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çå÷ìä úôùì äëøòää úôù ïéá – 

ïçáî äø÷î : úéãåäéä úåðëåñä 
ìàøùé õøàì 

éìàëéî úéãéò1øá äîòðå �ïåà2
 

מפגש בי� שפת ההערכה ומונחיה המקצועיי� לבי� שפתו זירת הערכה היא 
בתרבותו , בתכניו, המעוגנת בחזו� הארגו�, הלקוח�הייחודית של הארגו�

 . ובסביבתו

. הלי� פענוח הדדי של שפת ההערכה ושפת הלקוחהערכה אפקטיבית כרוכה בת
 �ומציג כלי� , לקוחלהמאמר פותח צוהר התבוננות ייחודי על המפגש בי� מערי

דיאלוגיי� יישומיי� שבחבירה לתהליכי הבניה והמשגה מסייעי� לשימוש 
 משמשת מקרה ‰Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ˙È„Â‰È‰ ˙Â�ÎÂÒ. מושכל בעבודה ע� השפה
 .  שפת הלקוח ולשילובה בתהלי� ההערכהמדגי� ללמידת המערי� את

עוד פורי מורכב ומציע אמט�המאמר נשע� על פיתוח של מודל ניתוח טקסטואלי
היבט זה . באמצעות למידה פעילה" תיוו� שפות" –� היבט של תפקיד המערי

 מהווה חידוש ואתגר למחקר על כ�עדיי� לא נחקר לעומקו בספרות המקצועית ו
 . עתידי

יה ומטאפורת י מטאפורת הבנ–עה המשגה של מטאפורות מובילות עבודה זו מצי
מסבירות את ממד ההשפעה של הסוכנות היהודית על מדינת  ה– השותפות

המסייעת ,  מטאפורות משניותה של המשגכמו ג�, ישראל ועל החברה הישראלית
 .להעמקת התובנות ההדדיות של המערי� והלקוח

 המש� סביב מפגשי השפות שמזמנת מצביע המאמר על ערוצי� למחקריעוד 
 . פרקטיקת ההערכה

 

_____________ 

 .לאר ישראל הסוכנות היהודית  1

 .כניותו להערכת תÌÈ�˙˘Óמנהלת קבוצת   2
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... הדבר ההכרחי הבא אינו יצירתה של תרבות אוניברסלית דמוית אספרנטו
הדבר ההכרחי . ג� לא המצאתה של איזו טכנולוגיה גדולה לניהול אנושי

הבנה בי� אנשי� שה� די שוני� �הוא להגדיל את אפשרות קיומו של שיח בר
א� עדיי� מוָכלי� בתו� , בעושר ובעוצמה, בהשקפה, חומי העניי�זה מזה בת
קשה יותר ויותר לסור , בהיות� נתוני� בהתקשרויות רבות מספור, עול� שבו

 זה מדרכו של זה 

 ).174' עמ, 2005/1988, גיר (

 לשתיאורטי �מציג ניתוח עיוני, המתמקד בלמידת המערי� את שפת הארגו�, מאמר זה
מעסיקה כיו� מעריכי� ולקוחות ה שאלה , שפת ההערכה לשפת הארגו�שאלת המפגש בי�

 ומציג כלי� דיאלוגיי� יישומיי� ,הדיו� מבוסס על התנסויותינו בשדה ההערכה. הערכה
כשה� , שעשויי� לסייע למערי� וללקוח לעשות שימוש מושכל בעבודה ע� השפה

 . לתהליכי הבניה והמשגהחוברי�

 

Î¯Ú‰ ‰– ˘ ÔÈ· ˘‚ÙÓ ˙¯ÈÊ˙ÂÙ  

 הנוגע תחו� מומחיות מקצועי הכולל איסו+ וניתוח מובנה ושיטתי של מידע אהערכה הי
  שמנחה את פעולתנוגישת ההערכה. תפוקות ותוצאות של תוכניות, יישו�, לתכנו�

 & Guba(למשל זו של גובה ולינקול� , מתבססת על תפיסה תיאורטית רחבה יותר
Lincoln, 1989(, המתייחסת להיבט הצרכ�. י� ומוקדי העניי� של כל השותפי� לתהלי

ההגדרה המורחבת שמה דגש על הסיוע שמעניקה ההערכה להבניית התוכניות בפרדיגמה 
 חקירה המבוססת על הבניית הידע העולה מ� כלומר, של חקירה קונסטרוקטיביסטית

תכליתו פרויקטי� חדשי� ומתפתחי� בתהלי� שלליווי פרדיגמה זו מתאימה  .השדה
 .שיפור התוכניותבלסייע למפעילי תוכניות בתהליכי למידה ארגונית ו: ומיתייש

, פיתוח תוכניות: ארגוני� רבי� נעזרי� בהערכה ככלי התומ� בהיבטי� שוני� של פעילות�
, סיוע בקביעת מדיניות, טיוב תוצרי�, הגברת אפקטיביות, שיפור איכות התכנו� והביצוע

 כמענה לצרכי� שיווקיי� ולדרישותיה� של  בה ג�ה� נעזרי� .קידו� למידה ארגונית
ההערכה מסייעת לארגו� למצב עצמו מול ). 2005, פרידמ�(שותפי מימו� ותורמי� 

 הנמצא בתהלי� מתמיד של בקרה ,תורמי� ומתחרי� כגו+ מתקד�, שותפי�, לקוחות
 . התייעלות ושיפור, עצמית
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שגיה המקצועיי� לבי� שפתו  מפגש בי� שפת ההערכה ומוזירתהיא ההערכה , א� כ�
 הארגונית ובסביבת ובתרבות, בפעולותיו, המעוגנת בחזונו, הלקוח�הייחודית של הארגו�

בד בבד המערי� . ללקוח את שפת ההערכהמקנה בתהלי� ההערכה המערי� .  שלוהפעילות
תו� כ� את יחסי האמו� בוא+ מבסס , לומד את שפת הארגו� באמצעות הדיאלוג ע� הלקוח

�הערכה מקצועית ואפקטיבית דורשת מהמערי� ומהלקוח. רשי� בכל עבודת הערכההנד
בהערכה . המזמי� לבצע תהלי� פענוח הדדי של שפה ולכונ� בסיס משות+ להידברות

 חלק מרכזי בתהלי� הואקונסטרוקטיביסטית או משתפת פענוח השפה , מעצבת
 . ההתערבות

לדייק בפרשנויות ולנהל , יות לממצאי�לייחס משמעו, היכולת להבי� את מושאי ההערכה
מנקודת המבט של המערי�  –ת תקשורת ע� הלקוח הישיר וע� קהלי היעד האחרי� מחייב

מנקודת המבט של הלקוח ההיכרות ו.  תהליכי פענוח של שפת הלקוח על רבדיה השוני�–
ו פה א  בעללומשובי� הניתני� לבסיס להבנת תוצרי ההערכה ומהווה ע� שפת ההערכה 

 שיוכל לעשות בתוצרי ההערכה כדיהלקוח נדרש להכיר את השפה המקצועית . בכתב
 .  בארגו� ולהטמיע את המלצותיהאחרי�להציגה לבעלי עניי� , שימוש מושכל

 שני אצל להצלחת התהלי� הכרחימכא� שהמפגש בי� שפת ההערכה לבי� שפת הארגו� 
אשר נדרשי� להכיר ולהטמיע , �הצדדי� ומהווה לעתי� אתגר משמעותי למערי� ולמוער

ארגו� מתנסה בפע� הראשונה שכ,  למשל,כ�(טרמינולוגיה הזרה לה� כמעט לחלוטי� 
 ). מערי� פוגש עול� תוכ� שטר� הכירכשבהתערבות של הערכה או 

הספרות המקצועית זיהתה את החשיבות שבניתוח המפגש הלשוני בי� שפת ההערכה לבי� 
 Newהעת   א+ הקדיש כתב2000בשנת . מוערכתשפת הארגו� ושפת התוכנית ה

Directions for Evaluationגיליו� מיוחד לשאלה  How and Why Language 
Matters in Evaluation?.    

את המשמעויות של מדיניות חברתית מעצבת הגיליו� עוסק בשאלה כיצד שפת ההערכה 
ויות של הקשרי� תרבותיי� ומפנה את תשומת לב� של המעריכי� לדק, ותוכניות חברתיות

 :)(Patton, 2000, p. 5פאטו�  טוע�, בסקירה הפותחת את הגיליו�. וסביבתיי�

Sensitivity to and skillful use of language are core evaluation 
competencies. The language we use, both among ourselves and with 
stakeholders, necessarily and inherently shapes perceptions, defines 
'reality' and affects mutual understanding. Whatever we seek to 
understand or do, a full analysis will lead us to consider the words 
and concepts that undergird our understandings and actions - because 
language matters. 
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כגו� , ת מפגש השפותיהיבטי� משמעותיי� של סוגישסקירת הספרות שערכנו העלתה 
 לטיוב אלהאופני הלמידה של המערי� את שפת הלקוח והמשמעויות של אופני� 

אנו מקוות שמאמר זה יעשיר את השיח . טר� זכו למחקר מעמיק, פרקטיקת ההערכה
 .בתובנות מושגיות ויישומיות חדשות

 

‰Î¯Ú‰‰ ˙Ù˘  

 ? פוגשהארגו�שי שפת ההערכה מה

. מסוע+ וג� עמוס ועמו�והשפה המקצועית של ההערכה מורכבת מאוצר מלי� עשיר 
  3.למתודולוגיה שלה ולתוצריה, לכליה, מונחיה נוגעי� למטרות ההערכה

 לדבריו תוצר של השימושי� הוא, כפי שכינה אותו פאטו�, זה של ההערכה" מגדל בבל"
. תרבותיי� ומקצועיי�, של ההערכה במגוו� הקשרי� ארגוניי�השוני� במושגי המפתח 

�על , בה�הוא משתמש שת המושגי�  ארי להבהאחראיהמערי� , טע� פאטו�, לפיכ
ל תהלי� דיאלוגי של פיתוח הגדרות ומשמעויות משותפות יחד יולהוב, הקשריה� השוני�

 )..Patton, 2000, p 8(ע� בעלי העניי� 

משמשי� , עלויות ותועלות, תשומות ותפוקות, מדדי הצלחה כמו ,מונחי� מקצועיי�
מונחי� אלה נהירי� בדר� כלל לאנשי המקצוע בארגו� מזמי� . כאבני יסוד להערכה

ההקשרי� והמשמעויות  –האלה אופ� השימוש במונחי� , יחד ע� זאת. ההערכה
בחיי יו� ומ משימוש� השגור בחיי היוהשונ –ה המיוחסי� לה� בפרופסיה של ההערכ

יודעי " למעשה חי  בי� קהילת מעריכי� וחוקרי� מקימותהמשמעויות הייחודיות . הארגו�
המערי� נדרש להבהיר . לבי� הלקוחות והמוטבי� הפוטנציאליי� של ההערכה" דבר

, כלומר בשלבי הגישוש, ולהגדיר את המונחי� הנלווי� עוד טר� ההתקשרות הפורמלית
הבהרה זו מסייעת לעתי� .  בי� מזמי� ההערכה למערי�או� הציפיותיות" החיזור ההדדי"

ומאפשרת למערי� להסביר ללקוח את , ציפיותיואת קרובות למזמי� לחדד את צרכיו ו
האינטראקציה הבלתי פורמלית . מגבלותיהאת גבולותיה ואת , תוצריהאת , מהות ההערכה

 . למעשה ראשיתו של תהלי� ההתערבותהיאהזו 

_____________ 

, איכותנית הערכה, הערכה כמותית ,הערכה מסכמת, הערכה מעצבת, הערכה חיצונית, הערכה פנימית: הלדוגמ  3
 ,סקר, שאלות הערכה, רציונל הערכה, חקר מקרה, מחקר פעולה, הערכה ממוקדת תוצאות, הערכה ממוקדת תהלי�

, אינדיקטורי�, סולמות מדידה, קבוצת השוואה, קבוצת ניסוי, מדג�, קבוצת מיקוד, תצפית, איו� עומקיר, שאלו�
    .פרמטרי�, משתני�, קריטריוני�
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המערי� בה� שו� את השפה המקצועית של ההערכה והאופני� דרכי הלמידה של הארג
הדיו� הנוכחי . מקנה שפה זו לארגו� ה� נושאי מחקר מענייני� שלא ייבחנו במאמר זה

 . יתמקד כאמור בלמידה של המערי� את שפת הארגו�

 

ÔÂ‚¯‡‰ ˙Ù˘- ÁÂ˜Ï‰ 

ת הארגונית המהוות ממדי� בתרבו, שפה כתובה ושפה מדוברת, כמו לכל חברה, לארגוני�
השפה הארגונית מתפתחת ומשתנה ע� ). 1996, סמואל(בכלל ובמרכיב התקשורת בפרט 

את , הנחות היסודאת , הערכי�את , השפה משקפת את החזו�. הזמ� וייחודית לכל ארגו�
המאפייני� את  האקלי� ו את,ההיררכיהאת , המבנהאת , סדרי העדיפויותאת , התכני�

, ה הארגונית מאגדת את ההיבטי� המשותפי� לחברי הארגו�השפ. המיוחדי� של הארגו�
 � . א+ מסייעת להבחי� ולייחד אותו מארגוני� אחרי�ובכ

 תיאר כיצד מעריכי� ויועצי� נעזרי� במה שהוא מכנה (Agar, 2000)אגאר 
languaculture, כדי להבי� את המשמעויות העמוקות שחברי הארגו� מייחסי� לסביבת 
ה� : יהוי והפרשנות של השפה הארגונית ה� בעלי תרומה אנליטיתהז. הפעולה שלה�

 .התפיסות והמשמעויות שמעבר למלי�, מאירי� את הנחות היסוד

שפה מילולית ואינטראקציות מילוליות : השפה הארגונית כוללת מגוו� מרכיבי�
 שיחות, סיסמאות, תוכניות עבודה, חזו�(פה  בכתב ובעל) פורמליות ובלתי פורמליות(

ביטויי� ומחוות לא מילוליי� ; )עגה ארגונית, כינויי�, מיתוסי� ארגוניי�, מסדרו�
 ת העבודה ארגו� סביב, קודי� של לבוש,סגנונות התנהגות, טקסי�, סדרי ישיבה, י�סמליל(

 ).1996, סמואל) (על היבטיה הפרקטיי� והאסתטיי�

מוקי� בי� שפת אנשי  בעול� הארגוני בולטי� לעתי� הבדלי� עצויותבשלל השפות המ
לבי� שפת , )כמו ילדי� בסיכו� או הפעלת מתנדבי�( המתמחי� בתחומי� שוני� ,התוכ�

הערכה , תכנו�, משפט, כלכלה( המספקי� שירותי� במגוו� תחומי� ,אנשי המקצוע
 ,עולי� חדשי�(ובי� אלה לבי� שפת הלקוחות ) מערכות מידע, דוברות, שיווק, פנימית

, מערכת השלטו� המקומי(שותפי� �שפת� של ארגוני�לו)  כיוצא באלה ועודילדי� ונוער
ההערכה הפוגשת את הארגו� נתקלת בפערי ).  ועוד כיוצא באלהמוסדות להשכלה גבוהה

 .השפה עמוקי� אל

אלא משפיעה ג� על רבדי� עמוקי� של , רק בתחו� התקשורתלא השפה הארגונית פועלת 
 לשפה ).(Grant, Keenoy, & Oswick, 1998ו הבניית הארגו� ומרחב המשמעויות של

השיח הארגוני מעניק משמעות לפעולות חברי , ראשית: משמעות כפולה בהקשר הארגוני
, שנית.  השיח יוצר תודעה מסוימת המכוונת לפעולה: כלומר; ולרגשותיה�הארגו�

ש י,  השפה הארגוניתמתו�זו שנוצרה בי� השאר , לתודעה המשותפת של חברי הארגו�
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,  ארגו� ללא מטרות רווח: למשל;)(Schien,1985השלכות על ההתנהגות הארגונית 
מתודות מסוימות ויניב תוצרי� ינקוט , "פיקודית"שבנוי במבנה היררכי ומשתמש בשפה 

 הפועל במבנה רשתי או רוחבי ומשתמש ,ארגו� בעל מטרות דומותשיניב  מאלהשוני� 
, על הארגו�באמצעותו נית� ללמוד שת היא כלי השפה הארגוני. בשפה משתפת ודיאלוגית

קונסטרוקציה של שפה �קונסטרוקציה ורה� דהערו�להשפיע על תפיסה וא+ על מציאות ול
 . כפי שנראה בהמש�, ומשמעויות
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 מערכות ציבוריות המערי� הנפגש בעשורי� האחרוני� ע� ארגוני המגזר השלישי וע�
ארגוני� אלה מתמודדי� ע� צרכי� משתני� של קהלי : מוצא עול� המשתנה בקצב מהיר

התמודדות זו כרוכה לעתי� בהתאמת . ע� סביבה תחרותית וע� אתגרי� תקציביי�, היעד
בהקמת מבני� ארגוניי� חדשי� ותשתיות טכנולוגיות ותחומי התוכ� והפעילויות 

, לעתי�. המתחדשת תדיר,  מלוות בשפה מובחנת וייחודיתהתמורות הללו. מתקדמות
�המותאמת למאה ה, טרמינולוגיה מתקדמת יותרהארגו� יוצר , כחלק ממאבקו להישרדות

 . ועסקיתטכנולוגית  ולסביבה 21

כ� . המותאמות ללקוחות ולקהלי יעד שוני�בנות משפות בנויה לעתי� השפה הארגונית 
רבותי או הגלובלי נדרשי� לכונ� שפה ארגונית ת ארגוני� הפועלי� בשדה הבי�

המגשרת בי� השפה הלוקלית של הארגו� לבי� שפותיה� של תרבויות , אינטגרטיבית
�ארגוני� יהודיי� משלבי� את השפה הארגונית המקומית, למשל, כ�. ארגוניות אחרות

מגזר או ארגוני� עסקיי� הפועלי� ב, ישראלית ע� שפת הפדרציות של העול� היהודיה
 דוגמאות רבות יוצגובפרק הממצאי� . תרבותית  בעצמ� שפה ייחודית בי�יוצרי�השלישי 

� . לכ

שונות יוצרי� ) דתיות, חברתיות, תרבותיות, גיאוגרפיות(ארגוני� המורכבי� מקהילות 
מעי� קודי� משותפי� המאגדי� את המשתמשי� בה� , לעתי� שפה הבנויה משעטנז שפות

אלא מהווי� ג� את ,  ותו לאקודי� הללו אינ� רק סמלי� מוסכמי�ה. לכלל גו+ אורגני
 שותפי� חדשי� אצל עניי� לעוררההכרח הקיומי . הדבק המלכד את זרועות הארגו�

יוצר , נטיוואקטואלי ורלשהארגו� ולשכנע , ותורמי� פוטנציאליי� בישראל ומחוצה לה
י� מושגי� מתחומי החברה וב, לעתי� הכלאה בי� השפה העברית לבי� מושגי� לועזיי�

 השותפויות החדשות כרוכות ביצירת שפה בי�. והקהילה למושגי� מהעול� העסקי
תורמי� , שותפי�, מנסה לגשר על פני פערי� בי� אנשי מקצועה, ארגונית תרבותית ובי�

 .ולקוחות
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תו� התמקדות באופני הלמידה , המאמר מבקש לפתוח צוהר לדיו� בסוגיית מפגש השפות
 –� אנו מציעות דר� התבוננות ייחודית על ארגו. הלקוח�מערי� את שפת הארגו�של ה

מושא החקירה שלנו במאמר הוא ארגו� ותיק . פוריאפריזמה של ניתוח טקסטואלי מט
המאמר עוסק ). הסוכנות היהודית: להל� (‰Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ˙È„Â‰È‰ ˙Â�ÎÂÒ –וגלובלי 

העל העומדי� מאחורי שפת  רונותלזהות את עק יכול כיצד המערי�: אלהבשאלות ה
ה� מאפייני המפגש בי� המערי� לבי� שפת ה מ? הארגו� באמצעות ניתוח טקסטואלי

ה� התובנות וההמלצות העולות ה מ? ה� הדילמות המרכזיות של המפגשה מ? הארגו�
 ? מאינטראקציה זו

�כה  שלא נדו� עד ,בתהלי� חקירה זה מתגבש ומומשג היבט ייחודי בעבודת המערי
כמו תפקיד , היבטי� קרובי� אחרי�. ‰ÂÙ˘ ÍÂÂ˙ÓÎ ÍÈ¯ÚÓ˙: בהרחבה בספרות ההערכה

 להתייחסות כזו הדוגמ. נדונו בהקשרי� ספורי� בלבד, "פרש�"או " מתורגמ�"המערי� כ
פוליטית �שתיארה מנקודת מבט חברתית, (Madison, 2000)נמצא במאמרה של מדיסו� 

ושגי היסוד של תוכניות חברתיות וכ� לסייע את כוחה של ההערכה לחולל שינוי במ
 . לפיתוח� של התוכניות הללו ולהתאמת� לצרכי� של קהלי היעד השוני�

ההיבט של תיוו� שפות יכולה לסייע מאנו טוענות שהתבוננות מעמיקה בתפקיד ההערכה 
 . ה� ליכולת הארגוני� להסתייע במעריכי�, ה� להבנת המעריכי� את הארגו�

 

 äèéùä 

, אנשי�, מאורעות, מתיאורי� מפורטי� של מצבי�: מאלהע איכותני מורכב מיד
, נחקרי� אודות התנסויותיה�של מציטוטי� ישירי� ; אינטראקציות והתנהגויות נצפות

, מקטעי� של פסקאות שלמות מתו� מסמכי�; אמונותיה� ומחשבותיה�, עמדותיה�
‰ÂÏÂ„Â˙Ó ‰�ÈÁ·Ó˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ˙È ÏÚ ¯˜ÂÁ‚. תעודות ותיקי� היסטוריי�, מכתבי�

Ù˘ ˙‡ „ÂÓÏÏ˙¯˜ÁÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰  ,˙ÂÈÂ˜„ ÏÎ ÏÚ‰ÈÂ  ÏÚ‰Ï˘ È„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÏÓ‰ ¯ˆÂ‡. 
אליה ולפרש את המלי� ואת הנחקרי� משתייכי� החוקרי� להרגיש חלק מהתרבות שעל 

57' עמ, 2003, שקדי ( נוהגי� לפרש�תרבות הנחקרת�תתהתרבות או בני הכפי ש, המחוות
 ).כותבות המאמרה� של  ההדגשות ;�58

 רוזליס הציעה דר� לאימו  גישתו של פירס �לוי�: עבודה זו נתמכת בגישה האבדוקטיבית
(Peirce, 1955)הלוגיקה .  למחקר אבדוקטיבי מנקודת המבט של ההערכה

מעורפלי� , הבניה של ממצאי� מרובי�ל כלי להסבר והיא,  לוגיקת הגילוי,האבדוקטיבית
דר� עבודה זו ) ,Levin-Rozalis  (2009רוזליס�לטענתה של לוי�. תתופעות חדשושל או 
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אנו . בדר� כללמתמודדי� עמה מעריכי� ש סביבהה, תמותאמת לעבודה בסביבה לא מוכר
 הכוללת, כשהיא מלווה בהקשבה אקטיבית שלנו ללקוח, זונעזרות בעבודתנו בגישה 

שאנו המתודה . ת המשגותויציר של התשובות אחריה� ניסיו� פרשניו, שאילת שאלות
. על�הנשע� על חילו  מטאפורות,  היא ניתוח טקסטואלי על פני רצ+ זמ�משתמשות בה

העל שלה   מטאפורת כמו ג� את,יצרה הסוכנות היהודיתש השפה הייחודית ניתחנו את
ניתוח זה מבוסס על מגוו� .  שבאו לידי ביטוי בהיסטוריה הטקסטואליתאחרותומטאפורות 
 .  היו שותפות לה�כותבות המאמרשרכה עבודות הע

 & Lakoff (ונסו�' לייקו+ וג הראופוריי�אעל בסיס ניתוח� של מגוו� ביטויי� מט
Johnson, 1980( ,מטאפורות, מטאפורות� המטאפורות הארגוניות נובעות ממטאשרוב�

 כלי מושגי  ה�המטאפורות לטענת�. על בסיסיות המאפיינות ארגוני� ומייחדות אות�
 מטאפורות.  וה� מסייעות להבנת המציאות הסובבת אותנו,כזי בהתפתחות החשיבהמר

: העל מתארות מושגי� מופשטי� ומשמעויות מורכבות בעזרת מושגי� קונקרטיי�
האנלוגיה . מוכר או המופשט�תכונותיו של המושג השכיח והגשמי מיוחסות למושג הלא

 . תו של האחרו�תורמת להבנתו ולהמחש המוחשי למופשטהנוצרת בי� 

עוצמה שיכול לספק   מטאפורות ה� אמצעי רבKaminsky, 2000, p. 70)(לפי קמינסקי 
.  מורכבת מה�השפהשהאינטרסי� על הערכי� ועל , למערי� תובנות על הנחות היסוד

. המטאפורה מאפשרת למעריכי� נגישות לדרכי החשיבה והפעולה של בעלי העניי�
תכונת הגמישות תבוא לידי . בי� השאר בהיות� גמישותעוצמת� של המטאפורות טמונה 

התייחס ) Lakoff, 1991(לייקו+ . ביטוי מובהק בדיוננו במקרה הסוכנות היהודית
, פוליטיי� של מנגנו� המטאפורה ולהיבטי� של העברת מסרה�לשימושי� הרטוריי�

פורה שימוש למטאשהרחיבו וטענו ) 27�29' עמ, 2007(רוזנבלו� וטריגר . השפעה ושכנוע
א� אי� , על מעידות על כ� שהצור� בדימויי� הוא אוניברסלי�מטאפורות: מודע רטורי לא

קו "הבא לידי ביטוי במושגי� כמו (רטורי ה�אופיי� הפוליטי –אחר שלה� להתעל� מהיבט 
על פי טע� ש,  השפההתפתחותשסקר את , )2007(דויטשר "). האיו� הדמוגרפי", "העוני
התפקידי� הרטוריי� של המטאפורה בולטי� . מטרה�וניי� ה� מ4ְנחיחידושי� לשרוב 

 .בדיוננו במקרה הסוכנות היהודית

. הסוכנות היהודית היא ארגו� מעניי� ביותר להתבוננות על סוגיות של שפהשאנו מוצאות 
 תמורות , ועדיי� עובר,א ארגו� ותיק וגלובלי שעבר בשנות קיומויהסוכנות היהודית ה

שפת . פני אתגרי� מורכבי�לרעיוניות ופרגמטיות משמעותיות וניצב , יותאידיאולוג
הסוכנות היהודית מדגימה יצירת ביטויי� ייחודיי� לצד שימוש חדש בביטויי� קיימי� 

 הסוכנות אנו מדגימות שימוש בשלוש תבמהל� ניתוח שפ. ומאפשרת ניתוח עשיר ומלמד
נבח� את . בילות ומטאפורות משניותמטאפורות מו, על�מטאפורת: רמות של מטאפורות

לאור , זו בזו ובמטאפורות המשניותמשתלבות המטאפורות המובילות שבה�  הדרכי�
 .התמורות שעברו לאור� השני�
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 הנשע� על , ניתוח טקסטואלי על פני רצ+ זמ�שאנו משתמשות בה היאהמתודה העיקרית 
מובילות והמטאפורות המטאפורות ה, העל מודל ניתוח מטאפורת. חילו  מטאפורות

המשניות של הסוכנות היהודית על בסיס ההיסטוריה הטקסטואלית של הארגו� מתמקד 
 :במספר טקסטי�

 : טקסטי� מתקופת כינונה של הסוכנות היהודית �

 ח אב תרפט , צירי�, חוקת הסוכנות היהודית לאר  ישראל

http://www.amalnet.k12.il/meida/history/hisi1084.htm  

 :  הסוכנות היהודית ופועלהחזו� �

http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/About 

http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Home/About/History 

 ). 2004, הסוכנות היהודית(התוכנית האסטרטגית של הסוכנות היהודית  �

 ע� בעלי עניי� שוני� ושותפי�  כחלק מתהליכי הערכהנערכומעל מאה ראיונות ש �
 . לעשייה

מאפייני� את הסוכנות היהודית ואת החומרי� הכתובי� הוגרפיקה ) לוגו(סמלילי�  �
 .שפורסמו מטעמה בנקודות זמ� שונות

במהל� ניתוח הטקסטי� הללו זוהו מטאפורות שונות המאפיינות את חזו� הסוכנות 
 . עבודתה לאור� השני�את היהודית ו

אנו מביאות את הממצאי� , יישו� הניתוח הטקסטואלישתכליתו  ,בודהבתהלי� הע
בו שזורות בה� שהאופ� את פורות המובילות ואבמקרה זה את המט(המרכזיי� 

: לדיאלוג זה שני תפקידי� מרכזיי�. לדיאלוג פרשני ע� הלקוח) המטאפורות המשניות
 סיוע ללקוח ;לקוחהעמקת ההבניה של הממצאי� באמצעות תשומותיו הייחודיות של ה

 . ולהטמיע�להכיר את ממצאי ההערכה

שימוש בשפה : אלה בה� בתהלי� זה נית� למנות את משתמשותבי� כלי העזר שאנו 
לקבל , לארגו� את המושגי� הללו" להחזיר: "למשל(הארגונית ובביטויי� שנלמדו 

סיו� ני; )בהבנת השפהמדייק  המערי� באמצעות� עד כמהתגובות ומשובי� ולבחו� 
משמעות� והפרשנות שה� מציעי� , דיאלקטי לברר מול הלקוח את המושגי� השוני�

ערבי להבי� מה משמעות האיסור על שימוש �ניסיו� של מערי� בארגו� יהודי: למשל(
די במה השימוש הבל –ד ערבית בארגו� לטובת שימוש באנגלית בלבהעברית והבשפות 

תו� ,  ג� כשהיא עילגת,מידי בשפה החדשהדיבור ; )?מה הוא מונע? באנגלית מאפשר
�; בדיקת משמעויות וכוונו�, ניסיו� לזהות דמיו� בי� מושגי שפת הלקוח לשפת המערי
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שמתאי� עצמו ללקוח , של מושגי הארגו� לשפת המערי�" תרגו�"פירוש ו, הקשבה
את המאפייני� של השפות השונות ממזג בו המערי� שתהלי� השבחה ; ומאמ  את שפתו

. א אחד הכישורי� הקוגניטיביי� העתידיי�י הmelioration)(השבחה . וצר שפה חדשהוי
ההשבחה מבטאת מיומנות חשיבה מסדר גבוה ההכרחית , לטענת העתיד� דוד פסיג

בסיטואציות , בחירת מצר+ המידע המתאי� ויישומו בפתרו� בעיות"מיומנות  – בתקופתנו
 ).אי� תארי�, פסיג" (וכ� להשביחו, שונות בזמ� ובמקו�

 

íéàöîî  

¯˜Ó ¯˜Á‰ :È„Â‰È‰ ˙Â�ÎÂÒ‰ ˙–� ÈÏ‡ÂËÒ˜Ë ÁÂ˙È ÔÓÊ Ûˆ¯ È�Ù ÏÚ 

הסוכנות היהודית :  שישמשו מצע לניתוחלהל� מספר נתוני רקע על הסוכנות היהודית
הפועל מכספי תרומות , עולמי שמרכזו בישראל כלל לאר  ישראל היא ארגו� יהודי

מסגרת פעילות זו כוללת את מגוו� . ומישראל ובשותפות ע� תורמי� מרחבי העול�
 . החברתיי� והתרבותיי� בע� היהודי, הזרמי� הדתיי�

 . כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית1929הסוכנות היהודית הוקמה בשנת 
ע� הקמת . היישוב היהודי עד קו� מדינת ישראל ניהלה הסוכנות היהודית את ענייני

 והסוכנות היהודית נותרה מופקדת על ,י הניהול לממשלת ישראלהמדינה הועברו תפקיד
לסוכנות . ציוני בתפוצות ועל הקשר ע� יהדות העול��על חינו� יהודי, עלייה והתיישבות

ומעוג�   ומעמדה החוקי והציבורי ייחודי,היהודית שותפות אסטרטגית ע� ממשלת ישראל
 .�1950בחוק המעמד שהתקבל ב

 מצביעה על שלושה יעדי� 20044 ל הסוכנות היהודית משנתהתוכנית האסטרטגית ש
; ציוני בקהילות העול��חינו� יהודי; עידוד עלייה וסיוע בקליטה מוצלחת: עיקריי�

 . מעורבות של ישראלי� ויהודי העול� בעיצוב אופייה העתידי של החברה הישראלית

  :ת מבט היסטוריתמסמ� התוכנית האסטרטגית מלמד על תפיסת הזהות הארגונית מנקוד

תכונות שהסוכנות , נדרשי� לכ� חזו� נועז ואומ . שינוי א+ פע� אינו משימה קלה
 את חזו� �20אשר העלו בשחר המאה ה, הציוני� הראשוני�. היהודית תמיד הצטיינה בה�

, הניעו את גלגל השינויי�, כינו� המולדת היהודית מעבר למציאות הנוראה של אירופה
, הסוכנות היהודית לאר  ישראל. � ע� מימוש החלו� ב� מאות השני�אשר הגיעו לשיא

_____________ 

 .2010תוכנית אסטרטגית מעודכנת אושרה בידי חבר הנאמני� של הסוכנות היהודית באוקטובר   4
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מדי , מאז. סייעה להפו� את החזו� הזה למדינת ישראל המודרנית, כסוכנת של הע� היהודי
, Â�Ï˘ ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙ÂÙ˙Â˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,‰ÓÂ‡ Â�È�· Â�È�È˘Â ,ÂÚÓ˘ÓÎ ÂËÂ˘Ù, שנה בשנה

‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÍÏ‰Ó ˙‡) 7' עמ, 2004, הסוכנות היהודית .( 

תוכניות אלה מהוות בסיס לניתוח . הסוכנות היהודית פועלת באמצעות מגוו� תוכניות
שעל , אוכלוסיות יעד ופעולות שונות, כל אחת מהתוכניות פוגשת צרכי�. שיוצג להל�

הניתוח המוצע . נגזרי� מהחזו� הארגוני המשות+הבסיס� היא מפתחת מושגי� ייחודיי� 
 .  שבהתבוננות על מכלול השפות שהתפתחו בארגו�כא� מדגי� את היתרונות

ג� שהתבוננות בשפה הארגונית המופיעה במגוו� מסמכי� מתקופות שונות מראה 
: דבקה הסוכנות היהודית בממד ההשפעה, התפקיד השלטוני לא היה עוד בסמכותהשכ

יו ת שהשדות התוכ� של עיסוקי הסוכנות היהודית עברו במהל� השני� תמורות משמעותיו
ביטויי� משמרי , יחד ע� זאת. שינויי� בשפת הארגו� בהתא� למגמות הזמ�כרוכות ב

עצמה כגור� השפעה את הסוכנות היהודית ראתה ועדיי� רואה . השפעה נותרו על כנ�
פרק זה . ערכי כליבת הע� היהודיה�מכריע בהקמתה של מדינת ישראל ובביסוסה הלאומי

תו� שימוש במתודה של עבודה ע� , עהמנתח את אופני הביטוי של ממד ההשפ
שביניה� בולטות התיאוריות של אינס , מתודה זו נשענת על מספר מקורות. מטאפורות

 ). ראו בפרק השיטה( );Lakoff & Johnson, 1980 Inns, 2002 (ונסו�'ושל לייקו+ וג

 על המלווה את פעילות הסוכנות היהודית�בעזרת הניתוח הטקסטואלי זיהינו מטאפורת
ÂÙ‡ËÓ¯˙ וÈÈ�·‰ ˙¯ÂÙ‡ËÓ‰ : לאור� השני� ומורכבת משתי מטאפורות מובילות

˙ÂÙ˙Â˘‰. דגשי� וביטויי� שוני� על פני ,  משמעויותקיבלה כל אחת משתי המטאפורות
משו� שבכל תקופה , ההבחנה בי� התקופות הללו בחיי הארגו� איננה חדה. ציר הזמ�

עור� הל� ופחת לטובת מטאפורות י שא�, נשתמרו ג� מטאפורות מתקופות קודמות
מושגי� ", מושגי� שכיחי� בשפהמשקפות שתי המטאפורות המובילות . אחרות

" בנייה", )Lakoff & Johnson, 1980(ונסו� 'בלשונ� של לייקו+ וג" קונקרטיי�
השימוש במושגי� הקונקרטיי� הללו נע על רצ+ , אלא שכפי שנראה בהמש�". שותפות"ו

השימוש במטאפורות המובילות בתקופות שונות בחיי לעתי� : ופותפורי לאור� התקאמט
האנלוגיה בי� העשייה הסוכנותית . הארגו� הוא מוחשי למדי ולעתי� מופשט יותר

המסומ� מעצבת את הבנת המציאות של בעלי העניי� �גשמית לבי� המופשטה�המוחשית
 . השוני�

 שג את המו, כפי שנראה,רי�המסמכי� השוני� של הסוכנות היהודית מאדיהתוכניות ו
המושג .  זה ייצוגי� שוני� ופרשנויות שונות על פני התקופותשגלמו.  נגזרותיועל "בנייה"

 והתבטא טר� קו� ימיהטבוע בפעילות הסוכנות היהודית כבר מראשית , "שותפות" ,השני
ע� : הסוכנות היהודית מקיימת שותפויות מגוונות. המדינה בשותפות ע� המנדט הבריטי

ע� ארגוני , ע� רשויות עירוניות ומועצות אזוריות, ע� ממשלת ישראל, יהדות התפוצות
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מגוו� תוכניות נותנות ביטוי . ע� אנשי עסקי� ותורמי� מישראל, המגזר השלישי
 למער� מסוע+ של קשרי גומלי� בסיס המהווה ,ÂÙ˙Â˘2000˙  ובראש� ,אלהת יולשותפו

ותפותי השפעה מכרעת על תחומי הפעילות של לדפוס היחסי� הש. ורשתות חברתיות
שותפות זו מחזקת את קשרי . על התנהלותה ועל השפה הארגונית שלה, הסוכנות היהודית

 . תרבותיי� ישראל והתפוצות ובה בעת מחדדת פערי� בי�

 ואת המשקל  המובילותשל שתי המטאפורות" התגלגלות�"בהמש� הדברי� נבח� את 
 אחרות מטאפורות מצטרפות אליה�. פות השונות בחיי הארגו�שקיבלה כל אחת מה� בתקו

 ובתו� כל אחת מה� , בתקופה אחרתבולטתכל אחת מה� , משניותהמטאפורות ה, שזיהינו
המטאפורה המשנית : מקבלות מטאפורות הבנייה והשותפות ביטויי� ודגשי� אחרי�

. פורת בניי� האר המובילה בעשורי� הראשוני� של פעילות הסוכנות היהודית היא מטא
מטאפורה זו מבקשת למצב את הסוכנות היהודית כגו+ מוביל וכשות+ , מטבע הדברי�

למשל באמצעות תרומתה להתיישבות הכפרית בהיבטי� של , מרכזי בבניי� האר 
,  בעלייההזאת כמוב� במקביל לעיסוק האינטנסיבי של(תעשייה ותשתיות , חקלאות

: יתס היתה שפת הבנייה הפיהאלהורמי� בשני� שפת הפנייה לת). קליטהבהצלה וב
מטאפורת . התורמי� נקראו לסייע בהקמת אות� תשתיות הנחוצות למדינה בראשית דרכה

 ואילו מטאפורת ,הבנייה היתה בתקופה זו המטאפורה המרכזית בשיח היהודי הגלובלי
פיה  ובאה לידי ביטוי באמצעות הפילנתרו,השותפות היתה מובלעת יותר באותה עת

 . יתסהאישית שהתגייסה למע� יעדי הבנייה הפי�היהודית

  לטובתי� האר י הצטמצ� העיסוק במטאפורת בנ�20בעשורי� האחרוני� של המאה ה
הלכה ותפסה מקו� מרכזי יותר ויותר בשיח ש, ·È˙ÏÈ‰˜ ÈÂ�È ,מטאפורה משנית חדשה

האנושי ואת צמצו� מטאפורת הבינוי הקהילתי משלבת בתוכה את חיזוק ההו� . הסוכנותי
הפער שבי� המרכז והפריפריה כביטויי� לחוס� החברתי של הקהילות בפרט ושל המדינה 

בי� התהליכי� שבעטיי� תפסה מטאפורת הבינוי הקהילתי מקו� מרכזי יותר אפשר . בכלל
, לצד המשבר בהתיישבות הכפרית, יסלמנות את צמצו� הצור� במשאבי� לבינוי פי

זאת . רכי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראלו הציבורית לצולהפניית תשומת הלב
השפיעו על ייעוד� של ובצורכיה� תמורות במבנה הקהילות היהודיות בתפוצות , וא+ זאת

הפניית כספי תרומות לטובת הצרכי� הפנימיי� של קהילות : הלדוגמ(הכספי� המגויסי� 
 ).ל"יהודיות בחו

מעבר ממטאפורת בניית האר  למטאפורת הבינוי  הלשאפשר שאחד הביטויי� המרכזיי� 
 שהיה אחד התוצרי� של מהפ� מערכת הבחירות Â�ÂÎ˘ ÌÂ˜È˘ Ë˜ÈÂ¯Ù˙הקהילתי הוא 

ישובי י שיפו  שכונות מצוקה ו,י משמעותיס פיהיבטפרויקט זה היה ל. 1977של שנת 
מרחבי� הללו  של בינוי קהילתי וניסיו� להעצי� את החוס� הקהילתי בהיבט ג� א�, פיתוח

 �20 של המאה ה�90 וה�80בשנות ה). 2000, מגבית המאוחדת לישראל ה–ד קר� היסו(
תוכניות ופרויקטי� העוסקי� בבינוי קהילתי ובה� מרכיב ,  מגמותעוד ועודנית� למצוא 
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יחידות (כ " ויחפ)מרכזי� לטיפוח יזמות(י " הוקמו מטהכ� לדוגמ. של העצמה כלכלית
בצד . קשו להוות מנו+ לפיתוח וצמיחה כלכלית באזורי פעילות�שבי, )לפיתוח כלכלי

אלה פעלו ועדיי� פועלי� פרויקטי� רבי� שטיפלו בבינוי קהילתי באמצעות פיתוח תחומי 
� הפכו, למשל ,כי�"היחפ: השפה הותאמה לשינויי� ברוח התקופה. הרווחה והחינו

ד יותר לשפה זו ה� אלה ביטויי� עדכניי� עו.  יחידות לפיתוח קהילתי–קי� "ליחפ
 : למשל;הקהילה ע� התייחסות לעול� הטכנולוגיאת המשלבי� את ההו� האנושי ו

 שעסק בזהות יהודית של בני נוער בישראל ,·ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ È„Â‰È ÌÏÂÚ ÌÈ�Âבש� פרויקט 
 .אינטרנטבובתפוצות באמצעות דיאלוגי� 

הודית בתוכניות עור התמיכה של הסוכנות הייע� השני� הל� והצטמצ� ש, א� כ�
 מובהקת הדוגמ. מיועדות לפיתוח קהילתיהמיועדות לפיתוח כלכלי לטובת תוכניות ה

 לצד , ויצר1995 פרויקט דגל סוכנותי שהושק בשנת – ÂÙ˙Â˘2000˙ א ילשינוי זה ה
שותפויות משנה בי� קהילות גיאוגרפיות , השותפות המרכזית של יהדות העול� ע� ישראל

 עוד ועודבאמצעות הפרויקט הופנו . ישראל לבי� קהילות בתפוצותעירוניות וכפריות ב
 . חברתיות וקהילתיות, משאבי� לתוכניות חינוכיות

שפת הפנייה לתורמי� השתנתה א+ היא והפכה משפה המדגישה את הצור� בפיתוח 
, קהילתיי�ה�צרכי� החברתיי�בת לשפה הקוראת לתורמי� לסייע והתשתיפיתוח י וסהפי

 . כי ילדי� ונוער בסיכו�רו צהלדוגמ

: השינוי ביעדי גיוס הכספי� משק+ שינוי עמוק יותר בדפוסי הפילנתרופיה בכללות�
ידי מנגנוני� בהפילנתרופיה בעלת הצביו� האישי הפכה לפילנתרופיה ממסדית המנוהלת 

 אליה .)�UJC) United Jewish Communitiesריכוזיי� לאיסו+ והקצאת תרומות כגו� ה
דפוס הנדבנות המסורתי השתנה לפילנתרופיה  .מקומית�לנתרופיה ישראליתחברה פי

לא : המושגי� הותאמו למגמות החדשות. תכנונית�בעלת השפעה אסטרטגית, מעורבת
,  יחסי שותפות המבוססי� על ערבות הדדיתאלא, )מקבל(ומוטב ) נות�(עוד יחסי נדב� 

משקלה של שהילתי נית� להבחי� מטאפורת הבינוי הקדר� , א� כ�. מחויבות ומעורבות
או� �בר(נקודת הכובד עוברת למטאפורת השותפות ומטאפורת הבנייה הול� ומצטמצ� 

 ).2003, ומיכאלי

. ‰È˘È‡‰ ˙Â‰Ê‰ ˙ÈÈ�·-˙È„Â‰È˙ היא בניי� האר  של מטאפורת אחרתמטאפורה משנית 
שלפרקי� אלא ,  מאז ומתמיד ער� מרכזי בפעילות הסוכנות היהודיתהיתהבניית הזהות 

כגו� בניי� האר  והפיתוח (על רחבה יותר �היתה מובלעת כמטרה שניונית בתו� מטרת
נעשה נושא , חברתיי� בישראל ובתפוצות�נוכח שינוי� דמוגרפיי�, ע� השני�). יסהפי

ובניית הזהות היהודית הופכת כיו� למטרה מרכזית בעלת קיו� , הזהות לאקוטי יותר
ביטוי כמעט מופשט כתהלי� בנייה מקבלת פורת הבנייה בהקשר זה מטאשנראה . עצמאי
ביטוי .  ומוחשיהצהרתיבעוד שאופייה של מטאפורת השותפות הוא , אישית�עצמית
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): 2010יוני (סוכנות של העדכני לתהליכי� שתוארו לעיל מדגימה כותרתו של כנס 
˙ÂÈÓÚ ‰�Â· ˙ÂÙ˙Â˘ ˙È„Â‰È .את  והבנייהאת , הכותרת מגלמת בתוכה את השותפות
 .  �21ראשית המאה האת הזהות במצר+ ההול� 

 מראה כיצד משולבות המטאפורות המובילות של בנייה ושותפות שלהל�התרשי� 
 :במטאפורות המשנה לאור� התקופות

 

È�ÂÈˆÈ¯ËÓ ÌÈ˘¯˙· ˙È„Â‰È‰ ˙Â�ÎÂÒ‰ ˙Â¯ÂÙ‡ËÓ ˙‚ˆ‰ 

"התחדשות יהודית 
בשותפות 2000"

רשתות חברתיות 
באינטרנט

  מופשטתהמאה ה� 21

מטאפורת הבינוי 
הקהילתי

משלהי שנות השבעי� של 
המאה ה�20

                משולבת            
בשותפות

"שיקו� שכונות"

"שותפות 2000"

         מרכזית        מטאפורת בניי� האר�      מובלעת
מוצהרת

התיישבות

                    מוחשית,        
                   דקלרטיבית    

              וגלובאלית

               משולבת            
בבנייה

הצגת מטאפורות הסוכנות היהודית בתרשי	 מטריציוני

מטאפורת משנה

העשורי� הראשוני� 
לקו� המדינה

דוגמאות התקופה בה 

המטאפורה 

דומיננטית

מטאפורת השותפות מטאפורת הבנייה

בניית הזהות היהודית 
(האישית והלאומית)

 

ל הסוכנות  מספר דוגמאות לאופני הביטוי של המטאפורות בחיי ההווה שיוצגולהל� 
  .היהודית

כ� מציגה הסוכנות היהודית את חזונה ופועלה באתר האינטרנט שלה 
http://www.jewishagency.org : 

 אנו פועלי� לתרו� .·ÏÂ„‚‰ ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÙ˙Â˘‰ ÌÏÂÚ‰הסוכנות היהודית היא 
, חינו� יהודי ציוני ,הילעתידו ולהמשכיותו של הע� היהודי באמצעות עלי

¯˘È ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘ÂÏ‡ ...הסוכנות היהודית היא ארגו� יהודי התנדבותי , Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘
ÌÏÂÚ‰ È„Â‰Èהסוכנות היהודית].... [ובמרכזה מדינת ישראל , למע� יהדות העול� ,

˙ÈÏ·ÂÏ‚ ˙ÂÙ˙Â˘Î ÌÏÂÚ‰ È„Â‰È Ï˘ ,האתגר  היא הכלי האפקטיבי למימוש
של ההדגשות (הבטחת המשכיותו של הע� שלנו  –ו המרכזי של היהדות בימינ

 ). כותבות המאמר
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המהווה תמצית וחלו� , חוזר ונשנה מספר פעמי� בטקסט קצר זה" שותפות"המושג 
 . ראווה לארגו�

 ?  כה גדולהה� המשמעויות של מושג זה ומדוע חשיבותוה מ

הכרוכי� בממד , למושג שותפות נלווי� בטקסט ביטויי� המעידי� על גודל ועוצמה
שג שותפות יוצר מכפלת כוח המבליטה ה� את המושנראה . ההשפעה שהוזכר לעיל

ה� את ו") הבטחת המשכיות הע�("עוצמת הע� היהודי וחתירתו למע� מטרה משותפת 
. חשיבותו של הארגו� המלכד את יהודי העול� ומעניק לה� מסגרת פעולה משותפת

 מושג הבנייה וג�, מרכזיותה של ישראל מודגשת א+ היא בטקסט זה בהקשר של שותפות
פשוטו , ·�Â�È�È˘Â ‰ÓÂ‡ Â�Èבאמצעות השותפות הגלובלית שלנו : "בל מקו� חשובמק

ההדגשות של כותבות ). (2004, הסוכנות היהודית." (‡˙ È¯ÂËÒÈ‰‰ ÍÏ‰Ó‰, כמשמעו
, "בנינו אומה: " באמצעות ביטויי� משמרי השפעההופ� מרכזימושג הבנייה  ).המאמר

 ". שינינו את מהל� ההיסטוריה"

 

¯ÚÓ‰ „ˆÈÎ ÍÈ „·ÂÚÔ‰Ó ˜ÈÙÓ ‡Â‰ ‰ÓÂ ÂÏÏ‰ ˙Â�·Â˙‰ ÌÚ? 

ת השימושיות או יאנו נדרשות לסוגי, היבט ההערכהמבבואנו להתמודד ע� חקר מקרה 
 באיזה אופ� משרת אותנו הניתוח הטקסטואלי ):Patton, 1996, pp. 376-383(התועלת 

 ?נטי לתהלי� ההערכהוושהוצג לעיל בפענוח השפות וכיצד הוא רל

. הממקמי� וממשיגי� את התופעה הנחקרת, עזרי� במודלי� תיאורטיי� שוני�מעריכי� נ
. אס' שפיתח אדיגÌÈÈÁ‰ ¯ÂÊÁÓהגלגולי� שעוברת הסוכנות היהודית מהדהדי� את מודל 

 מחפשבו הארגו� ש, אס הוא שלב הלידה מחדש' אדיגעל פיאחד משלבי החיי� של ארגו� 
שעשוי להתרחש ג� בקרב (שלב זה . וחאפיקי פעולה חדשי� שיסייעו לו להמשי� ולצמ

משק+ )  הסוכנות היהודיתכמו, "באי� בימי�"ולא רק בארגוני� " צעירי�"ארגוני� 
ארגו� החפ  חיי� . אלא מנסה תדיר להתחדש, תפיסה ארגונית שאיננה קופאת על שמריה

במוב� ). 1991, אס'אדיג(נדרש ליכולות של היערכות מהירה והתאמות למציאות משתנה 
בעשורי� האחרוני� היא שהסוכנות היהודית היא ארגו� תאב חיי� ושזה נית� לומר 

 .שוב ושוב" עצמה מחדשאת ממציאה "

, החזו�, המערי� הבוח� ומפרש את הטקסטי� הסוכנותיי� לומד אודות תפיסת העול�
המפגש ע� הסוכנות היהודית . הרובד ההצהרתי וכיווני הפעולה של הארגו�, הצרכי�

הסוכנות היהודית היא ארגו� מורכב העוסק בעולמות :  אתגרי שפה ייחודיי�ניולפמציב 
ע� נרקמות  וקואליציות רבותהשקות מסועפות בי� זרועותיה השונות יש . תוכ� מגווני�

 תוהסוכנות היהודית היא גו+ מתפתח ומשתנה אשר מתאי� את שפ. שותפי� חיצוניי�
ארגונית של הסוכנות היהודית מורכבת  ת ובי�תרבותי הטרמינולוגיה הבי�. לרוח התקופה
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שותפי� , תורמי�,  לתוו� בי� אנשי מקצועבקשותהמבנות משפות שונות ומשפות 
 :ולקוחות

 ".מקומיי�"ל ושפת ה"שפת התורמי� מחו �

יוצאי , עולי� חדשי� ממדינות המערב: למשל(שפת צוות העובדי� ושפת הלקוחות  �
 ). אתיופיה

, שיווק, כמו ניהול( ההערכה ושפת הפרופסיות האחרות שפת אנשי המקצוע בתחו� �
 ). הדרכה

 .מעריכי� עובדי הארגו� ושפת המעריכי� החיצוניי�השפת  �

 ). שפה שיווקית, שפת עבודה קהילתית, שפה חינוכית: הלדוגמ(שפות תחומי התוכ�  �

הסוכנות היהודית כמייצגת את הע� היהודי בעיתות של תמורות : שפת הזהויות �
 .  ושינויי� בתפיסת המשימות הלאומיותבצרכיו

 

 : להל� מקצת מ� המונחי� והשמות הייחודי� שפותחו בסוכנות היהודית, לש� הדגמה

 ).P2K  )Partnership 2000מכונה ג�,  שהוזכר לעיל,ÂÙ˙Â˘2000˙ פרויקט הדגל 
ת תוכנית זו שמה לה למטרה לעודד קשרי גומלי� ברמת הפרט והקהילה בי� יהודי התפוצו

 א�, מרכזה של התוכנית הוא בישראל. לישראלי� ולסייע לפיתוח קהילתי וכלכלי בישראל
קיצורי� עדכנית �טק ושפת קודי��שפת היי,  שילוב של אנגליתמשק+ P2K הכינוי

הכינוי הייחודי הוטמע בקרב משתתפי התוכנית בישראל ומחוצה לה ומלכד . וצעירה
 . י�אות� סביב חזו� ופעולה משותפ

 �המציי� את , ‚˘¯ Ï˜˘¯ , או בשמו העבריP2P (People to People) הכינוי ג�כ
 . חילופי משלחות בי� ישראל והתפוצות: ÂÙ˙Â˘2000˙ הפרקטיקה של קשרי גומלי� ב

השינויי� המהירי� העוברי� על הסוכנות היהודית מציבי� אתגרי� למעריכי� המלווי� 
 שפות, ת ארגונית חדשה המכילה שפות ומאלצי� אות� להסתגל שוב ושוב למציאואותה
ההערכה מטבעה מלווה תוכנית לפרק זמ� שיש לזכור , יתרה מזאת.  ומבני� חדשי�בנות
מספר ב במקביל מעורבי� ומעריכי� ,לפיכ� אופי עבודת המערי� הוא פרויקטלי. קצוב

 והמערי� , זו בזו במהל� עבודת ההערכה אפואשפות שונות נמהלות. עבודות הערכה
 את ההקשרי� הנכוני� בארגוני� השוני� ובאמצעות כדי לטוותרש למאמ  מכוו� נד

 . השפה המתאימה

 לידי  באהבה� השותפות המאפיינת את הסוכנות היהודיתשההערכה היא אחד התחומי� 
, הסוכנות היהודית והקהילות באר , להערכה שותפי� נציגי הע� היהודי בתפוצות. ביטוי
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 גשר בי� היאבמוב� זה ההערכה . ביצועהש� קצוע ייעודיי� לשנעזרי� לעתי� באנשי מ
 .התכנו� והביצוע, התקצוב, רכי הצדדי� השוני�וצ

ניתוח נתוני� , איסו+ מידע: החשיבה הארגונית של הסוכנות היהודית היא מכוונת הערכה
 משימות חיוניות המתבצעות בכל ה�תשומות ותפוקות , ביצוע, לתכנו�נוגע ופיתוח ידע ב

 .מות הארגו�ר

 השותפות בתחו� ההערכה מציפה פערי טרמינולוגיה בי� אנשי המקצוע בישראל לבי�
המושגי� השגורי� בעול� התוכ� של . ל ובינ� לבי� התורמי�" מהקהילות בחועמיתיה�

ההערכה ובפרקטיקה שלה נתפסי� ומיושמי� באופ� שונה בתרבויות ארגוניות ובקהילות 
השאיפה להבי� את המלי� המדוברות : "בלשונו של שקדי. נותגיאוגרפיות ומקצועיות שו

א� כי מלי� אלו עשויות להיות זהות לאלו שבה� החוקרי� , עצמ� אינה מספקת
המשמעות שהחוקר נוהג לתת . יו� שלה� ואולי דווקא בשל כ�ממשתמשי� בחיי היו

מכא� ). 58' עמ, 2003, שקדי" (למלי� אינה זהה בהכרח לזו המקובלת בתרבות הנחקרת
. ל"נגזרי� ג� פערי� בשיח על ממצאי המחקרי� ועל הטמעת ההמלצות בישראל ובחו

מנהלי (הנדרשי� לערו� ע� לקוחותיה� , מעריכי�להפערי� הללו מציבי� אתגרי� 
 בירור טרמינולוגי ולתוו� ממצאי הערכה בסביבה ארגונית בי�) התוכניות והתורמי�

להגדיר היטב את , י ההערכה והתוצרי� המצופי�רכו נדרשי� לברר את צה�. תרבותית
נטיי� ולערו� תיאו� ציפיות מובנה ומתמש� מול מגוו� ווהמונחי� המקצועיי� הרל

 נדרשי� המעריכי� לסייע ללקוחות עוד. הערכההלקוחות בנוגע לתוצרי� של תהליכי 
: משלל(ללמוד את המשמעויות השונות של המונחי� המקצועיי� בשפות עברית ואנגלית 

) monitoring, status report ,evaluation, assessment, שיווק, מדידה, הערכה, מחקר
 . וליצור בסיס משות+ לדיו�

 בפרויקט כזה המשמשת השפה ,"שפת הקצה"מערי� הפוגש את ש, מציעברוח זו המאמר 
למד אותה בי� השאר באמצעות ניתוח י, )למשל שפת הבינוי הקהילתי(או אחר 

תו� התייחסות למטאפורות שונות השלובות בה ,  המובילה שהיא מייצגתהמטאפורה
חקירה מסוג זה מאפשרת להעמיק את . במתכונת המודגמת בהרחבה במאמר, ומוכלות בה

א� אנו מביני� שהמושגי� שבמרכז הדיו� ה� : ההבנה וליצור דיאלוג משמעותי יותר
הל שיח משמעותי אודות כל אחד הרי שבאמצעות מיקוד זה נית� לנ, "שותפות"ו" בנייה"

, "בינוי קהילתי"מושגי� כגו� , יו� שלומבחיי היומשתמש בה� הארגו� שמהמושגי� 
 . שעל פניו נדרשי� להבהרות בהקשרי� הרחבי� של בנייה ושותפות, "בניית שותפויות"

. נקטנו מספקת מגוו� פריזמות התבוננות בלמידת השפה הארגוניתששיטת חקר המקרה 
פורי מתכנס למספר דפוסי� וכלי� עיקריי� לפענוח השפה אמטה� הטקסטואליהניתוח

הלקוח �את שפת הארגו�לומד  המערי� שבה� �דרכיההניתוח חוש+ את . הארגונית
 . � ולהמשיג�ומסייע להאיר
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 : להל� סיכו� הממצאי� המרכזיי� העולי� מתו� עבודתנו

בסוכנות היהודית יצרנו ניתוח על בסיס ניתוח טקסטואלי של מסמכי� שוני� שפורסמו 
שתי המטאפורות המובילות ה� . מטריציוני של מטאפורות מובילות ומטאפורות משניות

 ושתיה� מופיעות ברמות שונות ,קרו� מוביל של השפעהילשתיה� ע; "שותפות"ו" בנייה"
המטאפורות המובילות שלובות . של הפשטה והמחשה ובביטויי� שוני� לאור� השני�

בינוי ", "בניי� האר : "המאמר מזהה שלוש מטאפורות משניות. ות משניותבמטאפור
המערי� שנאל  להתמודד ע� שפה סוכנותית ". בניית הזהות היהודית"ו" קהילתי
שפת , שפת בעלי העניי� השוני�, שפת התורמי�( המבוססת על שפות שונות ,מורכבת

 כדי להבי� טוב יותר את ,ארפורי מהסוג שתואיכול להיעזר בפענוח מט, )התקופה ועוד
 . ליצור רצ+ משמעותי בעבודתו ולהיעזר טוב יותר במעריכי�לולסייע , הארגו�

 

úåð÷ñîå ïåéã 

ביניה� למידה מושכלת של , פני המערי� מגוו� אתגרי�להלקוח מציב �המפגש ע� הארגו�
 . המהווה תנאי להצלחת תהלי� ההערכה,השפה הארגונית

לאור התמורות הדרמטיות , ר ויותר בעשורי� האחרוני�אתגר זה הופ� מורכב יות
, )סביבה תחרותית ועוד, אתגרי� תקציביי�, צרכי� משתני�(המתרחשות בארגוני� 

לצד הצטמצמות פרק הזמ� , המלוות בהתפתחות� של שפות ארגוניות חדשות וחדישות
ותה אז במקרי� רבי� ליוש, זאת בשונה מהעבר(את הארגוני� מלווה בו ההערכה ש

 ). ההערכה את הארגוני� לאור� שני�

פעמי� רבות ממוקדת : פער בי� אופיי� של שפת ההערכה ושפת הארגו�הוא ה אחראתגר 
,  התוכ�היבטי במתמקדת, לעומת זאת, שפת הארגו�.  התהלי�היבטשפת ההערכה ב
  ואילו,תפוקותביעדי� וב, על המטרותב, המערי� יתעניי� יותר בחזו�. הביצוע והמבנה

 . מבני� ארגוניי�בפעולות וב, נציג הארגו� יתמקד בתוכניות

 דווקא הדמיו� מזמ� פעמי� א�, יש כמוב� ג� קווי דמיו� בי� שפת ההערכה לשפת הארגו�
לתשומת לב רבה , רבות פערי ציפיות ופערי תפיסה ומחייב את המעריכי� לרגישות

�פת הלקוח מקלי� לדעתנו על שלדמיו� וקרבה בי� שפת המערי� . ולתיאו� ציפיות מתמש
 מידה גבוהה של דמיו� עלולה א�, הכניסה של המערי� לארגו� ועל האינטראקציה עמו

�של חולשה בהנחות היסוד הארגוניות ושל אי,  אחרי�היבטי�לחסו� לעתי� ראייה של 
שפת הארגו� מעשיר ל שפת ההערכה בי�עצ� הדיאלוג שאנו טוענות . הסכמות שונות
נית� להדגי� זאת באמצעות ניתוח הסוכנות היהודית שהוצג . לי� הלמידהומעצי� את תה
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דיאלוג ע� הלקוח על האופ� שבו מטאפורת הבנייה הופכת למטאפורה מופשטת : לעיל
בו השותפות הופכת למוחשית יותר ויותר מאפשר למעריכי� שיותר ע� השני� ועל האופ� 

ת היסוד שלו עצמו ולעבוד עמ� באופ� ולארגו� בתורו לחשו+ את הנחו, להבי� את הארגו�
היבט חשוב אחר הוא מודעות המערי� למתח שבי� . פרודוקטיבי מול שותפי� ולקוחות

למידת השפה הארגונית והשימוש בה ככלי עבודה לבי� הקפדה שלא להיטמע בארגו� 
 .מקצועית�ולשמור במידת האפשר על גישה אובייקטיבית

הוא משפיע במידה רבה על : רבהלקוח חשיבות אופיו של הדיאלוג בי� ההערכה לל
יכולתה של ההערכה לתרו� ללמידה ארגונית ועל יכולתו של הארגו� לחולל את השינוי 

בו מבררי� את משמעות המושגי� ולומדי� את שעל פניו נית� להסתפק בדיאלוג . הנדרש
ות על התבססכמו ג�  , תהליכי� עמוקי� יותר של הקשבה רגישה לשפהא�, התוכניות

יכולי� להביא להבנה עמוקה , כלי� שהודגמו לעיל כגו� ניתוח טקסטי� ומטאפורותה
 .וכוללת יותר של הארגו�

. בניית הזהות היהודית: נדגי� טיעו� זה באמצעות אחת ממטאפורות המשנה שהוצגו לעיל
המעריכי� נוטי� לבחו� היו , שאינו מנתח את מפגש השפות, בתהלי� ההערכה המסורתי

הא� תשומות התוכנית ופעילויותיה מותאמות להשגת המטרה של :  שאלות מרכזיותשתי
?  הא� התוכנית אכ� משיגה את מטרותיה ויעדיה בתחו� זה?חיזוק הזהות היהודית

המסייעות לקידומה של , שאלותעוד תפיסת ההערכה המוצגת כא� מאפשרת לשאול 
, )הבנייה והשותפות(הסוכנות בהכירנו את המטאפורות המובילות של . עבודת הארגו�

הא� תוכנית הזהות היהודית : הלדוגמ. ת הזהות היהודית לאור�יעלינו לבחו� את סוגי
הא� נית� לסייע לתוכנית לשלב בתוכה היבטי� מתו� ? מסייעת לחיזוק היבט השותפות

א� ה� ג� מרכיב , כשעוסקי� בזהות,  לפי הניתוח שהודג�,בולטי� פחותההיבט הבנייה 
 באמצעות נעשהבמיוחד כשהוא ,  ניתוח מעובה זה?ני בזהות הארגונית הסוכנותיתחיו

 . מסייע להשבחת הזיקה בי� התוכנית לבי� הארגו�, פרשנות משותפת על הזהויות

 להבהיר ללקוח את הכלי� עליו: במוב� זה מוטלת על כתפי המערי� אחריות כבדה
 כפי שטע� פאטו� , לי� דיאלוגיתהעמו המושגיי� והיישומיי� של ההערכה ולהוביל 

)Patton, 2000, p. 8 .( נדרש להאזי� היטב לשפת הארגו�ש טוע�מאמרנו �להבי� , המערי
תהלי� . את הנאמר ברמה הגלויה ואת המשתמע ברמה הסמויה ולחל  משמעויות ותובנות

השפה משפיעה על תפיסתנו את .  את למידת השפה ואת הפרשנות שלהבה בעתזה משלב 
השפה מלמדת אותנו כיצד אנשי� ). Patton, 2000(היא מעצבת מציאות . ל�העו

 , כלי למידההואפענוח השפה . ארגוני�באופ� פרטי ובאופ� קבוצתי, מפענחי� את העול�
 �המציאות על  בתהלי� ההערכה עצמו ובכ� משפיע כבד משקלהוא ג� מרכיב בה בעת א

 . ומעצב אותההארגונית
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 הוא מסייע לארגו� לפענח את שפת ההערכה :ÂÙ˘ ÍÂÂ˙Ó˙המערי� מתפקד למעשה כ
,  שיקדמו את תהלי� הלמידהחדשותמשמעויות בשפה הארגונית את ה טעי�להו, מזה

 כלי להבניית ידע הוא תהלי� למידת השפה 5. מזההעומד בבסיס פרקטיקת ההערכה
רכזי ניתוח השפה הוא כלי מ, יתרה מזאת.  שני הצדדי�המשמש אתולמידה ארגונית 

או לשינוי במושגי , � שכ� הוא עוסק בהנחות היסוד של הארגו� ובמקורותיה,לשינוי ארגוני
 . (Madison, 2000) מדיסו� טענהכפי ש, היסוד של תוכניות חברתיות

 במשות+ ניתוח של השפה הארגונית יערכוהמערי� ומזמי� ההערכה ש, לאור זאת מומל 
 וא+ יטמיעו את התובנות כחלק , ההערכהכחלק מתהלי�, והמטאפורות העולות ממנה

באיזו מידה :  אלהלעסוק בשאלות כמויכולי� כ� המערי� והלקוח . מתוצרי ההערכה
? רכי הארגו� ומקדמת את השיח בתו� הארגו� וע� סביבתוואת צמשרתת השפה הארגונית 

? באיזו מידה השפה הארגונית מגבילה או מעכבת את השיח בתו� הארגו� וע� סביבתו
ה� לומדי� אותה שלמעריכי� הנחות יסוד שונות באשר ללמידת שפת הארגו� ושראינו 

אנו מציעות שבמפגש השפות תוקדש תשומת לב דווקא למקו� הפתוח . במגוו� אופני�
 .ולא רק למוכר ולידוע, "הלא יודע"למקו� , והגמיש

 העשייה התובנות המוצגות במאמר זה עשויות לסייע למעריכי� להרחיב את רפרטואר
ליצור דיאלוג בי� תהלי� למידה זה לתהליכי למידה אחרי� , להבנותו, העומד לרשות�

הניתוח נות� בידי המעריכי� כלי� . ביצועה של הערכה מקצועית איכותיתאת ולקד� 
, הערכה רפלקטיבית, לבצע תהליכי הערכה מתקדמי� כמו הערכה קונסטרוקטיביסטית

תהליכי הערכה המומשגי� . הערכת עמיתי� ועוד, הערכה שיתופית, הערכה דיאלוגית
. לא תמיד מצויי� בידי המערי� הכלי� ליישומ�א� , דוני� ומומלצי� בספרותיהיטב נ

 ה� ,תהליכי� מסוג זה דורשי� רמה גבוהה ביותר של מודעות ושל רפלקציה עצמית
" רפלקציה בפעולה "שגטבע את המו) ,Schon (1983שו� . מהארגו� וה� מההערכה

אד� חייב להשתמש במלי� כדי לבטא ידע , לדבריו.   וייעוה הנחיתבהקשרי� של עבוד
תהלי� הרפלקציה .  מ� הסת�אינ� מעוגני� כלל במלי�במקור אשר , ושינויי� בידע

� כפי שאנו מציגות ,המשגה זו רלוונטית ביותר לעבודת ההערכה. בפעולה מסייע בכ
 .בי� תהליכי הנחיה וייעו לזה גשר בי� ההערכה המאמר הנוכחי מהווה במוב� . אותה כא�

המבקשי� להרחיב את הידע , עזר ללקוחות הערכה מספקי� כליא+ ממצאי העבודה 
פני המערי� ולעמוד על מרחב המשמעויות של לשלה� אודות האתגרי� הניצבי� 

המאמר עשוי לסייע לארגוני� המבצעי� הערכה להבי� , יתרה מזאת. פרקטיקת ההערכה
 . גלגוליהאת מקורותיה ואת , השפה הארגוניתאת 

_____________ 

מול ) מטע� המערי�(מנהל ההערכה : מעורבי� בתהלי� שני מתווכי�, כאשר יש בארגו פונקציית הערכה פנימית  5
 . מול בעלי העניי בארגו) מטע� הארגו(צוות המעריכי� ומנהל ההערכה 
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במאמר מוצגת גישת הערכה רחבה המציעה כלי� יישומיי� דיאלוגיי� , לסיכו�
 לסייע למערי� ותעשוי, כמו ג� הבניה והמשגה, יצירת דיאלוג סביב השפות. ותהליכיי�

 תוללקוח לעשות שימוש מושכל בעבודה ע� השפה ולהפיק את המיטב מפרקטיק
 . ההערכה

. מפגש שפותלהערכה ול הנוגעותד של תופעות ומאמר זה נגע בקצרה בקשת רחבה מא
 א� בדר� של העמקה בכל אחת ,האנו סבורות שיש מקו� להמשי� ולחקור תופעות אל

א� בחקירת תופעות אחרות או הקשרי� של ארגוני� מסוגי� שוני� וא� , מהתופעות
 . בדרכי� אחרות

 : עבודתנו ומהוות אתגר מעניי� למחקרי המש�להל� מספר סוגיות העולות מ

 :סוגיות העוסקות בדמיו� בי� שפת ההערכה לשפת הארגו� ותוכניותיו .א

): תפיסת עול�, השכלה ,מצב משפחתי, גיל, מוצא(שאלת הדמיו� בי� מערי� ללקוח  �
ה� המגבלות ה מ: ולעומת זאת) ;הפחתת התנגדויות: למשל (?מה מאפשר הדמיו�

ה� ה מ) ;היטמעות המערי� בארגו�: למשל (?מיו� בי� מערי� ללקוחהדמ הנובעות
 ?ההמלצות האופרטיביות בסוגיית הדמיו�

מה אפשר ללמוד ממפגשי� בי� פרופיל מסוי� של מערי� לבי� קבוצות אוכלוסייה  �
 ?)עולי� חדשי��וותיקי�, ערבי��יהודי�, חילוניי��דתיי�(בעלות פרופיל אחר 

 : דפוסי הערכה ולמידה .ב

� �מתי : מידת ההלימה בי� דפוס הלמידה של הארגו� לדפוס הלמידה של המערי
  ?הבדלי� ופערי�תו� חוסמת למידה מ, ההלימה מסייעת ומתי היא מעכבת תהליכי�

 ? הלקוח את שפת ההערכה ומשתמש בה�באילו אופני� לומד הארגו� �

 שינויי� אילו? סביבתולנטית יותר לארגו� וווכיצד יכולה ההערכה להיות רל �
 ?  בטרמינולוגיה של ההערכה עשויי� להקל על התיוו� וההטמעה שלה

 :תמורות בפרופסיה של ההערכה .ג

כלכליות , חברתיות, אסטרטגיות, אידיאולוגיות(שפה כמבטאת השפעות של תמורות  �
 . שהתחוללו בארגו� ובסביבתו, )ואחרות

ה� המשמעויות של ה מ? אילו תמורות התחוללו בשפת ההערכה בעשורי� האחרוני� �
 ? אילו מגמות מסתמנות לעתיד? התמורות הללו
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