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–תפקיד חקר הביצועים 1.
למה צריך מדדים ומי צריך מדדים

איך מודדים ומודלים שונים למדידה2.

(תנופה בתעסוקה) ת"בתבמדידה 3.

סוגיות מרכזיות4.
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שעת חזרה הביתה של נערים אחרי יציאה•

'וכוזמן אפייה , מתכונים–מדדים לאפייה •

    –עיכוב הגעה של בעלי מקצוע •

משלוחי אוכל, חברות הסלולר, כבלים

טיפול בפניות של לקוחות•

שעת טיפול אצל פסיכולוג או שעת ייעוץ •

ד"אצל עו
:מדידה

"הפעולה או התהליך של הקצאת מספרים לתופעה בהתאם לחוקים כלשהם"
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כיצד ניתן לדעת האם סייענו או עכבנו  •

או מקבלי השירות/התפתחויות עבור הקהילה ו

מנסה להשיג  , תכנית בו אני משקיע/כיצד הארגון•

את המטרות אליהן כיוונו או אשר בהם השקענו

האם יש ערך נוסף לתכנית מעבר למטרה אליה  •

אילו גישות יכולות לעזור ? ארגון פונה/התכנית
"?האם התערבות זו באמת מסייעת"לנו לבדוק 



US Department of Health and Human Services (2005), 5

חקר ביצועים הוא התהליך שדרכו הארגון מציג את  "

השקעות , הפרמטרים שיאפשרו לו להעריך כיצד תכניות

או נכסים מגיעים לתוצאות המצופות אל מול מטרות  

חקר הביצועים מתמקד . המשימה אותה רוצים להגשים

בתוצאות או באופן הטוב ביותר שאותה השקעה 

מאפשרת לתכנית או ליחידה להגשים את מטרתה 

."הראשית



דומים פרוייקטים/בין תכניות: אופטימליתהשוואה 

מדיניות

תוכנית

פרוייקט

(או פעילות)רכיב 
2004מכון סולד  ,פרידמן
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?למה תכנית זו ולא אחרת: חייבים להגדיר 1)

אי אפשר לתת לכל התכניות :צריך להחליט2)

סדרי עדיפויות3)

*(ושל אנשי המקצוע)מדידת איכות התכנית 4)

ביותר  התוכנית הטובה : מיקוד התכנית5)

לצורך החשוב ביותר( אפקטיביות ויעילות)
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שירות נבחר/תכנית

C

B A
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תורמים1)

חוקרים2)

                      שותפים3)

עסקים, ארגונים, הממשלה

מובילי התכניות4)
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:לדוגמא

מחקרי הערכה1)

קבוצות מיקוד2)

סקרים3)

מערכת מידע ארגונית4)
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בחירת הדבר הנכון אותו מודדים1)

הדרך הטובה ביותר ביחס למטרה2)

מדדים ברורים אותם ניתן למדוד3)

יישום מדידה במטרה להביא לשיפור הביצועים4)

תרבות ארגונית של הערכה5)

שימוש במערכות6)
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'חלק ב



תועלת  -ב מוציא הסכמים לניתוחי עלות"הממשל הפדרלי בארה70-שנות ה

1994-1995CEI (Coastal Enterprises Incorporated) ומומן על ידי   1996שפורסם בשנת , מבצע מחקר

Ford Foundation ,במטרה לראות את השפעת ההלוואות והמענקים שלהם.

1996REDF (Roberts Enterprise Development Fund) החזר על  "מוציא פרסום בו יש דיון על

.  בשני פרויקטים חברתיים (social Return on Investment)" פעילות

.ארגונים 7חברתיים המבוצעים על ידי  פרוייקטים 23הארגון מיישם את המודל על 1999-2000

GSVCמיזם ואילך 1999 (Global Social Venture Competition)  מחייב את מבקשי הבקשות לכלול בבקשות

.  שלהם ניתוח אודות החזר חברתי להוצאה

בונה מערכת ממוחשבת לחישוב ערך ההשקעה של   (Calvert Foundation) קאלוורטקרן 2002

כספי להשקעה-החזרים לאהקהילה לחישוב 

מציגה ניתוח אודות השפעתם   (The Rockefeller Foundation)קרן השייכת לעמותת רוקפלר 2002-2004

.החברתית של ארבעה מיזמים המופעלים על ידי ארגונים כלכליים

".  חברתי על השקעההחזר "עורכת פיילוט של  (New Economic Foundation)קרן בריטית 2003

2004התוצאות מתפרסמות במאמר חשוב משנת 

(ESROIN)" רשת אירופאית לבדיקת החזר חברתי על השקעה"הקמה של 2003

היו   2003בשנת )מכון אספן מפתח מודל ניתוח הנמצא בשימוש על ידי מספר ארגונים חברתים 2004

ב"בארה( תכניות 70-כ

"SROIהערכת "מוציא מערכת מקוונת של (NEF)הקרן הבריטית 2005

[1] Social Return on Investment: Valuing What Matters
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מהם הרווחים -תועלות 1)

מה נכלל בעלות -עלויות 2)
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CATALOG OF APPROACHES TO IMPACT MEASUREMENT (August 2008): 

Social Venture Technology Group & Support from The Rockefeller Foundation

http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf 15

מערכות מדרוג•

מערכות הערכה•

מערכות ניהול•

The Rockefeller Foundation  May 2008

http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf
http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf
http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf
http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf
http://www.svtgroup.net/pdfs/RIICcatalogLR_v1-1.pdf


'שלב א

בעלי עניין

על מי אנו  
?משפיעים

מי משפיע  
?עלינו

שינוי מתוכנן ובלתי  
מתוכנן

מה אנו חושבים שהולך  
?להשתנות עבורם

'שלב ב

(Inputs)תשומות 

?מה אנו משקיעים

?ערך ההשקעה

(Outputs)תפוקות 

סיכום הפעילות  
במספרים

A guide to Social Return on Investment –

The Minister for the Cabinet Office & Minister for the Third Sector, UK , April 2009
16
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'שלב ג

התוצאות 

(Outcomes)       

?מה השתנה

איך ניתן  : תיאור
?לתאר את השינוי

איך ניתן  : מדד
?למדוד זאת

:  מקור מידע
מאיפה משיגים  

?את המידע

כמה שינוי  : כמות
?התרחש

:  אורך השינוי
?משך זמן השינוי

ערך   :ערך חלופי
דרכו ניתן לבחון  
עלות הפעילות

:  ערך כספי

?מהו ערך השינוי

מאיפה  : מקור
השגנו את המידע

'שלב ד

משקל סגולי %

(Deadweight)

מה היה  
קורה ללא  

?הפעילות

חלופות

איזו  
פעילות  
  הפרוייקט

?החליף

ייחוס

למי ניתן  
לייחס את  

?השינוי

ירידה  
בהשפעה 
לאורך זמן

האם 
התוצאות  
עתידות  
לרדת  
?בעתיד

השפעה

שינוי  
המדדים 
השונים

תכנית  
עבודה

מה צריך  
עוד  
?לעשות

A guide to Social Return on Investment –

The Minister for the Cabinet Office &  Minister 

for the Third Sector, UK , April 2009
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המושפעים ביותר  

מתכניות אלו

קהילות, אזרחים

ספקי המשאבים

,  קרנות פרטיות 

קרנות בחסות  

,  קואפרטיבים

,  פילנתרופיים

ארגונים  

בינלאומיים

מבצעים

(Practitioners)

,  ברמה הלאומית

, רשתות, מקומית

חברות לתועלת  

ארגונים  , הציבור

שלא למטרת רווח

(פידבק)היזון חוזר 

תגובה תגובה

(פידבק)היזון חוזר 

דיאלוג לשם 

שיפור

www.KeystoneAccountability.org

דיאלוג לשם 

שיפור

גל זהר, 2009יולי  WCJCS ,15כנס 

http://www.keystoneaccountability.org/


ProcessesOutputsResultsImpact

מטרות 

התכנית

משאבי  

התכנית
יעילות  

(efficiency)

אפקטיביות

(Effectiveness)

ההשפעה ביחס  

למטרות התכנית

ביחס למשאבים  

הזקוקים בתכנית כדי  

output-להגיע ל

פרוייקטים

כלים עבור 

קהל היעד

המשכיות  

ההשפעה

ף  
ס

נו
ך 

ר
ע

ה
יל

ה
ק
ל

קהלי  

היעד

הקהילה
רלוונטיות  

ביחס לצרכים

European Commission, Regional Policy 2006 19

רלוונטיות  

ביחס לצרכים

גל זהר, 2009יולי  WCJCS ,15כנס 



'חלק ג
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מטרות התכנית

תכנון התכנית
משאבים, יעדים•

  גאנט–תהליכים •

-תהליכים בתכנית ו

Input

מדדי הצלחה ביישום  
(Outputs) ,מובילי התכנית  ,

מחקרי הערכה

  מדדי הצלחה בתוצאות

(Outcomes) ,מערך נתונים  ,

מחקרי הערכה, קבוצות מיקוד

השפעה
מחקרי הערכה מעצבים•

מחקרי הערכה מסכמים•

21

פיתוח מענה

פיילוט מוצלח

יציאה  
מלאה/חלקית

הפצה מלאה וקיימות



Inputs

תכניות  •
לוועדה 
מקצועי

Processes

מעקב אחרי  •
–ביצועי התכניות 

מערכת מידע

 פרוייקטיםניהול •
NSProjects, 

Excel (גאנט)

Outputs

מערכת מידע על  •
התכניות

מערכת מידע על  •
המשתתפים

Outcomes

–מערכת מידע •
משתתפים

מחקרי הערכה•
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משתנים תלוייםמשתנים בלתי תלוייםרמות ניתוח

דמוגרפיים-משתנים סוציו•פרטנית רמה

סוג ההתערבות •

:  בתחום העבודה משתנים

השמה •

התמדה בעבודה   •

קידום בשכר  •

קידום בשעות עבודה •
קידום בתפקיד •

סוג התכנית•רמת התכנית

מטרות התכנית •

 סדנת, לדוגמא)מרכיבי התכנית  •
(הכשרה לעומת חונכות אישית

תקציב •

התכנית שרידות •

יעילות התכנית •

המשכיות התכנית •
הפצת התכנית •

שיפור במצב כל המשתתפים  •ת"תברמת 

כולל בחלוקה )בתכניות השונות 

(בין קבוצות אוכלוסיה שונות
איכות הטיפול שיפור •

אופי המידע הקיים במערכת מבוסס על מחקרים וניסיונות דומים מרחבי העולם  *
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יעד מדדים–קריטריונים  שם השלב

מרכזים 4 פתיחה והפעלה של  
מרכזים בתוך שנה

מרכזים פתיחת

 25מתוך  20לפחות 

יסיימו את הקורס 
בהצלחה

בהצלחה של  סיום
המשתתפים בקורס

סיום קורס חשמלאים

מבין  40%
המשתתפים

משתתפים הנמצאים 

באחת משתי  
ההכשרות

הכשרות אישיות 
  וקבוצתיות
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מטרות-על של תב"ת: נובמבר 2004
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יעד קבוצה קריטריונים מטרה

לפחות  40%
מהמשתתפים

כל אלו שהתחילו   מבין

את השתתפותם 
בתכנית

עבודה במשרה מלאה 

עבודה  ; (שעות בשבוע+ 35)
לפחות 4000 בשכר של

השמה

  15מתוך  8
משתתפים

החונכות מסיימי שלב עבודה בשכר  , במקצוע עבודה
5,500₪-הגבוה מ

השמה  
איכותית

75 
מהמשתתפים

מבין כל אלו שנכנסו  
לעבודה

שמירה על מקום עבודה 

חודשים לפחות   9לתקופה של 

אבל לא כולל אלו  ) 12מתוך 
(ימים 17-שעבדו פחות מ

התמדה

 10-מ

מעסיקים כיום 
20-ל

הגדולים  גידול מספר העסקים

(  עובדים 250-למעלה מ)

המעסיקים חרדים במקום  
עבודתם בתוך כשנה

שינוי 

עמדות  
מעסיקים



פרוייקטים

תכניות

תחומים

מטרותהמיזם
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הכשרה  ""סטרייב"

"לנתמכת

בעלי מוגבלותצעירים

מחזור  

'א

מחזור  

'ב

קורס

טבחים

נציגי  

שירות



סיכום: 'חלק ד
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נתמך על ידי נתון יציב או עובדות•

מדד שהוא הולם למטרות הארגון•

"לחוש"מדד אותו אפשר •

בעל פוטנציאל לעזור בהערכה  •

עתידית או בעדכון לתכנית

יוצר הבנה משותפת ומובן על ידי   •
אנשי הצוות



29Siemens, Product Lifecycle Management (PLM) 

  אינדקטוריםמדדי הצלחה הינם •

של ביצוע המדגימים  ( מכוונים)
שינויים בהתנהגות או במערכת

חקר ביצועים צריכים לעזור למקבלי  •
האם  –ההחלטות להגיע למסקנות 

התהליך משתפר או שאין שינוי
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לא ניתן ליישום•

אין תמיכה של ההנהלה •

אין תמיכה של אנשי הצוות•

איסוף של נתונים שגויים•

עלויות איסוף הנתונים גבוהה מדי•

המדדים אינם משמשים לקבלת החלטות•

אין צורך לתת דין וחשבון•



•Outputs - תפוקות  :

התוצאות הישירות של התהליך     

(מספר מסיימי הקורס, לדוגמא)

•Outcomes - תוצאות: 

תכנית מנסה להשיג  /מה שהארגון   

(הסיבה שבגינה הופעלה התכנית)

פרייזר וונדי, חקר ביצועים ברמת המדינה, מדינת וושינגטון 31



:הכלים בידי המנהלים לשם מקסום ההצלחה

,  משובים מהרכזים ומהמשתתפים בתוכניות, מחקרים
פורומים להעברת מידע  )למידה הדדית , אינטואיציה

"הנתונים המנהליים"ו( מתוכניות ואל תוכניות אחרות

–מערכת הנתונים המנהליים : הנתונים המנהליים

ההצלחה במקסוםכלי מרכזי שיוכל לעזור 

–מגבלות היכולת של מנהל התוכניות
!מנהל התוכניות אינו חוקר

":  הפיתוח המתמיד"

יש  , בכדי לשרוד–פיתוח התוכניות תוך כדי תנועה 

"לשקוט על השמרים"צורך לשפר את התכניות ולא 
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