
 
 

 

 

 )רווחה, חברה וקהילה(תכנית רואים רחו"ק 
 בשדה השירותים החברתיים בכירה ת מנהיגותלעתוד

 
 תכנון ויישום בשדה החברתי  – 11מפגש 

 מטרות המפגש : 

 בלונדוןפרואקטיבי בעקבות הסיור הלימודי מקצועי -פיתוח אישי 

 קידום היוזמות הקבוצתיות לאור חשיבה תוצאתית ותהליכי מדידה 
 

 24.4, יום שני 23.4 ראשון, יום

 התכנסות  8:00-8:30 התכנסות  9:00-9:30

  הלכה למעשה –יוזמות  8:30-9:00 פתיחה וחיבורים 9:30-10:00

 הפקת לקחיםלמידה ו 10:00-12:30
 מהסמינר הלימודי בלונדון 

 , אלמוג יהונתן -מתכנון לתוצאות  9:00-10:00
, השפעה מערכתיתראש תחום מדידה ו

 מכון ברוקדייל

 צפירה ליום השואה והפסקה 10:00-10:30 הפסקת צהריים 12:30-13:30

  -' זרקור לשדההכרות עם ' 13:30-14:00
 קרגולהחגית 

 בקבוצות עבודה - יוזמותפיתוח  10:30-13:00

שלבים  -ניהול תהליכי שינוי  14:00-16:00
 הרצאה והתנסות - אתגרים ו

 גל אלון, מייסד ומנכ"ל תובנות ד"ר

 הפסקת צהריים 13:00-13:45

 דיצה מורלי שגיב -זרקור לשדה  13:45-14:05 הפסקה  16:00-16:30

  - מנהיגותיחידת  16:30-17:10
 במציאות של שברמנהיגות 

 המשך –פיתוח יוזמות  14:05-14:40

 הפסקה 14:40-15:00 סגירת יום  17:10-17:15

 הרווחההעבודה, מנכ"ל משרד  15:00-16:30 
  – והשירותים החברתיים

 אביגדור קפלןד"ר 

 הפסקה 16:30-16:45

 גשסיכום ועיבוד מפ 16:45-17:15

  



 
 

 

 

 

 רציםביוגרפיות מ

 

 ד"ר אביגדור קפלן

 , נשוי לרות, אב לשני בנים ובת וסב לשבעה נכדים. 1939ליד י

ד"ר אביגדור קפלן, כיום מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים, הנו בעל וותק רב בתחום הניהול הציבורי והפרטי. 

שנים ומילא  30-ד"ר קפלן החל את דרכו בתעשייה האווירית בה עבד כ

תפקידים שונים, אשר האחרון שבהם היה משנה למנכ"ל לכוח אדם 

 ומינהל. 

כמו כן, כיהן כראש מנהל כוח אדם במשטרת ישראל, מנכ"ל שירותי 

בריאות כללית, מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח ובהמשך יו"ר דירקטוריון 

 הדסה ומנכ"ל קבוצת אלון חברת הדלק לישראל.  הקבוצה, מנכ"ל

ד"ר אביגדור קפלן הנו בעל תואר ראשון בכלכלה סטטיסטיקה ומנהל עסקים, תואר שני 

 בהנדסת תעשיה וניהול ותואר שלישי במדעי הבריאות. 

במקביל החזיק ד"ר קפלן בתפקידים ציבוריים שונים, ביניהם חבר הועדה המייעצת למפקח 

איגוד חברת הביטוח, יו"ר התאחדות חברות הביטוח ויו"ר אגודת ידידי מרכז רפואי  הביטוח, יו"ר

 מאיר.

 

  מייסד ומנכ"ל תובנותגל אלון, 

, במטרה לאפשר למנהיגים ולמנהלים 2010גל הקים את תובנות בשנת 

להוביל שינוי. הכלי הטכנולוגי שפיתחה תובנות מסייע לנהל תהליכי 

השאלה, דרך יצירת התובנות משלב הגדרת  –קבלת החלטה משתפים 

-ארגונים לנהל כ 130-ועד לקבלת ההחלטות. עד כה, סייעה תובנות לכ

מההחלטות  82%איש.  500,000-תהליכים בהם לקחו חלק קרוב ל 370

שהתקבלו לאחר השימוש בטכנולוגיה השתנו. תובנות מפרסמת אחת 

 ת ובגרמניה. לתקופה דו"ח תוצאות פומבי, והיא פועלת כיום גם בארצות הברי

קודם לכן, הוביל גל שורה של מהלכי שינוי כיועץ לפיתוח תהליכים אסטרטגיים של מנכ"ל 

יזם והוביל יחד עם אהוד פראוור את המהלך  2009-ו 2006משרד ראש הממשלה. בין השנים 

לבניית תהליכי התכנון, המדידה וההערכה בממשלה, ואת המהלך לביסוס יחסי הממשלה 

י. עוד ריכז את בנייתה מחדש של תכנית ויסקונסין, שינוי מדיניות הסיוע לניצולי והמגזר השליש

השואה ונושאים מתחום הטיפול בעורף בחירום. גל ערך את מדריך התכנון הממשלתי הראשון, 

גיבש את תפיסת הקמת אגפי המדיניות בממשלה וריכז את וועדת המינהל הציבורי בהליך 

 .OECD-הצטרפות ישראל ל

שם התמקד בנושאי ממשל  Urban Institute-שהה גל בוושינגטון כעמית מבקר ב 2010-ב

לימד קורסים במדיניות ציבורית וחברתית באוניברסיטה  2013-ו 2008ומדידה. בין השנים 

 London School-העברית ובאוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט סיים במדיניות חברתית ב

of Economicsדרתם הפוליטית של אוכלוסיות עניות. את שירותו הצבאי עשה , סביב סוגיית ה

 כעורך וככתב חדשות בגלי צה"ל.



 
 

 

 

 

 יוני אלמוג

לאומיים ותואר מוסמך בתכנית -בעל תואר בוגר בחינוך וביחסים בין

ראש תחום  המצטיינים במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.

ברוקדייל. במסגרת תפקידו -ג'וינט-מדידה והשפעה מערכתית, מכון מאיירס

ארגוני ובכלל זאת מאמצים -ארגוני ובין-מקדם מדידה והערכה בהקשר כלל

למדידה משותפת בישראל ובתפוצות. משלב בין כתיבה תיאורטית ויישומית 

על נושאים אלה ובין פיתוח ניסיון בשדה. עוסק בפיתוח יכולות מדידה 

 ברתיים. והערכה בג'וינט העולמי ובארגונים ח


