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 שניהחשיבה המפגש סיכום התובנות מ

ר ככוח חדשני בסוכנות "לשכת סגן היו
 היהודית

 הקדמה
 ר מר רני טריינין"סגן היובראשות  סים סמינר אסטרטגי"חודש יוני נערך במשרדי החברה למתנב

מר איתי , מר קלייב לסם, מר דן הרכבי, מר יגאל שילה, מר יוחנן לוי, רחל שילה' גבובהשתתפות 
, מר אהרון גולדברג, מר ניר להב, מר ירון דואק, מר מיכה פריינד, מר טל פריימן, לאה גולן' גב, ברגזיידנ

כאשר תכלית  נחה מכון ראּותאת התהליך ה. תמר שחורי' הרב מאיר אזרי וגב', אסתי מוסקוביץ' גב
עבודה של ר מהם הוא יוכל לגזור את תוכנית ה"המפגש הייתה להניח עקרונות מנחים עבור סגן היו

 . לשכתו לשנים הקרובות

העומדים ביחס לתוכנית האסטרטגית החדשה של הסוכנות  מופו שלושה אתגרים, בסוף המפגש
בחודש יולי נערך מפגש חשיבה . ר דרכים אופרטיביות להתמודד עמם"היהודית והוצעו ללשכת סגן היו

התמקד ו ,רחל שילה ומר יוחנן לוי' שכלל את הגב ,ר"שני במכון ראות עם הצוות המצומצם של סגן היו
מתוך כוונה לחשוב על דוגמאות מעשיות אשר ישרתו את ', פער הביצועים': הראשון שזוהה אתגרב

  .'פער הביצועים'הלשכה בבואה להתמודד עם 

 מבנה הדיון
דן בפער הביצועים תוך התמקדות באיך ניתן לקדם בפועל את ו 1הדיון התנהל על בסיס מפת ריפריימר

 :כי הפעולה אשר הוצעו לאחר מפגש החשיבה הראשוןדר

 ר "באיזה אופן הנכסים היחודיים הפונקציונליים והאישיים של סגן היו – ר"נכסי סגן היו
 ?מאפשרים לו להתמודד עם אתגר זה

 כיווני הפעולה שהוצעו מהם ? 

 (דוגמאות)? ר יכול לקדם דרכי פעולה אלה"סגן היו איך 

 ' הביצועים פער'עם כיווני חשיבה להתמודדות 
לבין המבנה של הסוכנות פער בין קהל היעד המרכזי של התכנית האסטרטגית הביצועים הוגדר כפער 

ניסיונו ויכולותיו מאפשרים לו לסייע לסוכנות להתמודד , ר"היו' תפקיד ס .ורמת הביצועים של הארגון
 :עם פער הביצועים

ר יכולות יחודיות הנגזרות "לסגן היו – היכולת לחבר בין חבר הנאמנים לדרג המקצועי .1
  :כגון, מהפוזיציה שלו

                                                 
בתחום עיצוב המדיניות המערכתית  PRAXISילת הידע והכלים של חברת מכון ראות פיתח יישום ייחודי לחב  1

(Systemic Policy Design). ה-SPD  מתודולוגיה וכלי מחשוב המסייעים , של תיאוריהמהווה חבילה ייחודית
 .בעיצוב מדיניות בתנאים של סביבה משתנה וחוסר ודאות
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  היותו חלק מתתי הוועדות של חבר הנאמנים בנושאים של אקטיביזם ושותפויות וחיבור
 ;לישראל

  (הדרג המקצועיהבדיל מזווית הראיה של ל)הבאת זוית הראיה של ההנהלה ; 

 לחוש את הלכי הרוח והמגמות וובעל יכולת להבין  חי את ההוויה, גורם הנמצא בישראל
 .בשטח

 :לקדם את הצעדים הבאיםלמנף את היתרון הנובע מהפוזיציה היחודית שלו ור עשוי "סגן היו

 לוודא כי מתבצעת עבודה שוטפת מול ראשי הועדות; 

 ל"ר והמנכ"לקיים מפגשים שוטפים עם היו; 

 באמצעות , יםההנהלה וחבר הנאמנ, שקיפות בין הדרך המקצועיהסנכרון ולקדם את ה
בהבאתם במידת הצורך וסדר היום של וועדות חבר הנאמנים לעיון השתתפות בגיבוש 

 .ר"לאישור היו

 management by walking‘יש להשחיז את היכולת לבצע  – היגוי ומעקב על הדרג המקצועי .1

around’, נגזרתיכולת זו  .ר לבצע היגוי ומעקב על יחידות התוכן השונות"כך שתאפשר לסגן היו, 
כמו היכולת לאסוף , ר בתוך הסוכנות והן מנכסיו היחודיים"הן מהפוזיציה הייחודית של סגן היו

ר לבצע היגוי "העשויים לסייע לסגן היולהלן מספר רעיונות  .מידע בצורה אישית ולא פורמלית
 :ומעקב על הדרג המקצועי

  קבל תמונת מצב עדכניתר לא יכול ל"אם סגן היו - תמונות מצבלשכלל את היכולת לקבל ,
 ;הלכה למעשה חבר הנאמניםעלול לתפקד כמו חבר בהוא 

 רגוןעם אנשים רלוונטים מתוך הא פגישות עבודה על בסיס שגרתי; 

  שטח עם אנשיםניצול מרחבי הגמישות היחסיים באחריותו לפגישות; 

 התוכן  שבועי עם מנהלי יחידות-לאמת את המידע המגיע מהשטח בעזרת קשר שבועי או דו
 ;השונות

 ר או איש צוות מטעמו נוכח בדיונים חשובים הנוגעים "למסד את העובדה שסגן היו
 ;לעבודתן של יחידות התוכן השונות

  ר"ל והיו"בישיבה שבועית עם המנכ, למשל –להציף דברים חשובים. 

על מנת לחתור לפריצת דרך מחשבתית בכל הקשור  –' הדבר הגדול הבא'יכולת לייצר ולהניע את  .3
ר לייצר מנגנונים ולעשות שימוש ביכולות "על סגן היו, לרעיון הגדול הבא של הסוכנות היהודית

' היכולת לייצר'. קיימות אשר יסייעו לו ראשית לייצר ולאחר מכן להניע את הדבר הגדול הבא
מתוך  נגזרת" להניעהיכולת "בעוד , ולחןמוגדרת כיכולת להניח את הרעיון הגדול הבא על הש

 . מטהוהן כלפי מעלה כלפי  הן דבריםניע ר לה"הפוזיציה המבנית של סגן היו

  :להלן הרעיונות המרכזיים שעלו

  אשר יתפקדו  מצומצם של מספר אנשי אמון מחוץ לסוכנות היהודית 'שולחן עגול'לכנס
אלפי מתנדבים , למשל)ם לא מנוצלים יבחנו נכסי, כצוות חשיבה ויתכנסו על בסיס חודשי

וידברו על מגמות חיצוניות המשפיעות על עבודת הסוכנות ( קהילות משימתיות ;בארץ
הובלת שולחן עגול מעין זה תעשה שימוש ביכולתו הייחודית . ר בפרט"בכלל ולשכת סגן היו

אנשים . ר לכנס גורמים מרובים ממגזרים שונים אשר יתפקדו כמשאב מקצועי"של סגן היו
 :כגון, מגווניםאלה עשויים להגיע ממקומות 
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  (קרן היסוד למשל)בעלי המניות; 

 להן ייצוג בסוכנות אך הן  איןנציגי הדור הצעיר שיוכלו לשקף אוכלוסיות ש
 ;אוכלוסיות יעד

 עסקיהמגזר ה; 

 מקומיהשלטון ה; 

 ו ;אנשי רוח ואומנות- 

 אזרחיתהחברה הלים הנמנים על מנהיגים ופעי. 

  אחת המגמות המאפיינות את העולם  – נדה ולא דרך המבנה הארגוני'האג דרךלבוא
היהודי בכלל ואת החברה הישראלית בתוכו היא חיבור לעשייה על פי נושאים ולא בהכרח 

 :למשל, דרך ארגונים ומוסדות

  על ידי קשירת ( חלוקה שווה יותר של פירות הצמיחה)פיתוח נושא ההכללה
 ;מון שלהם ויצירת חיבורים אישייםסים עם מקורות המי"מתנ

 ת והמסוגל או פרוייקט איילים כפלטפורמותף "קהילות שחגופי שטח כמו חבירה ל
 ;אלא גם חוויות בישראל, לקדם לא רק אקטיביזם חברתי

 שימוש ב- Best practices  יש לבחון  –כדי להישאר בחוד החנית של החשיבה היצירתית
גם כשהם לא מגיעים מתחום התוכן הישיר של , אותם וללמוד מודלים שעובדים ולהעצים

 . עבודת הסוכנות

 וצעדים להמשך סיכום
לסגן  אשר תסייעמסמך זה הינו המסמך השלישי בסדרת מסמכים שנועדה להניח תשתית חשיבתית 

ופרט ' פער הביצועים'ך זה התמקד במסמ. לשנים הקרובות ר לכתוב את תוכנית העבודה של לשכתו"היו
משתתפי הדיון בחרו להתמודד עם . ר לנקוט על מנת להתמודד עמו"שונות בהן יכול סגן היודרכים 

ר עם האתגרים העומדים לפיתחה של "את הנכסים היחודיים של סגן היוהוא משלב מאחר שאתגר זה 
ייתכן ולשכת הסגן תבחר לנסות ולהתחקות אחר , אתעם ז .הסוכנות היהודית בצורה המיטבית ביותר

: ומופיעים בשני המסמכים הקודמים, פעולה אפשריים במסגרת שני האתגרים הנוספים שזוהו כיווני
ולתת להיות לעזר בעתיד מכון ראות ישמח . וצמיחת אלטרנטיבות לסוכנות היהודית' פער המשאבים'

 .תשומות כאשר לשכת הסגן תשלים את תוכנית העבודה שלה

 .סוף


