אוגוסט2018 ,
עמיתים ,חברי איל"ת ואוהדי הערכה יקרים,
כמו כל הדברים הטובים בחיים קיומה של איל"ת ,כפי שאנו מכירים אותה במהלך
 20השנים האחרונות ,הגיע לקיצו .אנו יוצאים לדרך חדשה ועורכים שינוי אמיץ בדרך
של הצטרפות להאיגוד הישראלי לפתוח ארגוני (איפ"א).
היה לי לעונג וחווית לימוד אדירה לכהן בתפקיד יו"ר איל"ת מאז  .2004מאז שמירי
לוין-רוזליס ואני הקמנו את איל"ת בשנת  ,1998הארגון צמח מבחינת התפיסה שלו,
במקביל לשינויים שחלו במקצוע ההערכה עצמו .מקבוצה של מעריכים ,אנשי
מקצוע שעבדו באופן עצמאי והיו צמאים לקהילה שתאפשר התפתחות ,למידה
ותמיכה הדדית ,הפכנו לחבר אנשי מקצוע רב-תחומי בעל השפעה .השילוב של
איל"ת ואיפ"א ידגיש את הבסיס הרב-תחומי התיאורטי של המקצוע ,כמו גם את
הפרקטיקה בשטח .ההפריה ההדדית של שני הארגונים תוכיח עצמה בעתיד הקרוב
והרחוק גם יחד.
ברצוני להודות לכולכם – חברי איל"ת ,תומכים ,מסייעים ובעלי האמונה  -על כך
שיצרתם ושימרתם את איל"ת כארגון פרודוקטיבי לאורך  20שנה .לאורך השנים
ערכנו סדנאות וכנסים יצירתיים ומחוללי ידע וניסיון ,ואנו נמשיך לעשות זאת עם
אנרגיות מחודשות ורעיונות חדשניים.
כמו כן ברצוני להודות לפנינה יצחק על פעילותה לאורך השנים באוניברסיטת בן
גוריון ,למנהלת אוניברסיטת בן גוריון על תמיכתה במהלך השנים ולד"ר רחל זורמן,
בת שבע אלה והסגל במכון סאלד על השותפות עמם במהלך  3השנים האחרונות.

אנו נקיים אירוע מעבר במהלך חודש נובמבר .2018
בחלק הבא יתואר תהליך המעבר.

בברכה,

דר' ברברה רוזנשטיין
לשאלות ו/או הערות אשמח לפנייתכם למייל rosensteinbarbara@gmail.com

השתלבות איל"ת – אגודה ישראלית להערכת תכנית
באיפ"א – איגוד ישראלי לפיתוח ארגוני
המשתנה לפאי – הקהילה הישראלית לשינוי ופיתוח ארגוני
הנהלת איל"ת ,אגודה ישראלית להערכת תכניות חיפשה לה בית חדש .האתגרים
הניצבים היום בפני ההערכה בכלל ובפני איל"ת בפרט מחייבים היערכות ההנהלה
לשינוי באופן הראייה ,שינוי שיאפשר חשיפה של הידע שנצבר בתחום לחברים מחד
ולקהלים מקצועיים נוספים מאידך ,תוך מוכנות לפעילות של רישות וגמישות.
הרחבת השדה המקצועי ,קהילתיות/רישות ושותפויות.
התחומים המקצועיים של ייעוץ והערכה מצויים היום בתהליכי שינוי משמעותיים.
הגבולות בין הדיסציפלינות המקצועיות הולכים ומטשטשים ,ובשתי האגודות הגיעו
להבנה שיש צורך בראייה רחבה ,פתוחה ומרובת ממשקים מקצועיים של התחומים
– הערכה ,פתוח ,ייעוץ ארגוני וייעוץ ניהולי .לפיכך החליטו הנהלות שני הארגונים
להעז ולצאת למהלך לא שגרתי ומורכב של איחוד שתי האגודות.
חברי ההנהלות רואים יתרון מקצועי גדול לשתי הקהילות בבניית רשת של קהילות
שישתפו פעולה ויזינו אחת את רעותה .מצד אחד ישנן מיומנויות משיקות ,בסיס ידע
משותף (חלקית) ומתודולוגיות דומות לאנשי ההערכה וליועצים .מצד שני ,לנקודות
המבט השונות של כל אחת מן הקבוצות יש פוטנציאל להעשרה והתפתחות הדדית.
חברי ההנהלות מאמינים ששילוב כוחות אינטרדיסציפלינרי יקדם הבנה וראייה רב
מימדית של תופעות חברתיות ,ארגוניות ,פוליטיות וכיו"ב אשר שזורות זו בזו.
אנו רואים בהצטרפות איל"ת לאיפ"א ,חיבור המהווה הזדמנות לצמיחה ארגונית
ומקצועית לכל הנוגעים בדבר.
איפ"א ,הוא ארגון המאגד יועצים רבים ,נהנה משירותי מנכ"לית ומזכירות וכך מצליח
לקדם פעילויות מקצועיות רבות.
שני מפגשי היכרות פוריים התקיימו בין יו"ר ומנכ"לית איפ"א ונציגות הנהלת איל"ת.
הנהלת איפ"א והנהלת איל"ת ,כל אחת בנפרד ,אשרו את החיבור בהתאם להסכמות
המפורטות בהמשך.
כל חברי איל"ת יצטרפו אוטומטית לאיפ"א המתחדשת והמורחבת החל מה
 1.9.18ועד לסוף השנה ללא כל עלות נוספת.
אנו מזמינים את כל חברי איל"ת להצטרף אלינו ולהיות חלק מקהילה מקצועית
רחבה יותר ומשפיעה יותר.

ההחלטה
▪
▪

איל"ת תצטרף כקהילה לאיפ"א והחברים יוזמנו להשתתף בכלל הפעילות
המשותפת.
ראש הקהילה יצטרף להנהלה ויקדם את תחום הערכה ברשת כולה.

עקרונות פעולה
 .1מוסכם שחברי איל"ת יהיו חברי איפ"א לכל דבר ויוכלו להשתלב בכל הפונקציות
הקיימות ,החל מההנהלה – כנציג/ת קהילת ההערכה וכלה בצוותים השונים,
קהילת המחקר וקהילות נוספות (ראו מכתב איפ"א המצורף) כדי להיות בדיאלוג
שיאפשר להשמיע את הקול ולהציג את נקודת הראות המקצועית הייחודית של
ההערכה.
 .2חברי איל"ת יצטרפו כקהילה שתהווה את מה שהוא היום איל"ת .הקהילה תוכל
ליזום :סדנאות ,כנסים ,פעילויות סנגור ופעילויות אחרות הקשורות בהתפתחות
מקצועית והרחבת הרשתות המקצועיות עם קהילות נוספות.
 .3חברי איל"ת יוכלו להציע הקמה של צוותים /קבוצות משימה ייעודיות נוספים
ברשת ויוכלו להשתלב בכל אחת מן הקהילות או הצוותים הפעילים במסגרתה.
 .4חברי איל"ת מודעים שהאחריות על ייזום וארגון הפעילויות האלה היא שלהם
בלבד.
 .5אנשי ההערכה מקבלים פלטפורמה שתעזור להדהד את המסרים של ההערכה
בציבור רחב בהרבה מהציבור שאליו הם מדברים היום וליצור שיתופי פעולה
מקצועיים מעניינים ופוריים.
 . 6תבנה תוכנית התפתחות מקצועית מיוחדת ,בשנה הראשונה ,שמדגימה ומדגישה
את השילוב של שני התחומים ותרומתם ההדדית .למשל מספר סדנאות שמציגות
נושא משותף ,הרצאות בתחומים משיקים ,כנס משותף וכדומה.
 .7יתקיים אירוע סיכום תקופה וציון חגיגי של המהלך לכל חברי איל"ת ,ובמסגרתו
מפגש עם יו"ר איפ"א –ד"ר איתן אור.
 .8קהילת אנשי ההערכה תקבל שירות מהמעטפת הארגונית של איפ"א כמו כל
חבר אחר ברשת.
 .9חברי איל"ת אשר שלמו דמי חבר לאיל"ת יחויבו בדמי חבר לפאי החל מחודש
ינואר  ,2019עד אז יוכלו ליהנות מכל השירותים בדומה לכל החברים .דמי החבר של
איפ"א הם ₪ 52 :לחודש; ולסטודנט ₪ 26 :לחודש .שתי ההנהלות מכירות בכך

שהתשלום עלול להיות גבוה יחסית למקובל בתחום ההערכה (אבל דומה לאגודות
מקצועיות אחרות) ,ועל כן יינתנו ההקלות הבאות .אלה יינתנו לכל הקבוצות:
א .הנחה לקבוצות – הנחה לקבוצות של חמישה יועצים  /מעריכים והנחה
גדולה יותר לקבוצות ששולחות עשרה יועצים  /מעריכים
ב .הנחה על בסיס פניה אישית ובמיוחד הנחה לפנסיונרים.
בשלב הראשון נציגי איל"ת בפורומים של איפ"א יהיו –
ד"ר מירי לוין רוזליס – נציגה להנהלה עד לבחירות.
ד"ר ברברה רונשטיין – תקים את צוות הקשרים הבינלאומיים וקשרי החוץ של
איפ"א
פרופ' הלנה דה סביליה סינה– תצטרף לצוות קשרי אקדמיה
נעמה בר-און – תצטרף לצוות איפ"א u
בכבוד רב,
הנהלת איל"ת:

הנהלת איפ"א:

ד"ר ברברה רוזנשטיין יו"ר איל"ת

יוליה סרוסי – מנכ"לית איפ"א

ד"ר יובל אופק

וחברי הנהלת איפ"א:

נעמה בר-און

פרופ' גלית עילם שמיר,

פרופ' הלנה דה סביליה סינה

אפרת יעבץ,

ד"ר יהודית זמיר

מירי להק,

ד"ר נגה חרמון

ד"ר יובל דרור

ד"ר מירי לוין-רוזליס
ד"ר דוד מצר

ד"ר איתן אור

