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לראשונה יוצאת חוברת · ,ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈממוקדת כולה בנושא הערכת תוכניות ,ובמרכז
תוכניות רווחה .ההחלטה להקדיש גיליו מיוחד להערכת תוכניות רווחה נבעה מהתחושה
שמדובר בכלי חשוב ומתפתח ,הראוי לשמש רבי מבינינו ככלי לקבלת החלטות נבונות,
מושכלות.
רעיונות מקוריי ,יוזמות מקצועיות וג אופנות חולפות מביאי לפתחנו תוכניות רווחה
חדשות לבקרי .כמו בתחומי רבי ,ג בתחו הרווחה ניכרת נטייה גוברת והולכת
להמציא ,ליזו ולשווק תוכניות התערבות שנועדו להיטיב ע אוכלוסיות היעד שלה.
מדובר בתוכניות המיועדות לגיל הר ,לילדי ,לבני נוער וכמוב ג למבוגרי
ולקשישי .הא אנו בודקי תוכניות אלה? הא יש בידינו הכלי להערי אות כראוי
ולהסיק מתו ההערכה מסקנות משמעותיות?
העול שאנו חיי בו מצוי במחסור .אלמלא המחסור ,היה כל מבוקשנו בידינו ,אלא
שבשל המחסור עלינו לכלכל את מעשינו ולבחור בתבונה מתו חלופות נתונות .ואכ
כשאד מבקש לרכוש מוצר מסוי ,הוא בוח א הוער טיבו ,א זכה לתו תק המעיד
על איכותו ,א מחירו סביר ,א רכישתו משתלמת .ספק א יש בידינו כלי דומי
וזמיני להערכת תוכניות בכלל ותוכניות חברתיות בפרט – האומנ נית לבחו אות?
להעריכ? להשוות ביניה?
הערכת תוכניות נועדה אפוא לבחו חלופות קיימות ולבחור מתוכ .טר בחירת התוכנית,
עלינו להסכי על המטרה ועל היעדי שהתוכנית תפעל להשיג .התוכנית אינה אלא כלי
הרכב ,האמצעי שיקד את השינוי המבוקש כדי להשיג את התוצאות הרצויות .תמיד יש
סיכו שתוכנית לא תשיג את יעדיה ,ולעתי א מתעורר חשש שתזיק במקו להועיל.
יש הרואי בהערכת תכניות מקור למהל אסטרטגי ,לתהלי של קביעת מדיניות או
שינויה .ואכ כל תוכנית משקפת מדיניות המגלמת כוונה חברתית מסוימת ,למשל עידוד
הספר .המטרה מגלמת בתוכה העדפה ערכית נתונה .בהיותה ערכית,
הילודה או פיתוח ְ
ספק א נית להערי מטרה זו ,שהרי ערכיו של כל אד ,קבוצה או מפלגה שוני,
ומטבע אי ערכי ניתני להערכה .ע זאת ,הגדרת מטרה מאפשרת להגדיר את היעדי,
את ההישגי החברתיי שכוונת המערכת לקד .תוכנית הרווחה שתיבחר לבסו אמורה
להיות הכלי לקירוב היעדי שנקבעו וא להשגת .הא תצליח לעשות כ?
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הערכה מחייבת אפוא להציג תחילה את השאלות האלה :לש מה נועדה התוכנית? מה
ההישגי המצופי ממנה? הא התוכנית הנבחרת היא התוכנית המתאימה להשגת תכלית
זו? הא התוכנית עושה זאת באורח אפקטיבי ,מועיל? התשרת את האוכלוסייה שלמענה
נועדה?
גיליו זה של · ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈמחזיק תשעה מאמרי מבי מבחר מאמרי מצויני
שנשלחו למערכת בנושא .המאמרי משקפי מגוו סוגיות בתחו הערכת תוכניות .חלק
עוסקי בסוגיות הנוגעות להגדרת מטרתו ויעדיו של ארגו ,אחרי בתחו
האופרציונליזציה של יעדי אלה – קביעת ההישגי שהתוכנית אמורה לממש .חלק
מהמאמרי עוסקי בבחירת אוכלוסיות היעד שנועדו לתוכניות אלה ,ואחרי דני
במתודולוגיה המתאימה לביצוע ההערכה .רוב עוסקי במדידת תוצאות התוכנית,
בהישגיה.
הנושא רחב והמאמרי הכלולי בחוברת זו מקיפי מישורי נבחרי בו .כוונת החוברת
לשק את העניי הרחב בהערכת תוכניות רווחה ולהציג מישורי שוני שבה אכ נית
לבצע הערכה שתבח את התאמת תוכניות ההתערבות ליעדי שנקבעו ותבדוק את
תועלת ,יעילות והתאמת של תוכניות אלה בדר להשגת היעדי.
תוכניות רווחה רבות עומדות כיו למבח .יותר מבעבר מבקשי הציבור ומקבלי
ההחלטות לדעת א תוכניות התערבות שיושמו אכ הועילו ,א השיגו את היעדי
שלשמ הוכנו ,א נית היה להפעיל תוכניות אחרות ,שונות שהיו משיגות יעדי אלה
באורח מועיל וזול יותר .לא רק הציבור מציג שאלות אלה .כל אחד מאיתנו אמור להיות
מודע לחשיבות ,ולהיות נכו להשיב עליה בתחו עיסוקו.
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