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 רקע ומטרות יום העיון

בנושא "קידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ושילובה השוויוני בכלכלה הישראלית" יום העיון 

 -מלון "לאונרדו" בחיפה בתאריך הבהתקיים נערך על ידי מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. יום העיון 

 אנשים.  181 -כ בו השתתפוו 13:81-11:81בין השעות  1.11.1111

, מציג הערכה מסכמת של יום העיון. דו"ח זה מהווה חלק מתהליך הערכה מובנה שמינהל אבההדו"ח 

 המחקר מבצע עבור הפעילויות עליהן הוא אחראי. באופן כזה ניתן להפיק לקחים לגבי אירועים עתידיים.  

מחקר ואשר נועדה לתרום לתכנון, לשיפור הדו"ח נבנה על בסיס ערכת מסגרת הערכה שהוכנה במינהל ה

 ולארגון ימי עיון וכנסים עתידיים של מינהל המחקר.

הדו"ח הנוכחי משלב הערכות של המשתתפים, כפי שבאו לידי ביטוי בשאלון למשתתף, לצד הערכות לא 

ן )הן הדוברים והן המשתתפים בו( וכולאחריו פורמאליות שעלו בשיחות עם המשתתפים ביום העיון 

 הערכה של מארגנת יום העיון.

 אחוז משיבים(. 39.7%איש ) 191אנשים מתוך רשימה של  171על המשוב ענו 

 

 מטרות יום העיון

יום עיון זה הינו יום העיון הראשון שמינהל מחקר וכלכלה מקיים בתחום תעסוקת האוכלוסייה הערבית. 

 ליום העיון היו מספר מטרות:

מיוחדות כגון חרדים, אנשים עם האוכלוסיות את תחום המינהל מחקר וכלכלה חוקר כבר מספר שנים  .1

. מוגבלויות וערבים. לפני כשלוש שנים, הוקם תחום האוכלוסייה הערבית והיקף המחקר בנושא גדל

את המחקרים העדכניים ביותר בתחום תעסוקת בעקבות זאת, הוחלט לארגן יום עיון אשר יציג 

 .אחרונהבשנה ה האוכלוסייה הערבית שהמינהל חקר

 האוכלוסייה הערביתתעסוקת בשנים האחרונות מתקיימים כנסים וימי עיון רבים בנושא קידום  .1

. אחת ממטרות יום והתחושה הכללית היא כי הנושאים והדוברים חוזרים על עצמם מאירוע לאירוע

הכוונה הייתה שהיום יתמקד בעיקר בפן המחקרי  עיון זה הייתה להציג את הנושא באופן שונה במקצת.

תוכניות ב דון באופן נרחבלא לו כלומר, להציג מספר מחקרים בתחום ולדון בהם .ופחות בפן היישומי

. בנוסף, היה ניסיון שמרבית המשתתפים קידום תעסוקת האוכלוסייה הערביתהעוסקות בממשלתיות 

 ימי עיון רבים. בסים ובפאנלים יהיו כאלו אשר לא השתתפו בעבר בכנ

הממשלה לא מספיק משתפת אוכלוסייה זו. אי בקרב האוכלוסייה הערבית קיימת תחושה חזקה כי  .8

שמרבית הדוברים ביום העיון יהיו אקדמאים ואנשי עסקים מקרב  יתהאחת מהמטרות הילכך, 

 האוכלוסייה הערבית.

 

 מבחנים עיקריים: 1המסמך בהמשך בוחן את לקחי יום העיון הנ"ל על פי 

 מבחן ההכנות המוקדמות .1

 מבחן אוכלוסיית היעד והמשתתפים .1

 רוחטיפול מנהלי ואי .8

 מבחן התוכן .4

 מבחן השגת המטרות .1
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 פרק 1 – מבחן ההכנות המוקדמות ליום העיון

 

 ארגונית-תכנוניתא. המסגרת ה0

. מנהל 1111החלו לקראת סוף חודש יוני  ,1111ההכנות ליום העיון, אשר תוכנן להיערך בחודש נובמבר 

ים החליטו על יעדי היום ומטרותיו, קהל היעד, בני מיעוטמינהל מחקר וכלכלה ומרכזת תחום תעסוקת 

מספר המשתתפים הצפוי, מתווה ראשוני לסדר היום ולדוברים ביום העיון. בנוסף, התקיימה התייעצות 

 לה לגבי מבנה ותוכן יום העיון.עם אנשי הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממש

 

 ב. מועד יום העיון0

התכנון המקורי היה כי יום העיון יתקיים בחודש ספטמבר, לאחר הרמדאן ולפני "חגי תשרי". בעקבות 

. בדיעבד התברר כי באותו יום משרד התמ"ת 1.11.1111 –אילוצים של שר התמ"ת, יום העיון נקבע ל 

 דבר אשר גרם לעובדי משרד רבים לא להגיע ליום העיון.  השיק את המיתוג החדש של המשרד,

אירועים חשובים לאוכלוסיות אשר מיועדות  לא מתוכננים להתקייםחשוב להקפיד ולברר כי בעתיד 

  להשתתף ביום עיון שכזה על מנת למנוע את היעדרותן מאותו יום.

 

 ר היוםג. קביעת סד0

מספר מחקרים עדכניים שמינהל המחקר ערך בשנה האחרונה מטרתו המרכזית של יום העיון הייתה להציג 

ה של האוכלוסייה הערבית. אי לכך, הוחלט השכלהעוסקים במאפייני התעסוקה וה מרכזיים נושאים שניב

 שיום העיון יכלול את ההרצאות הבאות:

 נאום פתיחה של שר התמ"ת. .א

נתן על ידי איש אקדמיה הרצאה כללית בנושא האוכלוסייה הערבית, כאשר הוחלט שההרצאה תי .ב

 ושהיא לא תהיה קשורה בהכרח לנושאים אשר יום העיון יעסוק בהם.

 הרצאה בנושא מדיניות הממשלה לשילוב תעסוקתי וקידום עסקי של החברה הערבית. .ג

 בכלכלה הישראלית. ערביםהרצאות ורב שיח העוסקים בנושא השתלבות עסקים בבעלות  .ד

ים ואופן ערבהרצאה ורב שיח העוסקים בנושא מאפייני ההשכלה והתעסוקה של אקדמאים  .ה

 השתלבותם בשוק העבודה היהודי.

 .מהמגזר הערבי איש אקדמיההוחלט כי את יום העיון ינחה 

זמן לתגובות הבשל הרצון להציג מספר רב של נושאים ודוברים ועל רקע קוצר הזמן, הוחלט כי יקוצר 

רבים ציינו כי היה חסר שיתוף  תרעומת בקרב מספר רב של אנשים ומשתתפים ה זו עוררה. החלטמהקהל

 .רב יותר של הקהל, מקום לשאלות ותשובות, לדיון אקטיבי יותר ולקבוצות חשיבה

 

 בחירת  מקום יום העיוןד. 0

על מנת  , וזאתהחשיבה על המקום בו יתקיים יום העיון נעשתה בשיתוף נציגים מהאוכלוסייה הערבית

. הוחלט כי יש שהייתה אמורה להשתתף ביום זה וכלוסייה המרכזיתאת המקום לא ,כמה שניתן ,להתאים

כגון חיפה או יפו, בנוסף הוחלט כי יש למצוא מקום ליהודים וערבים  בישוב מעורביום העיון לקיים את 

לוסייה הערבית, וזאת אשר יהיה נגיש לאוכלוסייה המרכזית אשר אמורה להשתתף ביום זה, קרי האוכ

לא שותף להחלטות המתקבלות וכי הערבי קיימת תחושה חזקה כי הציבור  זושבקרב אוכלוסיית מכיוון 

ים מתגוררים בצפון, הרצון היה לקרב את הערבהוא אינו מיודע בתהליכים המתרחשים. מכיוון שמרבית 

לקיים ועל כן הוחלט  ף ביום העיוןולגרום לה להרגיש שותפה ולאפשר לה להשתת זו אוכלוסייההאירוע ל
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נציגי . אולם, מכיוון שהיה ידוע כי ביום העיון ישתתפו גם אנשים רבים מהמרכז )אזור זהב את האירוע

אשר יחסית צפוני , הוחלט לקיימו בחיפה, מקום משרדים ממשלתיים, אנשי עסקים, אנשי אקדמיה וכד'(

 לבאים מהמרכז. גם נגיש בנוסף 

נגיש הן לאוכלוסייה אשר באה מהצפון והן  ,באופן יחסי ,מצוא מקום אשר יהיההחשיבה הייתה ל

לחיפה, במקום אשר הדרומית לאוכלוסייה אשר באה מהמרכז, ולכן הוחלט כי יום העיון יערך בכניסה 

 . ימת נגישות גבוהה לתחבורה ציבוריתקי

תואר יום העיון והדרישות בהתאם להחלטות אלה, נשלח מכתב למחלקת ההדרכה במשרד התמ"ת ובו 

זו . בנוסף, במכתב נכתב כי שהוצגו לעיל מקומות אשר ענו על הדרישות 1למקום, כאשר ניתנה המלצה על 

ים ולכן הערבהפעם הראשונה שמינהל המחקר עורך יום עיון ייחודי העוסק בקידום תעסוקת אוכלוסיית 

. לאור בקשות אלה, ניתן על דרישה זו צעו ענובד וממלכתי והמקומות שהועלה הרצון לקיים יום עיון מכו

אישור מיוחד מועדת המכרזים לקיים את האירוע במלון "לאונרדו" אשר ממוקם בכניסה לחיפה, קרוב 

 , וזאת על אף שהוא לא נכלל ברשימת זכאי מכרז חשכ"ל. האוטובוסת הרכבת וויחסית לתחנ

 

 ה. הסדרי הנגשה0

אפשרות גישה לאולם עבור משתתפים בעלי כסאות על גלגלים. לקראת במהלך ההכנות ליום העיון, נבדקה 

תרגום עבור לתרגום עבור האוכלוסייה הערבית והן להוחלט שלא להביא מתרגם סימולטני הן יום העיון 

 כבדי שמיעה. 

בעקבות מספר תלונות של משתתפים כבדי שמיעה אשר התקשו לשמוע ולראות את הדוברים, בעתיד יש 

 .האפשרות להביא תרגום סימולטני, מתמלל, או להאיר את פני הדובריםלשקול את 

 

 . סידורי חנייהו0

במלון בו התקיים האירוע הייתה חנייה חופשית ללא תשלום. הייתה חנייה הן בחניון התת קרקעי של 

המלון והן מחוץ למלון. מספר משתתפים ביום העיון התלוננו כי דלתות הכניסה מהחניון התת קרקעי 

 לאולם היו נעולות, דבר אשר הצריך מהם לעשות דרך ארוכה על מנת להיכנס לאולם. 

 

 ניית רשימת מוזמנים. בז0

אנשי מכוון לשיום עיון זה יועד לו היה העיקרי קהל ההוחלט כי יום עיון זה יהיה פתוח לקהל הרחב, אולם 

אקדמאים לאנשי עסקים )הן מהמגזר הערבי והן מהמגזר היהודי(, ל, החוקרים את התחום אקדמיה

העיון ישתתף קהל רב השייך לאוכלוסייה נציגי ממשלה הפועלים בתחום. כמו כן, הייתה ציפייה כי ביום לו

הערבית. לפיכך, הוחלט לבנות רשימת תפוצה אשר תכיל רשימות רלוונטיות של מינהל מחקר וכלכלה, 

יום העיון ורשימות  ירשימות של אנשי עסקים, רשימות של אנשי אקדמיה מפקולטות רלוונטיות לנושא

 ם אוכלוסייה זו.תפוצה של עמותות ומשרדים ממשלתיים אשר עובדים ע

( save the date) "שמור את היום" משום שיום העיון נקבע מיד לאחר חגי תשרי, הוחלט להפיץ הזמנת

. ההזמנה הרשמית נשלחה כחודש לפני מועד יום העיון וזאת באמצעות המועד המתוכנןכחודשיים לפני 

ותות ושל גופים המייל ובאמצעות פרסום ההזמנה באתר מינהל המחקר ובמספר אתרים של עמ

היה מספר רב  ממשלתיים. לאורך התקופה נרשמו אנשים ליום העיון, אולם עקב העובדה שבאותה תקופה

 בשניתחגים וחופשות, תהליך הרישום ארך זמן מה. אי לכך, כשבוע וחצי לפני מועד יום העיון, נשלחה  של

לכמות המקסימאלית שהוחלט הזמנה לרשימת התפוצה ובעקבות זאת אחוז הנרשמים עלה עד שהגיע ה

מראש עליה. ביום עצמו הגיעו אנשים רבים שלא נרשמו ליום לפני כן אך מצד שני, אנשים רבים שנרשמו 

מילוי אמנם הרישום דרך האינטרנט היה נוח ומסודר, אולם הייתה בעייתיות בכך שלאחר לא הגיעו. 
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מצב זה יצר חוסר ם שלו ליום העיון אושר. אישור ולפיכך לא ידע האם הרישוכל , הנרשם לא קיבל הפרטים

כפילות אי לכך נוצרה  ., אנשים רבים נרשמו במערכת יותר מפעם אחתוודאות מצד חלק מהנרשמים ועל כן

  .המארגנים גם בקרב בלבול יצר, דבר אשר שמותמספר ב

המאשר את בימי עיון עתידיים, מומלץ שלאחר ביצוע פעולת הרישום באינטרנט, יישלח לנרשם מייל 

 .רישומו וזאת כדי שהוא יידע כי הוא רשום ועל מנת למנוע את רישומו פעמים נוספות

את , "שמור את היום"בנוסף, מומלץ לקבוע מראש מי מעצב את כל ההזמנות ליום העיון )את הזמנת 

האם אותו מעצב יעצב את כל  –ההזמנה לשליחה באינטרנט ולפרסום באתרים ואת הלו"ז ליום העיון( 

ההזמנות או האם תתבצע חלוקה בין מספר אנשים. מומלץ לקבוע את החלוקה מראש על מנת למנוע 

ושההזמנה לשליחה במייל יעוצבו "שמור את היום" כפילות בעבודה ואי נעימויות. בנוסף, מומלץ שהזמנת 

 .תעל ידי אותו מעצב וזאת על מנת לייצר רצף נושאי בין ההזמנו

 

 . תיק למשתתףח0

 לקראת יום העיון הושקעה עבודה רבה בהכנת תיק למשתתף אשר כלל את החומרים הבאים:

 חוברת המכילה את תוכנית יום העיון והצגת הדוברים ביום זה. .א

 ים בישראל.ערבלקט נתונים על אקדמאים  .ב

ראל ובעסקים ביש ערביםחוברות אשר הכילו דוחות העוסקים במאפייני ההשכלה של אקדמאים  1 .ג

 בבעלות ערבית וכן מסמך יזום העוסק במחקר בנושא תעסוקת בדואים בנגב.

אוגדן נתונים: "האקדמאים הערבים בישראל: דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים  .ד

 ".1111-1113והכנסות 

 דפים עם הלוגו של המינהל ועט. –ציוד כתיבה  .ה

 

המחקר של תחום בני מיעוטים, חוקרים אשר עסקו בסקרי עסקים על הכנת החומרים היו אחראים רכזת 

תיקים בבעלות ערבית, עורכת ומעצבת גרפית אשר הכינה את החומרים לפרסום ולהפקת החוברות ה

לא לקראת יום העיון עוצבה תיקייה חדשה למינהל המחקר אשר )ומעצבת גרפית אשר הכינה את התיקייה 

פי אלא מטרתה להוות תיקייה אחידה ולשמש את כל ימי העיון ספציהעיון הת ליום יועדמ הייתה

 .(העתידיים

סידור החומרים בתוך התיקיות נעשה על ידי מספר עובדים של המינהל והתיקים הובאו למלון יום לפני כן 

 ברכב של משרד התמ"ת.

ביום העיון  ןה היו מאוד מרשימים ומשתתפים רבים ציינוהחומרים אשר הוצגו בתיקייה והתיקייה עצמה 

והוצגו בצורה רשמית ונוחה  , נתנו להם מידע רבבסקר המשוב כי מסמכים אלה תרמו להם רבותעצמו והן 

  לעיון.

באופן מדגמי  בדוקדבר חשוב שיש לשים אליו לב בעתיד הוא שכאשר החומרים יוצאים מבית הדפוס, יש ל

במספר חוברות, חלק מהדפים  ,כי אין בעיות בהדפסה )כגון דפים חלקים, הדפסה הפוכה וכד'(. ביום העיון

 .הודפסו הפוך

 

 הליך הרישום ביום העיון. תכנון תט0

 1רושמות על פני  4 -על מנת למנוע עומס וצווארי בקבוק בעמדות הרישום, הוחלט לאייש את העמדות ב

 18:11בבקר ועד  3:81 -לחן נוסף הוקצה לתיקי המשתתף. עמדות הרישום היו פתוחות החל משולחנות ושו

בבקר וסידרו את תגי השם בערמות לפי  7:81 -בצהריים, כל זמן שהגיעו אנשים נוספים. הרושמות הגיעו ב
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יקה היא סימנה את המגיעים ורשימה ר בהב'. לכל רושמת הייתה רשימה של הנרשמים ליום העיון -א'

באו תגי אשר יועדה לרשום כאלו אשר לא נרשמו מלכתחילה. בנוסף, לאותם אנשים שלא נרשמו מראש, הו

שלא נרשמו מראש לא הייתה מספקת וזאת משום שהגיעה כמות האנשים ל שם ריקים וסרטים. ההערכה

שים פוי ואותם אנכמות גדולה מהמתוכנן. דבר זה גרם לכך שתגי השם הריקים נגמרו מוקדם מהצ

 . הסתובבו ללא תגים

בימי עיון עתידיים יש להביא כמות גדולה של תגי שם ריקים, מדבקות ושרוכים על מנת להיערך למצב בו 

 . יגיעו אנשים רבים שלא נרשמו

שחלק מתגי השם של כאלו אשר נרשמו מראש לא הוכנו או לחילופין, לא הגיעו לעמדת  יתכןבנוסף, 

הרישום וכך נוצר מצב שלאנשים רבים אשר נרשמו מראש לא היה תג שם מוכן, דבר אשר עורר אצלם 

 מירמור קל. 

 בעתיד חשוב מאוד לוודא מראש שקיימת התאמה מלאה בין השמות הרשומים לבין תגי השמות.

 

 ני, לוגיסטיקה וההיערכות המשלימהציוד טכ. י0

במרכז עמודים גדולים  4איש. באולם בו התקיימו ההרצאות היו  181 -ביום העיון תוכננו להשתתף כ .א

אשר תפסו מקום רב והסתירו את מרכז הבמה מפני היושבים בצדדים. אי לכך, הוחלט גם  חדרה

על מנת שיהיה מקום לכולם וכמו כן הוחלט להוסיף למסך ישיבת תיאטרון להושיב את הקהל ב

 8המסכים הוזמנו גם  8 -מסכים ניידים נוספים אשר הועמדו בשני צידי האולם. בנוסף ל 1המרכזי 

אשר ליווה את יום העיון  איש טכנימקרנים ומחשב עבור הצגת המצגות של המרצים. הוחלט להזמין 

ברה, סייע בהעלאת והורדת המסך המרכזי בהתאם לסוג לכל אורכו והיה אחראי על מערכת ההג

ההרצאה שניתנה, היה אחראי על החלפת המצגות במחשב, על סידור המיקרופונים בין דוברי הפאנל 

ועל העברת מיקרופון בין אנשים מהקהל אשר ניתן להם זמן לשאול שאלות. בנוסף, הוא סייע 

והיה צריך להעלותן מחדש. במרכז הבמה הוצב  בתקלות שהתרחשו מדי פעם כגון מצגות אשר נתקעו

פודיום עם מיקרופון אשר יועד לשימוש מנחה היום והדוברים אשר לא השתתפו בפאנלים. במקור 

אולם כבר בתחילת היום הוחלט לוותר עליו משום שהמנחה עלה וירד  ,הוזמן גם מיקרופון דש למנחה

 . זה לא היה נוחועל כן שימוש במיקרופון שכ מהבמה לאורך כל היום

על מנת ליצור אוירה של שיחה  דוברים ומנחה. 1שבכל אחד מהם השתתפו  פאנלים 1במהלך היום היו 

 8כסאות בחצי מעגל עם  7חופשית ופחות רשמית, הוחלט לא להציב שולחן נשיאות אלא לסדר 

מיקרופונים ניידים כאשר לפניהם ניצב שולחן קטן אשר יועד לשתיה. גם מנחה הפאנל ישב עם 

 המשתתפים ולא עמד מאחורי הפודיום. 

אולם בסוף  ,עיון. הוכנו גם שלטים אשר הציגו את הדובריםהוכן לכל המשתתפים ביום ה תג מזהה .ב

אפ )כרזה גדולה( אשר הציג את נושא יום העיון ואת  בכניסה למלון הוצב רול לא נעשה בהם שימוש.

 אפים נוספים. רול 1התאריך. כמו כן, בצידי האולם, הוצבו 

ם השירותים היו קומה בקומת הכניסה של המלון, אולממוקם האולם בו התקיימו ההרצאות היה  .ג

להכווין את היה בבנין אחר. על מנת בו הוגשה ארוחת הצהריים וחדר האוכל לקומת הכניסה מתחת 

רבים לשירותים ולחדר האוכל. אף על  שלטי הכוונה, המלון התבקש להכין המשתתפים בקלות יחסית

השירותים וחדר האוכל  וכי המרחק של פי כן, מהסקר עלה כי עדיין היה בלבול במציאת מקומות אלה

 . מאולם ההרצאות הפריע לחלק מהמשתתפים
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שהוצגו במהלך היום רוכזו, מספר ימים לפני מועד יום העיון, אצל רכזת המחקר של תחום  המצגות .ד

בני מיעוטים. המצגות נשמרו לגיבוי בכמה מקומות והועלו למחשב הנייד שהוזמן מהמלון בבקר יום 

 העיון. כל המרצים, למעט אחד, נעזרו במצגת.

ם העיון, לפני תחילת היום הגיעו מאבטחים מכיוון ששר התמ"ת פתח את יו – אבטחה ושירותי צילום .ה

הוזמן צלם סטילס על מנת ליום העיון של השר, סרקו את המקום ונשארו עד לאחר לכתו של השר. 

 שיתעד וילווה את היום כולו.

ספות . לנוחיות המשתתפים, פוזרו כיבודעמדות קפה ושולחן עם  8בכניסה למלון הוצבו  - קבלת פנים .ו

. במהלך ההתכנסות ניתן כיבוד עשיר וכמו כן הוגשו שתייה חמה בת הכניסהברחוכסאות גבוהים 

 ושתייה קלה אשר נשארו לאורך כל היום. 

כפי שנאמר לעיל, ארוחת הצהריים הוגשה בבנין סמוך לבנין בו התקיימו  – ארוחת הצהריים .ז

כנסים נוספים שנערכו באותו היום במלון, לא הורגש עומס  1ההרצאות. למרות שחדר האוכל שימש 

שארוחת הצהריים  ךחוסר באוכל. מספר משתתפים התלוננו על כ ואבתור לאוכל, חוסר מקום לשבת 

הייתה  כמות המשתתפים ביום העיוןש דקות הליכה(, אולם משום 1)אות הייתה רחוקה מאולם ההרצ

 .בו ניתן היה לקיים את יום העיוןלחדר האוכל אולם קרוב יותר  לא היה גדולה יחסית, למלון

 

 . פרסום מוקדםאי0

ת המשרד כחודש לפני יום העיון. בשבוע שקדם ליום העיון, והודעה על קיום יום העיון הועברה לדובר

מחקרים פרסם כתבה אשר הציגה את ה The Markerעיתון סמה הודעה לעיתונות באתר המשרד ורפו

 יום העיון. את פרטי ביום העיון ופרסם  יו עתידים להיות מוצגיםשה

 

 . שיתופי פעולהבי0

הכנת יום עיון שכזה דורשת מעורבות של אנשים רבים. אחד משיתופי הפעולה שנערכו לקראת היום היה 

משותפת בין רכזת המחקר של תחום בני מיעוטים לבין עובדי המלון )מנהלת יחסי ציבור ומנהל עבודה 

רמת האירוח ביום עצמו הייתה גבוהה, למרות . התמ"ת משרדנציגות מחלקת ההדרכה של  1 -להאירוע( ו

על מצופה רמה תהיה כשנדרשו מספר מפגשים ושיחות עם האחראים על האירוע מטעם המלון על מנת שה

בנוסף, הייתה עבודה משותפת של רכזת המחקר של תחום בני מיעוטים עם חטיבת  .ידי מארגני יום העיון

, הייתה עבודה משותפת של במייל ההזמנותהייתה אחראית לעיצוב ולהפצת האינטרנט של המשרד אשר 

ום העיון דרך הרישום ליעל רכזת המחקר של תחום בני מיעוטים עם נציגה מהמשרד אשר הייתה אחראית 

האינטרנט באמצעות מערכת סקרים וכן הייתה עבודה משותפת בין רכזת המחקר של תחום בני מיעוטים 

העורכת והמעצבת הגרפית של המשרד אשר הייתה אחראית להכנת כל החומרים לפרסום ולהפקת  לבין

נות רבה לעבודה התחושה הייתה כי יש נכו -ן לטובה את העבודה עם אנשי המשרד . יש לצייהחוברות

 משותפת, רצון לעזור בכל בעיה ומחויבות להצלחת האירוע.  
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 פרק 2 – אוכלוסיית היעד וקהל המשתתפים בפועל ביום העיון

 

איש כאשר התכולה המקסימאלית של האולם אשר נקבע להרצאות ביום  111-111 :יום העיון תוכנן ל

עד  איש, מספר אשר עמד בציפיות של מארגני היום. 181 -איש. ליום עצמו הגיעו כ 111העיון הייתה עבור 

הפסקת הצהריים הייתה נוכחות מרבית של המשתתפים, אולם לאחר ארוחת הצהריים חלה ירידה בכמות 

  .שיא 31 -לכהמשתתפים 

ים או גורמים היו נציגים של גופים ציבוריים או משרדים ממשלתי מהמשתתפים ביום העיון קרוב למחצית

התכנון  .כלשהן נותאו לקרות או לעמות יםוולונטרי ים לארגוניםהיו נציגים השייכ 14.3% -ממשלתיים ו

להיות מורכב  מתוכנןבו היה  שתתףרגני יום העיון היה שמרבית הקהל אשר אמור היה לההמקורי של מא

. בפועל, היה ייצוג יתר יהודים וערבים ומאנשי עסקיםהחוקרים את התחום מאנשי מחקר ואקדמיה 

בלבד  11.3% ,ולעובדי שירות התעסוקה שלרובם אין נגיעה ישירה לתחום לעובדי משרד התמ"ת

האחוז הקטן  .ציגים מהמגזר הפרטיהיו נ 11.1% -ו מהמשתתפים היו נציגים מהאקדמיה או ממכוני מחקר

הזמנות מספר רב של נשלחו ש זאת למרותיחסית של המשתתפים מהאקדמיה ואנשי העסקים היה מפתיע ו

וכמו כן נשלחו  ממרבית האוניברסיטאות והמכללות בארץ , החוקרים את התחום,לאנשי אקדמיה ומחקר

   .הזמנות רבות לאנשי עסקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהמטרה המרכזית של יום העיון הייתה להציג את המחקרים אשר מינהל המחקר ביצע בשנה   משום

של הממשלה אלא לדון באותם המחקרים, תוכניות ב עמיקהאחרונה, ומשום שהייתה כוונה מראש שלא לה

מכיוון הייתה חשיבה מראש שיום העיון יפנה יותר לאנשי המחקר והאקדמיה ופחות לאנשי ה"שטח". 

, הועלתה ביקורת מצד גורמים רבים אשר חשו שלא ניתן להם שליום עצמו הגיע קהל שונה מהמתוכנן

מספיק מידע על המתרחש ב"שטח", כי לא ניתנו תוכניות קונקרטיות ושהדברים שנאמרו במהלך היום היו 

,  גוף ציבורי
משרד או גורם  

 ממשלתי
46.7% 

רשות עירונית  
 או מקומית

6.5% 

 מגזר פרטי
16.6% 

מכון  /אקדמיה
 מחקר
11.8% 

ארגון  
עמותה/וולנטרי
 קרן/

14.8% 

 אחר
3.6% 

 כ"באחוזים מסה, משתתפים לפי מקום עבודתם
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ום כיום עיון מעשיים. מארגני יום העיון ניסו להציג, עוד בשלב הפרסום, את היתיאורטיים ופחות יותר 

אופי היום מחקרי ולא ככנס שיוצגו בו תוכניות מעשיות ופרסמו מראש את תוכנית היום במטרה להציג את 

את מטרות היום  אחרהנושאים המדויקים בהם יעסוק יום זה, אולם יתכן והיה צורך לפרסם באופן ואת 

בזמן תהליך או לחילופין,  תו יוםלנושאים אשר לא היו מתוכננים לאו על מנת לגרום למשתתפים לא לצפות

היה צריך לבדוק, יותר לעומק, מיהו קהל הנרשמים ולהפיץ את פרטי יום העיון באופן המוקדם הרישום 

לא לפתוח את ההרשמה לקהל אגרסיבי יותר בקרב קהל היעד הרצוי שמיעט להירשם. פתרון נוסף הוא 

  .הרלוונטי בלבדהיעד  קהלהפתוח אלא להזמין את 

 

 על יום העיון לפי הערכת המשתתפיםיעילות פרסום המידע  א.2

בעקבות ניסיון מימי עיון ומכנסים קודמים, הוחלט לפרסם את יום העיון בעיקר על ידי שליחת הזמנות 

במיילים לרשימת תפוצה נרחבת. בנוסף, ההזמנה ליום העיון הופיעה במספר אתרי אינטרנט של משרדים 

 Theבעיתון " בכתבה מוסרפויום העיון  פרטי ,המועדם וכן מספר ימים לפני ממשלתיים וארגונים חברתיי

Marker ." 77.1% –הוכחה כאפקטיבית  כי שליחת ההזמנות ישירות למייליםמתשובות המשתפים עולה 

דיווחו כי שמעו על יום  11.4%ציינו כי שמעו על יום העיון באמצעות קבלת הזמנה למייל שלהם. בנוסף, 

בלבד ציינו כי שמעו על יום העיון דרך מודעה באתר  1.1% -העיון מחברים/מכרים/עמיתים לעבודה ו

  האינטרנט.

ה, יתכן וכדאי בעתיד לפנות באמצעי משום שליום עיון עצמו הגיע אחוז נמוך מהמצופה של אנשי אקדמי

 תקשורת נוספים כגון פרסום ההזמנה בעיתונות אקדמית, באתרי אינטרנט אקדמיים וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבלת הזמנה  
 למייל

77.5% 

מודעה  
באתר  

 האינטרנט
1.2% 

/מכרים/חברים
 עמיתים
15.4% 

 אחר
5.9% 

 כ המשתתפים"באחוזים מסה, מקורות המידע על יום העיון
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 טיפול מנהלי ואירוח – 3פרק 

 

 א. ארגון המושבים באולם3

תיאטרון )סידור הכיסאות מארגני יום העיון החליטו להושיב את המשתתפים באולם ההרצאות בישיבת 

 שיקולים:  8( ולא בישיבה סביב שולחנות. לבחירה בצורת ישיבה זו היו בצורה פרונטאלית בשורות

  מכיוון שהיה רצון להכניס כמה שיותר אנשים לאולם בו התקיימו ההרצאות,  -שיקול של מקום

שיבה זו נחשבת צורת יהוחלט שישיבה בצורת תיאטרון היא הצורה המיטבית לאכלוס מרבי. 

 כחסכונית ביותר.

  עמודים גדולים אשר תפסו  4מבנה האולם היה בעייתי במקצת וזאת משום שבמרכז האולם הוצבו

מקום רב ואשר הסתירו את חזית הבמה ממספר נקודות ברחבי האולם. אי לכך, הוחלט כי צורת 

מקומות עם מכמה שיותר המרכזית הישיבה אשר באמצעותה ניתן יהיה לראות את הבמה 

משתתפים כמה שיותר ללמרות הניסיונות לאפשר  מינימום בעיות הסתרה היא ישיבת תיאטרון.

קשה היה לראות את ש הערות על כךמספר הועלו עדיין מיטבית בחזית הבמה, ה לצפות בצורה

 הבמה ממספר נקודות באולם.

  מפחיתה את כמות  אטרוןיבצורת ת ישיבה -הפחתת כמות השיחות בתוך קהל המשתתפים

הדיבורים בתוך הקהל ומעלה את רמת הקשב והריכוז שלהם בדוברים ובמצגות. לישיבה זו יש 

על מנת לשוחח עם אנשים מהתחום  , בין היתר,חיסרון והוא שאנשים רבים באים לימים כאלה

 במצב כזהאו שהם מעדיפים לצאת לשוחח מחוץ לאולם ו כאשר מושיבים אותם בישיבה שכזו,ו

מתאכזבים שלא יצא להם לשוחח עם נשארים באולם אך הרצאות או שהם נמצאים בם לא ה

 .במהלך היום אנשים רבים

 

 

 וטכניקת הצגת הנתונים ביום העיוןב. אמצעי העזר 3

היו ברורות ומעניינות. במהלך יום העיון לא היו תקלות  מצגותוהרמת המצגות הייתה ברובה ברמה גבוהה 

למעט העובדה שחלק מהמצגות נתקעו מדי פעם, אך האיש הטכני אשר ליווה את יום  מהותיות טכניות

העיון לכל אורכו תיקן בעיות אלה במהירות האפשרית. היו מספר תלונות על כך שלא היה תרגום סימולטני 

 לכבדי שמיעה.
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 מבחן התוכן  – 4פרק 

 

 הנושאיםעיון והקצאת זמנים להצגת א. תוכנית יום ה4

דוברים שונים. מספר זה כולל  11כאשר השתתפו בו  11:81 -ל 13:81יום העיון תוכנן להתקיים בין השעות 

 גם את המשתתפים בפאנלים ואת מנחה יום העיון. 

לא נרשמה גלישה ו התחיל בזמן ואהוקצה ליום ואכן ההיה רצון גדול לעמוד בלוח הזמנים אשר 

היציאה לארוחת הצהריים אשר נדחתה במחצית  ה בשעתעיכוב העיקרי הי. המשמעותית מהלו"ז המקורי

למנחה ניתנה הנחייה להקפיד מאוד על הזמנים והוא אכן עשה  .השעה וזאת בעקבות בקשה של המלון

 .זאת

בשל מספרם הרב של הדוברים, לא ניתן זמן רב לשאילת שאלות והבעת דעות מצד הקהל ומשתתפים רבים 

 .לכךהם שלא ניתן להם די זמן ציינו כי הפריע ל

פאנלים אשר הורכבו מששה דוברים ומנחה ולכל פאנל הוקצתה שעה. מהסקר עלה כי  1ביום העיון היו 

כמות המשתתפים בכל פאנל הייתה רבה מדי, כך שלא ניתן לכל דובר די זמן להביע המשיבים חושבים ש

ם היה ארוך מדי וכי היה רצוי לקצר אותם את דעתו ולהציג את עמדותיו. בנוסף, צוין כי משך הפאנלי

  במקצת.

בעתיד מומלץ לשקול להגביל את מספר המשתתפים בפאנל למקסימום חמישה משתתפים ובנוסף יש 

 דקות. 41-11 :לשקול לקצר את זמן הפאנל ל

 

הרצאה כללית אשר לא עסקה ישירות  שהרצהאיש אקדמיה  נתןההרצאה הפותחת של יום העיון את 

בנושאי יום העיון. ההרצאה הייתה בעלת דעות פוליטיות, דבר אשר עורר את כעסם של מספר משתתפים. 

  ( היה ארוך מדי.דקות 41הזמן הניתן להרצאה זו )משתתפים ציינו כי מה חלקכמו כן, 

עדיף שההרצאה תעסוק  םתוכן הרצאה ומומלץ לשקול הא על החליט מראש יחד עם המרצהבעתיד כדאי ל

 דקות. 81-41בנושאים הקשורים ליום העיון. בנוסף, כדאי לקצר את משך ההרצאה למקסימום 

 

 הערכות המשתתפים למשך יום העיון ב.4

סברו כי יום העיון היה ארוך מדי אך  13.3%( סברו כי משך יום העיון היה מתאים. 71.4%רוב במשתתפים )

ובעקבות דקות(  41)נראה שההתייחסות שלהם לאורך הייתה בעיקר בעקבות משך ההרצאה הראשונה 

 .סברו כי משך יום העיון היה קצר מדי 4.3%. )שעה עבור כל אחד מהפאנלים( אורך הפאנלים

סברו כי הזמן שהוקצה היה סביר במידה  13.3%בנושא הערכת הזמן שהוקצה לכל נושא ביום העיון, 

סברו כי הזמן שהוקצה לכל נושא היה סביר במידה בינונית. חלק מהמשתתפים ציינו כי  87%. 1ראויה

הייתה הייתה חסרה התעמקות רבה יותר בנושאים שהוצגו. בנוסף, תלונה מרכזית שעלתה מהמשתתפים 

הבעת דעות ותגובות ולשאילת שאלות מצד הקהל לגבי הנושאים שהועלו במהלך כי לא ניתן מספיק זמן ל

  היום. בעתיד, נראה כי חייבים להקצות לכך זמן רב יותר. תוכנית יום העיון הועברה במלואה כמתוכנן.

)לדוגמא,  אשר תתאחר כדאי לשקול לקצר את יום העיון ולסיימו בארוחת צהרייםלימי עיון עתידיים 

ולסיים את יום העיון לאחר הארוחה( וכך לא ייווצר מצב בו אנשים  14:11לצאת לארוחת צהריים בשעה 

רבים הולכים לאחר ארוחת הצהריים והדוברים בשעות אלה מרגישים כי הם מדברים מול אולם ריק 

 למחצה.

  

                                                           
1
 הכוונה במידה ראויה היא לאיחוד התשובות "במידה רבה" + "במידה רבה מאוד" 
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 רצים והמצגותג. המ4

וברמה טכנית גבוהה. הרצאת הפתיחה זכתה,  מחדשות , ברורות,בהירות מרבית ההרצאות היו מעניינות,

מצד המשתתפים, לביקורת הרבה ביותר. מספר משתתפים טענו כי ההרצאה לא הייתה מעשית, לא 

 מחוברת לשטח ויותר מדי פוליטית.

ד פורמט הפאנלים היה מוצלח, בעיקר הפאנל על אנשי העסקים אשר זכה לתגובת חיוביות רבות מצ

המשתתפים בכך שנתן חידושים רבים ושמשתתפיו היו מעניינים ביותר. בנוסף, פורמט זה שבר את רצף 

מספר משתתפים העירו על כך  ההרצאות הפרונטאליות ותרם לגיוון ולהגברת העניין בדיוני יום העיון.

ן לקרוא את שהפאנלים היו ארוכים מדי וכי מספר המשתתפים בהם היה רב מדי. )להרחבה בנושא, נית

 א(.4סעיף 

 

 ערכות המשתתפים לתוכנית יום העיוןד. ה4

 יחס לציפיות המוקדמות מיום העיוןב

מהמשתתפים ענו כי תכני יום העיון ענו על ציפיותיהם במידה  11.7%ביחס לציפיות מוקדמות מיום העיון, 

ובמידה  מועטה מאודאמרו כי התכנים ענו על ציפיותיהם במידה  11%רבה ובמידה רבה מאוד ואילו 

 . מועטה

 

 

 

 

 

 

 מתאים
76.4% 

ארוך  
 מדי

18.8% 

 קצר מדי
4.8% 

הערכות המשתתפים לגבי משך יום  
 העיון

במידה  
 רבה

46.1% 

במידה  
רבה  
 מאד

12.7% 

במידה  
 מועטה
4.2% 

במידה  
 בינונית
37.0% 

באיזו מידה הזמן שהוקצה לכל נושא  
 היה מתאים
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 תוספת ידע

מהמשתתפים ענו כי נושאי יום העיון העשירו את ידיעותיהם בתחום במידה רבה או במידה רבה  11.1%

 בלבד ציינו כי נושאי יום העיון כמעט ולא העשירו את ידיעותיהם.  7.1%מאוד ואילו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה רבה  
 מאד

19.2% 

 במידה רבה
36.5% 

 במידה בינונית
29.3% 

 במידה מועטה
9.6% 

במידה מועטה  
 מאד
5.4% 

המידה בה התכנים ענו על ציפיות המשתתפים באחוזים  
 כ"מסה

במידה רבה  
 מאד

14.4% 

 במידה רבה
46.1% 

 במידה בינונית
32.3% 

 במידה מועטה
6.6% 

במידה מועטה  
 מאד
0.6% 

מידת התרומה של יום העיון להעשרת ידיעותיו של  
 כ"באחוזים מהסה, המשתתף



15 
 

 ם ותחומים שהיו חסרים ביום העיוןערכות המשתתפים לגבי נושאיה. ה4

 ע מהשטחמיד

ופתרונות  , דוגמאות מהשטחממשלתיות למרות שהתכנון המקורי של יום העיון לא היה להציג תוכניות

להתמודדות עם בעיות התעסוקה השונות של האוכלוסייה הערבית, עיקר הביקורת שעלתה יישומיים 

חוסר במתן מידע שכזה. לדעת המשיבים היה עיסוק רב מדי במחקרים ובתיאוריות של מהשאלונים הייתה 

לבעיות ממשיים בהצגת פתרונות  ,הנושאים השונים וכמעט ולא הייתה נגיעה בהצגת תוכניות ממשלתיות

 .בתחום התעסוקה םייובמתן דרכים לגרימת שינו שדוברו עליהן במהלך היום

, הוצגה על ידי מנהל הרשות תוכניות ממשלתיותעסקה בוים פרקטיים נושאההרצאה היחידה אשר הציגה 

שלה היה "מדיניות הממשלה לשילוב  נושאוה כלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלהללפיתוח כ

  .ביותר תעסוקתי וקידום עסקי של החברה הערבית". הרצאה זו זכתה לביקורות חיוביות

 

 ידעמתוספת 

 "השטח"מהיה חסר להם ביום העיון. מלבד נושא הבאת נתונים  איזה מידענשאלו  משתתפי יום העיון

 , צוין חוסר ידע בנושאים הבאים: מתן מידע בנושא תוכניות עתידיותו

אנשים בעלי  ,כגון: נשים, אנשים חסרי השכלה הערבי, מגזרתוך התעסוקת אוכלוסיות חלשות ב -

 תושבי מזרח ירושלים.ו מוגבלויות

משרד התמ"ת מציע לקידום תעסוקת המגזר הערבי ותאור תנאי העבודה והזכויות של  הכלים אותם -

 העובדים הערבים.

תאור הבעיות והחסמים העומדים בפני השתלבות בעבודה והפתרונות לבעיות ולחסמים של התעסוקה  -

 במגזר הערבי.

רה בשטח חוסר באנשים מובילים מהתעשייה ובמעסיקים שיספרו מהם צרכי המעסיקים, מה קו -

 .וישכנעו לקלוט עובדים ערבים

 .מידע על גופים העוזרים בהשמות במגזר -

נכתב כבר קודם לכן, שלמרות שהיו ניסיונות מוקדמים ליידע את קהל המשתתפים על כך שמדובר ביום 

פתרונות קונקרטיים, לוממשלתיות עיון שיוצגו בו מחקרים רבים ושכמעט ולא תהיה התייחסות לתוכניות 

ים יידונו במהלך יום לבצע תיאום ציפיות עם המשתתפים כבר בתחילת היום וליידע אותם אילו נושאחשוב 

 המטרות של יום זה שונות ממטרות של כנסים.עיון שכזה וכי 

 

 

 בתחום הנדון בעתידו. נושאים מועדפים בתכנון ימי עיון 4

בימי עיון ובכנסים הבאים המשתתפים התבקשו, בשאלה פתוחה, להציע נושאים שראוי להתמקד בהם 

הבאת ו הערבי. הצורך המרכזי שעלה היה הצגת כלים של הממשלה לפתרון בעיית התעסוקה במגזר בתחום

הדגמות מפורטות מ"השטח" לגבי פתרונות ודרכי התמודדות עם מצב התעסוקה הן מצד העובדים והן 

 להלן נושאים נוספים שעלו: מצד המעסיקים.

 מקומות עבודה נוספים בפריפריה.דרכים לייצור פירוט ה -

הכוללות,  מתוך האוכלוסייה הערבית דיון בנושא החסמים במציאת תעסוקה לאוכלוסיות ספציפיות -

אנשים עם מוגבלויות,  מבוגרים, צעירים,, אקדמאיםבין היתר, נשים, אנשים בעלי השכלה נמוכה, 

 והאוכלוסייה הבדואית.  עובדי קבלן

 אז"תים.ה נושאש ולבנייה והכשרת קרקעות לתיעו נושא -
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 מרכזי תעסוקה והקמת מיזמים חדשים בתחום התעסוקה. סטאטוס הקמת  -

דרכים למתן עזרה לבעלי עסקים ערבים )נושא אפליה במסחר בקרב עסקים מהמגזר הערבי, זכויות  -

והטבות המגיעות לאנשי עסקים, תוכניות לעידוד עסקים ערבים, בעיקר קטנים, יזמות בקרב 

 ייה הערבית, הקשיים שעסקים נתקלים בהם וכד'(. האוכלוס

כגון: בעיית  ,חסמים שהאוכלוסייה הערבית ניצבת בפניהםאותם ובפתרונות לשונים דיון בחסמים  -

התחבורה, קבלה לאוניברסיטאות, אפליה בהעסקת עובדים ערבים מצד בעלי עסקים יהודים, גישור 

רבי, היכרות עם השוני בחברה הערבית והתמודדות הפערים התרבותיים בין עולם העבודה היהודי לע

 עם חסמים תרבותיים כגון לימוד עברית.
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 מבחן השגת המטרות והערכת תרומת יום העיון למשתתפיו – 5פרק 

 

יום עיון  .תעסוקת האוכלוסייה הערבית בישראלמאפייני קיימים ימי עיון וכנסים רבים העוסקים בנושא 

יותר מחקרים שנעשו להציג  ,בצורה שונה במקצת דוןיהנ מרכזית לדון בנושאזה שם לעצמו למטרה 

יראו לקהל  ,נושאים אלה בגישה חיובית יותר דברו עלבתחום ולהביא אנשי עסקים ואקדמאים אשר י

וצגו המחקרים החדשים יום העיון הבועל ידי כך, יוכלו להוות עבורם דוגמא. המשתתפים כיצד הם הצליחו 

גם  קבלהגישות השונות של אנשי העסקים והאקדמאים, אולם נראה כי היה צורך גדול מצד הקהל לו

לדבר להקצות יותר זמן ה, את הצורך בצורה חזק בנוסף, המשתתפים העלו בשאלון,פרקטיים.  תכנים

ושם לחלוק, להביע  במה ללקב . הם הביעו את רצונםלהיות שותפים אקטיביים ביום שכזהולאפשר להם 

בהתייחס לכך שמדובר ביום עיון ראשון שנערך  את המרצים ואת הדוברים. ל שאלותולשאו את דעותיהם

הנושא ייבחן וייבדק האם עדיף לשנות את מבנה היום ולהוסיף לו תכנים על ידי מינהל המחקר,  תחום זהב

כחית אך לפנות לקהל יעד ממוקד ומצומצם נוספים או לחילופין, עדיף להשאיר את היום במתכונתו הנו

מצד שני, ההתעניינות הרבה ביום העיון והגעת משתתפים רבים  יותר אשר מעוניין בקבלת מידע מסוג זה.

בשאלון  ,אליו, מראה כי הנושא עניין גורמים רבים וכי הייתה נכונות לבוא ולשמוע את הדברים. בנוסף

השיבו כי יום  11% -יום העיון ועד כמה הוא תרם להם ו המשתתפים נשאלו מהי הערכתם הכללית את

 העיון תרם להם במידה רבה ובמידה רבה מאוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה רבה  
 מאד

19.0% 

 במידה רבה
42.9% 

 במידה בינונית
29.2% 

 במידה מועטה
8.3% 

במידה מועטה  
 מאד
0.6% 

 כ"באחוזים מהסה, הערכת תרומת יום העיון למשתתפים
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 סיכום והמלצות

 

יום העיון הראשון שמינהל מחקר וכלכלה ערך בנושא תעסוקת האוכלוסייה הערבית עורר התעניינות רבה 

בקרב קהלי יעד רבים ומגוונים אשר עוסקים בתחום זה. ההתרשמות הכוללת היא שמארגני יום העיון 

 נושאב צגת מחקרים שנערכו בשנה האחרונההצליחו להעביר את המסרים העיקריים שתוכננו, שהיו: ה

כמו גם הצגת עמדות  ,עסקים בבעלות ערבים ובנושא מאפייני השכלת ותעסוקת אקדמאים ערבים

  אופטימיות וחיוביות יותר של אנשים מהשטח.

 להלן מספר מסקנות אשר עלו מתוך דוח זה: 

בטרם קובעים את מועד יום העיון, יש להקפיד ולברר כי לא מתוכננים להתקיים אירועים חשובים  .א

 פים לאוכלוסיות אשר מיועדות להשתתף ביום עיון שכזה על מנת למנוע את היעדרותן מאותו יום.נוס

באינטרנט, יישלח לנרשם מייל המאשר את רישומו ליום עיון מומלץ שלאחר ביצוע פעולת הרישום  .ב

 .נת למנוע את רישומו פעמים נוספותוזאת כדי שהוא יידע כי הוא רשום ועל מ

 , כאשרתכנן יום עיון בו יוצגו בעיקר מחקרים ולאחר מכן ידונו במחקרים אלהמינהל מחקר וכלכלה  .ג

 לעתים קרובות אנשים מבלבלים בין כנסים לימי עיוןלעסוק בנושאים אחרים.  כל כוונהה תיילא ה

הקהל אשר השתתף ביום עיון זה  .ומצפים לקבל ביום עיון תכנים אשר לא אמורים להינתן ביום שכזה

 לא התאימו לכלעל הציפיות ו םבמלוא לא ענותכנים אשר הוצגו במהלך היום היה מגוון וה

  .המשתתפים

בעתיד, לאחר שמחליטים על מטרות יום העיון ומהם הנושאים העיקריים שיום זה מתוכנן לדון בהם, 

יש להחליט מיהו קהל היעד המתאים ביותר ליום עיון שכזה ובאילו דרכים מומלץ לפרסם את היום 

. בנוסף, מומלץ לקיים בתחילת יום העיון תאום ציפיות קצר ולהדגיש את אופי היום קהל יעדלאותו 

  ם.לגבי יעדי היו

להקצות מספיק זמן לקהל למרות הרצון להביא כמה שיותר דוברים, חשוב  –בנושא תוכנית יום העיון  .ד

מעוניינים להרגיש שותפים . המשתתפים על מנת שיוכל להביע את דעותיו ולשאול את הדוברים שאלות

וכי ניתנת להם במה להגיב על הדברים אשר נאמרים במהלך היום. בנוסף, למרות הרצון להציג 

בפאנלים מגוון אנשים מתחומים שונים, מומלץ להקטין את כמות המשתתפים על מנת שלכל אחד יהיה 

 מספיק זמן להציג את עמדותיו ועל מנת שיתאפשר פיתוח הנושא הנידון.

, ולסיימו לאחר ארוחת הצהריים (11:11עד השעה  9:11)מהשעה  ש לשקול לקצר את משך יום העיוןי .ה

 וזאת על מנת שמרבית המשתתפים יישארו לכל ההרצאות. אשר תתקיים בשעה מאוחרת יותר

מומלץ להתייחס גם לנושאים נוספים אשר יום העיון הוסיף מידע למרבית המשתתפים בו אולם בעתיד,  .ו

ל ידי המשתתפים כגון: דיון בנושא החסמים במציאת תעסוקה לאוכלוסיות ספציפיות מתוך הועלו ע

האוכלוסייה הערבית, דרכים למתן עזרה לבעלי עסקים ערבים ונושאים נוספים המפורטים במסמך. 

הצגת תוכניות ממשלתיות לעידוד תעסוקה  -בנוסף, עלה צורך עז במתן מידע על המתרחש ב"שטח" 

וסייה הערבית, מתן דוגמאות מהשטח ומתן פתרונות יישומיים להתמודדות עם בעיות בקרב האוכל

 .התעסוקה השונות של האוכלוסייה הערבית
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 שאלון למשתתף –נספח 

 

 

משוב ליום עיון בנושא קידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ושילובה השוויוני בכלכלה 

 ישראליתה

 

 .עסוקהתסחר והמעשייה הנהל מחקר וכלכלה במשרד התימטעם מ /תאני מתקשרשמי _______ ו"שלום, 

לנובמבר השתתפת ביום עיון שערך המינהל במלון לאונרדו בחיפה, ואנו מעוניינים ברשותך לשאול  1 -ב

 אותך כמה שאלות חוות דעת קצרות על יום העיון, כך שנוכל ללמוד על תרומתו ולהפיק לקחים לעתיד". 

 

. אנו מתחייבים לשמור על סודיות הנתונים שיב לשאלותינוכדי להלנו מזמנך  להקדישתוכל נודה לך אם "

 ."בלבד ותסטטיסטי מטרותל שובותיך תשמשנהתו

 

. אנא הקפד : השאלות מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנשאלים ולנשאלות כאחדלתשומת לב המראיין

 .לנסח את השאלות בהתאם למין של הנשאלים

 

 "ל בראיון?האם אפשר להתחי"

 לא, קבע תאריך ושעה אחרת )ציין בטופס הבקרה( אם

 )פיסקה הבאה( התחל את הראיוןכן, אם 

 ?כמה זמן היית ביום העיון. 1

 (3)עבור לשאלה  הייתי לאורך כל היום  .1

 (3)עבור לשאלה  הייתי עד הפסקת הקפה בבקר  .1

 (3)עבור לשאלה  הייתי עד הפסקת הצהריים  .8

 ראיון(ה את סייםהודה למרואיין ו) לא הצלחתי להגיע בסופו של דבר ליום העיון  .4

 אחר  .1

 

 אחר, פרט: ______________. 1
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במידה רבה  – 1 -ו במידה מועטה מאוד – 1כאשר:  1 -ל 1יש להשיב על סולם הנע בין  בשאלות הבאות

  מאוד

במידה  

  מועטה מאוד

במידה 

 מועטה

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

במידה 

רבה 

 מאוד

 לא 

 ענה

באיזו מידה נושאי יום העיון   .8

 העשירו את ידיעותיך?

1 1 8 4 1 99 

באיזו מידה הוקדש זמן סביר . 4

 לכל נושא?

1 1 8 4 1 99 

באיזו מידה תכני יום העיון ענו  . 1

 על ציפיותיך?

1 1 8 4 1 99 

מהי הערכתך  1 -ל 1בין . 1

העיון ותרומתו הכללית את יום 

 1 -הציון הנמוך ביותר ו 1לך )

 הציון הגבוה ביותר(

 

1 

 

1 

 

8 

 

4 

 

1 

 

99 

 

  משך יום העיון לדעתך היה: .7

   קצר מדי  .1

 מתאים  .1

 ארוך מדי  .8

 לא ענה   .4

מה לדעתך היה חסר ביום העיון?  .3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

באילו נושאים היית ממליץ להתמקד ביום העיון הבא?  .9

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 אילו מבין הקבוצות הבאות מייצגת במידה הטובה ביותר את השיוך הארגוני שלך: .11

 (02)עבור לשאלה לתי/גורם ממשלתי משרד ממשגוף ציבורי/  .1

 (02)עבור לשאלה רשות עירונית או מקומית   .1

 (02)עבור לשאלה מגזר פרטי   .8

 (02)עבור לשאלה /מכון מחקר אקדמיה  .4

 (02)עבור לשאלה  ארגון וולונטרי/עמותה/קרן  .1

 אחר  .1

 (02)עבור לשאלה  לא ענה  .7
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 __ ______________אחר, פרט:  .11

 כיצד שמעת על יום העיון? .11

 (04)עבור לשאלה קיבלתי הזמנה למייל   .1

 (04)עבור לשאלה דרך מודעה באתר האינטרנט   .1

 (04)עבור לשאלה על ידי חברים/מכרים/עמיתים לעבודה   .8

 אחר  .4

 (04)עבור לשאלה  לא ענה  .1

 אחר, פרט:________________________________ .18

 נא ציין מהו:האם אתה זקוק למידע נוסף באחד מהנושאים שהועברו ביום העיון?  .14

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

הערות, התרשמויות ותגובות נוספות:  .11

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 אנו מודים לך מאוד על שיתוף הפעולה!

 


