . כך למשלבתחילת הדרך

בתוך הענף של הרפואה לתחומים אחרים וגם מחוץ לענף הרפואה. יתרה גם כיצד התרחב לאט לאט 

מכך, הוא מספר על השאיפות שלו להתרחב אף לתחומים נוספים ועל הצורך שלא לקפוא על 

 השמרים ולחדש כל הזמן:

דים מקצועיים ברפואה, כמו, עכשיו הכירורגים רוצים לבוא "עוד ועוד איגו

לעשות את בחינות הרישוי שלהם ב'מרפא', המרדימים כבר עובדים איתנו, רופאי 

החירום כבר עובדים איתנו.. זה עדיין קצה הקרחון של מה שאני יכול לקדם. כל 

דים. העבודה הסוציאלית בארץ עושים אצלנו אימונים בתחום של התעללות ביל

כל הליצנים הרפואיים עוברים דרכנו. אז מחר זה יכולה להיות קבוצה אחרת. 

מרכז הכשרה . רופא, הקים 9:17. )"אנחנו כל הזמן מנסים להתחדש. כל הזמן

 (רפואית

 כיוונון של היוזמה 4.2

לעיתים דרישה להתאמות ו/או כיוונון של התכנית  עמהמביאה  היוזמהיישום של ההתרחבות היקף 

, ספציפייםמצבים להיוזמה התאמות למקומות ועוברת , במסגרת שינויים אלו. הפעולהדפוסי ל וש

 וכן נבחנים ערוצי פעולה נוספים במסגרת היוזמה המותאמים להתרחבות היקף ההשפעה.

כך למשל, מספרת אחות שיזמה תכנית להכשרת אחיות על התאמת התכנית למגזרים שונים, עם 

 התרחבות היוזמה:

, הערבי למגזר נגיד. שונות גרסאות והתאמנו התאמות עשינו גם השנים ךשמב"

 (. אחות, יזמה תכנית להכשרת אחיות18:5)"'וכו חרדי

מתאר את עתיד היוזמה  , אשרלהתנדבות תכנית יזםש מורהדוגמא נוספת לכך עולה מדבריו של 

 :בעיניו, לפיו במסגרת היוזמה יפותחו תכניות מותאמות נוספות

שנים אני רואה את עצמנו מפחתים עוד מוצרים. כרגע יש לנו תכנית  5 "..עוד

מסוימת אבל לאט לאט אנחנו מפתחים עוד ועוד תכניות. נלוות, משלימות, 

אחרות, במודלים אחרים. תכניות שקשורות בהתנדבות, אבל ה"איך" שונה. יכול 

בני נוער, להיות שעם קהלי יעד אחרים. נניח יכול להיות שגם אנשים שהם לא 
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מכינות קדם צבאיות יכול להיות שגם שם אנחנו יכולים לתת איזשהו ערך 

 (להתנדבות תכנית יזם, מורה. 6:8. )"מוסף

היוזמה.  המאפשרים את התרחבותערוצי פעולה נוספים  וונון יכול לבוא לידי ביטוי גם בפיתוחיהכ

הכוללים מתן פעולה שונים,  כיצד פתחה מישוריתחלואה מתארת  למניעת תכנית רופאה שיזמה

אשר כולם משרתים את מטרת מלגות לסטודנטים ובניית תכנית לימודים עם משרד החינוך, 

 :, עםהתרחבות היוזמההיוזמה

בונים  גם נותנים מלגות לסטודנטים, אנחנו "היום אנחנו מתרחבים, אנחנו גם

תכנית לימודית ביחד עם משרד החינוך. הרעיון הוא באמת לנסות קודם כל 

. רופאה, 5:4. )"להגביר מודעות לעשות בדיקות, בכל האמצעים האפשריים..

 תחלואה( למניעת תכנית יזמה

דוגמא נוספת לכיוונון של היוזמה על ידי פיתוח ערוצי פעולה נוספים ניתן למצוא בדבריה של מורה 

יזמה תכנית חינוכית. לדבריה, בעת שהיוזמה הופצה לבתי ספר נוספים, היא השתנתה ועברה  אשר

 לפעול בערוצי נוספים דמות ימי שיא בית ספריים ושיתוף של ההורים:

, אז היו קצת שינויים, ביחס למה שאני הצעתי "אלון"בבית ספר  גם"כשאימצו 

ם גוהם  ,ני מייצגים ופעילויותעם כל מי הם הוסיפו יום שיא עם הפנינג ..בזמנו

. 17:4. )"..הורית, באמת בעיני זה נהדרמעורבות  דגש על יותר שינו קצת ושמו

 (חינוכית תכנית , יזמהמורה

לסיכום, השלב הרביעי כולל את ההתרחבות ההדרגתית של היוזמה, ההופכת מתכנית המופעלת 

במקומות רבים נוספים. עובד הקצה ברמה המקומית בתוך סביבה ספציפית, לתוכנית המופעלת 

היזם יכול לפעול פרואקטיבית או ריאקטיבית לטובת הפצת היוזמה, ובשתי הדרכים היוזמה 

 .נוספיםבמקומות  התוים אממיישליוזמה הדור חדש של עובדי קצה  חשיפת מופצת באמצעות

אומצת כמו להקשרים החדשים בהם היא מ היוזמהבשלב הזה, לעיתים עולה צורך להתאים את 

באמצעותם ניתן להפיץ את היוזמה. התוצר של שלב ההתרחבות אם  כיווני פעולה נוספיםגם לפתח 

עם זאת,  כן, הוא יישום מקומי של יוזמות לא רק על ידי עובדי הקצה היזם אלא במקומות נוספים.

עובדי  ו/או הארגוניםשל  וולונטריבשלב זה אימוץ היוזמה במקומות השונים מתבצע על בסיס 

 הקצה הנוספים ולא באופן מחייב כמדיניות רשמית. 
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 : אימוץ ממסדי5שלב 

תוקף  היוזמהמקבלת  במסגרתו ,הממסדי האימוץ שלב הוא היזמות בתהליך האחרון השלב

זה מהווה  אימוץרשמי ומעוגנת במדיניות רשמית על ידי הרמות הגבוהות של מקבלי ההחלטות. 

ת מקומיברמה היישום אשר עבר דרך  ,ה של עובד הקצה היזםיוזמהרעיון הופכת את הגושפנקא 

 יוזמהל מעניק הממסדי האימוץ היזמים, קצהה עובדי בעינימחייבת.  למדיניותוהתרחבות, 

 היוזמה את לאמץ גורם אף של פרסונלית נכונותב תלות ללא ,ואוניברסליות זמן לאורך קיימות

 מעלה המקרים ניתוח .ההדרגתית ההתרחבות של הקודם בשלב שהתרחש כפי ,וולונטרי באופן

 נסיבותה מבשילים במסגרתו הזדמנויות חלון פתיחת מנצל היזם הקצה עובד לפיה תובנה

 הקצה עובדי משתמשים הממסדי האימוץ את לאפשר מנת על .הממסדי אימוץל תנאיםהו

 ההחלטות מקבלי את לשכנע כדיב ,היוזמה של אפקטיביות הוכחת של באסטרטגיה היזמים

 באימוץ הגלומים ניםסיכוה מפני םחשש את להפחית כדי ובעיקר לפעול הנכונה הדרך שזוהי

 מקבלי של הגבוהים בדרגים תמיכה גיוס של באסטרטגיה שתמשים הם כן, כמו .חדשה יוזמה

 נדרשים היזמים הקצה עובדי הממסדי האימוץ בשלב ,בנוסף לובינג. באמצעות ההחלטות

והתנגדות  אגו רקע על לתחום עמיתים קצה עובדי התנגדות סוגים: משני התנגדויות עם המודדל

 .של מקבלי ההחלטות על רקע חוסר הכרה בבעיה

 טריגר: הענקת קיימות ואוניברסליות ליוזמה 5.1

מצביע על כך שהטריגר שמניע אות עובדי הקצה היזמים לפעול לאימוץ הממסדי הראיונות  ניתוח

הוא הרצון להעניק ליוזמה קיימות ואוניברסליות. שכן, כאשר יוזמת המדיניות הופכת מדיניות 

של  ברצונםחוסר תלות ו ,המשכיות תאפשרתמ בכך גםבכל מקום ו ת, ישנה חובה להחילהרשמי

מדיניות רשמית כ היוזמהעיגון כמו כן, מן הממצאים עולה כי  .שינויה גורמים מקומיים ליישם את

ארגון הקמת הקמת מנגנון או , חקיקה, תיקון רגולטורי מתבצע באמצעות כלים שונים ובכללם

 המתוקצבים באופן שוטף על ידי הממשלה. 

ל הרצון עובדי הקצה היזמים מעניקים חשיבות רבה לעיגון יוזמת המדיניות במדיניות רשמית בש

שיקולי פחות תלויה בלהעניק ליוזמה קיימות. שינוי המדיניות הרשמי מבטיח כי היוזמה תהיה 

 גחמות פוליטיות. בתקציב או 
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הצליח לבסוף לעגן את יוזמת המדיניות שלו בתיקון רגולטורי,  מרכז הכשרה רפואיתרופא שהקים 

. הוא מסביר את חשיבות התיקון לפיו כל רופא חייב לעבור את אותה הכשרה מסוימת שהוא יזם

 להבטחת קיימות היוזמה שלו:

"אני מלכ"ר לכל דבר ועניין, אנחנו מלכ"ר, אבל גם כמלכ"ר אתה רוצה 

sustainability   ולהחזיק, אתה לא יכול להחזיק על רצונו הטוב של איזה מנהל

או  לתת לך היום איזשהו פרויקט ומחר "אין לי כסף", הוא לא נותן לך פרויקט.

איזה פילנתרופ היום נותן ומחר לא נותן. בנינו את זה על מודל שלאט לאט יותר 

היום  budget item ויותר מהפעילות של 'מרפא' היא מבוססת רגולציה, שיש

שנים עד שהגענו אליו אבל היום הוא כבר  8שלקח  אירועבמשרד הבריאות. זה 

 (מרכז הכשרה רפואית. רופא, הקים 9:12. )"שנים רץ, על קרקע מאוד יציבה 10

העיגון במדיניות הרשמית יכול להיעשות באמצעות חקיקה. פסיכולוג שיזם מנגנון לטיפול בפגועי 

שלו. גם  היוזמהשהיו לו מול נציגי האוצר בעת שקידם חוק שיעגן את  הוויכוחיםנפש מתאר את 

כולוג את הקיימות ליוזמה. לפיכך, במקרה זה העיגון בחקיקה רשמית הוא המעניק בעיני הפסי

האוצר, אשר ייצגו אינטרסים כלכליים, הדגישה בעיניו את  ההתנגדות שעלתה מנציגי משרד

 הנחיצות של החקיקה:

"האוצר מאוד התנגד לחוק. הוא אמר: "אני אתן לך כמה כסף שאתה רוצה, 

איזה סכומים שאתה רוצה תקבל, אבל לא חוק". אז אמרתי: "ככל שאתם 

נלחמים נגד אני מבין שצריך את זה, כי אחרת לא הייתם נלחמים נגד". כי אף 

אחד לא ערב לנו. אף אחד לא ערב לנו מה יקרה אחר כך. כשאתם תלכו ואני אלך 

ואם פתאום יהיה משבר תקציבי? ואם פתאום מישהו יחליט על דגשים אחרים? 

שפתאום משרד אם פתאום מישהו, לא יודע, כל מני דברים יכולים לקרות 

הבריאות יצטרך את זה לתחומים אחרים, את הכסף. כשיש חוק אז אין למדינה 

ברירה, עד שלא משנים חוק זה זכות. אי אפשר להגיד נגיד למישהו: "לא תקבל 

קצבת נכות כי אין כסף". אין דבר כזה, נכון?, "לא תקבל קצבת זקנה כי לא יודע 

יזם מנגנון  . פסיכולוג,14:7. )"אליך מה". יש חוק שבאופן אוטומטי זה משויך

 לטיפול בפגועי נפש(
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חד משמעית  הואמדיניות כ היוזמההעיגון הרשמי של  לפיה ,בעיני עובדי הקצה היזמיםהתפישה 

יוזמות שטרם הגיעו לשלב של אימוץ של ניכרת בראיונות  ליוזמה להתקיים לאורך זמןמה שיאפשר 

 הרך מתאר זאת כך: בגיל יאותלבר ממסדי. רופא שיזם תכנית לחינוך

 של בגוף אורגן להיות הופכים האלה שהדברים לראות זה עכשיו המאבק"

 גם אז אעלם שאני או, נעלם שאנחנו שברגע ולא. הרשות של בגוף איבר. הרשות

 (הרך בגיל לבריאות . רופא, יזם תכנית לחינוך4:6". )יעלם הזה הדבר

 קיימות,מטרת ללא רק  מדיניות רשמיתכ היוזמהעיגון הציגו את חשיבות רבים יזמים עובדי קצה 

. מורה שיזמה תכנית לימודים מתארת את השאיפות ואוניברסליתתפוצה רחבה  אלא גם כמאפשר

שלה לכך שהתכנית תאומץ באופן רשמי על ידי משרד החינוך. בצורה זו לדבריה, התכנית תחייב 

 מקום:את כל בתי הספר ותתקיים בכל 

 הכי יש לממסד. התכנית את יאמץ שמשרד החינוך רוצה מאוד הייתי מבחינתי"

 מרחיק יותר הרבה השינוי, השינוי את לעשות מצליחה וכשאת, משאבים הרבה

לזה.. כי זה קורה בכל  מחויבלכת. כשזה מגיע ממשרד החינוך אז כל בית ספר 

 (. מורה, יזמה תכנית לימודים16:5". )מקום.

מדיניות הרשמית הוא ההופך את היוזמה למדיניות הלכה למעשה מבחינת החוק כהעיגון  כמו כן,

. כך מתאר זאת וולונטריאת כלל המערכת לאמץ את היוזמה, שלא על בסיס  מחייבוהרשויות ובכך 

 שחובת ההכשרה בו מעוגנת ברגולציה: מרכז הכשרה רפואיתרופא שהקים 

שאני אעשה את זה אם הרשויות לא "הרפואה מאוד קונסרבטיבית: "למה 

מחייבות אותי להתאמן על סימולטור, אני אמשיך להתאמן עלייך ועלי ועל 

ההורים שלנו. אין סיבה לא להתאמן על גוף האדם כל עוד לא הכריחו להתאמן 

 (מרכז הכשרה רפואית. רופא, הקים 9:12. )"על סימולטור

 חלון הזדמנויותגורם מאפשר:  5.2

מדיניות נפתח כאשר  שינויחלון הזדמנויות לאימוץ  ,(Kingdon, 1995של קינגדון ) על פי גישתו

מתרחשת התלכדות של נסיבות: משבר או אירוע בעל תהודה רחבה, קיומה של תכנית מדיניות 

כאשר נפתח חלון הזדמנויות  מתרחשהאימוץ הממסדי מן הממצאים עולה כי ותהליכים פוליטיים. 
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התנאי של קיומה של  מקומות רבים כפי שהתרחש בשלב הרביעי ממלא אתיישום היוזמה בכזה. 

 . קורים גם הםהתנאים האחרים חלון ההזדמנויות נפתח כאשר תכנית מדיניות, ו

התנאי של בשלות תהליכים פוליטים לבוא לידי ביטוי בשינוי אירגוני. כך במקרים מסוימים יכול 

י חולים את קבלת האישור הסופי ליוזמת בבת ספר בתי הקמת למשל, מתארת מורה שיזמה

 המדיניות ברגע של חסד שגילתה עובדת שעמדה לפרוש:

"הייתה שם מפקחת שבדיוק עמדה לפרוש ואני לא יודעת, החליטה כנראה 

ג'סטה לפני שהיא עוזבת את משרד החינוך לעשות את הדבר הזה. ואני חושבת 

רגע לפני שהיא עזבה, משהו שהמינוי הפורמלי היה לפני שהיא עזבה, או אולי 

כזה. פתאום מנהל המחוז אישר את זה. אין לי מושג. לא יודעת איך קרה לי הנס 

 .(בבתי חולים ספר בתי הקמת יזמה, מורה. 11:2. )"הזה. אני באמת לא יודעת

מסכימה לתת הזדמנות השינוי אירגוני יכול להתרחש גם כשנכנסת לתפקיד אישיות ייחודית 

מדיניות. פסיכולוג שיזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש מתאר ההמתנה של עשור עד להגעת כ הליוזמ

 אותו ראש שירות שהגיע מהצבא והיה מוכן לנסות את התכנית שלו:

"עברתי ראש שירות אחרי ראש שירות וכולם כביכול הבינו מה אני רוצה 

לף, הוא בא והסכימו, אבל לא תרמו שום דבר. עד שבא, קוראים לו דר' אבי וו

מהצבא, לא מתוך המערכת, וגם כמו שאמרתי היו לו הרבה פעמים כל מיני 

רעיונות חריגים והוא השתעשע בהם. אז הוא אמר: "אני שומע שאתה מנדנד 

 שנים למשרד וכותב ונפגש וכו' וכו', בוא נראה מה, ויאללה, ננסה". 10כבר 

 יזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש( . פסיכולוג,14:2)

כאשר בעמדות המפתח של מקבלי ההחלטות נמצאים  להיפתחכמו כן, חלון ההזדמנויות יכול 

 קשב לנושא: פרסונות ספציפיות בעלות

"וגדעון סער היה שם ואולמרט גם, שהיו מעורבים בזה. וזה היה מן שעה כזאת, 

שבה הייתה ממונה על מעמד האישה, דגנית ארנון, שיצרנו קשר מאוד מאוד חזק 

היא. והיא בעצם הפעילה את כל המנגנון. זה היה ברור שהייתה מן שעה אני ו

הייתה  אישהכזאת שהיה ברור שעכשיו צריך לעשות את זה. גם בגלל שאותה 

 האישהבעמדה שהיא הייתה, גם היה איזשהו, היו אנשים בתוך, אני יודעת מה, 

יוע תל של אולמרט התנדבה במרכז סיוע, גדעון סער היה גם מעורב במרכז ס
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. פסיכולוגית, 7:3) אביב. היו אנשים שם בכנסת שהתחום הזה עניין אותם".

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומהיזמה הקמת 

כאשר יש אכזבה ממדיניות קיימת שלא מצליחה במקרים אחרים, חלון ההזדמנויות יכול להיפתח 

יוזמה ל האימוץ של הלהשיג את מטרותיה. עובד סוציאלי שיזם תכנית לשיקום שכונות מספר ע

 על ידי משרד הרווחה שהתרחש לאחר שהמשרד התאכזב מתכנית אחרת בתחום: שלו

"לימים גייסתי גם את משרד הרווחה, דרך פרויקט שנקרא 'מעברים', שאימץ 

את 'שכונה במרכז' וגם מימן אותו וגם למד ממנו לרמה ארצית. זאת אומרת, 

'מעברים' ובאים ללמוד את הפרויקט היו מגיעים אלינו המפקחים הארציים של 

הזה. ממש ככה, זה לא רגיל, זה היה קצת נס. אבל השילוב של הנישה הספציפית 

שכאילו הייתה קצת, במשרד התאכזבו ממנה קצת. התאכזבו ממנו קצת ברמה 

. עובד סוציאלי, יזם 2:4. )"הארצית כי ראו שהוא לא מצליח לחולל שינויים

 תכנית לשיקום שכונות(

שלו.  היוזמה לגבי לתודעה רחבההביא מתאר כיצד מבצע צבאי  מרכז הכשרה רפואיתופא שהקים ר

במקרה זה התנאי של משבר או אירוע בעל תהודה רחבה הוא שמצטרף לתנאים האחרים ומוביל 

 לפתיחת חלון ההזדמנויות:

"...התמזל מזלנו הרע או הטוב, חומת מגן התרחשה פחות או יותר בשבוע שבו 

נו את שערי 'מרפא'.. ותוך כדי המלחמה הבאנו, תכלס את כל הצוותים פתח

למרפא'. הם התקלחו ב'מרפא', עשו את האימון וחזרו לשטח עם תחושת בטחון 

יותר טובה.. ועשינו מהומה עם הדבר הזה. פתאום יש לי סדר גודל של כמה מאות 

ב שקרה לי". רופאים שעוברים את 'מרפא' ואומרים: "חבר'ה, זה הדבר הכי טו

. רופא, הקים 9:14. )"וגם רופאים, רובם רופאים בכירים מכל בתי החולים בארץ

 (מרכז הכשרה רפואית

 אסטרטגיות גיוס לאימוץ ממסדי 5.3

בכדי לשכנע את קובעי המדיניות לאמץ את היוזמה, נוקטים עובדי הקצה היזמים באסטרטגיות 

שותפים בשלבים הקודמים, גם המשאבים והגיוס ספציפיות לשלב האימוץ הממסדי. בדומה לגיוס 

בשלב זה נדרש עובד הקצה היזם לשכנע, לגייס ולרתום לתמיכה ביוזמה גורמים שונים. 

הן אסטרטגיה שלב האימוץ הממסדי , בת את עובדי הקצה היזמיםוכמשמש ושנמצא ותאסטרטגיה
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ורתימה של הדרגים הגבוהים של מקבלי גיוס תמיכה באמצעות לובינג, הרלוונטית לשכנוע  של

ואסטרטגיה של הוכחת הצלחת היוזמה, אשר במידה מסויימת שימשה גם בשלב היישום  ההחלטות

 כה של הפיילוט.ברמה המקומית באמצעות המדידה וההער

 לובינג 5.3.1

בשלב האימוץ  יזם מעוניין לעגן את יוזמת המדיניות שלו במדיניות רשמיתהכאשר עובד הקצה 

פעמים רבות הוא נדרש לפנות לדרגים הגבוהים ביותר של מקבלי ההחלטות. מקבלי  הממסדי

. במצבים אלו החלטות בדרגים אלה הם חברי כנסת, מנכ"לי משרדים ודמויות פוליטיות אחרות

שתדלנות, במסגרתה הוא פונה אל מקבלי  –עובד הקצה היזם משתמש באסטרטגיה של לובינג 

. כך למשל, מתארת פסיכולוגית שיזמה ומשפיע עליהם לקדם ולהצביע בעד היוזמהההחלטות 

את העבודה שעשתה מול חברי כנסת ומשרדי ממשלה לקבלת  מרכז לטיפול בנפגעי טראומההקמת 

 בוע ליוזמה שלה:תקציב ק

"זה היה תהליך מאוד ארוך של לובינג מאוד מאוד רציני. עבודה מאוד מאומצת 

. פסיכולוגית, יזמה הקמת 7:3. )"כל מיני חברי וחברות כנסת שהיו אזשלי עם 

 (.מרכז לטיפול בנפגעי טראומה

הלובינג בדומה לכך, מורה שיזמה הקמת בתי ספר ייחודיים בבתי חולים מתארת את תהליך 

  :שעשתה מתוך אמונה חזקה ביוזמה שלה ומטרתה

החינוך של הכנסת. כולל ללכת ימים  בוועדת"הייתי אינסוף, אינסוף פעמים 

שלמים בכנסת מחבר כנסת לחבר כנסת ולשכנע אותו שיצביע בשביל זה. כמו 

לוביסט, כמו שלוביסטים עושים, רק שלא ידעתי שקוראים לזה לוביסטים. פשוט 

, הרגשתי שאני חייבת חייבת חייבת לעגן את הדבר הזה ושיהיו בתי ספר הייתי

 . מורה, יזמה הקמת בתי ספר ייחודים בבתי חולים(11:3)בבתי חולים"

 הוכחת הצלחת היוזמה 5.3.2

בכדי לשכנע את קובעי המדיניות בדרגים אסטרטגיה נוספת בה נעזרים עובדי הקצה היזמים 

. מדברי המרואיינים עולה כי ההוכחה א הוכחת הצלחת היוזמההיהגבוהים לאמץ את היוזמה, 

שהיוזמה אכן פועלת ואפקטיבית הוא כלי שכנוע אפקטיבי שמאפשר אימוץ ממסדי רשמי. רופאה 
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 מנקודת המבטשיזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות מתארת את תהליך אימוץ יוזמות מדיניות 

 :ת היא מאמצת ומרחיבה אותהשעובד ניותמדישל ארגון ממשלתי. ברגע שהממשלה מזהה 

"הרעיון הוא באמת לתת לאלף פרחים לפרוח, להבין מה עובד, אפרופו ברירה 

טבעית אפרופו זה, ואז הממשלה עם כל הכח שלה יכולה לקחת את זה למעלה, 

יכולה להרחיב את זה. היא לא רוצה לעסוק בפיילוטים, היא לא רוצה להסתכן 

 . רופאה, יזמה ארגון למניעת היפגעות בתאונות(.10:8. )"היא גם לא חזקה כזאת

דוגמא נוספת לצורך של עובדי הקצה היזמים להציג בפני מקבלי ההחלטות הוכחה להצלחה, או 

הרך. הוא  בגיל לבריאות יזם תכנית לחינוךשרופא , ניתן למצוא ביוזמתו של מראית עין של הצלחה

כאשר יש עדויות להצלחת לאמץ את יוזמת המדיניות  המדינותהרבה יותר קל לקובעי מציין כי 

 כבר הצטרפו ליוזמה: רביםכלומר, כאשר גופים  היוזמה וכאשר גופים רבים כבר "על העגלה",

"הרבה יותר קל להצטרף להצלחה.. אחרי שהיה רושם של הצלחה, זה קודם כל 

רים ונעים לאט, היה הרבה יותר קל, לגרום לגופים שהם גופים כאלה מאוד מסוד

להרגיש שיש התקדמות ויש הסכמה של גופים אחרים שהם כבר על העגלה, זה 

עזר בפועל לגייס אותם. אז זה מין תחושה, יש פה כאילו איזשהו אלמנט של, הוא 

. 4:4. )"היה אמיתי, אבל משהו משמעותי של יצירה של מראית עין של הצלחה

 רך(ה בגיל לבריאות רופא, יזם תכנית לחינוך

תחלואה, אשר טרם אומצה באופן רשמי על ידי הממסד מציינת כי  למניעת תכנית רופאה שיזמה

במקרה זה ההצלחה היא חסכון כספי למשק, מבחינתה ברגע שהיוזמה תצליח להוכיח את עצמה, 

 היא תוכר באופן רשמי:

"אני רוצה להאמין שברגע שאנחנו נוכיח את הקונספט ונראה שאנחנו חוסכים 

באופן רשמי. משרדים ממשלתיים  להיכנסה כסף למשק אז אנחנו כן נוכל הרב

. "הם כאלה. קודם את צריכה להוכיח את עצמך ואז הם יהיו מוכנים לתת משהו

 תחלואה( למניעת תכנית . רופאה, יזמה5:4)

יתרה מכך, לעיתים עובד הקצה היזם ממתין עם פנייתו לדרגים הגבוהים של מקבלי המדיניות עד 

ר הוא יודע שיוזמת המדיניות שלו מצליחה להשיג תוצאות. אחות שיזמה תכנית הכשרה אש

לאחיות מספרת כי המתינה עם הפניה שלה אל האגף המקצועי עד שהיו בידיה נתונים מספריים על 

 הצלחת היוזמה:



54 

 

"חיכיתי, לא סתם באתי. באתי אליה )ראשת האגף האחראי( כשהיה לי משהו 

ר שנה שניה והנה יש תוצאות בשטח. ידעתי שסתם לבוא עם ביד. רצנו עם זה כב

רעיון, ינפנפו אותי מאוד מהר. והנה כשהבאתי קבלות כבר היה קשה מאוד להגיד 

 . אחות, יזמה תכנית הכשרה לאחיות(18:3לי "לא"". )

 התנגדויות בשלב האימוץ הממסדי 5.4

רמים במערכת הציבורית, מקבלי בשלב האימוץ הממסדי מקבלת יוזמת המדיניות תהודה בקרב גו

החלטות וגורמי מקצוע. בשל כך, יכולות להתעורר לעיתים התנגדויות ליוזמה, כאשר שינוי 

להיות רשמי ומחייב. ההתנגדויות שזוהו בשלב זה הן התנגדות של עובדי קצה  עתידהמדיניות 

יש לציין בבעיה.  עמיתים לתחום על רקע אגו והתנגדות של מקבלי ההחלטות על רקע חוסר הכרה

כי התנגדויות אלו יכולות לעלות במידה רבה גם בשלבים קודמים בתהליך, אולם כאשר יוזמת 

 המדיניות הופכת להיות מדיניות רשמית, עשויות ההתנגדויות לעלות ביתר שאת. 

  התנגדות עובדי קצה עמיתים לתחום על רקע אגו 5.4.1

בו עוסקים גם עובדי קצה עמיתים שאינם בעלי במקרים בהם היוזמה משפיעה על תחום שלם, 

שכן,  אותה הכשרה, עלולים עובדי הקצה היזמים להיתקל בהתנגדויות על רקע אגו ומשחקי שליטה.

עובדי קצה ממקצועות מסוימים תופסים את עצמם כנעלים מקצועית על פני עובדי הקצה לעיתים 

פסיכולוג שיזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש  .שהם מציעיםשינויים את ההיזמים ואינם מוכנים לקבל 

כנגד  ,מתאר התנגדות חריפה שהובילו מנהלי בתי חולים לבריאות הנפש, פסיכיאטרים במקצועם

על פני  הפסיכיאטריםהיוזמה שקידם. ההתנגדות ליוזמה נבעה בין השאר מתוך מתחושת כח שחשו 

 הפסיכולוג בתחום בו הפסיכיאטריה היא הדומיננטית:

לק מזה זה גם סתם תחושת האימפריה שהיא חשובה. ובכלל 'מה פתאום "..ח

פסיכולוג יגיד לנו מה לעשות, מה פתאום הוא משפיע על המערכת, מה פתאום 

 פסיכולוג,. 14:3) ."יש לו פתחון פה בכלל' זה הרי עולם בשליטת הפסיכיאטריה

 יזם מנגנון לטיפול בפגועי נפש(

חולים מתארת עימות חריף שהתנהל בינה לבין רופא מנהל  בבתי ספר בתי הקמת שיזמה מורה

שקידמה המורה במסגרת היוזמה ואף איים עליה בפיטורין. המורה  לפרויקטמחלקה אשר התנגד 

מספרת כי העימות הזה הפחיד ועירער אותה בשל הדמות הסמכותית במיוחד של הרופא מנהל 

 המחלקה: 
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אני עומדת עם אנשי המחלקה והוא "צרובה לי בראש מן סיטואציה כזאת, שבה 

יורד עלי לפני כולם, תשמעי, גם היום רופאים הם בערך סגני אלוהים, אבל אז 

זה היה אלוהים בפני עצמו. אותו מנהל מחלקה ספציפי, שהוא כבר לא חי היום, 

היה מתהלך במסדרונות ורעדו ממנו. מכירה את האנשים האלה, שכולם רועדים 

א בעצם זה שמנהל את בית החולים, ועל פיו יישק דבר. מהם, שאמרו עליו שהו

הוא היה הולך במסדרונות עם החלוק המתנפנף הזה וכולם היו זזים הצידה. 

טיפוס מאוד מפחיד, מאוד שתלטן ודיקטטור והוא עמד שם בפני כולם ואמר לי: 

"אם את תעשי משהו בנושא של הכנה לניתוח את תמצאי את עצמך מהר מאוד 

ב"ם". חלום חיי מתגשם פה ומאיימים עלי שיזרקו אותי! זה היה איום מחוץ לרמ

נורא מפחיד. נורא מלחיץ שיזרקו אותי מרמב"ם. אמנם הוא לא המעסיק שלי, 

אבל מילה של רופא זו מילה, ועוד הוא, עם כל המעמד שלו, הוא יגיד למשרד 

היה גם נורא  החינוך להעיף אותי, וואי וואי. ואני זוכרת את זה מאוד חזק. זה

 (בבתי חולים ספר בתי הקמת יזמה, מורה. 11:5. )"מעליב, מבייש

 התנגדות דרגים גבוהים על רקע חוסר הכרה בבעיה  5.4.2

לעיתים עובדי הקצה היזמים מתמודדים עם חוסר ההיכרות של מקבלי ההחלטות עם השטח ועם 

עובדי הקצה היזמים לעיתים אף סופגים ביקורת כתוצאה מכך, הצרכים אשר לא מקבלים מענה. 

על האופן בו הם פועלים וחווים חוסר נכונות לקדם את היוזמה ולהרחיבה בצורה שיטתית ורשמית 

 מצד מקבלי ההחלטות במערכת. 

פסיכולוגית שיזמה הקמת מרכז לטיפול בנפגעי טראומה מתארת את התגובה של הדרגים הגבוהים 

 מקבלי ההחלטות סרבו בהתחלה להכיר בבעיה:טיפולי חדש, כאשר  יוזמה שלה לפתח תחוםל

"החוויות הכי מטלטלות זה בהתחלה כשבאתי עם הרעיון הזה ואמרו לי "אין 

דבר כזה. אין דבר כזה פגיעה מינית ואין דבר כזה גילוי עריות פה". ואני יודעת 

ת מרכז . פסיכולוגית, יזמה הקמ7:4). "שברור שיש. לא הכירו בבעיה בכלל

 לטיפול בנפגעי טראומה(.

אחות שיזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה ספציפית מתארת חוויה של אחות 

עמיתה מבית חולים אחר שביקשה להצטרף ליוזמה. הממונה עליה התכחש לכך שהמצב בשטח 

 בעייתי:
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"אחות שלנו שרצתה להיות מתאמת הקהילה בסורוקה פנתה לאח הראשי שם 

הוא אומר לה 'מה פתאום, לא צריך את התפקיד הזה, אצלנו הכל טוב, אין ואז 

תלונות, אין שום דבר'. אז דבר ראשון היא הייתה בהלם מהתגובה שלו, דבר שני, 

התלונות לא מגיעות הרבה פעמים לבתי החולים. הן מגיעות בקהילה, לאגודה או 

י את הדבר הזה לכל מיני מקומות אחרים שהם מתלוננים אליהם. וכשהעלת

 13:10-11). "לסורוקה הם אמרו לי 'הוא לא יודע כמה תלונות יש לסורוקה

 אחות, יזמה תכנית לקידום רפואה מותאמת לאוכלוסייה ספציפית(

גם רופאה שהקימה ארגון למניעת היפגעות בתאונות העלתה את הקושי הגדול של דרגים בכירים 

 :להכיר בבעיות שעולות מהשטח

. את יודעת )במסגרת המגזר הציבורי( להקים את זה ניסינוה שלב שבהתחלה הי"

כמה זה קשה? להקים יחידות בתוך משרדי ממשלה? ההתנגדויות שם מטורפות. 

. רופאה, יזמה ארגון למניעת היפגעות 10:6). "הם בכלל לא הכירו בצורך

 בתאונות(.

הטריגר המניע את עובדי הקצה היזמים לפנות בשלב החמישי והאחרון מתרחש האימוץ הממסדי. 

לכיוון של אימוץ ממסדי רמי הוא הרצון להעניק ליוזמה קיימות לאורך זמן ואוניברסליות בכל 

מקבלי ההחלטות בדרגים מקום, שלא על בסיס וולנטרי. האימוץ של יוזמת המדיניות על ידי 

ם תנאים ונסיבות המאפשרים את מתרחש בשעה של פתיחת חלון הזדמנויות בו מתלכדיהגבוהים 

אימוץ היוזמה. לצורך האימוץ נוקטים עובדי הקצה היזמים אסטרטגיות של לובינג והוכחת הצלחת 

היוזמה המסייעים בקידום היוזמה בקרב מקבלי ההחלטות ושכנועם. בשלב זה, כמו בשלבים 

ע אגו ומקרב מקבלי מקרב עובדי קצה משיקים על רק –קודמים עלולות לצוץ התנגדויות ליוזמה 

   על רקע חוסר הכרה בצורך ליוזמה. ההחלטות
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 דיון ומסקנות

מחקר זה ביקש להתחקות אחר תהליך היזמות של עובדי קצה במערכות בירוקרטיות ולהבין מה 

שינוי מדיניות פורמליים. ממצאי המחקר למקומית של עובד קצה להפוך לחידוש או ה מאפשר ליוזמ

מן הממצאים ניתן  היבטים בתוכם.על היזמות ום השונים הכרוכים בתהליך שופכים אור על השלבי

מדיניות. ראשית התהליך בהתגבשות הרעיון, אותו עובר עובד קצה בהיותו יזם ללמוד על התהליך 

כאשר טריגר של צורך העולה מן השטח מתחבר עם ידע מקצועי לכדי תוצר בדמות מודל פעולה או 

המשכו בבנית התשתית החיונית לשלב היישום המקומי, במהלכה יישום ספונטאני יחידני. 

רשתות  ובטווית ,מגוייסים משאבים ושותפים חיוניים, אשר יכולים להגיע מתוך ומחוץ למערכת

לאחר הקמת התשתית החיונית מתבצע שלב היישום ברמה מדיניות המסייעות לקידום היוזמה. 

הציבורית, או מחוצה לה תחת אירגון מגזר המקומית, אשר יכול להתקיים במסגרת המערכת 

שלישי. לאחר שהפיילוט ברמה המקומית מתקיים בהצלחה ומופקים הלקחים מתרחשת התרחבות 

והפצה הדרגתית של היוזמה במקומות נוספים, בפעולה פרואקטיבית או ריאקטיבית של עובד 

י פעילות חדשים עם הקצה היזם, כאשר לעיתים נדרשים כיוונונים, התאמות או פניה לערוצ

 האימוץ הממסדי לאורמתרחש ההתרחבות למקומות החדשים. ולבסוף, בשלב החמישי והאחרון 

בשעה שנפתח חלון זאת להעניק ליוזמה קיימות ואוניברסליות,  של עובד הקצה היזם הרצון

התנגדות הזדמנויות. לאורך השלבים השונים בתהליך משובצים גם התנגדויות מסוגים שונים כמו 

התנגדות מצד עובדי או  בשלב היישום ברמה המקומית, של עובד הקצה היזם מצד עמיתיו למקצוע

. כמו כן, מצד הדרגים הגבוהים של מקבלי ההחלטות בשלב האימוץ הממסדי ואקצה עמיתים 

לגיוס תמיכה ליוזמה שונות אסטרטגיות במהלך השלבים השונים משתמש עובד הקצה היזם ב

הוכחת ם ברמה המקומית או קמת התשתית לישובשלב ה גוויתור על א או עות מיסגורבאמצ ,למשל

 . בשלב האימוץ הממסדי לובינג ואההצלחת היוזמה 

התופעה של יזמות עובדי קצה במערכות  אודות על ממצאים אלו מעלים מספר תובנות ומסקנות

לנקודות  השנייהקטיבי, בירוקרטיות. המסקנה הראשונה נוגעת לתהליך היזמות כתהליך אינדו

 והשלישיתהדמיון והשוני בין עובדי קצה יזמים לעובדי קצה מצד אחד וליזמי מדיניות מצד שני, 

 . היציאה אל מחוץ למערכת הציבורית ו/או הסיוע חיצוני לקידום היוזמהלמשמעות של 
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 תהליך היזמות כתהליך אינדוקטיבי 

תהליך היזמות של עובדי הקצה נבנה במידה רבה כתהליך הדרגתי  מעלים תובנה לפיהממצאים ה

שהופך לשינוי עד במקומות נוספים  ומתחולל, ולאט לאט מתרחב פן מקומיאוב שטחהמתחיל ב

עוד בטרם ניתן לומר כי במידה רבה השינוי מתקיים בדרך של יישום בשטח מדיניות רשמי. כלומר, 

מדיניות רשמי. כך למשל, עובדי הקצה היזמים יכולים בשלב התגבשות הרעיון השינוי מתקבל 

ליישם תחילה באופן יחידני וספונטאני את מה שיהפוך לימים לשינוי מדיניות. כמו כן, גם בשלב 

בשטח, גם אם , הפיילוט, מנוסה תחילה חידוש המדיניות תהמקומיברמה השלישי של היישום 

באופן  ומופצת בהמשך התהליך, בשלב הרביעי, היוזמה מתרחבת מצומצם. גםמקומי ו בהיקף

ורק לבסוף בשלב החמישי והאחרון של היוזמה, כאשר היוזמה כבר  –הדרגתי למקומות נוספים 

מתקיימת במידה רבה במקומות שונים בשטח, היא מאומצת באופן רשמי ומעוגנת במדיניות על ידי 

 Frisch-Aviramאבירם ואחרים )-פרישלממצאיהם של מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים. בדומה 

et. al, 2017 ממצאי המחקר מעידים על תהליך אינדוקטיבי, המתחיל מלמטה ונבנה נדבך על גבי )

 נדבך כשינוי שנוצר ומתרחב באופן לא רשמי בשטח עד להפיכתו לשינוי מדיניות רשמי. 

כפי שעולה מן הספרות המחקרית על  דדוקטיבי,התהליך אינדוקטיבי זה עומד בניגוד לתהליך 

אצל  נקבע(, לפיו שינוי המדיניות הרשמי Roberts & King, 1991 ;Kingdon, 1995יזמות מדיניות )

, ללא אל דרגי השטח המיישמים למטהכהוראות  בדרגים הבכירים, ומועברמקבלי ההחלטות 

ים המרכזיים בתהליך התבססות מקדימה בשטח. כאשר בוחנים את ממצאי המחקר אל מול השלב

אף על פי שישנו דמיון בין  .(Roberts & King, 1991יזמות המדיניות שמציעים רוברטס וקינג )

השלבים, ההבדלים בין התהליכים הם המעידים על היותו של התהליך במחקר הנוכחי אינדוקטיבי 

ודות הדמיון במודל של רוברטס וקינג. נקנמתבטא לעומת התהליך הדדוקטיבי המתואר בספרות 

שלב היצירה, אצל  שני התהליכים:בשלבים החופפים בחפיפה בין בבאות לידי ביטוי בין התהליכים 

במהלכם מתפתח ומתגבש רעיון  –רוברטס וקינג/שלב התגבשות הרעיון, העולה מן המחקר 

ה בחינ –היוזמה; שלב היישום, אצל רוברט וקינג/שלב היישום ברמה המקומית, העולה מן המחקר 

שלב האימוץ , אצל רוברטס וקינג/שלב המיסודשל הרעיון במסגרת פיילוט והפקת לקחים; ו

מתקבל בדרגי מקבלי ההחלטות והופך הרעיון החדשני במהלכם  –, העולה מן המחקר הממסדי

 השלבים במודל של רוברטס וקינג. עם זאת, המחקר הנוכחי מוסיף ומרחיב על לפרקטיקה בפועל

ליזמות של עובדי קצה. כך למשל, כאמור, לאורך כל התהליך מתרחש יישום  ייחודייםהיבטים  לגבי

החל משלב התגבשות הרעיון בו יכול עובד הקצה היזם ליישם את היוזמה האופן  בשטח של היוזמה
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דרך היישום ברמה המקומית, עבור בהתרחבות הדרגתית וכלה באימוץ הממסדי , יחידני וספונטאני

ספרות לפיו המודל המוצע בגוד לתהליך הדדוקטיבי של יזמות מדיניות העולה מן זאת בניהרשמי. 

 תמוחלראשית נבחנת בידי מקבלי ההחלטות כפיילוט בשלב היישום ולאחר מכן  יוזמת המדיניות

  באופן רחב כמדיניות.

ת ספרות המחקרית המציגה את עובדי הקצה כקובעי מדיניוממצא זה עולה בקנה אחד עם הכמו כן, 

שכן, עד לאימוץ הממסדי ולשינוי  (,Lipsky, 1980; Hupe & Hill, 2007) בשטח באמצעות יישום

בשטח. עם זאת, התהליך הנחקר בעבודה זאת לוקח  משמעותייישום  מתקייםהמדיניות הרשמי 

 עובדי הקצה ידעל י "מלמטה למעלה" יכולה להתבצע קביעת מדיניות התובנה המחקרית לפיהאת 

למעשה ו ,השלב הסופי .דימה, ומדגים תהליך לפיו היישום בשטח הוא אינו השלב הסופיצעד אחד ק

שינוי מדיניות רשמי, כך שיתרחש באופן ממוסד בכל  החלת, הוא יזםההמטרה של עובד הקצה 

 מקום ולאורך זמן.

 בין עובדי קצה ליזמי מדיניות

זו העוסקת כן עם עובדי הקצה והעוסקת בממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם הספרות המחקרית 

את עובדי . הספרות המחקרית על עובדי קצה מתארת ןיהמי המדיניות, אך גם מוסיפים על שתביז

באופן המאפשר להם לאתר חוסרים או ליקויים במדיניות כבעלי היכרות טובה עם השטח  הקצה

גם בממצאי ביטוי  (. היכרות זו עם השטח באה לידיVohnsen, 2015; Durose, 2007) המיושמת

עובדי כמו כן, בשלב התגבשות רעיון כטריגר המניע את עובדי הקצה ליזום את היוזמה. המחקר 

 Lipsky, 1980; Hupeמרחב פעולה להפעלת שיקול דעת ) כבעלי קצה מאופיינים בספרות המחקרית

& Hill, 2007; Evans & Harris, 2004שיקול דעת זה (, דבר שבא לידי ביטוי כאשר הם משתמשים ב

היותם עובדים פרופסיונלים באופן דומה, במסגרת שלב התגבשות הרעיון.  ליישום ספונטאני יחידני

(Evans, 2010; Loyens & Maesschalck, 2010 )מציאת מענה עובדי הקצה היזמים במסייע לנמצא כ

 לצורך העולה מן השטח. 

לה את עובדי הקצה להתנהגות שאינה לצד זאת, ממצאי המחקר מראים כי יזמות המדיניות מובי

אופיינית לעובדי קצה. כך למשל, עובדי הקצה מחפשים באופן אקטיבי תמיכה ומגייסים שותפים 

אקטיבי או ריאקטיבי לצורך , הם פועלים באופן פרוליוזמה מתוך ומחוץ לארגון בו הם פועלים

יסים תמיכה בקרב הדרגים פועלים לעיתים כלוביסטים ומגי הרחבת היקף היוזמה, ולעיתים אף

כפי שהוא הבכירים ביותר של מקבלי ההחלטות. התנהגויות אלו חורגות מאוד מתחום הפעולה 
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 & Lipsky, 1980; Meyersעובדי קצה ) אודות על המחקריתבספרות באופן מסורתי מתואר 

Vorsanger, 2003) . 

עצמם כמו שהם מתוארים בספרות כמו כן, המחקר הנוכחי מדגיש את התפישה של עובדי הקצה את 

-Maynard-Moody & Musheno 2003; Maynardהמחקרית כמשרתי ציבור וכפועלים למען טובתו )

Moody & Portillo, 2010 ) ולא כמונעים לטובת האינטרסים האישיים והפרטיים שלהם ומרצון

יתר על כן, בניגוד . (Navot & Cohen, 2015; Tummers et al., 2015; Brodkin, 2011)למקסם רווחים 

 –להצגה המופיעה לעיתים בספרות המחקרית, המאירה את עובדי הקצה באור שאינו מחמיא 

 מםובנצלם את שיקול הדעת שלהם לא תמיד באופן שמיטיב עהמדיניות ביחסם השונה ללקוחות 

(May & Winter, 2009; Tummers et al., 2015מבקש מחקר זה לאזן נטיה זו על יד ,) י הדגשת

שכן, לפחות בחלק מן המקרים הפעילות היזמית של עובדי הקצה לטובת קידום הטוב הציבורי. 

הנחקרים יכלו עובדי הקצה להרוויח באופן פרטי מן הרעיון לשינוי המדיניות, כפי שיזמים עסקיים 

צון או סטארטאפיסטים פועלים, אך בחרו שלא לעשות זאת ולהשפיע על המערכת הציבורית מתוך ר

 להיטיב עם הציבור. 

ממצאי המחקר הנוכחי אף עולים בקנה אחד עם הספרות המחקרית העוסקת ביזמות בנוסף, 

, הספרות המחקרית מתארת את יזמי המדיניות כפועלים ומשתמשים ברשתות מדיניות. כך למשל

ביטוי גם , דבר אשר בא לידי (Mintrom, 1997; Mintrom & Norman, 2009; Gunn, 2016מדיניות )

בממצאי מחקר זה. בנוסף, ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם אסטרטגיות שכנוע שעולות 

 Polsby, 1984; Cobbבמחקר. כך למשל, משתמשים עובדי הקצה היזמים באסטרטגיות של מסגור )

& Elder, 1983 )על ידי דוגמא אישית, כלומר מיישמים ומוכיחים את הצלחת היוזמה עוד  והובלה

 (. Mintrom & Norman, 2009האימוץ הממסדי ) בטרם

רגילים במספר  מיזמי מדיניותלצד זאת, ממצאי המחקר מראים כי עובדי הקצה היזמים נבדלים 

בעוד שלספרות המחקרית אין תשובה חד משמעית באשר למוטיבציות והכוחות נקודות. ראשית, 

( מן המחקר עולה Mintrom & Norman, 2009; Roberts & King, 1991המניעים של יזמי מדיניות )

הצורך העולה מן השטח.  , והטריגר ליזמות הואכי המוטיבציה העיקרית של עובדי קצה יזמים

ברמה  יש לרוב את הכח ליישם את שינוי המדיניות אותו הם מקדמים היזמים , לעובדי הקצהשנית

היומיומית. יכולת וילה במסגרת עבודתם הרגהמקומית במסגרת מרחב שיקול הדעת הנתון להם 

ובפרט לעובדי יישום מדיניות  לאמונה עזאת ייחודית ליזמי מדיניות המגיעים מתוך המערכת ה
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, אף על פי שבדומה ליזמי מדיניות אחרים שלישית. המצויים בקשר בלתי אמצעי עם השטח הקצה

 ,Kingdon, 1995; Cohenגם עובדי קצה יזמים אינם בעלי המשאבים להוציא לפועל את יוזמתם )

מראים כי עובדי הקצה נוקטים באסטרטגיה ייחודית להם של  הנוכחי (, הרי שממצאי המחקר2016

מעמדם בניגוד ליזמי מדיניות אחרים, ויתור על קרדיט ואגו בכדי לגייס תמיכה ושותפים ליוזמה. 

רם, ולכן בתחתית ההיררכיה הבירוקרטית מוביל לרוב לכך ששאלת הקרדיט אינה משמעותית עבו

הם יכולים לפנות לגורמים בכירים יותר לאפשר להם לקבל את הקרדיט, ובכך לרתום אותם 

ליוזמה. יתרה מכך, נראה כי עובדי הקצה היזמים מנצלים את עובדת היותם עובדים בשטח, הרחק 

ממוקד ההשפעה על עיצוב המדיניות, ובכך הם לא נתפסים אצל מקבלי ההחלטות כאיום פוליטי 

 עמדם, דבר הבא לידי ביטוי גם באסטרטגיה זו של ויתור על קרדיט. על מ

 ליזמי מדיניות מסורתיים היא שהראשונים עובדי קצה יזמיםנקודת שוני נוספת בין , ולבסוף

. כך למשל, נדרשים עובדי האחרוניםנדרשים להתמודד עם התנגדויות ייחודיות בהן לא נתקלים 

להתמודד עם התנגדויות מקרב דרגים בכירים על רקע חוסר הקצה המעורים היטב במתרחש בשטח 

הן ייחודיות ליזמות של עובדי  עמיתיםהכרה בבעיות בשטח. גם ההתנגדויות העולות מעובדי קצה 

קצה, שכן, פעמים רבות יוזמת המדיניות משמעותה שינוי סדרי עולם בעבודת השטח העמוסה 

מעובד קצה עמית, ולא מהדרגים הגבוהים מאתגרת ממילא, ועצם העובדה שהשינוי מגיע הו

 במערכת, מעוררת פעמים רבות התנגדויות. 

 אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים 

להסתייע צורך הוא ההיוזמות י תהליכאחד מכל בכחוט השני  זרחאשר אחד הממצאים הבולטים 

בא לידי קידום היוזמה. הסיוע החיצוני  כדי לאפשר אתלמערכת הציבורית  יםחיצוניה בגורמים

ליוזמות  ועד, החל ביוזמות שנעזרו נקודתית במשאבים חיצוניים למערכת שונות ברמותביטוי 

טרם אימוצם כשינוי במסגרת המגזר השלישי והופעלו שקודמו במלואן מחוץ למערכת הציבורית 

להתגייס ליזמות לא נוטה המערכת הציבורית ממצא זה משקף מצב עניינים לפיו . מדיניות רשמי

מהלך הדרך, אם במוקדם או בבשלב כלשהו לאימוצו. לכן, ועד לאורך כל התהליך, מתחילתו 

ובמקרים מסויימים  םיאו אמצעים חיצוניו/שותפים לגייס עובדי הקצה היזמים נדרשים במאוחר, 

מגוונות סיבות צורך זה בסיוע חיצוני יכול לנבוע מ. אף לקדם את היוזמה שלהם מחוץ למערכת

היעדר התקציבים היעדר רצון לשתף פעולה עם פרוייקט נסיוני מסוכן, נאת סיכון, כלומר, ש ובכללן

היוזמה, המתבטא למשל להפעלת חוסר התאמה מבני ולעיתים גם הנדרשים להקמת היוזמה, 

שימוש במשאבים ברמה נמוכה יותר, למשל סיוע חיצוני בחוסר יכולת לתגמל את העוסקים בה. 
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שיתוף פעולה  במקרים בהם ניכרשכיח יותר  ,כמו משאבים חומריים או מעטפת תומכתחיצוניים 

 מנהליולמשל עם כמו הציבורית, במערכת נוספים טוב יחסית בין עובד הקצה היזם לבין גורמים 

. יתרה מהת היוזלהפעב, המסייעים בארגוןעמיתיו למשל עם ליישם את היוזמה, או מאשרים ה

מכך, לעיתים המשאבים החיצוניים והיכולת לגייסם מעניקה לעובדי הקצה היזמים מעמד של כח 

 כאשר המערכת ,אולם .בהמשך פוליטי בתוך האירגון אשר בתורו מסייע לקידום ומימוש היוזמה

להפעיל את היוזמה יפנה עובד הקצה היזם מאפשרת לקדם את היוזמה בתוכה, אינה  הציבורית

המאפשרת במסגרת פועל עובד הקצה היזם מחוץ למערכת במסגרת המגזר השלישי. במסגרת זו 

מעניין לראות כי מהתנגדויות אפשריות. מאילוצי תקציב ציבורי כמו גם  תרמשוחר ליוזמה להיות 

המערכת על ידי גורם חיצוני לגמרי, בתוך המערכת אלא  לא הופעלהגם במקרים אלו, בהם היוזמה 

 בוחרת לאמץ אותה כשינוי מדיניות רשמי.

מוסיף לספרות המחקרית המעטה בתחום של יזמות מדיניות בקרב עובדי קצה. המחקר  מחקר זה

בדי קצה בהיותם תהליך הייחודי שעוברים עוהמרחיב את היריעה המחקרית ומעלה תובנות לגבי 

עובדי קצה אחרים. מחקרים כן לעומת הייחודיות שלהם לעומת יזמי מדיניות ולגבי יזמי מדיניות, 

כגון היחסים בין  ,יבטים שעלו במחקר ולא נחקרו לעומקלעסוק בהיכולים  עתידיים נוספים

סגרת תפקידם במ ואפיוןהשונים להם יש נגיעה ליוזמה, יצירת רשתות המדיניות  הארגונים

היוזמה, וכן לעמוד על ההבדלים בין יזמי מדיניות ברמת השטח המגיעים מפרופסיות שונות, או 

 המקדמים יוזמות מדיניות שונות. 
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