מחקרי הערכה

מחקרים שמייצרים לכם ערך

היכולת לטפל בהצלחה באתגרים חברתיים מורכבים מחייבת את העוסקים במשימה
למקצועיות ,מהימנות ,יעילות וביקורתיות .כלי הערכה ולמידה שונים משמשים מעצבי
מדיניות ,רשויות ביצוע וגופים חברתיים כמשאבים אסטרטגיים לתכנון ,יישום ,למידה
ושיפור מתמשכים בדרך להשגת מטרות חברתיות והגדלת האימפקט של פרוייקטים.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,בעל ניסיון מחקרי עשיר בתחומי מדיניות וחברה מזה
 40שנה ,מלווה משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,קרנות פילנתרופיות וארגוני מגזר שלישי
בתהליכי הערכה בעזרת מגוון כלים מחקריים ומתודולוגיות חדשניות ועם צוות מומחים בעלי
מוניטין בינלאומי .במהלך שנות פעילותו זכה המכון להישגים רבים ומחקריו מהווים בסיס
לתהליכי קבלת ההחלטות ולקביעת סדר היום בנושאים חברתיים וכלכליים בישראל.

הערך

מגוון גדול של כלי מחקר והערכה אשר יסייעו לכם להבין את השפעת התהליכים שאתם מובילים
ולהרחיבם ,לשפר את ניהול הפרויקטים שלכם ,לאפשר קבלת החלטות ארגוניות מבוססות ידע ונתונים
ולחזק את יכולתכם המקצועיות.

שיקוף הצלחות

קבלת החלטות מושכלת
מבוססת ידע ונתונים מהימנים

הגדלת אפקטיביות ,תיאום
וניהול פרויקטים מורכבים

זיהוי אתגרים
ופתרונות בזמן אמת

הגדלת האימפקט ומקסום
התוצאות הרצויות

יצירת כלי תכנון
ומדדים ארגוניים
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פתרונות המחקר שלנו:
מפת ידע

מחקר הערכה אסטרטגי

כלי למידה לסקירת מידע וידע רחב היקף,
המסייע לבחון כיוונים אסטרטגיים ולקבל
החלטה הנתמכת בנתונים מהימנים מן הארץ
והעולם לפני כניסה לתחום/פרויקט חדש.
תוצרים :מושגי יסוד ,נתונים רלבנטיים בתחום,
סקירה תאורטית ,בנצ'מרקים וcase studies-
מהארץ ומהעולם ,מיפוי שחקנים ושותפים
פוטנציאלים.
תוצאות בטווח זמן מהיר של עד  3חודשים.

הערכה מקיפה  360°לפרויקט ארוך טווח
מסייעת ליישם את הפרויקט באופן יעיל
ולהתאים את התשומות המושקעות בפרויקט
להשגת תוצאות טובות יותר ,מאפשרת לארגון
ללמוד "תוך כדי הליכה" ,לזהות אתגרים
בזמן אמת ,להשתפר ביכולותיו הניהוליות,
ולשקף הצלחות.
תוצרים :דיוק המטרות ,תוצאות ומדדי
הצלחה ,הערכת השפעה ואימפקט ,הערכה
כלכלית ובחינת היתכנות להרחבת הפרויקט
(.)Upscaling

בניית וניתוח שאלונים

ייעוץ וליווי פרטני

הערכה ממוקדת המאפשרת לשאול שאלות
ספציפיות על פרויקט או מהלך שאתם מובילים.
מהווה כלי פשוט ומהיר לקבלת תשובות תוך כדי
הפעלת הפרויקט.
תוצרים :חידוד מטרות הפרויקט ,תרגום
המידע הרצוי לשאלון יישומי המותאם
לקהלי היעד השונים ,ניתוח הנתונים וגיבוש
דוח מחקר מקצועי הכולל ממצאים ,תובנות
והמלצות להמשך .הפקת תובנות בזמן קצר.

שעות יעוץ לביצוע הערכה עצמאית בליווי
מקצועי של מומחי המכון ,בהתאם לצרכי
הארגון.
תוצרים :ידע מקצועי רלבנטי ,מענה
לצורך ממוקד ,לדוגמה :הגדרת מטרות
פרויקט ובניית מדדי הצלחה; בניית מאגר
אינדיקטורים רלוונטיים למדידת תוצאות
והתקדמות; התאמת כלי מחקר לצרכי הערכה
פנימיים או לחילופין להבנת מודל ההשפעה
שלכם .הליווי והייעוץ נועד לאפשר לכם
לפתח יכולות מקצועיות פנימיות חדשות.

על צוות המכון נמנים מומחים בינלאומיים בתחום המחקר והאסטרטגיה .רבים מהם זוכי פרסים יוקרתיים.
בין החוקרים של צוות הערכה ,נמנים:

ד"ר שרית בן
שמחון-פלג
מנהלת המחקר

ד"ר מאיה חושן
חוקרת בכירה

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

אפרת סער
אחראית הערכה

ימית נפתלי
כלכלנית

ליאור שילת
מנכ"ל המכון

ד"ר שרית בן שמחון-פלג
מנהלת המחקר
sarit@jerusaleminstitute.org.il
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